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ÎNCĂLZIREA CENTRALIZATĂ 
 
Observaţie: 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 în HafenCity, Hamburg 
 

Dezvoltarea oraşului 

 

HafenCity este un cartier complet nou, construit în Hamburg. Acoperă 155 de hectare într-o 

zonă portuară, înglobând apartamente, birouri, facilități de agrement, centre comerciale și 

instituţii de cultură. Arhitecţii au ales pentru alimentarea cu căldură, soluția care pe termen 

lung este cea mai sustenabilă și cea mai avantajoasă din punct de vedere economic: toate 

clădirile sunt alimentate din sistemul de termoficare. 

 

 
Imagine din HafenCity, Hamburg 

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

 

În Germania, aproximativ 14% din totalul gospodăriilor, sunt conectate la sisteme de 

încălzire centralizată. Orașul Hamburg deţine o vastă rețea de termoficare, care alimentează 

19% din gospodării. Decizia de politică energetică locală, este că infrastructura de 

termoficare va fi extinsă cu scopul de a conecta încă 50000 de gospodării în viitorul apropiat. 

 

S-a urmărit realizarea unui concept de alimentare cu energie care să îndeplinească cele mai 

stricte cerințe economice și de mediu. În esență, conceptul se bazează pe combinarea 

sistemului existent de încălzire centralizată din Hamburg, cu unități locale de distribuţie a 

căldurii, descentralizate. Combustibilul utilizat este în principal cărbunele, împreună cu 

deșeuri menajere și industriale, gaze naturale și cantități foarte mici de combustibil  lichid 

ușor. 

 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648
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Schema de amplasament a surselor de energie ale sistemului de termoficare din HafenCity 

https://www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/20120203_hschneider_19077347714f3bee82a3d8a.pdf (17.09.2019) 

 

Pentru a reduce în continuare emisiile de dioxid de carbon, sistemul de încălzire din 

HafenCity include o instalație pilot de turbină cu abur și o celule de combustie. În plus, sunt 

prevăzute două noi centrale de cogenerare, una în cartierul vecin Überseequartier și una la 

terminalul pentru nave de croazieră, din apropiere. Clădirile, în principal rezidențiale, vor fi 

echipate cu panouri solare termice pentru alimentarea cu apă caldă menajeră  în sistem 

centralizat. 

 

Cogenerarea, asigură valorificarea căldurii reziduale de la centrala electrică pentru încălzirea 

clădirilor din zona HafenCity. Această căldură nu mai este evacuată în mediul ambiant. În 

acest fel, 90% din energia primară devine utilă, iar conceptul poate fi extins cu ușurință în 

alte zone rezidențiale și în alte localităţi. Comparativ cu o sursă de căldură fosilă 

convențională, costurile cu combustibilul au fost reduse cu 3.7 milioane Euro, iar emisiile de 

CO2 au fost reduse cu aproximativ 14000 tone anual. 

https://www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/20120203_hschneider_19077347714f3bee82a3d8a.pdf
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Căldură şi electricitate la centrala de cogenerare Bunhill din Londra 
 

În cartierul Bunhill, din regiunea Londrei, se implementează primul proiect din lume, care 

prevede utilizarea căldurii disponibile în sistemul de aerisire a unui metrou. Căldura va fi 

utilizată pentru încălzirea unei școli și a unei zone rezidențiale cu 550 locuințe. Această 

investiție reprezintă o extindere a rețelei termice deservite de centrul energetic Bunhill 1, 

bazat pe cogenerare energetică și care din 2012 deservește 800 locuințe. Noul centru 

energetic este denumit Bunhill 2 și prevede utilizarea unei pompe de căldură aer – apă. 

 

Amplasamentul celor două centre energetice, situate la mai puțin de 500 m una de alta, este 

prezentat în imaginea alăturată. 

 

 
Amplasamentul centrelor energetice Bunhill 1 și Bunhill 2 

 

Centrul energetic Bunhill 1 conține un motor de cogenerare cu funcționare pe gaz natural, 

având puterea electrică instalată de 2 MW și cu puterea termică instalată de 2.25 MW, 

respectiv un rezervor de stocare a energiei termice având volumul de 115 m3. Acest sistem 

reduce emisiile de CO2 cu 2000 tone / an, față de două sisteme clasice de producere a căldurii 

și electricității. 

 

Centrul energetic Bunhill 2 va conține pompa de căldură aer – apă funcționând cu NH3 și 

având puterea termică instalată de 1 MW, dar și două motoare de cogenerare cu funcționare 

pe gaz natural, având puterea electrică instalată de câte 230 kW fiecare și puterea termică 

instalată de câte 340 kW fiecare. Sistemul conține și un rezervor de stocare a energiei termice 

având volumul de 50 m3. 
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În figura alăturată este prezentată schema de principiu a modului de conectare a pompei de 

căldură la sistemul de ventilare a metroului, pe timp de vară și de iarnă. 

 

 
Schema de principiu a conexiunii dintre pompa de căldură și sistemul de ventilare a metroului 

 

Se observă că sistemul de ventilare include un ventilator reversibil, care iarna circulă aerul 

relativ cald cu temperatura de (18 - 28) °C, dinspre tunelul metroului spre exterior, prin 

vaporizatorul pompei de căldură, iar pe timpul verii circulă aerul dinspre exterior spre tunelul 

metroului, prin vaporizatorul pompei de căldură, ceea ce permite și climatizarea tunelului 

metroului. Pompa de căldură produce apă caldă cu temperatura de 80 °C pe turul sistemului 

de încălzire centralizată, atât iarna (pentru încălzire și preparare a.c.m.) cât și vara (numai 

pentru preparare a.c.m.). 

 

În figura alăturată este prezentată schema sistemului de încălzire centralizată, bazat pe cele 

două centre energetice: Bunhill 1 și Bunhill 2. 

 

 
Schema sistemului de încălzire centralizată: Bunhill 1 - Bunhill 2 
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Extensia reţelei termice este cel mai mare proiect de montare conducte preizolate din seria 3 

(cel mai înalt nivel de izolare din Marea Britanie / între 45  si 190 mm grosime poliuretan, în 

funcție de diametrul țevilor).  

