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Abstract  

Due to its great risk on buildings, improving the characteristics of expansive soil is a large 

concern in the field of civil engineering. On an other hand, valuing of industrial waste has 

become an urgent need to reduce the damage on both of the public health and the 

environment. The aim of this study is to evaluate the utility of Coal slurry and fly ash 

located in Bechar, Algeria on expansive soil stabilization. There is many researches use 

fly ash as stabilizer, in contrast of coal slurry. In the present work, the mixture of bentonite 

and sand is stabilized by the coal slurry and fly ash. An experimental program is realized 

to examine the effects of coal slurry and fly ash on particle-size analysis, the free swell, 

swell pressure, plastic index and surface area. The soil samples are prepared with three 

proportions of coal sterile and fly ash (4%, 8% and 12%). The results acquired are very 

encouraging and they show that the effect of coal slurry and fly ash on the geo-technical 

properties of expansive soils is very important. 
 
Key words: Expansive soil, Stabilization, coal slurry, fly ash, Swell pressure.   

 

1. Introduction 

Expansive soil has the ability to shrink or swell under the change in moisture 

state [1]. This change causes significant damage to civil engineering structures as 

buildings and highways [2],[3].The average annual cost of damage to structures due to 

shrinkage and swelling is estimated about £400 million in the UK, $15 billion in the 

USA, and many billions of dollars worldwide [4]. Remedy the damage inflicts a 

substantial extra cost and the soil stabilization is the best approach in this area. Chemical 

stabilization is the most popular method utilized to enhance the physical and mechanical 

properties of expansive soil [5]. Stabilization is the procedure of mixing the material 

with soil to improve this engineering propriety [6].   
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The industrial waste is the result of modern life where consumer society and 

economic development requires massive resources processing. It causes hazards in 

nature due to presence of high toxic substances and needs large space to dump the solid 

waste [6], [7], [8]. The use of industrial wastes in the field of civil engineering is one of 

the solutions to reduce their negative effects. On the other hand, the uses of these 

materials have an economic aspect [7]. Among these wastes, we have the coal waste. 

Coal has been used as an energy resource for the production of electricity but also an 

important source of industrial waste. In 2011 China produced 3,520 million tons of coal 

that represents 49.5% of world coal production. United States product 993 million tons, 

India 589 MT, European Union 576MT and Australia 416MT [9] . 

Bechar town, which located at 980 km of the southwest of the capital of Algeria, 

since the 1917 until 1975 [10], coal produces large amount of waste during the mining 

and processing stages. This waste is dumped on to open land which creates a lot of 

environmental problems [11]. The use of coal leads to the appearance of three types slag 

heaps: 

The slag heaps of the seats: it formed by manual sorting at the seat. The coal in 

its natural deposit is in the form of a vein (layer), framed by the schist and sandstone, 

during slaughter operations, the schist and sandstone associated with coal placed near 

the seat and form the slag heaps of the seat.  

- Slag heaps of washing: Once, manual sorting completed at the seats, the selected 

coal conveyed by wagonnets to wash and separation from the waste rock by flotation in 

a dense liquid. After that The coal scraped on the surface of the liquid, while the coal 

slurry deposited at the bottom of and hollowed out by a skip to form the slag heaps of 

washing. The coal slurry contains a high percent of coal.  

- The slag heaps of power plants: by combustion in the power plant plants, the 

burned coal left fly ash. These stored next to the plant and that is how the slag heaps of 

power plants have taken birth [12].  

Much research has been done on coal waste as an stabilizer of expansive soils. 

Satyendra (2015) added the fly ash with a percentage of 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. 
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The results show that the liquid limit decreases from 55.2% to 36.3%, the plasticity 

index decreases from 27.1% to 18.1% and differential Free Swell (DFS) decreases from 

52% to 14% [13]. Baviskar and al (2016) use fly ash to stabilize the local expansive soil. 

They revealed that when fly ash content increased, MDD increased with the 

corresponding decreased in OMC. The unconfined compression strength value of 

treated soil increased at 7 days and 28 days of curing when the fly ash increased [14]. 

Nalbantog (2004), in their research explained that the soil obtain from Degirmenlik, 

Cyprus gave a swell potential of 19.6% .The fly ash is very effective in reducing the 

swell potential of Degirmenlik soil. With 15% fly ash treatment the swell potential 

decreased to 5% ,and with 25% fly ash treatment the swell potential of this soil 

decreased to 3.7% [15].The researches of Sheng and al (2014)indicated that the rice husk 

biochar and coal fly ash were able to improve the physical quality and swelling–

shrinkage behavior of expansive soils [16]. 

