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DIMENSIONAREA PRELIMINARĂ A REŢELELOR TERMICE 
 
Materialul prezentat în continuare a fost realizat pe baza surselor bibliografice, indicate în lista de referințe. 

 

Integrarea unei clădiri în sistemele de încălzire centralizată 
 

Sistemele de încălzire centralizată (sau de termoficare) sunt caracterizate prin: 

- Există una sau mai multe surse de căldură principale, care pot furniza căldură la 

costuri reduse; 

- Consumatori de căldură cu un necesar de căldură reprezentativ; 

- Reţea de conducte izolate pentru transportul agentului termic pe traseele tur şi retur 

(care conectează consumatorii cu sursele de căldură), denumită reţea termică. 

- Sursa de căldură principală, asigură cel puţin necesarul de căldură „de bază”. 

- Sistemul de încălzire centralizată este prevăzut cu surse de căldură secundare, 

respectiv cazane de rezervă sau „de vârf de sarcină”.  

- De obicei, sursele de căldură secundare se dimensionează astfel încât să asigure 

împreună 120 % din puterea termică maximă necesară. Acest principiu de 

dimensionare, asigură funcţionarea neîntreruptă chiar în condiţiile opririi sursei (sau 

surselor) principale şi în orice condiţii meteorologice (chiar extreme). 

- Adesea, sistemele de încălzire centralizată sunt prevăzute cu sisteme de stocare a 

căldurii, dimensionate să asigure producţia medie de căldură, pentru cel puţin 6 

ore. 

- Căldura este transferată din reţeaua termică până la consumatori, prin intermediul 

unor schimbătoare de căldură. 

- Fiecare consumator deţine în clădire propriul schimbător de căldură, împreună cu un 

contor de energie termică, necesar pentru facturare. 

 

Câteva cerinţe care trebuie respectate pentru ca sistemul de încălzire al unei clădiri să 

poată fi integrat într-un sistem de încălzire centralizată sunt: 

- Clădirea trebuie să fie prevăzută cu un sistem de încălzire alimentat de la o sursă 

centralizată de căldură şi să utilizeze apa ca agent termic. (O clădire prevăzută cu 

numeroase cazane individuale, sau cu sisteme electrice de încălzire, nu poate fi racordată pur şi simplu 

la un sistem de termoficare); 

- Sistemul de încălzire al clădirii trebuie să asigure o temperatură a agentului termic 

pe retur, cât mai scăzută (ceea ce asigură funcţionarea eficientă a sistemului de încălzire); 

- Clădirea are nevoie de conducte de legătură, care să asigure conexiunea dintre 

spaţiul centralei termice şi conducta de distribuţie (sau transport) a reţelei termice. 

Dimensiunea conductelor de legătură depinde de: 

- necesarul de căldură; 

- distanţa până la punctul de racordare; 

- Când racordarea este pregătită, se realizează comutarea de pe sursa de căldură a 

clădirii, pe reţeaua de încălzire centralizată, de obicei prin intermediul unui 

schimbător de căldură (aflat de regulă în proprietatea companiei care administrează şi reţeaua, 

pentru a asigura buna funcţionare a sistemului). 
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Densitatea de căldură 
 

Densitatea de căldură reprezintă raportul dintre cantitatea de căldură necesară anual, 

pentru încălzire şi suprafaţa ocupată de obiectivele încălzite. 

 

Consideraţii privind densitatea de căldură: 

- Densitatea de căldură este un criteriu esenţial pentru: 

- Estimarea potenţialului sistemelor de încălzire centralizată; 

- Estimarea viabilităţii economice (Sistemele de încălzire centralizată sunt mai uşor de 

implementat, când consumatorii sunt mai apropiaţi, deoarece conductele sunt mai scurte şi 

necesită investiţii mai reduse, astfel încât căldura poate deveni mai ieftină decât în cazul 

soluţiilor individuale de încălzire. Conductele mai scurte determină pierderi de căldură mai 

reduse, cu impact important asupra costurilor de exploatare). 

- Densitatea de căldură ridicată şi costurile de exploatare reduse, sunt premize 

importante, pentru capacitatea de a asigura costuri scăzute pentru încălzire. 

- Pentru dimensionarea sistemelor de încălzire centralizată din ţările UE, a fost preluat 

principiul de dimensionare utilizat în Danemarca, în conformitate cu care, densitățile 

de căldură peste 150 TJ/km2, respectiv peste (40-50) kWh/m2, sunt adecvate pentru 

reţele de termoficare. (În zone în care căldura furnizată prin sistemele de încălzire 

centralizată, este ieftină – de exemplu datorită surselor ieftine de căldură, aceste 

valori, pot fi şi mai scăzute). 

- Se recomandă ca realizarea sistemelor de încălzire centralizată să fie etapizată în 

funcţie de valorile densităţii de căldură. (Cele mai mari densităţi de căldură se vor regăsi în 

zone urbane cu densitate mare a populaţiei, în particular acolo unde există şi rate ridicate ale 

dezvoltărilor rezidenţiale). 

- Realizarea unei hărţi a necesarului de căldură, este o etapă care trebuie parcursă în 

primele faze ale proiectării unui sistem de încălzire centralizată. 

- După stabilirea traseelor pentru conductele reţelei termice, se poate calcula densitatea 

liniară a căldurii (necesarul de căldură pe metru liniar de conductă, sau cantitatea de căldură care 

trebuie transportată pe metru liniar de conductă), care reprezintă un indicator şi mai precis 

pentru evaluarea viabilităţii sistemului de încălzire centralizată. 

 

Pierderile de căldură, reprezintă un parametru important al reţelelor termice: 

În sistemele de încălzire centralizată, pierderile de căldură din reţeaua termică, au cea mai 

importantă pondere, în analizele economice.  