 

Centrul energetic Bunhill 2 va produce o reducere a emisiilor de CO2 cu 500 tone / an, față de 

două sisteme clasice de producere a căldurii și electricității. 

 

Rețeaua de termoficare oferă o abordare energetică orientată spre client. Se prevede 

furnizarea nerestricţionată de energie termică la orice oră, pe bază de de contact și un timp de 

răspuns de patru ore, pentru clienții vulnerabili. 

 

Tarifele fixe pentru încălzire sunt stabilite cu cel puțin 33 % sub pragul guvernamental pentru 

sărăcia energetică (plafon sub care este imposibilă încălzirea corectă a locuinţei – în UK se 

găsesc în această situaţie între 1.2 – 4 milioane de locuitori). Performanțele sistemului de cogenerare 

Bunhill au depășit toate așteptările în ultimul an, realizând economii de 87000 lire sterline. 

Această economie este transferată chiriașilor prin reducerea costurilor cu încălzirea. Astfel în 

iarna 2016/2017 s-a înregistrat o reducere de 18 % a costurilor pentru chiriași, față de anul 

precedent, iar aceste costuri au fost înghețate şi pentru iarna 2017/2018. 
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Creşterea eficienţei energetice în Shangri-La, China 
 

Trecerea de la sobe individuale ineficiente, la un sistem coerent de încălzire centralizată, 

protejează mediul, stimulează dezvoltarea economică și îmbunătățește calitatea vieții.  

 

Încălzirea centralizată reduce poluarea aerului şi îmbunătăţeşte calitatea mediului 

 

Shangri-La este puternic afectat de poluarea aerului, datorată sobelor individuale cu 

funcţionare pe combustibili fosili și lemn, utilizate ca principală sursă de căldură de cei 

50000 de locuitori. În prezent, poluarea aerului este redusă în mod substanțial și este 

promovată protecția mediului la nivel local, prin introducerea încălzirii centralizate. Shangri-

La este situat la 3300 de metri deasupra nivelului mării în nord-vestul provinciei Yunnan din 

China. În Shangri-La, necesarul de căldură pe timp de iarnă este important, deoarece 

temperaturile zilnice sunt scăzute și pot varia destul de mult, de la -27 °C până la 1 °C. 

 

 
Imagine din Shangri-La 

https://www07.abb.com/images/librariesprovider46/Smart-technology/shangri-la-fdistrict-heating-system-1183x353.jpg?sfvrsn=2 

(17.10.2019) 

 

Implementarea sistemului de încălzire centralizată 

 

Un sistem nou și extins de încălzire centralizată a fost creat pentru a deservi cinci cartiere din 

Shangri-La. Sistemul de automatizare monitorizează şi controlează noile instalații de 

încălzire pentru asigurarea funcţionării cu eficiență maximă. 

 

Sursele de energie termică sunt reprezentate de cazane electrice şi pompe de căldură aer-apă, 

toate echipamentele având funcţionarea bazată pe energie electrică produsă în condiţii de zero 

emisii de CO2 de către o hidrocentrală situată în zonă. Pompele de căldură cresc eficiența 

energetică a sistemului. 

 

Pentru a asigura necesarul de căldură al rezidenților, există cinci sisteme locale de 

automatizare și control care comunică cu un sistem central de comandă, pentru a furniza 

suficientă căldură în cele mai eficiente condiţii. 

 

Trecerea de la sobe la sistemul de termoficare oferă beneficii substanțiale pentru mediu prin 

reducerea emisiilor de CO2 cu 105000 tone pe an și cu 460 tone de praf pe an. Noul sistem de 

termoficare permite economisirea a 17000 tone de cărbune / an. 

https://www07.abb.com/images/librariesprovider46/Smart-technology/shangri-la-fdistrict-heating-system-1183x353.jpg?sfvrsn=2
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Sistem solar de termoficare, premiat 
 

În Dronninglund, Danemarca, o instalaţie solară termică, combinată cu un sistem de stocare 

sezonieră, ambele de mari dimensiuni, asigură 40 % din necesarul anual de energie termică. 

 

Încălzirea solară reduce costurile utilizatorilor 

 

Încălzirea solară pe scară largă, a fost instalată în numeroase centrale termice din anii '80. 

Soarele este cea mai curată, cea mai puternică dintre toate sursele de energie şi are zero 

emisii de CO2. Costul energiei soarelui va fi întotdeauna neschimbat: zero. Chiar ținând cont 

de investiţia iniţială în instalațiile solare termice de dimensiuni mari, acestea vor asigura 

încălzirea, la cele mai mici costuri posibile. În plus, nu fac zgomot, nu eliberează mirosuri și 

nu afectează mediul înconjurător. 

 

Beneficiind de cele mai recente dezvoltări inovative, care permit inclusiv stocarea sezonieră a 

energiei solare, această tehnologie a fost dusă la un nivel nou în Dronninglund, Danemarca 

(3459 locuitori în 2020), unde 1350 de clienți ai sistemului de termoficare beneficiază de o 

tehnologie curată și regenerabilă, care protejează mediul și a permis scăderea costurilor de 

încălzire cu aproximativ 20%. 

 

 
Colectorii solari termici ai sistemului de 

termoficare din Dronninglund, Danemarca 
https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-

energy.pdf?time=1568639648 (16.09.2019) 

 
Sistemul de stocare sezonieră a căldurii din 

Dronninglund, Danemarca 
http://planenergi.eu/wp-content/uploads/2016/11/Dronninglund-

IMG_0795-300x225.jpg (20.09.2019) 

 

Decizii care au avut un impact major 

 

În 1989, compania locală de termoficare, a fost prima care a instalat o centrală de cogenerare 

cu funcţionare pe gaz, bazată pe motoare cu ardere internă. 

 

În 2005, cazanul pe combustibil lichid, vechi de 40 de ani trebuia să fie înlocuit. Aceasta a 

fost o ocazie bună pentru a regândi întreaga configurație a sistemului de încălzire centralizată  

și pentru a decide ce instalație poate să deservească cel mai eficient instalația de termoficare 

în viitor. Cu ajutorul consultanţilor care au oferit asistenţă, s-a ajuns la concluzia că 

înlocuirea unor echipamente care funcționau pe combustibili fosili, cu o instalaţie solară 

termică ar fi eficientă, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al 

mediului. 

