
TEMA DE PROIECT 

Reţele termice 
 

Să se realizeze proiectarea preliminară a unui tronson de reţele termice, care să deservească 

minim (7-10) consumatori şi care să fie deservită de minim (3-4) centrale termice cu diferite 

surse de energie termică. 

 

Se vor considera consumatori din următoarele categorii: 

- Centru comercial (Mall) 

- Hypermarket 

- Supermarket 

- Spital 

- Clădire birouri 

- Grădiniţă 

- Şcoală 

- Zonă rezidenţială 

- Consumatori industriali 

- etc. 

 

Se vor considera surse de energie termică din următoarele categorii: 

- Motoare de cogenerare 

- Turbine de cogenerare (ciclu simplu sau combinat) 

- Centrală termoenergetică cu abur 

- Pompe de căldură 

- Sisteme de recuperarea căldurii din industrie 

- Cazane 

- Sisteme solare termice 

- etc. 

 

Temă obligatorie 

1. Se concepe schema de principiu a tronsonului de reţele termice (0.5 pct). 

2. Se determină puterile termice ale surselor de energie termică (centralelor termice), 

debitele maxime de agent termic şi caracteristicile conductelor (0.5 pct). 

3. Se efectuează calculul pierderilor de căldură pentru toate tronsoanele reţelei 

(rezistenţe termice, coeficient global de transfer termic, distribuţia de temperaturi, 

puterea termică pierdută, variaţia de temperatură pe conductele tur / retur, cantitatea 

de căldură pierdută anual, costul anual al pierderilor de căldură) (2.5 pct). 

4. Se efectuează calculul pierderilor de presiune pentru toate tronsoanele reţelei (pierderi 

de presiune liniare şi locale, pierderi de presiune specifice [kPa/m], energia anuală 

consumată pentru pompare, costul anual al pierderilor de presiune) (2 pct). 

5. Se determină presiunile în toate nodurile reţelei (0.5 pct). 

 

Temă facultativă (calcul comparativ pentru minim câte două diametre de conductă şi pentru 

minim 2 debite parţiale, pentru minim 2-3 tronsoane de reţea) 

1. Calculul pierderilor de căldură (1 pct). 

2. Calculul pierderilor de presiune (1 pct). 

3. Analiză economică (1 pct). 



Observaţie!  

Proiectul se va preda în formă tehnoredactată şi va conţine următoarele elemente:  

- O scurtă introducere (ex: prezentarea rolului şi descrierea caracteristicilor 

sistemului).  

- Scheme şi desene explicative, relaţii de calcul şi figuri numerotate pe capitole, 

comentarii privind relaţiile de calcul utilizate, semnificaţia mărimilor care intervin 

în toate relaţiile, unităţi de măsură utilizate, trimiteri bibliografice. 

- Se vor descrie algoritmii de calcul utilizaţi. 

- Se vor comenta soluţiile tehnice analizate cu avantaje şi dezavantaje. 

- Se vor descrie schemele constructive si funcţionale prezentate, precum şi 

procesele de lucru care intervin în funcţionarea echipamentelor prezentate. 

- Se vor comenta diagramele şi graficele obţinute. 

- Dacă unele calcule se repetă de mai multe ori, rezultatele acestora se vor prezenta 

tabelar, iar tabelele vor fi numerotate pe capitole. 

- Toate figurile şi tabelele vor avea indicată denumirea, care să sugereze şi 

conţinutul acestora. Dacă este cazul, figurile vor avea şi legendă, iar daca este 

cazul se va indica sursa de provenienţă a figurilor sau informaţiilor cuprinse în 

proiect. 

 

 

Observaţii importante!!! 

 

Proiectele trebuie să reprezinte în mod evident personalitatea şi maniera de lucru proprie 

studentului care l-a realizat, prin contribuţii personale evidente. 

 

Proiectele care includ elemente care se repetă în mod similar şi la alţi studenţi, se vor reface 

de către toţi studenţii respectivi, indiferent de motivele care au dus la prezenţa elementelor 

comune în acele proiecte. 

 

 

Notarea: 

- Se acordă 1 pct. din oficiu. 

- Fiecare element de conţinut se notează în limita maximă a punctajul indicat. 

 

 

Se consideră următoarele puteri termice orientative ale consumatorilor. 

 

Puteri termice orientative ale consumatorilor 

Tip consumator 
Putere termica încălzire 

[kW] 

Putere termica a.c.m. 

[kW] 

Centru comercial (Mall) 2000-10000 200-300 

Hypermarket 100-500 50-100 

Supermarket 70-300 10-50 

Spital 300-2000 100-500 

Clădire birouri 100-500 50-100 

Grădiniţă 50-200 10-50 

Şcoală 50-500 50-200 

Zona rezidenţială (>200 apartamente) 3 / apartament 2 / apartament 

Consumatori industriali 50-2000 50-300 

 

 