- Ponderea aproximativă a pierderilor de căldură în reţelele termice este: 

- (15-35) % în reţele vechi cu densitate de căldură redusă; 

- (5-8) % în rețele moderne, extinse din zone cu densitate de căldură mare; 

- (10-15) % în reţele tipice din vestul şi nordul Europei; 

- (15-25) % în reţele tipice din estul Europei; 

- 7 % în Copenhaga; 

- 10 % în sistemele noi, moderne, care respectă cele mai bune practici. 

Pierderile anuale de căldură depind de: 

- densitatea liniară de căldură 

- temperatura de distribuţie a agentului termic,  

- diametrul conductelor 

- grosimea izolației 

- conductivitatea termică a izolației. 
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Observaţii: 

- Pierderile de căldură sunt mai mari în conductele de tur, decât în cele de retur, datorită temperaturii 

mai ridicate a agentului termic. 

- Conductele cu diametre mai mari au pierderi mai mari decât cele cu diametre mai mici, deoarece 

prezintă suprafeţe mai mari de transfer termic cu mediul ambiant (mai rece).  

 

Pe internet, este disponibil un atlas al hărților cu densități de căldură, pentru Uniunea 

Europeană (Pan-European Thermal Atlas), la adresa: https://heatroadmap.eu/peta4/  

(21.10.2019). Atlasul a fost realizat în cadrul proiectului European: „Heat Roadmap Europe 4 

(HRE4)”, care propune strategii de încălzire şi răcire cu emisii reduse de CO2. 

 

În continuare sunt prezentate câteva exemple de hărţi ale densităţilor de căldură şi hărţi ale 

densităţilor de frig, pentru câteva localităţi din România. În tabelul alăturat, sunt prezentate 

semnificaţiile legendelor pentru aceste hărţi. 

 

 
Densităţi de căldură 

 
Densităţi de frig 

 

 
Harta densităţii de căldură pentru Bucureşti 

 
Harta densităţii de frig pentru Bucureşti 

 

 

 

 

 

 

https://heatroadmap.eu/peta4/
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Harta densităţii de căldură pentru Cluj-N. 

 
Harta densităţii de frig pentru Cluj-N. 

 

 
Harta densităţii de căldură pentru Turda 

 
Harta densităţii de frig pentru Turda 

 

Strategiile recomandate pentru încălzire cu emisii reduse de CO2 pentru România sunt 

disponibile în documentul „Heat Roadmap Romania”. 

https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/288427732/Country_Roadmap_Romania_20181005.pdf. 

 

Pentru estimarea fezabilităţii, este obligatorie estimarea următorilor parametrii: 

- Puterea termică maximă (kW) „vârful de sarcină” 

- Consumul anual de căldură (MWh / an).  

 

Aceşti parametrii determină: 

- Puterile termice ale surselor de producere a căldurii 

- Caracteristicile reţelei termice 

- Potenţialul de recuperare a investiţiei (din vânzarea căldurii produse). 

 

Având în vedere importanţa acestor parametrii, determinarea lor trebuie realizată cu o 

precizie cât mai mare. 

 

 

https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/288427732/Country_Roadmap_Romania_20181005.pdf
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Problematica realizării sistemelor de încălzire centralizată 
 

Realizarea unui sistem de încălzire centralizată presupune atingerea unor obiective 

importante, cu asumarea unor responsabilităţi diverse, aşa cum se sugerează în figura 

alăturată  

 

 
Plan de lucru, pentru realizarea unui sistem de încălzire centralizată 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/osd44_draft-heat-networks-code-of-practice-for-the-uk.pdf 

 

Obiectivele care trebuie realizate sunt: 

- Dimensionarea corectă. Proiectanţii au tendinţa de a privi cu rezerve tehnologiile 

noi, ceea ce poate conduce la dimensionarea „conservativă” (respectiv la 

supradimensionare), ceea ce poate fi atât constisitor cât şi ineficient energetic. 

- Asigurarea unor pierderi de căldură reduse în reţea. Pierderile de căldură din 

reţea determină: 

- costuri de exploatare ridicate 

- riscuri mari de supradimenionare 

- emisii ridicate de CO2 

- Asigurarea unei temperaturi reduse pe retur şi în general a unor regimuri termice 

cu temperaturi reduse.  

- Pentru o anumită temperatură pe tur, temperatura redusă pe retur, reduce 

debitele, ceea ce permite reducerea dimensiunilor conductelor şi deci 

reducerea costurilor infrastructurii. 

- În condiţii de „încărcare” parţială, reducerea temperaturii pe retur, reduce 

pierderile de căldură şi reduce energia necesară pentru pompare. 

- Proiectarea sistemelor cu temperaturi pe retur reduse, permite creşterea 

eficienţei energetice (de exemplu prin utilizarea pompelor de căldură sau prin 

extragerea de abur cu presiune şi temperatură mai scăzută din turbine). 

- Realizarea temperaturilor scăzute pe retur, începe cu alegerea corectă a 

radiatoarelor şi cu echilibrarea corectă a radiatoarelor, corelat cu celelalte 

sisteme de distribuţie a căldurii, din clădiri (sisteme de încălzire ). 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/osd44_draft-heat-networks-code-of-practice-for-the-uk.pdf


Mugur BĂLAN 

6 

 

- Reglarea corectă a debitelor. Reglarea debitelor, permite funcţionarea cu debite 

reduse şi asigurarea unor temperaturi reduse pe retur, la încărcări parţiale. Pentru 

reglarea debitelor, se vor utiliza pompe cu turaţie variabilă, care vor fi controlate 

astfel încât să menţină un nivel minim al presiunii, la extremităţile reţelei. 