 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648
https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648
http://planenergi.eu/wp-content/uploads/2016/11/Dronninglund-IMG_0795-300x225.jpg
http://planenergi.eu/wp-content/uploads/2016/11/Dronninglund-IMG_0795-300x225.jpg
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Instalaţia este formata din 2982 colectoare solare având 37573 m2. A fost realizat un rezervor 

de mari dimensiuni, pentru stocarea sezonieră a energiei termice. Acest rezervor, este un 

bazin de apă prevăzut cu o căptușeală sudată şi o prelată izolantă plutitoare, fiind umplut cu 

62000 m3 de apă. Rezervorul de stocare funcționează ca un termos uriaş, care permite 

stocarea energiei termice disponibile vara, pentru a fi utilizată pe timpul iernii. Vara, sistemul 

solar produce de 10 ori mai mult decât necesarul de energie termică, iar excesul este stocat 

pentru utilizarea ulterioară. Acest mod de funcţionare, face posibilă acoperirea a 40-50% din 

necesarul anual de căldură cu energia solară captată din mai până în octombrie. În timpul 

iernii, alimentarea cu căldură este completată folosind gaz natural și biocombustibili lichizi. 

Sistemul a redus emisiile de CO2 pentru fiecare gospodărie racordată la sistem. 

 

Sistemul de încălzire centralizată din Dronninglund a primit premiul EUROSOLAR 2015, 

pentru utilizarea energiei solare. Premiul recunoaște și promovează pionierii și liderii din 

domeniul energiei solare. 
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Utilizarea energiei reziduale pentru încălzirea locuinţelor 
 

Parteneriatul dintre industrie și compania de termoficare produce economii substanțiale 

pentru părţile implicate și generează beneficii pentru mediu. Utilizarea stocării termice 

pentru valorificarea energiei reziduale cu ajutorul sistemului de încălzire centralizată 

existent, reduce impactul asupra mediului. 

 

În 2013, compania industrială Grundfos și compania de încălzire centralizată Bjerringbro au 

inaugurat un sistem comun pentru valorificarea căldurii provenite din procesul de răcire a 

compresoarelor industriale, şi utilizarea acesteia în sistemele de încălzire centralizată. 

Funcționarea compresoarelor consumă multă energie și din acest motiv este scumpă. În plus, 

o cantitate mare de căldură rezultată din procesul de răcire a acestora, este evacuată în 

atmosferă cu ajutorul turnurilor de răcire. 

 

Sistemul de stocare a energiei termice 

 

Noul sistem, se bazează pe trei elemente: utilizarea căldurii reziduale rezultate din procesul 

de  răcire a compresoarelor, stocarea căldurii într-un acvifer subteran și utilizarea unei pompe 

de căldură pentru ridicarea temperaturii energiei stocate. Energia termică rezultată este 

utilizată în sistemul local de încălzire centralizată. 

 

 
Schema sistemului de recuperare a energiei reziduale din procesul de răcire a compresoarelor 

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

Apa freatică este utilizată pentru răcirea compresoarelor fabricii Grundfos. Apa are 6-12 °C 

pe circuitul tur și 18 °C pe circuitul retur. Temperatura apei este ridicată la 46-67 °C cu 

pompe de căldură, iar agentul termic produs astfel, este trimis în rețeaua de termoficare. 

Coeficientul de performanță (COP) al pompelor de căldură este de 4.60. Vara, când cererea 

de căldură este scăzută, excesul de energie este stocat pentru utilizare ulterioară. Sistemul de 

termoficare, care deserveşte şi fabrica şi localitatea, include şi  o instalaţie de cogenerare. 

 

 

 

 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648
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Condensarea umidităţii din gazele de ardere în sistemele de termoficare 
 

În Scandinavia, majoritatea instalațiilor pentru combustia deșeuri în vederea obţinerii de 

energie sunt echipate cu recuperatoare de căldură prin condensarea gazelor arse. Acestea 

sunt adesea cuplate cu pompe de căldură, care îmbunătățesc şi mai mult gradul de 

recuperare a energiei. 

 

Are sens arderea unui cocean de măr? 

 

Datorită tehnologiei de condensare a umidităţii din gazele de ardere , în prezent se poate 

răspunde cu DA, la întrebarea: are sens (este rentabilă) arderea unui cocean de măr, sau a 

oricărui alt deşeu organic? 

 

Acest proces este în prezent rentabil, deoarece conţinutul energetic al materiei organice, poate 

fi transformat în căldură și electricitate, recuperând în plus şi energia din conținutul de 

umiditate al gazelor de ardere. De fapt, este la fel de logic să fie procesate deșeurile menajere 

ca și procesarea altor tipuri de biomasă, de exemplu așchii de lemn, deoarece conținutul de 

umiditate din ambele tipuri de materiale este cam același, aproximativ 35%. 

 

În procesul de ardere a deșeurilor, conținutul de umiditate este vaporizat, iar pentru aceasta se 

utilizează o cantitate considerabilă de energie din combustibil. Ulterior, această energie poate 

fi recuperată cu ajutorul unui sistem de condensare a umidităţii din gazele de ardere. În urma 

acestui proces poate fi recuperată şi apa rezultată. 

 

Condensarea umidităţii din gazele de ardere creşte eficienţa energetică cu 20-25 %. 

 

Instalaţiile de incinerare a deşeurilor organice, sunt prevăzute cu sisteme de spălare a gazelor 

de ardere, denumite scrubere, realizate sub forma unor construcţii cilindrice dispuse vertical, 

care sunt parcurse de gazele de ardere de jos în sus şi de apă de sus în jos. Spălarea gazelor de 

ardere din aceste echipamente este necesară pentru eliminarea amoniacului şi a diverşilor 

acizi rezultaţi în urma arderii acestor tipuri de combustibili. Aceste sisteme de spălare a 

gazelor de ardere, conţin şi câteva zone (pachete) cu materiale poroase denumite „de 

umplutură”, care asigură creşterea suprafeţei de contact dintre pelicula de apă care se 

formează în aceste materiale şi gazele de ardere. Contactul termic direct dintre apă şi gaze, 

permite condensarea mai uşoară a amoniacului şi a diverşilor compuşi acizi, realizându-se 

astfel „spălarea” gazelor de ardere. 