From the researches precedents, it is noted that no work has been done the effect 

of coal slurry on expansive soil behavior and limited only on fly ash. For this reason, 

this research an attempt to study the effect of coal slurry on expansive soils.  

In this research, we use the coal slurry containing high residual coal. The odder 

material use in stabilization of expansive soil is fly ash. 

To achieve this work, we used artificial expansive soil consisting of 60% of 

bentonite and 40% of sand. The artificial soil is mixed with different percentages of coal 

slurry and fly ash (4%, 8% and 12%). After that, treated and untreated soils were 

subjected to tests to determine the effect of coal slurry and fly ash on soil expansion. 

 

2. Materials 

2.1. Expansive Soil 

The soil samples used in this study for current experimental tests was an artificial 

expansive soil prepared in the laboratory using bentonite and sand. The bentonite and 

the sand were passed from 400 μm sieve. The mixture was prepared with a dry mass 

ratio of 60% bentonite and 40% sand. The specific gravity of solids (Gs) was 2.62. The 
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grain size distribution showed that 49 % of particles were in the range of fine-sand, 23% 

in the range of silt and 32% were clay. The soil prepared has a liquid limit of 115%, 

plasticity index of 101%. 

 

2.2. Coal slurry 

In this study, coal slurry was obtained from the slag heaps of washing. Sterile of 

coal is relatively lower density than normal soils. The density of this material is 2,2 g / 

cm3. A chemical analysis show that coal slurry contain 46, 63% of coal. In this work the 

coal slurry was dried at 50° C, crushed and passed through 400 mm sieves. 

 

2.3. Fly ash 

The fly ash was obtained from the slag heaps of power plants. The density of this 

material is 1, 9 g / cm3. The fly ash was also dried at 50°C, crushed and passed through 

400 mm sieves. 

 

3. Experimental Programs 

3.1. Mixing of Materials 

The soil samples were prepared by mixing coal sterile and fly ash with three 

different dosages (4%; 8% and 12%). After that all were mixed to obtain a homogeneous 

material. After mixing of the materials, the specimens engineering properties of the 

treated and untreated soil realized including particle-size analysis, free swell, swell 

pressure, plastic index, and specific surface areas. 

 

3.2. Particle-size analysis  

The particle analyze was realized according the ASTM D422. This test method 

covers the quantitative determination of the distribution of particle sizes in soils. The 

test was realized by sieving and sedimentation process. 
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3.3. Measurement of the free swell and swell pressure 

ASTM D 4546-03 was used to determine the free swell and swell pressure. The 

soil samples are compacted by the static method at the maximum dry density and 

optimum moisture content. The sample with a diameter of 50 mm and 20 mm high was 

imbibed and allowed to inflate vertically under the pressure of the piston until 

stabilization [17]. The free swell (S %) is calculated using the following equation: 

%
∆ 100         (1) 

Where: 
∆H: Hf-H0 

H0: initial height (before swelling) 

H f: final height (after swelling) 

After the end of swelling the sample was loaded in stages until the swelled sample 

returns to its original height. The pressure necessary to recover the initial height H0 is 

the swell pressure. 

 
3.4. Measurement of Atterberg consistency limits 

 
The Atterberg limits were obtained in accordance with the Standard NFP 94-051. 

It presents a procedure to determine the liquid limit (LL) and plastic limit (PL) 

respectively. Plasticity index (PI) is calculated with the following formula: 

 
PI = LL–PL            (2) 
 

3.5. Specific surface areas 

The surface area measurements are a direct reflection of clay mineralogy, but are 

an indirect reflection of expansion [18]. The specific surface area can be determined by 

methylene blue value. In this test, the increments of a solution of methylene blue are 

added successively to a suspension of the test portion in water until the presence of free 

dye. The specific surface area obtained by the formula:  
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       (3) 

 
Where: VBM: quantity of blue of methylene adsorbed; Msol: dry mass of the test 

sample; m BM: blue content of the titration solution; Av: Avogadro number; ABM,: area 

covered by a molecule of methylene blue (130 Ǻ2) and the molecular weight of 

methylene blue is (373.91) [19]. 

 

4. Results and Discussions 

4.1. Particle size analyses 

Fig.1 and fig.2 displays the effects of addition of coal slurry and fly ash on 

particle size distribution according different percent. It can be noted that when coal 

slurry and fly ash were increased, the clay percent decreased. In the untreated soil the 

clay percent is 32%. The addition of 4%, 8% and 12% of coal slurry decrease the clay 

percent to 29%, 22% and 18% respectively. Concerning the fly ash, with 4%, 8% and 

12%  the clay percent decrease to 21%,5% and 3%. We can explain the reduction of clay 

percent by the exchange cation and the flocculation of clay which make the soil more 

granular.  