- Utilizarea surselor de energie cu emisii reduse de CO2. Principalele surse de 

energie ale reţelei trebuie să se caracterizeze prin nivel redus al emisiilor de CO2. 

Dimensionarea acestora trebuie realizată astfel încât să fie asigurată funcţionarea 

anuală în perioade de timp cât mai îndelungate. Sitemele de reglaj şi sistemele de 

stocare a energiei, trebuie să maximizeze contribuţia surselor cu emisii reduse şi 

funcţionarea acestora cu costuri cât mai mici. 

 

Concepţia şi realizarea sistemelor de încălzire centralizată, trebuie să se concretizeze prin 

sisteme tehnice de calitate ridicată, în care riscurile sunt gestionate corect şi impactul 

asupra mediului este minim. 

 

În figura alăturată sunt prezentate câteva elemente reprezentative pentru reţelele termice cu 

eficienţă ridicată. 

 

 
Elemente reprezentative pentru reţelele termice cu eficienţă ridicată 

Energy centre – Centrală termică (punct termic); DH network – Reţea termică;  

Building connection (indirect) – Racord termic al clădirii (indirect – prin schimbător de căldură); 

Building heating system – Sistemul de încălzire al clădirii; 

CHP – Sistem de cogenerare; Peak boiler – Cazan de vârf;  

DH surveillance system – sistem de supraveghere a reţelei; 
(A) Sistem de stocare pentru a reduce gradul de utilizare a cazanului de vârf şi pentru a maximiza producţia de electricitate din 

cogenearare; 

(B) Valvă de control pentru reglajul temperaturii agentului termic; 

(C) Pompe cu turaţie variabilă care permit asigurarea diferenţelor de presiune din reţea; 
(D) Ventil de reglaj a căderii de presiune, care limitează debitul maxim şi căderea de presine pe ventilul (F) 

(E) By-pass pentru controlul temperaturii la extremitatea reţelei; 

(F) Ventil cu reglaj continuu al debitului din reţea, pentru controlul temperaturii agentului primar; 
(G) Contor de energie termică;  

(H) SCP, dimensionat pentru diferenţă mică între temperaturile de retur pe primar şi secundar; 

(J) Ventil cu reglaj continuu al debitului din circuitul secundar, pentru a reduce temperatura pe retur 

(K) Sistem de disipare a căldurii dimensionat pentru a asigura o temperatură scăzută pe retur 
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Dispersia sistemelor de încălzire centralizată în Europa, arată că această soluţie tehnică 

poate fi utilizată pe tot teritoriul continentului, aşa cum se observă şi pe figura alăturată. 

 

 
Sisteme de încălzire centralizată în oraşe din Uniunea Europeană 

 

Unul dintre indicatorii cei mai utilizaţi pentru dimensionarea sistemelor de încălzire 

centralizată (utilizat şi în România), este numărul anual de grade-zile, care reprezintă o 

caracteristică a corelaţiei climă-microclimă pentru construcţii, în funcţie de specificul lor şi 

de zona climatică şi geografică în care sunt amplasate. Numărul de grade-zile se determină 

pentru orice localitate, prin însumarea diferenţelor zilnice de temperatură dintre o anumită 

temperatură interioară considerată de referinţă şi temperatura medie zilnică exterioară, 

dacă aceasta din urmă este mai mică decât o anumită valoare de referinţă. Însumarea se 

realizează pe durata unui an calendaristic.  

În România, temperatura interioară de referinţă este de 20 °C, iar temperatura exterioară de 

referinţă este de 12 °C. 

 
Observaţie: Metoda de calcul a necesarului de căldură pentru clădiri, bazată pe numărul de grade zile, este 

utilizată în multe ţări Europene, dar nu este armonizată, deoarece fiecare ţară are propriile metode de calcul. 

Unul din dezavantajele determinării necesarului de căldură pe baza numărului de grade-zile, este că această 

metodă nu ţine seama de nivelul rezonabil de izolare al clădirilor, care la rândul său depinde de condiţiile 

climatice. (De exemplu, metoda numărului de grade-zile, consideră că nivelul de izolare al unei clădiri din 

sudul Italiei, este acelaşi cu al unei clădiri din nordul Suediei) (Werner, 2006).  
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În figura alăturată, este prezentată o hartă a variaţiei numărului de grade-zile în Europa, 

determinată pentru 80 de localităţi din UE. 

 

 
Numărul de grade-zile în Europa, determinat pentru 80 de localităţi 

https://www.lsta.lt/files/events/14_werner.pdf (14.10.2019) 

 
Observaţie: Aşa cum se observă din figură, numărul de grade-zile în sudul Italiei este de cca. 500, în timp ce în 

nordul Suediei este peste 5000, fiind de peste 10 ori mai mare. Din punct de vedere al necesarului de căldură, 

acesta nu este de 10 ori mai mare în nordul Suediei, faţă de sudul Italiei. 

 

Datorită problemelor identificate în metoda de dimensionare a necesarului de căldură pe baza 

numărului de grade-zile, a fost propus un nou indicator global, mai adecvat pentru aceste 

calcule, respectiv Indicele European de Încălzire (European Heating Index - EHI), care ţine 

seama şi de nivelul rezonabil de izolare a unei clădiri, în funcţie de zona climatică. 

Metodologia de calcul a EHI este prezentată în (Werner, 2006). 

