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Abstract: Se argumentează cogenerarea ca metodă eficientă 
de utilizare a gazului natural în scopuri energetice. Se 
analizează avantajele instalaţiei de cogenerare la utilizarea în 
calitate de echipament termomecanic principal a motorului cu 
ardere internă şi turbinei cu gaze. 
În baza analizei au fost apreciaţi aşa factori ca complicitatea 
construcţiei, posibilitatea de a funcţiona în regim variabil şi 
indicele utilajului, randamentul electric al utilajului. Un factor 
esenţial este durata de funcţionare a utilajului şi posibilităţile 
de efectuare a reparaţiilor curente şi capitale , posibilităţile de 
efectuare acestor lucrări de către specialiştii autohtoni. 
Se face concluzia, că instalaţiile de cogenerare de putere 
mijlocie utilizate în gospodăria comunală, care se bazează pe 
motorul cu ardere internă, posedă un şir de avantaje în 
comparaţie cu turbinele cu gaze şi pot găsi o utilizare largă. 
Cuvinte cheie: Cogenerare, motor cu ardere internă, 
randament, investiţie, reparaţie.  

1. INTRODUCERE 

Ponderea majoră a costului energiei în produsul intern 
brut al ţării, cota căreia face circa 30%, lipsa resurselor 
energetice organice proprii şi creşterea în continuu a 
preţurilor lor  face problemele energetice să fie de cea 
mai mare actualitate în Moldova. Prosperitatea şi 
securitatea statului nostru în mare măsură depind de 
soluţionarea eficientă a problemelor energetice. 

2. COGENERAREA CA CEA MAI EFICIENTĂ 
METODĂ DE UTILIZARE A GAZULUI 
NATURAL 

Chiar în primii paşi de dezvoltare  a energeticii omenirea 
în continuu a fost preocupată de o utilizare mai eficientă 
a combustibilului. Este cunoscut faptul, că încă în anul 
1908 la o centrală electrică termică din Finlanda, care 
funcţiona pe lemne, a fost organizată producerea 
combinată a energiei electrice şi căldurii pentru 
aprovizionarea centralizată a spaţiului locativ cu căldură. 
Pilde de acest gen pot fi aduse şi din alte ţari. 
Dezvoltarea termoenergeticii mondiale a demonstrat, că 
numai în cazul producerii combinate a energiei electrice 
şi căldurii poate fi obţinută utilizarea cea mai eficientă a 
gazului natural atât privind randamentul de eficienţă a 
utilizării resurselor primare cât şi costul total a 
produselor finale obţinute în urmă arderii unei unităţi de 
substanţă în forma de gaz natural. [1] 
Randamentul eficienţii utilizării resurselor energetice 
primare se exprimă prin expresia [2]: 

Q
QE termel +=η ,        (1) 

unde  Eel  este cantitatea de energie electrică produsă; 

Q term – cantitatea de căldură utilizată pentru încălzirea 
spaţiului locativ sau în scopuri tehnologice. 
Valoarea acestui coeficientul în funcţie de schema 
tehnologică variază în limite largi. În mare măsură 
efectul integral de utilizare a gazului natural depinde de 
acele scurgeri de căldură, care au loc în schemele reale şi 
care reduc valoarea Q term. Asupra valorii η de asemenea 
influenţează raportul între Eel şi Qterm. Cu cât acest raport 
este mai mare cu atât schema tehnologică este mai 
perfectă, dat fiind faptul, că energia electrică este un 
produs de calitate mai mare în comparaţie cu căldura şi 
poate fi transportată cu pierderi mai mici. 
La ora actuală au fost elaborate mai multe metode de 
utilizare a gazului  natural în scopuri energetice. Ne-om 
opri la cele mai simple, care cer cele mai modeste 
investiţii şi care pot fi utilizate în gospodăria comunală a 
ţării noastre. 

3. COGENERAREA PE BAZA TURBINEI CU 
GAZE 

În anii precedenţi la Institutului de Energetică al A.S. a 
R. Moldova a fost elaborat un plan de dezvoltare a 
cogenerării în ţară noastră. 
Acest plan prevedea construcţia într-un şir de orăşele a 
ţării a centralelor electrice de puterea circă 25 MW pe 
baza turbinelor cu gaze. 
Căldura gazelor eşapate se utiliza pentru încălzirea apei 
din sistemul centralizat de aprovizionare cu căldură a 
orăşelelor respective. 
Din punct de vedere a utilizării gazului natural această 
schemă tehnologică are un şir de avantaje. 
Principalele din ele sunt: 
– utilizare cu randament ridicat a gazului natural; 
– descentralizarea sistemului energetic de producere a 
energiei electrice însoţit de reducerea esenţială a 
distanţei între generator electric şi consumator. Se vor 
micşora pierderile la transportul energiei electrice; 
– sistemul centralizat de aprovizionare cu căldură a 
orăşelelor va primi căldură ieftină. Prin aceasta se v-or 
soluţiona multe probleme economico-sociale în orăşelele 
respective; 
– se vor crea locuri noi de muncă la centralele electrice 
cu termoficare în aceste orăşele. Menţionăm, că aceste ar 
fi fost locuri de muncă, care cer personal de calificare în 
altă, ceea ce ar contribui la creşterea culturii industrial-
tehnologice a populaţiei orăşelelor. 
Spre regret, în ţară nu s-au găsit nici investitori 
particulari, nici fonduri centralizate pentru a realiza 
măcar un proiect-pilot. 