 

 
 

Fig.1 Grain size distribution curves of coal slurry added samples 
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Fig 2. Grain size distribution curves of fly ash added samples 
 

4.2 Free swell and swell pressure 

The effect of the addition of coal slurry and fly ash on the free swell and swell 

pressure is show in the fig 3-6. The result indicates that there is a dramatically decrease 

in the free swell and swell pressure with the different percent of additives. The free swell 

of untreated soil is 40% and its swell pressure is 1700 Kpa.The addition of 4% of coal 

slurry decreases the free swell to 36% and the swell pressure to 1000Kpa. With the 

addition of 8% the free swell decreases to 24% and swell pressure to 780 Kpa. And 

finally with 12% of coal slurry the free swell is 10% and the swell pressure is 350 Kpa. 

Regarding the fly ash the addition of 4% decreases the free swell to 26% and swell 

pressure to 580 Kpa. And with 8% the free swell decrease to 6,5 % and swell pressure 

to 200 Kpa. And finally The addition of 12% reduces the swilling potential to 4,9% and 

swell pressure to 150 Kpa. 

Cementation process due to pozzolanic reaction reduces the free swell of treated 

soils and subsequent reduction in the swell pressure values of soil. Cementation between 

particles is a major factor in limiting volume increase of clays on swelling.  

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1

P
e
rc
e
n
t 
 f
in
e
r 
 %

Particle size (mm)

0% fly ash 4% Fly ash 8% Fly ash 12% Fly ash

103



Dadi Hamza, Berga Abdelmadjid, Khelifi Abdelghafour 

 
 

Fig. 3 Free swell (S %) versus different percentage of coal slurry 
 
 

 
 

Fig.4 Free swell (S %) versus different percentage of fly ash 
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Fig. 5 Swell pressure versus different percentage of coal slurry 
 

 
 

Fig.6 Swell pressure versus different percentage of fly ash 
 

4.3. Plasticity index 

Fig. 7 and fig. 8 show the effects of addition of coal slurry and fly ash on plasticity 

index. It can be noted that the addition of coal slurry and fly ash have an signification 

effect on the plasticity index. The initial Plasticity index of the soil was 101%. The 

addition of coal slurry with 4%, 8% and 12% decrease the plasticity index to 69,1%; 

50,64% and 31,86% respectively. Regarding fly ash, The Plasticity index reduces to 87; 

48%; 44, 05% and 33, 76% with 4%; 8% and 12% of fly ash respectively. 

The general decrease in the plasticity index when the addition of coal slurry and 

fly ash is attributed to the effect of the compounds cementitious formed the treated soil. 
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Fig.7 Plastic index versus percentage of coal slurry 
 

 
 

Fig. 8 Plastic index versus percentage of fly ash 
 

 
4.4. Specific surface areas 
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The decrease in specific surface areas is explained by the formation of the new 

phases with coarser particles that result in less water absorption potential. The coal 

slurry and Fly ash treatment cause the soil to become more granular, resulting in lower 

surface activity and hence less water absorption potential. 

 

 
 

Fig.9 Specific surface areas versus different percentage of coal slurry 
 

 
 

Fig.10 Specific surface areas versus different percentage of Fly ash  
 

5. Conclusions 
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properties with the soil treated by fly ash are converged. Based on the results, the 

following conclusions are drawn: 

- Clay percent of treated expansive soils reduced significantly with different 

percent of coal slurry or fly ash.  

-The free swell and swell pressure decrease dramatically with increase of coal 

slurry or fly ash percent. 

- Significantly the Addition of coal slurry or fly ash decrease de plastic index of 

treated soil. 

-The increase of coal slurry or fly ash decreases the surface area of treated soil.  

The recycling of industrial waste is important in order to reduce the polluting 

effects of these materials and to obtain useful results in civil engineering. Soil 

stabilization with Bechar's coal waste can be defined as an economical solution for 

improving the characteristics of the expansive soils and also reduces the negative effect 

of the coal waste on the environment. 
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Abstract: In this paper is presented the physical model and mathematical approach which describe 
the equation system used in system calibration and design optimization. The system proposed for 
study is built from heat pump, for energy demand delivery, together with auxiliary heating source 
to face in all low temperature days, when heat pump work at maximum load but the required 
demand by the building is higher. The paper present few of the common used systems in market 
for which the mathematical equation system will be proposed to come in help designers for in 
simulation and cost optimization. 
Simulation of proposed design is realized and results are delivered. The system construction, is 
optimized by comparison study of design and simulation data for each system type proposed. The 
comparison study is used for cost estimation of system and energy balance. 
 