 
Observaţie:  

Indicele European de Încălzire (EHI) arată că diferenţele climatice determină variaţii ale necesarului de 

căldură de numai ±20 %. (Werner, 2006) 

Numai cca. 50 % din diferenţele dintre necesarul de căldură din diferite localităţi pot fi explicate prin 

diferenţele de condiţii climatice, cealaltă jumătate fiind reprezentată de alţi factori, cum sunt: preţul căldurii, 

temperaturile interioare, consumul de apă caldă şi gradul de accesibilitate a căldurii. (Werner, 2006), 

(Gartland & Bruton, 2016). 

https://www.lsta.lt/files/events/14_werner.pdf
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În figura alăturată este prezentată o hartă a variaţiei EHI în Europa, determinată pentru 80 de 

localităţi din UE. 

 

 
Indicele European de Încălzire (European Heating Index - EHI),  

determinat pentru 80 de localităţi 
https://www.lsta.lt/files/events/14_werner.pdf (14.10.2019) 

 

Indicele European de Încălzire  este proporţional cu radicalul din numărul de grade-zile. 

https://www.lsta.lt/files/events/14_werner.pdf
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Definirea caracteristicilor sistemului de încălzire centralizată 
 

Este obligatorie definirea şi clarificarea următoarelor caracteristici ale reţelelor termice: 

- Temperatura exterioară de calcul, la care puterea termică a sistemului de 

încălzire centralizată este maximă; 

- Puterea termică maximă (kW) pentru fiecare consumator, la temperatura 

exterioară de calcul stabilită (presupune stabilirea unui debit maxim şi a 

temperaturii pe retur); 

- Temperatura minimă a agentului termic (pe tur), care va fi asigurată pe timp de 

vară, ţinând seama de modul de reglare a debitului şi de pierderile din reţea; 

- Modul (curba) de variaţie a temperaturii agentului (pe tur), în funcţie de 

temperatura exterioară; 

- Perioadele în care sistemul de încălzire va fi închis, sau temperatura exterioară 

peste care sistemul de încălzire va fi închis (dacă sistemul de încălzire este închis pe 

perioada verii); 

- Intervalele orare între care sistemul nu funcţionează (de exemplu pe timpul 

nopţii) (pentru sistemele care funcţionează numai în anumite intervale orare); 

- Punctele de montaj a contoarelor de energie termică şi modalitatea de acces la 

contoare; 

- Caracteristicile sistemului de monitorizare a parametrilor sistemului de 

încălzire (pentru clienţi, inclusiv procedurile de verificare şi calibrare): 

temperaturile pe tur şi retur; debite; consumul anual de căldură. 

 

 

Principii de dimensionare 
 

Rețelele termice moderne sunt proiectate, construite și exploatate pe baza unor criterii 

economice solide, folosind soluţii tehnice standardizate, cu cea mai ridicată calitate şi cu 

performanţe tehnice demonstrate. 

Investițiile sunt realizate pe baza unor studii prealabile de fezabilitate economică.  

Preţul căldurii livrate, trebuie să reflecte costurile reale și trebuie să fie competitiv faţă de 

metodele alternative de încălzire (de exemplu, prin utilizarea cazanelor individuale pe gaz).  

Proiectarea și realizarea rețelelor termice, trebuie să asigure capabilitatea de a furniza 

căldură în condiţii economice și fiabile în orice condiții de exploatare. 

 

Un design performant al reţelelor termice trebuie construit având consumatorul în centrul 

atenţiei. Trebuie să se ţină seama în primul rând de caracteristicile racordului clientului şi de 

nevoile acestuia privind necesarul de căldură şi apă caldă menajeră.  

Trebuie să fie utilizate în reţele orice surse reziduale de căldură (de exemplu industriale), care 

sunt disponibile. 

Pornind de la aceste considerente, se vor determina regimurile termice ale racordurilor, 

diferenţele de temperatură, valorile presiunilor şi profilul de încărcare al întregului sistem. 

 

Pornind de la aceste principii, pot fi proiectate, realizate sau selectate în continuare: 

- reţeaua termică; 

- echipamentele de pompare şi distribuţie; 

- echipamentele de transfer termic; 

- schemele de „stand by” şi de funcţionare în sarcină maximă, etc. 

Unele din aceste componente (mai puţin reţeaua termică propriu-zisă), sunt integrate în 

centralele termice (punctele termice) (Energy Centre). 
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Figura alăturată prezintă un exemplu orientativ, care însă nu trebuie considerat reprezentativ 

pentru orice configuraţie posibilă de reţea termică. 

 

 
Exemplu orientativ de reţea termică 

 

Durata de viaţă minimă care poate fi considerată în calculele de proiectare a reţelelor termice 

este de 25 ani, dar se recomandă ca această durată să fie de 30 ani. În condiţiile unei 

proiectări şi a unei realizări corecte, reţelele termice pot funcţiona până la 50 ani. 

 

Durata lungă de viaţă a reţelelor termice, presupune supraveghere atentă a lucrărilor de 

montaj, deoarece după astuparea şanţurilor, viciile ascunse pot genera probleme ulterioare, 

dificultăţi de localizare a acestora şi costuri ridicate de remediere. 

 

Durata de viaţă de 50 ani a reţelelor termice, reprezintă un deziderat rezonabil, dacă se 

utilizează conducte din oţel preizolate, care reprezintă o tehnologie uzuală pentru reţele 

extinse, cu temperatura agentului termic până la 110 °C. 
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Gradul de simultaneitate a consumului (Diversity of Demand) 
 

Gradul de simultaneitate a consumului (diversity factor), într-un anumit punct al reţelei 

termice (de obicei într-un punct termic, sau o centrală termică), se determină cu relaţia: 

 

[kW]

[kW]

 avaldin  iiconsumatorpentru  necesare maxime termiceputerilor  Suma

retelei alpunct anumit un -intr necesara maxima  termicaPuterea
 

 

Puterea termică maximă necesară a unui consumator, este şi puterea termică maximă pe 

care consumatorul o poate absorbi din reţeaua termică şi se stabileşte la punerea în funcţiune, 

prin reglarea debitului maxim de agent termic. Uneori puterea termică maximă a unui 

consumator (determinată în faza de proiectare), poate să fie mai mare decât puterea termică 

maximă efectivă, datorită marjelor de siguranţă, adoptate la proiectare. 