 

 

4. COGENERAREA PE BAZA MOTORULUI CU 
AREDRE INTERNĂ 

Ideea de cogenerare expusă mai sus poate fi realizată şi 
prin altă schemă tehnologică, care în ultima vreme 
capătă o atenţie tot mai sporită din partea 
termoenergeticienilor. 
Punctul esenţial al acestui idei constă în aceea, că turbina 
cu gaze se înlocuieşte cu un motor cu ardere internă. In 
cazul când în calitate de combustibil se foloseşte gazul 
natural motorul poate fi cu ciclul Otto sau motor Dizel, 
care cere un adaos de motorină în cantitate de 10 % de la 
combustibilul consumat. Motorul antrenează generatorul 
electric având un randament de 37-42%. Fluxul de 
căldură extras în procesul de răcire a motorului se 
utilizează pentru pregătirea apei calde managere. Pentru 
acest scop se foloseşte şi fluxul de căldură al ale gazelor 
de eşapare. În aşa mod randamentul de utilizare a 
resurselor energetice primare atinge valorile 80-82%. 
Schema principială a echipamentului termomecanic se 
prezintă în fig.1 
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Fig.1 – Schema tehnologică principială.  

1 - motor cu ardere internă, 2 - generator electric,           
3 – schimbător de căldură apă-apă. 

 
Din punct de vedere a eficienţei  energetice schema 
tehnologică bazată pe motorul cu ardere internă cu nimic 
nu  cedează schemei bazate pe turbina cu gaze. Ba şi mai 
mult. Analiza comparativă demonstrează, că ea dispune 
de un şir de proprietăţi. 

5. INFORMAŢIE COMPARATIVĂ 

Calculul randamentului eficienţei energetice efectuat 
prin expresia (1) pentru ambele scheme indicate dă 
aproximativ acelaşi rezultat. Valoarea lui depinde de 
perfecţiunea schimbătoarelor de căldură, care efectuează 
recuperarea căldurii. In acelaşi timp menţionăm, că 
schema de cogenerare pe baza motorului cu ardere 
internă are prioritate energetică. In această schemă 
ponderea căldurii transformate în lucru mecanic este mai 
mare în comparaţie cu turbina cu gaze. Este ştiut, că 
randamentul motoarelor cu ardere este egal                     
η = 0,37-0,42, 
Pe când randamentul turbinelor cu gaze la aceeaşi putere 
este mai mic de 0,33. Aceasta arată, că consumând 
aceeaşi cantitate de gaz natural în schema motorului cu 
ardere internă v-am obţine o cantitate mai mare de 
energie electrică şi o cantitate mai mică de căldură. 
Dar este ştiut că electricitatea este o formă de energie de 

calitate mai mare în comparaţie cu căldură. În acelaşi 
timp transportul energiei electrice se efectuează cu 
pierderi mai mici. 
In rezultat necătând, că randamentul eficienţei energetice 
are aproximativ aceeaşi valoare, produsul energetic 
obţinut de consumator în cazul motorului cu ardere 
internă este mai scump. Aceasta se referă la funcţionarea 
echipamentului în regim nominal.  
În regimuri când puterea utilajului este mai mică ca cea 
nominală proprietăţile motorului cu ardere internă se 
majorează. Este cunoscut faptul că  în regimuri variabile 
când puterea se micşorează randamentul motorului cu 
ardere internă mai puţin se reduce în comparaţie cu 
randamentul turbinei cu gaze [4].  Aceasta a demonstrat 
experienţa exploataţii instalaţiei de cogenerare pa baza 
motorului-generator Catenpillar G3516 TA.[3]. De 
exemplu, la reducerea puterii motorului de la 100% la 
50% randamentul s-a micşorat de la 37,6% până la 
33,9%. În cazul turbinei cu gaze această reducere este 
mult mai mare. 
Exploatarea motorului cu ardere internă este mai simplă. 
Populaţia noastră bine cunoscută cu automobilul este mai 
pregătită din punct de vedere psihologic pentru 
exploatarea motoarelor cu ardere internă decât turbinelor 
cu gaze, care sunt mai puţin cunoscute. 
În exploatarea utilajului termomecanic un factor valoros 
aparţine complicitaţii reparaţiilor şi posibilităţii de a la 
efectua de organizaţiile autohtone. Şi în această întrebare 
prioritatea este a motorului cu ardere internă. Experienţa 
de montare şi exploatare a unui motor cu ardere internă 
de puterea circă 6500 kW, care s-a efectuat de 
organizaţiile autohtone la SA “Apă-canal” ne 
demonstrează, că în ţara noastră poate fi efectuată cu 
succes exploatarea acestor agregate. 
Succesele obţinute în ultimii ani de uzinele de 
construcţie a motoarelor cu ardere internă deschid o nouă 
perspectivă de utilizare ale lor. După datele publicate în 
[3] randamentul efectiv al MAI ajunge la valorile         
52-54%, iar puterea agregatelor, care se proiectează 
atinge valoarea de 100 MW. Durata de exploatare ale 
acestor motoare la utilizarea în calitate de combustibil a 
gazului natural depăşeşte 15000 ore. Aceşti indici dau 
posibilitatea de a folosi aceste motoare în componenţa 
complexurilor de generare a energiei în sfera comunală a 
ţării. 

6. CONCLUZII 

1. Eficienţa energetică a instalaţiilor bazate pe motoare 
cu ardere internă depăşeşte aceşti indici ale turbinelor 
cu  gaze. 

2. Motoarele cu ardere internă au un şir de priorităţi în 
problemele exploatării lor durabile. 

3. Indicii obţinuţi privind durata de exploatare şi 
posibilităţile de reparaţie ale lor inspiră optimizm 
privind utilizarea şi în sfera comunală. 
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