 

După ieşirea din cazanul care utilizează ca şi combustibil deşeuri organice, gazele de ardere 

sunt întâi filtrate într-un sistem de desulfurare care utilizează var hidratat. După acest proces, 

urmează spălarea gazelor de ardere simultan cu condensarea propriu-zisă a umidităţii din 

acestea. În acest proces se recuperează căldura latentă de condensare a umidităţii. Apa 

utilizată pentru spălarea gazelor de ardere, din zona în care temperatura acestora este ridicată 

(aproape de intrarea gazelor de ardere în scruber), este răcită într-un schimbător de căldură, 

direct cu agentul termic din sistemul de termoficare. Apa utilizată pentru spălarea gazelor de 

ardere din zona în care temperatura acestora este scăzută (aproape de ieşirea gazelor de ardere 

din scruber), este răcită într-un schimbător de căldură care transferă această căldură într-o 

pompă de căldură prin absorbţie, care ridică potenţialul termic al căldurii (creşte temper atura 

la care devine disponibilă căldura). În acest mod, creşte foarte mult eficienţa energetică a 

sistemului şi gradul de recuperare a energiei reziduale, conţinute de gazele de ardere. 
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În figura alăturată este prezentată schema sistemului de recuperare a căldurii prin consensarea 

umidităţii din gazele de ardere. Cazanul şi sistemul de desulfurare cu var hidratat, sunt 

reprezentate în chenarul de culoare gri, iar sistemul de recuperare a căldurii, este reprezentat 

de restul instalaţiei. 

 

 
Schema sistemului de recuperare a căldurii prin consensarea umidităţii din gazele de ardere  

http://www.gmab.se/media/24939/filborna_read.pdf (20.09.2019) 

 

Sistemul condensează gazele de ardere prin răcirea gazului, extrăgând căldura și trimiţând-o 

în rețeaua de încălzire. Acest proces constă în două etape. În primul rând, gazele de ardere 

sunt introduse într-un schimbător de căldură, unde sunt răcite, până la aproximativ 50 °C cu 

agentul termic din sistemul de termoficare. În continuare, răcirea suplimentară a gazelor de 

ardere până la aproximativ 30 °C, este realizată de o pompă de căldură prin absorbție. 

Căldura extrasă prin condensarea umidităţii din gazele de ardere în schimbătorul de căldură şi  

în pompa de căldură cu absorbție, determină o creştere cu 20-25 % a gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor. În aceste condiţii este posibilă recuperarea rapidă a investiției. 

Sistemul poate fi aplicat atât în instalații noi, cât și în centralele pentru combustia deșeurilor, 

existente. 

 

Eficienţa energetică a centralei Filbornaverket din Helsingborg, Suedia este aproape de 100 

% 

 

Înainte de 2013, deșeurile menajere ale localităţii Helsingborg din Suedia erau transportate la 

diverse companii producătoare de energie electrică din Suedia. În prezent, aceste deşeuri sunt 

transformate în electricitate și căldură pe plan local. 

 

Principalul combustibil al centralei energetice Filbornaverket este reprezentat de fracțiunile 

combustibile ale deșeurilor din gospodării, industrie și clădiri publice. Instalația procesează 

cantitățile mari de deșeuri combustibile din regiune pentru a produce electricitate și căldură 

pentru rețeaua locală de termoficare. Filbornaverket este arde cca. 200000 de tone de deșeuri 

pe an - cu o eficiență termică globală de aproape 100%. Această eficienţă este asigurată prin 

sistemul foarte avansat de condensare a gazelor de ardere. Această experienţă arată că arderea 

deșeurilor organice este eficientă energetic, demonstrând că deșeurile reziduale reprezintă o 

resursă valoroasă de energie. 

http://www.gmab.se/media/24939/filborna_read.pdf
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Necesitatea stocării căldurii 
 

Centrala termoelectrică Avedøre 2 de lângă Copenhaga poate produce 485 MWe şi 570 MW t, 

cu funcţionare pe biomasă agricolă, reprezentată de paie reziduale provenite din agricultură şi 

este un exemplu reprezentativ de instalaţie care utilizează eficient stocarea energiei termice . 

Centrala este amplasată lângă o altă instalaţia de cogenerare Avedøre 1 care produce 250 

MWe cu funcţionare pe cărbune. În vederea reducerii emisiilor de CO2, investiţia de la 

Avedøre 2 a fost aprobată numai după scoaterea din funcţiune a alte trei centrale 

termoelectrice vechi, cu funcţionare pe cărbune, iar această măsură a permis reducerea 

emisiilor de CO2 cu 10%, a emisiilor de NOx cu 20 % şi a emisiilor de CO2 cu 30 %. 

 

Centrala Avedøre 2 a fost proiectată pentru funcționarea cu mai mulți combustibili și 

folosește o combinație unică de turbine cu gaz, cazan pe cărbune și cazan pe biomasă. 

Posibilitatea de a utiliza diverşi combustibili, asigură o flexibilitate operațională ridicată și un 

grad ridicat de disponibilitate a instalației. În regim de cogenerare, noua instalație, inaugurată 

la începutul anului 2002, funcționează cu un randament de până la 95%. 

 

În figura alăturată este prezentată o schemă funcţională de principiu a centralei 

termoenergetice Avedøre 2. 

 

 
https://www.power-technology.com/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/img3-35.jpg 

 

https://www.power-technology.com/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/img3-35.jpg
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În figura  alăturată este prezentată schema funcţională a cazanului cu funcţionare pe biomasă 

agricolă. 