 

În figura alăturată este prezentat un exemplu de calcul al gradului de simultaneitate pentru un 

punct termic (Energy Centre). 

 

 
Exemplu de calcul al gradului de simultaneitate pentru un punct termic (Energy Centre) 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/osd44_draft-heat-networks-code-of-practice-for-the-uk.pdf 

 

În sisteme mari, cu o diversitate mare a tipului de clienţi, gradul de simultaneitate a 

consumului (căldură şi apă caldă), poate să prezinte valori relativ scăzute (de exemplu cca. 70 %), 

ceea ce permite o dimensionare mai redusă a conductelor şi a surselor de căldură din punctul 

termic respectiv, sub valorile nominale ale debitelor, respectiv puterii termice. 

 

În sisteme mici, cu acelaşi tip de consumatori, este mai prudent să se considere că gradul de 

simultaneitate a consumului, este de 100 %. 

 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/osd44_draft-heat-networks-code-of-practice-for-the-uk.pdf
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Un caz particular, este reprezentat de consumul de apă caldă menajeră, care pentru un 

apartament, poate prezenta vârfuri de putere termică necesară, în jur de (35-50) kW. 
Aplicaţie: 

Calculaţi puterea termică necesară pentru încălzirea în regim instant, a unui debit de apă de 10 l/min, de la 

temperatura de 10 °C până la temperatura de 45 °C. 

Comparaţi valoarea obţinută cu puterea termică a cazanelor murale (centrale termice) de apartament, uzuale. 

 

Probabilitatea ca toţi clienţii să consume apă simultan, este foarte redusă, astfel încât şi gradul 

de simultaneitate a consumului de apă caldă, este foarte redus şi este prezentat în figura 

alăturată, pentru diferite referinţe. 

 

 
Gradul de simultaneitate a consumului de apă caldă în funcţie de numărul apartamentelor 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/osd44_draft-heat-networks-code-of-practice-for-the-uk.pdf 

 

Curbele pentru determinarea gradului de simultaneitate a consumului de apă caldă, au la bază 

relaţia de calcul a puterii termice maxime necesare pentru preparare a.c.m. ( maxQ [kW])  

conform DS 439: 

17.6N18.8N1.19Q 0.5
max ++=  

 

Conform acestei relaţii: 

- pentru N=1  => maxQ = 37.59 kW (/ apartament) 

- pentru N=1000  => maxQ = 1802.1 kW ≈ 1.8 kW / apartament 

 
Observaţie: Pentru mai mult de 200 apartamente, datorită gradului de simultaneitate a consumului de apă 

caldă, redus, se ajunge ca puterea termică necesară în punctul termic, să fie de 3 kW/apartament pentru 

încălzire, respectiv 2 kW/ apartament pentru preparare a.c.m. 

 

 

 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/osd44_draft-heat-networks-code-of-practice-for-the-uk.pdf
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Debit şi temperatură variabile 
 

Unul dintre principiile care permit exploatarea economică a reţelelor termice, este cel 

conform căruia debitul şi temperatura agentului termic, trebuie să fi controlate astfel încât 

să corespundă cerinţelor clienţilor. 

 

Acest principiu, s-a dovedit eficient pentru exploatarea pe întreaga durată de viaţă a 

reţelelor, datorită: 

- reducerii pierderilor de căldură; 

- creşterea eficienţei de pompare a agentului termic (cu pompe cu turaţie variabilă); 

- minimizarea dimensiunilor conductelor. 

 

La funcţionarea cu debit şi temperatură (pe tur) variabile, sistemul este proiectat să asigure 

necesarul maxim de căldură, cu debitul şi temperatura maxime. 

Pe durata exploatării, odată cu scăderea necesarului de căldură, debitul şi temperatura 

agentului termic sunt reduse, pentru a se asigura economii de energie. 

 

Vârfurile de consum, reprezintă perioade scurte din profilul zilnic şi sezonier al consumului 

de căldură, când sunt necesare puteri termice maxime. 

 

Temperatura variabilă a agentului termic, este controlată cel mai bine la nivelul surselor de 

căldură. În cazul existenţei mai multor surse de căldură conectate la o singură reţea, 

caracterizate prin preţuri diferite la care acestea pot furniza căldură, cel mai bun preţ global 

la care se poate furniza căldura, poate fi asigurat prin controlul secvenţei de pornire a 

surselor de căldură. 

 

Sursele de căldură mai ieftine, vor fi pornite mai des, iar cele mai scumpe, vor fi utilizate pe 

cât posibil, numai pentru asigurarea vârfurilor de sarcină, ca în exemplul alăturat. 

 

 
Exemplu de profil sezonier al consumului (necesarului) de căldură şi de  

utilizare a surselor de căldură, respectiv a sistemului de stocare sezonieră a căldurii 

(Tugores et. al., 2015) 
„base load CHP” – Cogenerare cu funcţionare la încărcare „de bază” 

ATES – Stocare sezonieră în acvifer (Aquifer Thermal Energy Storage) 

Boiler – Cazan de vârf 
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Regimurile de funcţionare ale surselor de energie, sunt următoarele: 

- Sistemul de cogenerare funcţionează pentru asigurarea necesarului de căldură „de 

bază” al profilului sezonier de consum.  

- Când capacitatea de producţie depăşeşte consumul, cogenerarea este operată 

pentru a se obţine avantajele economice din vânzarea de electricitate, iar căldura 

produsă în aceste perioade este transferată în sistemul acvifer de stocare a căldurii. 

- Când necesarul de căldură scade sub capacitatea cogenerării de a furniza căldură, 

diferenţa este extrasă din sistemul de stocare. 

- Vârfurile de consum, sunt acoperite de cazanul de vârf. 

 

Temperatura agentului termic, este de regulă modulată după o curbă de variaţie 

prestabilită, cel mai adesea în funcţie de temperatura exterioară. 

 

Debitul de agent termic este reglat astfel încât să se asigure temperatura minimă de retur 

setată, asigurând astfel costuri minime de pompare. 

 

În figurile alăturate sunt prezentate două exemple de curbe de reglaj al regimului termic 

(tur/retur), respectiv al debitului masic de agent termic, în funcţie de temperatura ambiantă. 

 

 
Exemplu de variaţie a regimului termic  

în funcţie de temperatura ambiantă 

 
Exemplu de variaţie a debitului  

în funcţie de temperatura ambiantă 

 

Temperatura returului este doar estimativă şi depinde de tipul sistemului de distribuţie a 

căldurii (din clădirile clienţilor) şi de caracteristicile şi reglajele punctelor termice ale 

clienţilor. 

 

Debitul de agent termic este ajustat în funcţie de necesarul de căldură, prin sistemul de 

control al pompelor de distribuţie astfel încât să se menţină presiunea minimă necesară în 

extremităţile reţelei. 

Dacă scade temperatura exterioară, creşte necesarul de căldură al consumatorului şi se 

deschide (parţial sau total) ventilul de reglaj de pe circuitul primar al punctului termic. 

Poziţiei mai deschise a ventilului de reglaj îi corespunde o cădere de presiune mai redusă în 

reţeaua termică. Variaţia de presiune este sesizată şi de sistemul de control, care comandă 

creşterea debitului pompei (pompelor), ca răspuns la creşterea necesarului de căldură. Acest 

tip de reglaj al debitului este continuu şi răspunde variaţiilor zilnice sau sezoniere ale 

necesarului de căldură, prin modificarea corespunzătoare a debitului. 

 

Este menţinut în permanenţă cel puţin debitul minim care asigură alimentarea cu agent 

termic a întregii reţele. Practic, se asigură cel puţin debitul care menţine o valoare minimă a 

presiunii în punctele (termice) reţelei, cele mai îndepărtate de locul sistemului de pompare. 
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Temperatura pe tur, trebuie să permită prepararea a.c.m. în condiţii care să asigure 

posibilitatea de control a procesului şi să minimizeze riscul de creştere a bacteriei Legionella. 

 

Pentru clădiri noi, temperaturile de lucru ale sistemelor de disipare a căldurii, pot fi selectate, 

conform tabelului alăturat. 

 

Temperaturi recomandate pentru agentul termic din sisteme de disipare a căldurii,  

amplasate în clădiri noi 

Circuit 
Temperatura 

pe tur [°C] 

Temperatura 

pe retur [°C] 

Radiatoare Max. 70 Max. 40 

Ventiloconvectoare Max. 60 Max. 40 

Centrale de tratare a aerului Max. 60 Max. 40 

Încălzire în pardoseală Cf. nota Cf. nota 

Sisteme preparare a.c.m. casnice în regim instant Min. 65 Max. 25 

Rezervor a.c.m. cu serpentină Min. 70 Max. 45 

Rezervor a.c.m. cu SCP extern cu plăci Min. 70 Max. 25 

 
Notă: Sistemele de încălzire în pardoseală vor funcţiona în mod uzual, cu temperatura pardoselii sub 35 °C şi 

temperatura tipică a agentului termic pe tur de 45 °C, ceea ce este avantajos pentru reţeaua termică, deoarece 

va rezulta o temperatură pe retur scăzută. 

Notă: Există şi ventiloconvectoare pentru temperaturi scăzute, care funcţionează practic în acelaşi regim de 

temperaturi ca şi sistemele de încălzire în pardoseală. 

 

În studiile de fezabilitate, se va avea în vedere modificarea regimului termic al radiatoarelor 

din clădirile existente, de la temperaturile pe tur / retur de 82 / 71 °C (regim tipic in UK), la cele 

de 80 / 60 °C (regim tipic in RO şi dorit în UK). 

 

Pentru schimbătoarele de căldură cu plăci, diferenţa de temperatură dintre returul pe 

circuitul primar şi returul pe circuitul secundar, trebuie să fie mai mică decât 5 °C, dar se 

recomandă să fie redusă până la 3 °C. 

 

Regimul termic al sistemelor de răcire centralizată, este şi mai strict decât cel al reţelelor 

termice pentru încălzire, deoarece temperaturile pe tur se apropie de 0 °C, iar temperaturile pe 

retur se apropie de 20 °C. În cazul unei clădiri singulare, regimul tipic de temperaturi este 

6(7) / 12 °C. Pentru a reduce dimensiunile conductelor de răcire centralizată, diferenţa de 

temperatură dintre tur şi retur va creşte până la 10 °C, astfel încât temperaturile ar putea 

ajunge la valorile 5 / 15 °C. Chiar şi aşa, pentru aceleaşi puteri termice, diametrele 

conductelor de răcire vor fi mult mai mari decât ale conductelor de termoficare. O consecinţă, 

este aceea că pentru răcire, trebuie luată în considerare posibilitatea conectării directe a 

clădirilor la reţeaua de răcire, pentru a nu fi afectat şi mai mult, regimul termic. 
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Temperatura pe retur cât mai redusă 
 

Pentru o anumită dimensiune a conductei reţelei termice, la un anumit debit, capacitatea de a 

distribui căldură, este determinată de diferenţa de temperatură între tur şi retur. 