 

 
http://www.volund.dk/~/media/Images/Technology_-_BIOMASS_-_illustrations_fuels_etc/Avedoere_straw_-_fuel_pre-

treatment_system_and_boiler.jpg?la=en 

 

Importanţa stocării termice 

 

Uzina Avedøre, deţine două rezervoare de mari dimensiuni, pentru stocarea energiei termice , 

reprezentate în figura alăturată. Aceste echipamente sunt utilizate în principal pentru a 

permite producerea de energie electrică atunci când prețurile sunt favorabile și să stocheze 

căldura reziduală pentru utilizarea acesteia în perioadele cu prețuri mai reduse ale 

electricităţii. Prin urmare, sistemul de stocare ajută la optimizarea economică. 

 

 
Imagine a centralei termoenergetice Avedøre, cu rezervoarele de stocare a căldurii 

http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/uploads/images/img-0954.jpg  

 

http://www.volund.dk/~/media/Images/Technology_-_BIOMASS_-_illustrations_fuels_etc/Avedoere_straw_-_fuel_pre-treatment_system_and_boiler.jpg?la=en
http://www.volund.dk/~/media/Images/Technology_-_BIOMASS_-_illustrations_fuels_etc/Avedoere_straw_-_fuel_pre-treatment_system_and_boiler.jpg?la=en
http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/uploads/images/img-0954.jpg
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O caracteristică unică a acestei centrale de cogenerare, din punct de vedere al sistemului de 

încălzire centralizată, este că permite atât stocarea căldurii de pe-o zi pe alta, cât şi stocarea 

sezonieră (într-o oarecare măsură). 

 

Stocarea căldurii funcţionează la fel ca şi în alte instalaţii, deoarece decuplează momentul 

producției de momentul consumului. D.p.d.v. al încălzirii centralizate, stocarea constă în 

păstrarea căldurii din momentul în care este disponibilă (de ex. din cogenerare, sisteme 

solare, exces de energie electrică eoliană și căldura reziduală din industrie) până în momentul 

în care această căldură este necesară. În Danemarca, atât încălzirea centralizată, cât și cea 

descentralizată, se combină cu producerea simultană de electricitate şi căldură (cogenerare) 

cu stocarea energiei termice. 

 

Stocarea de pe-o zi pe alta, permite instalațiilor de cogenerare să-și optimizeze funcţionarea 

în corelaţie cu cererea de electricitate și să poată furniza căldură la nevoie. 

 

Prin stocarea căldurii în rezervoare de mari dimensiuni, este posibilă valorificarea mai 

eficientă a energiei disponibile. Acumularea căldurii în rezervoare de mari dimensiuni 

permite inclusiv stocarea sezonieră, respectiv acumularea căldurii în anotimpurile mai calde 

şi utilizarea acesteia în sezoanele mai reci. Căldura poate fi preluată de la mai multe surse, 

caracterizate prin variabilitate (de ex. colectoare solare, cogenerare, sau procese industriale). 

 

Stocarea căldurii de pe-o zi pe alta (day-to-day) 

 

O caracteristică importantă a tuturor rețelelor de încălzire centralizată, este stocarea de 

energie termică pe termen scurt. Scopul principal al acestui tip de stocare, este decuplarea 

producției de electricitate în sistemele de cogenerare, de momentul furnizării energiei 

termice. Astfel, centralele de cogenerare își pot optimiza producţia în funcție de prețul 

fluctuant al pieței energiei electrice, fără a compromite aprovizionarea cu căldură. Instalaţia 

de cogenerare poate astfel să producă electricitate (și căldură) doar atunci când prețurile 

energiei electrice sunt mari (în mod normal dimineața și după-amiaza) și poate să păstreze 

pur și simplu apa caldă destinată încălzirii, până când aceasta devine necesară, în alte 

momente ale zilei. În Danemarca, atât sistemele de încălzire urbană cât și cele mici folosesc 

stocarea căldurii pe termen scurt. Acest tip de stocare a căldurii introduce flexibilitate în 

sistemul energetic, ceea ce este important pentru optimizarea sistemului în ansamblu, atât din 

punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al mediului. 

 

Stocarea termică de pe-o zi pe alta, se folosește şi atunci când există disponibilitate de căldură 

din surse care nu pot fi controlate de compania de încălzire. Aceste surse de căldură pot fi 

industriale, dacă producția variază pe parcursul zilei sau săptămânii (de ex. industria piscicolă  

funcţionează numai atunci când bărcile de pescuit descarcă pește. Excesul de căldură din 

aceste perioade poate fi păstrat în sisteme de stocare de dimensiuni relativ reduse. 
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Stocarea sezonieră a căldurii 

 

Aceste sisteme de stocare sunt utilizate, cel puţin în Danemarca, în sistemele solare de 

încălzire centralizată, caracterizate prin producţie pe timpul verii, mult mai mare decât 

consumul din acea perioadă. 

 

Sistemele pentru stocare sezonieră sunt de obicei reprezentate de o groapă cu dimensiuni 

mari, excavată în sol, prevăzută cu o căptușeală în partea inferioară, umplută cu apă și 

acoperită de un strat plutitor de izolație. Altă soluție este reprezentată de apa freatică, în care 

căldura disponibilă în exces poate fi stocată la temperaturi mai scăzute, urmând ca potenţialul 

termic al acestei călduri (temperatura) să fie crescută în momentul  utilizării prin intermediul 

pompelor de căldură. Stocarea în apele subterane ar putea fi utilizată în orașele fără spațiu 

pentru construirea altor sisteme de stocare de mari dimensiuni. În cazul ambelor sisteme, 

căldura poate fi stocată mai multe săptămâni sau chiar mai multe luni până când creşte 

cererea de căldură și va fi necesară utilizarea energiei termice stocate. O altă soluție 

tehnologică este reprezentată de rezervoarele de stocare de mari dimensiuni.  

 

În figura alăturată este prezentat interiorul sistemului de stocare sezonieră a căldurii solare 

din Mikkeli, Finlanda, cu volumul de 6000 m3.  