 

Cu cât diferenţa de temperatură între tur şi retur este mai mare, cu atât este mai mare 

capacitatea reţelei de a transporta căldură. 

 

Având în vedere că la creşterea temperaturii pe tur, cresc şi costurile de producere a căldurii, 

se preferă întotdeauna să se reducă temperatura pe retur, cât mai mult posibil. 

 

Se recomandă ca temperatura pe retur să fie de 50 °C, sau mai mică (în reţele de temperaturi 

scăzute). 

 

Acest deziderat presupune că şi sistemele de încălzire şi de producere a.c.m. ale 

consumatorilor, trebuie să fie compatibile cu temperaturile cât mai scăzute de pe retur. 

Sistemele de încălzire compatibile cu temperaturi scăzute pe retur sunt încălzirea în 

pardoseală şi ventiloconvectoarele. În condiţiile reabilitării termice a clădirilor, prin grad 

ridicat de izolare şi montare de ferestre cu geam triplu, este posibilă reducerea temperaturii pe 

retur şi cu radiatoare clasice, deoarece acestea devin supradimensionate, datorită scăderii 

considerabile a necesarului de căldură. 

 

Regimul termic tradiţional în cazul radiatoarelor clasice (în UK) este de cca. 80 °C pe tur şi 

cca. 70 °C pe retur, ceea ce corespunde unei temperaturi medii a agentului termic, de 75 °C. 

Dacă temperatura interioară este de cca. 20 °C, atunci diferenţa de temperatură dintre radiator 

şi incinta încălzită este de cca. 55 °C. 
Observaţie: În România, temperaturile uzuale sunt: 80 / 60 / 20 °C, ceea ce corespunde unei diferenţe de 

temperatură de 50 °C, sau 70 / 50 / 20, ceea ce corespunde unei diferenţe de temperatură de 40 °C. 

 

Cunoscând comportamentul radiatoarelor, se pot determina performanţele acestora, cu 

regimuri de temperatură mai scăzute ale agentului termic. În figura alăturată se prezintă 

capacitatea de transfer a căldurii cu ajutorul radiatoarelor, pentru diverse valori ale 

diferenţelor de temperatură dintre tur şi retur. 

 

 
Capacitatea de transfer a căldurii cu ajutorul radiatoarelor,  

pentru diverse valori ale diferenţelor de temperatură dintre tur şi retur 
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Se observă că o conductă DN 250 permite dublarea capacităţii de transfer a căldurii, de la 

cca. 8 MW la Δt=20 °C, până la cca. 16 MW la Δt=40 °C. 

 

Pe circuitul primar, se recomandă ca diferenţele dintre temperaturile pe tur şi retur, să fie mai 

mari de 30 °C în cazul clădirilor noi, respectiv mai mari de 25 °C în cazul clădirilor existente. 

 

Dacă sistemele de încălzire permit temperaturi pe retur cât mai scăzute, se pot transporta 

cantităţi mari de căldură, chiar şi prin conducte cu diametre mai mici. În figura alăturată se 

prezintă relaţia dintre capacitatea de transport a căldurii şi costul infrastructurii de reţea 

termică aferentă. 

 

 
Relaţia dintre capacitatea de transport a căldurii şi  

costul infrastructurii de reţea termică aferentă 

  

Cu cât creşte diferenţa de temperatură dintre tur şi retur, cu atât scad costurile de 

infrastructură, deoarece pot fi utilizate conducte cu diametre mai mici. 

 

Un alt avantaj al reducerii temperaturii pe retur, este acela că pot creşte cantităţile de căldură 

reziduală recuperate, deoarece recuperarea se poate realiza până la valori mai reduse ale 

temperaturii. 
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Reţele termice de temperaturi scăzute 
 

Odată cu capacitatea clădirilor de a putea fi încălzite cu agent termic având temperaturi tot 

mai scăzute, încep să poată fi utilizate noi surse de căldură, cu temperaturi tot mai scăzute. 

 

Sursele de căldură care produc agent termic la temperaturi de 55 °C, sau chiar mai scăzute, 

sunt caracterizate prin costuri reduse de producere a căldurii şi prin nivel scăzut al emisiilor 

de CO2. Asemenea surse de căldură, sunt pompele de căldură. 

 

Reducerea cât mai mult a temperaturii pe retur, este obligatorie în cazul utilizării acestor 

surse de căldură. 

 

În reţelele de temperaturi scăzute pot fi valorificate surse de căldură de tipul:  

- aerisiri ale liniilor de metrou,  

- căldura degajată de transformatoarele electrice,  

- căldura din sistemele de canalizare. 

Valorificarea acestor surse de căldură, permite reducerea costurilor de producere a căldurii şi 

reducerea emisiilor de CO2. 

 

Un exemplu de sistem, care valorifică atât căldura din aerisirile liniilor de metrou, cât şi 

căldura degajată de un transformator electric, este pompa de căldură din cartierul Islington, 

din regiunea Londrei. 

 

Centrala energetică este realizată în jurul unei pompe de căldură de 1 MWt, care utilizează 

căldura reziduală a metroului din Londra, pentru prepararea agentului termic. Pompa de 

căldură de temperatură ridicată, în două trepte de comprimare, funcționează în tandem cu un 

ventiloconvector bidirecțional care poate fie să extragă aer cald din aerisirile tunelurilor de 

metrou, fie să furnizeze aer răcit în acestea. 