 

 
Imagine din interiorul sistemului de stocare sezonieră a căldurii solare din Mikkeli, Finlanda 

https://energia.fi/files/822/Solar_District_Heating_-_Reuss_-_Mikkeli_24.08.2016.pdf  

 

Se estimează că stocarea sezonieră a căldurii va deveni tot mai importantă în viitor, pe 

măsură ce se va diversifica tendinţa de recuperare a mai multor tipuri de energie termică, care 

provin din surse diverse şi în prezent sunt evacuate  în mediul ambiant. 

https://energia.fi/files/822/Solar_District_Heating_-_Reuss_-_Mikkeli_24.08.2016.pdf
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Oportunităţi oferite de stocarea sezonieră a căldurii 
 

Cel mai mare rezervor de stocare a căldurii din lume, reprezentat de o groapă având volumul 

de 205000 m3 din lume, reprezintă o soluţie eficientă și rentabilă de reducere a emisiilor de 

CO2. 

 

Reducerea consumului de combustibil fosil şi reducerea costurilor pentru consumatori  

 

Compania de termoficare din Vojens, Danemarca, furnizează căldură  pentru cea mai mare 

parte din oraș, utilizând o instalație solară termică. Anterior, principalul combustibil  utilizat 

era gazul natural, iar acesta alimenta atât sisteme de cogenerare cât şi cazane utilizate pentru 

încălzirea locală. 

 

Datorită scăderii prețului energiei electrice, producția de căldură a devenit tot mai importantă 

pentru asigurarea rentabilităţii sistemelor de cogenerare. Acest context  a determinat căutarea 

unor căi alternative de producere a căldurii. Astăzi, instalația de încălzire solară, incluzând 

sistemul de stocare a căldurii, furnizează 45% din cererea anuală de căldură pentru 

consumatorii din Vojens. 

 

Instalațiile de termoficare din Danemarca sunt afectate de o serie de legi și reglementări. Nu 

este permis ca instalațiile noi să înlocuiască gazul natural cu orice alte tipuri de combustibil, 

astfel încât de exemplu trecerea la biomasă, deşi este mai economică nu este acceptată. 

 

Totuşi, anumite modificări cu scopul economisirii energiei  sunt permise. De exemplu se pot 

utiliza căldura solară, pompele de căldură și căldura reziduală. După o examinare 

aprofundată, la Vojens, a fost aleasă căldura solară ca nouă sursă de energie, în vederea 

reducerii consumului de gaze naturale. Investiția totală în sistemul de stocare a căldurii 

provenite din energia solară a fost de 16 milioane Euro. Prețul pentru căldura furnizată de 

această instalație este de 40 € / MWh, în condiţiile în care în Danemarca  prețul mediu al 

căldurii furnizate de instalațiile funcţionând cu gaze naturale, este de 60 € / MWh. 

 

Stocarea sezonieră creşte fezabilitatea 

 

În perioada de vară (din mijlocul lunii aprilie până la sfârșitul lunii septembrie), instalația 

solară asigură 100% necesarul de căldură, în principal pentru prepararea apei calde menajere. 

Vara, instalația solară are o capacitate de producție excesivă și furnizează căldură în sistemul 

de stocare sezonieră. 

 

Începând din octombrie, alimentarea cu căldură este asigurată parțial de la instalația de 

încălzire solară și parțial de la sistemul de stocare. Până la sfârșitul anului, în mod normal, 

stocarea va fi complet descărcată. Conform calculelor, pierderea totală de căldură din 

sistemul de stocare, reprezintă doar (6 – 8) % din necesarul anual. 

 

Stocarea permite preluarea de căldură atât de la unitatea de  cogenerare, cât și de la cazanul 

electric, în cazul în care este posibilă exploatarea acestor unități în perioada de vară. Această 

caracteristică crește flexibilitatea instalației și crește veniturile din vânzarea de energie 

electrică. 
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Sistemul solar de încălzire centralizată din Vojens, inclusiv sistemul de stocare sezonieră 

https://www.solar-district-heating.eu/wp-content/uploads/2018/06/800x400_Plantdatabase.jpg (21.10.2020) 

 

Datorită beneficiilor ridicate pe care le aduce, atât din punct de vedere al flexibilității, cât și al 

prețurilor reduse pentru consumator, este de așteptat ca în viitor să fie construite multe 

instalații solare cu sisteme de stocare chiar şi mai mari - chiar și fără subvenții. 

https://www.solar-district-heating.eu/wp-content/uploads/2018/06/800x400_Plantdatabase.jpg
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Utilizarea surselor regenerabile de energie şi securitatea energetică 
 

Schimbările climatice, competitivitatea, securitatea energetică și dependența de importuri (de 

exemplu de gaze naturale), sporesc atenția asupra eficienţei energetice a clădirilor și a 

sistemelor de încălzire în Europa și la nivel global. 

 

Acordul de la Paris (United Nations Framework Convention on Climate Change), securitatea 

energetică și efectele majore asupra sănătății , cauzate de arderea combustibililor fosili sau 

bioenergia arată că multe țări își îndreaptă atenția către încălzirea centralizată și eficiența 

energetică a clădirilor. În mod tradițional, sursele regenerabile de energie au fost privite cu 

interes atât în sectorul energiei electrice cât şi în cel al eficienței energetice a clădirilor. Cu 

toate acestea, încălzirea și răcirea clădirilor reprezintă totuși cca. 40 % din consumul final  de 

energie în Europa și la nivel global. În întreaga lume se încearcă îmbunătățirea standardelor 

în construcții și folosirea încălzirii centralizate pentru a rezolva măcar parțial provocările 

energetice. Se preconizează că în orașe se va concentra două treimi din populația globală în 

2050, ceea ce va crește densitatea populației în zonele urbane. Soluțiile viitorului necesită 

eforturi comune locale și naționale, inclusiv la nivelul deciziilor politice. 

 

În figura alăturată este sugerată tendinţa de reducere a necesarului de energie al clădirilor. 

 

 
Tendinţa de reducere a necesarului de energie al clădirilor 

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

 

Cercetările recente arată că economisirea energiei în clădiri și termoficare este esențială 

pentru rentabilitatea sistemelor bazate pe surse regenerabile de energie. În viitorul apropiat 

este necesară o schimbare drastică de direcție în sectorul de încălzire european și global, 

pentru asigurarea unei tranziții eficiente din punct de vedere economic. În prezent, căldura 

pierdută în Europa poate asigura necesarul de căldură din aproape toate clădirile. Sectoarele 

energetice trebuie să fie integrate (Smart Energy System) pentru a utiliza potențialul existent. 

Foaia de parcurs a energiei în Europa este o serie de studii realizate în colaborare, de 

parteneri cheie din industrie și universități în vederea trecerii la a 4-a generaţie în sistemele 

de termoficare. Aceste analize combinate ale sistemelor energetice cu sistemele 

informaționale geografice, pot oferi strategii și metode care pot fi replicate la nivel global. 

Studiile sugerează că până în 2050,  în Europa sunt realizabile reducerea necesarului de 

căldură cu (30-50) % și economii de 50% în sistemele de termoficare. În zonele rurale, sunt 

necesare niveluri ridicate de reabilitare, în combinație cu tehnologii individuale de încălzire 

eficientă, cum sunt pompele de căldură. 

 

 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648
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Asigurarea răcirii într-o piaţă 
 

Florile, fructele și legumele sunt păstrate proaspete în cel mai mare și mai avansat sistem 

frigorific din țările nordice, în Høje Taastrup, oferind în același timp căldură ieftină pentru 

sistemul de termoficare. 

 

În vechea piață, fiecare proprietar de afaceri deţinea propriile sisteme de răcire, cu niveluri de 

eficiență diferite. În noua piaţă de  lângă Copenhaga, cu suprafaţa totală de 67000 m2, care a 

fost deschisă la Høje Taastrup, o localitate cu cca. 50000 de locuitori, situată la 20 km vest 

faţă de Copenhaga, în aprilie 2016, a fost înființat un sistem centralizat de răcire, care 

deserveşte o zonă cu răcitoare, având suprafaţa de 15000 m2. Această zonă este deservită de o 

instalație mare de răcire centralizată. Acest sistem este cel mai extins de acest tip din țările 

nordice și are o serie de efecte pozitive asupra consumului de energie, asupra climei și asupra 

mediului de lucru. 

 

În figurile alăturate este prezentat amplasamentul clădirilor pieţei din Høje Taastrup. 

 

 
Amplasamentul clădirilor pieţei din Høje Taastrup 

Crispin Matson. District Cooling &District Heating - Danish Experience, Presentation 2017 

 
Amplasamentul clădirilor pieţei din Høje Taastrup 

Crispin Matson. District Cooling &District Heating - Danish Experience, Presentation 2017 
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Compania care furnizează frig pentru piaţă, este şi compania de încălzire centralizată din 

Høje Taastrup. Răcirea este asigurată de un sistem cu comprimare mecanică funcţionând cu 

amoniac, instalat recent. O pompă de căldură folosește energia reziduală din procesul de 

răcire, pentru a furniza căldură verde şi ieftină în sistemul de termoficare. 

 

Clienţii pieţei au nevoie de apă rece, la o temperatură cuprinsă în intervalul (2-5) °C. Pentru 

asigurarea acestui regim termic, cele două chillere din instalaţia frigorifică, răcesc un agent 

intermediar (glicol sau antigel), până la -8 °C. Acest agent se întoarce la chillere cu 

temperatura de -1.6 °C, după ce deserveşte consumatorii de frig, conform figurii alăturate.  

 

 
Schema regimurilor termice ale circuitelor sistemului de răcire şi încălzire 

Crispin Matson. District Cooling &District Heating - Danish Experience, Presentation 2017 

 

Sistemul de răcire centralizată, preia căldura de la agentul intermediar pe care îl răceşte şi 

evacuează căldură într-un circuit de apă având regimul termic de 6 °C la intrarea în chillere şi 

16 °C la ieşirea din chillere. Căldura din acest circuit, este preluată de o pompă de căldură 

care cedează energie termică agentului din reţeaua de termoficare cu regimul termic de 45 °C 

la intrarea în pompa de căldură (returul instalaţiei de termoficare) şi 75 °C la ieşirea din 

pompa de căldură (turul instalaţiei de termoficare). 

 

Puterea frigorifică a chillerelor este de 2 MWt, iar puterea termică furnizată de pompa de 

căldură este de 3.2 MWt şi reprezintă cca. 2.5 % din necesarul de putere termică pentru 

incălzire al localităţii. 

 

Sistemul de răcire al pieţei este proiectat astfel încât răcirea să poată fi utilizată la diferite 

niveluri de temperatură, în funcție de necesități. Piaţă este împărţită în 80 spaţii care se  

închiriază şi sunt amplasate în clădiri învecinate. Dintre aceste spaţii,  55 utilizează răcire. 

Fiecare chiriaș poate să folosească sau nu sistemul de răcire și poate să decidă exact unde este 

necesară răcirea în zona pe care o gestionează. Consumul este calculat individual printr-o 

soluție inovativă de contorizare. 

 

Capacitatea de răcire poate fi crescută pe măsură ce necesarul creşte în timp. 
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Răcirea centralizată reduce emisiile de CO2 în Copenhaga 
 

 
Răcirea şi climatizarea tradiţională utilizează acoperişul şi porţiuni din pereţi, pentru 

amplasarea unităţilor de climatizare. În clădirea renovată „House of Industry” din Copenaga , 

terase cu acoperiş verde, sunt utilizate ca spaţiu pentru recreerea angajaţilor 
https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648 (16.09.2019) 

 

În Copenhaga, răcirea centralizată reduce cu până la 70% nivelul emisiilor de CO2 și cu până 

la 40% costurile totale, în comparație cu răcirea convențională. 

 

Creşterea necesarului de frig 

 

Există o cerere din ce în ce mai mare de aer condiționat și  de răcire în Copenhaga, la fel ca în 

multe alte orașe din întreaga lume. Una din companiile de utilități din Copenhaga, a construit 

un sistem de răcire centralizată, care constă din două centrale frigorifice și o rețea de 

distribuție. Sistemul de răcire centralizată folosește apa de mare pentru răcirea apei furniza te 

clienților. Sistemul deserveşte clădiri comerciale, bănci, magazine și birouri, dar și servere și 

alte echipamente, pe tot parcursul anului. 

 

Sistemul poate asigura necesarul crescut de frig, din Copenhaga și poate ajuta la reducerea 

emisiilor de CO2 cu până la 30000 de tone în fiecare an. Sistemul de răcire furnizează apă 

răcită în zona din centrul oraşului, iar sistemul de conducte urmează să fie extins pentru a 

deservi mai mulți clienți în viitor. 