 

 
Schema de principiu a regimurilor de lucru ale pompei de căldură 

https://uk.ramboll.com/-/media/images/ruk/3_projects/ghi/heating-up-london/bunhill_phase2_source_v4.jpg?la=en (17.09.2019) 

 

https://uk.ramboll.com/-/media/images/ruk/3_projects/ghi/heating-up-london/bunhill_phase2_source_v4.jpg?la=en
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În aceeaşi locaţie cu pompa de căldură, sunt prevăzute două motoare de cogenerare pe gaz, cu 

nivel scăzut al emisiilor de NOx, având fiecare puterea de 237 kWe. Motoarele vor furniza 

electricitate pompei de căldură (care devine efectiv o pompă de căldură „alimentată cu gaz”) 

și vor livra excesul de energie electrică în rețea. 

 

Sistemele de încălzire centralizată, cu agent termic la temperaturi de 110 °C sau mai 

ridicate, rămân utile pentru cazurile în care puteri termice mari, trebuie transportate la 

distanţe de asemenea mari. În aceste situaţii, reducerea temperaturii pe retur, rămâne 

principalul instrument de eficientizare energetică. 

 

 

Debite şi viteze de curgere 
 

În etapa de dimensionare preliminară a conductelor din reţelele termice, se va ţine seama de 

vitezele de curgere recomandate în tabelele alăturate, astfel încât căderile de presiune şi deci 

consumurile energetice pentru pomparea agentului termic, să fie rezonabile. 

 

Viteze de curgere recomandate în conducte din oţel 

Diametrul nominal [mm] Diametrul interior [mm] Viteza uzuală [m/s] 

DN 50 54.5 0.85 

DN 100 107.1 1.2 

DN 150 160.3 1.6 

DN 200 210.1 1.9 

DN 250 263.0 2.2 

DN 300 312.7 2.5 

 

Viteze de curgere recomandate în conducte din polimeri 

Diametrul exterior x grosime [mm] Viteza uzuală [m/s] 

25 x 2.3 0.7 

40 x 3.7 0.9 

63 x 5.8 1.1 

90 x 8.2 1.3 

125 x 11.4 1.5 

160 x 14.6 1.6 

 

Dimensionarea se poate realiza şi astfel încât căderile de presiune să se situeze în jurul valorii 

de 250 Pa/m în toate ramurile reţelei şi în jurul valorii de 100 Pa/m în conductele principale 

de transport. Căderi de presiune mai mari, pot fi acceptate în ramuri necritice. 

 

Dacă se acceptă viteze de curgere mai mari decât 3 m/s, trebuie realizată o verificare în regim 

tranzitoriu, pentru a se simula efectele închiderii unei valve, sau ale opririi bruşte a unei 

pompe. 
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Concepţia circuitelor primare 
 

Prin circuit (reţea) primar se înţelege circuitul reţelei termice principale, de la sursele de 

căldură, prin reţeaua de conducte, până la racordul clădirilor consumatorilor. Prin circuit 

(reţea) secundar se înţelege circuitul de pe partea consumatorilor, faţă de racordurile 

clădirilor. 

 

Reţeaua de distribuţie a căldurii. 

 

O reţea primară bine dimensionată, permite operatorului să asigure căldura necesară 

consumatorilor, în orice condiţii. Echipamentele de pompare trebuie instalate cât mai aproape 

de sursa de căldură, de regulă în interiorul centralei termice (punctului termic), unde sistemul 

de reglare monitorizează şi controlează presiunea, debitul şi temperatura agentului termic din 

reţea, pentru a corespunde cu cerinţele consumatorilor în orice punct şi în orice moment.  

 

Dacă există mai multe centrale termice într-o reţea de dimensiuni mari, în mod normal există 

unele centrale termice, care îşi modifică parametrii de furnizare a agentului termic pentru a 

urmări curba de consum, în timp de alte centrale termice furnizează energia termică la 

încărcarea de bază şi deci funcţionează cu parametrii constanţi ai agentului termic. 

 

În figura alăturată sunt prezentate componente care se întâlnesc în mod uzual în centrale 

termice cu debit şi temperatură variabile ale agentului termic. 

 

 
Componente uzuale în centrale termice cu debit şi temperatură variabile 

 
Sistemul de control al debitului, urmăreşte uzual, menţinerea unei diferenţe de presiune în reţea, pentru 

consumatorii critici (la extremităţile reţelei), astfel încât să poată fi menţinut un debit minim. 



Mugur BĂLAN 

22 

 

Referinţe bibliografice 

 

Combined Heat and Power Association - Heat Networks: Code of Practice for the UK. 

Raising standards for heat supply. 2014 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/osd44_draft-heat-networks-code-of-practice-for-the-uk.pdf  

 

DS 439 - Code of Practice for domestic water supply installations, 2009 

 

Gartland D., Bruton T. - A Guide to District Heating in Ireland, 2016 
https://www.seai.ie/publications/2016_RDD_79._Guide_District_Heating_Irl_-_CODEMA.pdf  

 

Mayor of London - London Heat Network Manual, Greater London Authority, 2014 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/london_heat_map_manual_2014.pdf  

 

Tugores C.R., Francke H., Cudok F. - Coupled modeling of a District Heating System with 

Aquifer Thermal Energy Storage and Absorption Heat Transformer, 11th International 

Modelica Conference , Versailles, France, 2015 

 

Werner S. - The New European Heating Index. 10th District Heating and Cooling 

Symposium, Hanover, September 4-5, 2006. 
https://www.lsta.lt/files/events/14_werner.pdf  

 

 

 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/osd44_draft-heat-networks-code-of-practice-for-the-uk.pdf
https://www.seai.ie/publications/2016_RDD_79._Guide_District_Heating_Irl_-_CODEMA.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/london_heat_map_manual_2014.pdf
https://www.lsta.lt/files/events/14_werner.pdf