 

Sistemul de răcire centralizată din Copenhaga, este unul dintre cele mai mari de acest fel din 

Danemarca. Prima instalație de răcire a fost inaugurată în 2010, a doua în 2013, iar sistemul 

este în expansiune. Din 2015 până în 2020, se dorea extinderea și mai mult a răcirii 

centralizate, prin dublarea numărului de clienți, cea ce urma să contribuie în continuare la 

obiectivul oraşului Copenhaga, de a deveni neutru faţă de emisiile de CO2 în 2025. 

 

https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/04/District-energy.pdf?time=1568639648
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Frigul centralizat este produs prin mai multe metode 

 

În lunile de iarnă, apa răcită furnizată clienților este produsă prin utilizarea apei de mare. 

Apa de mare este pompată în instalația de răcire printr-o conductă din port. Temperatura  apei 

de mare este de maxim 6 °C. Acest tip de răcire este realizată cu aproape zero emisii de 

carbon, deoarece se consumă doar o cantitate redusă de energie electrică pentru pomparea 

apei de mare.  

 

 
Schema de principiu a sistemului de răcire centralizată 

https://www.danfoss.com/media/8790/hofor_district_cooling_sdc_1920x420.jpg (24.09.2019) 

 

În lunile de vară, când apa de mare nu este suficient de rece, trebuie să fie consumată energie 

pentru răcirea apei. Apa de mare este utilizată pentru a crește eficiența celorlalte instalații. 

Utilizarea apei de mare pentru răcirea mașinilor, reduce consumul de energie electrică cu 

până la 70% față de metoda convenţională. 

 

Căldura reziduală de la centralele electrice este de asemenea folosită pentru răcire în lunile 

de vară. Această metodă este cunoscută sub denumirea de răcire prin absorbție  (sau prin 

comprimare termochimică) și se folosește numai atunci când există disponibil de căldură 

reziduală la temperatură suficient de ridicată în centralele electrice. Această metodă de răcire,  

reduce la minimum emisiile de CO2. 

https://www.danfoss.com/media/8790/hofor_district_cooling_sdc_1920x420.jpg
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Tranziţia spre încălzirea centralizată de joasă temperatură 
 

Trecerea de la un sistem de termoficare de generaţia a 2-a, spre unul de generaţia a 4-a. 

 

Utilizarea încălzirii centralizate la temperaturi joase, este realizabilă și face posibilă 

economisirea de energie, ca și reducerea dependenței de combustibilii fosili. 

 

Compania de termoficare Albertslund 

 

Albertslund, este una din localităţile din zona Copenhaga, în care compania de termoficare, a 

fost înfiinţată în 1964 şi s-a dezvoltat odată cu dezvoltarea oraşului. Inițial, rețeaua de 

termoficare a fost concepută pentru a funcționa cu o temperatură a agentului termic de 110 

°C. De-a lungul timpului, temperatura a fost redusă, iar în prezent, sistemul funcționează cu o 

temperatură a agentului de aproximativ 90 °C. 

 

Generaţia a 4-a 

 

Viziunea municipalității Albertslund, este să furnizeze de căldură și energie electrică neutră 

din punct de vedere al emisiilor de CO2, până în 2020. În acest scop a fost realizat un nou 

sistem de încălzire centralizată de a patra generație, în care temperatura agentului termic a 

fost scăzută de la 90 °C la 55 °C. Aceasta reducere a temperaturii, permite utilizarea mai 

eficientă a instalației existente de producere a căldurii și reduce pierderile de căldură din 

conducte, ajutând astfel Albertslund să își atingă obiectivul. 

 

Datorită succesului primei etape, Albertslund a luat recent decizia de a transforma sistemul de 

termoficare din întregul oraș, cu aproximativ 30000 de locuitori, în unul de joasă temperatură, 

înainte de 2026. 

 

Provocări 

 

Dacă este relativ ușor să se racordeze apartamentele noi la încălzirea centralizată de 

temperatură scăzută, apartamentele mai vechi sunt în general slab izolate și necesită o 

temperatură ridicată a agentului termic, pentru a oferi un nivel de confort adecvat. Prin 

urmare, municipalitatea Albertslund instituie un program de reabilitare care să permită 

trecerea tuturor apartamentelor la încălzirea centralizată de temperaturi scăzute, asigurându -

se astfel creșterea eficienței energetice a acestora. 

 

Sistemul de distribuţie 

 

Apartamentele sunt racordate în etape, conform cu planul de renovare și închidere a 

sistemului de distribuție la temperaturii ridicate. Circuitul de joasă temperatură, este alimentat 

la 55° C, prin returul vechiului sistem de încălzire, care este prevăzut cu un ventil de by-pass, 

pentru amestec cu agent din conducta tur. 

 

Sistemul din apartamente 

 

În apartamente sunt instalate sisteme noi de preparare instantanee a apei calde menajeră la 45 

°C. Legionella este controlată din proiectare conform regulii germane DVGW W55, care 

prevede ca în orice moment în schimbătorul de căldură și în sistemul de apă caldă să se 

găsească doar o cantitate foarte mică de apă. După renovare, apartamentele sunt dotate cu 
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sisteme de încălzire în pardoseală, ventiloconvectoare și radiatoare de joasă temperatură. 

Temperatura pe tur a agentului termic furnizat de sistemul de încălzire centralizată, este de 

cca. 55 °C, iar temperatura pe retur a utilizatorilor va fi de aproximativ 30 °C. 

 

În figura alăturată este prezentată o schemă de conectare la sistemul de încălzire centralizată 

de joasă temperatură (DH), a unui sistem de încălzire a spaţiului (SH) şi a sistemului de 

preparare apă caldă menajeră (IHEU – Instantaneous Heat Exchanger Unit). În acest 

exemplu, racordarea sistemelor de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, se 

realizează în paralel. 

 

 
Sistem de racordare a unui spaţiu de încălzit şi a sistemului de preparare a apei calde 

menajere, la un sistem de termoficare de joasă temperatură 
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