Key words: heat pump system 

 
 
1. Introducere 
 
Utilizarea pompelor de caldura pentru incalzirea spatiilor unei cladiri sau pentru 

prepararea apei calde de consum este la ora actuala o solutie la care se apeleaza din ce 
in ce mai mult dat fiind posibilitatea diminuarii consumului de combustibil fosil. O 
problema importanta este sursa de energie regenerabila, iar in cazul lucrarii de fata vor 
fi analizate situatiile utilizarii pompei de caldura cu compresie tip apa-apa si aer-apa. 
Sistemul neconventional de utilizare a unei pompe de caldura cu compresie pentru 
incalzirea spatiilor este un sistem cu sursa de rezerva aceasta fiind o centrala termica 
clasica functionand cu combustibil fosil. In cadrul lucrarii de fata se urmareste 
realizarea unei proceduri capabile sa ofere posibilitatea identificarii puterii instalate 
pentru pompa de caldura si pentru centrala termica, in cazul unui consumator pentru 
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care se cunoaste necesarul de caldura de calcul pentru incalzire si cel pentru prepararea 
apei calde de consum 

 
2. Descrierea procedurii de lucru – incalzirea casei 
 
Schema de principiu a sistemului de utilizare a unei pompe de caldura pentru 

incalzirea unei cladiri este prezentata in fig. 1, si pe baza ei se va face prezentarea 
procedurii de evaluare a performantelor energetice : 

 

 
 

Fig. 1 
 
Pentru necesarul de caldura al cladirii se va utiliza o relatie cunoscuta [1]: 
 

  
Pentru puterea termica livrata de pompa de caldura s-a utilizat relatia [2] : 
 

 
  
Temperatura agentului termic in vecinatatea condensatorului pompei de caldura 

se va stabili conform : 
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Pentru temperaturile de reglaj termic calitativ se adopta conform [3] relatiile : 
 

 
 
Primul termen din membrul al doilea al relatiei (3) este tR, temperatura 

agentului termic la iesirea din instalatia de incalzire a consumatorului. Se observa in 
acest fel ca temperatura agentului termic in vecinatatea condensatorului pompei de 
caldura, CD, depinde atat de temperatura exterioara, te cat si de gradul de acoperire a 
puterii termice, GAE. Pe de alta parte putem scrie ca: 

 

 
 
De unde : 
 

 
  
s-a facut notatia : 
 

 
  
Unde pEL_0 reprezinta raportul intre puterea electrica nominala a pompei de 

caldura si puterea termica nominala a casei si reprezinta puterea electrica nominala, 
relativa a pompei de caldura. Pentru o valoare data a acestui raport rezulta ca gradul de 
acoperire a necesarului de caldura al cladirii este functie de temperatura exterioara si 
poate fi determinata destul de usor printr-un calcul iterativ. 

 
In continuare se va apela la o reprezentare grafica cunoscuta [4] atat a 

necesarului de caldura al cladirii si a puterii livrate de pompa de caldura functie de 
temperatura exterioara pentru o valoare data a puterii electrice nominale relative a 
pompei de caldura. Mai precis reprezentarea grafica se refera la valorile relative ale 
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necesarului de caldura al cladirii si al puterii termice livrate de condensatorul pompei 
de caldura, valori obtinute prin raportarea la necesarul de caldura de calcul al cladirii : 

  

 

 
Dupa cum rezulta din relatiile precedente COPCD este in final o functie numai 

de temperatura exterioara, te. Ne referim la relatiile (2), (3) si (62) care presupun 
calculul iterativ. 

 

 
 

Fig. 2 
 
In fig. 2, in abscisa este temperatura exterioara, te, iar in ordonata sunt puterile 

relative ale casei (linia maro), condensatorului pompei de caldura (curba verde) si 
motorului electric al compresorului pompei de caldura (linia rosie continuata cu curba 
rosie). In aceasta diagrama se observa ca intersectia intre linia puterii termice a casei si 
curba puterii termice livrate de pompa de caldura s-a notat cu M si corespunde unei 
temperaturi exterioare de echilibru, teM. Aceasta temperatura imparte domeniul 
temperaturilor exterioare pe perioada sezonului rece in 2 subdomenii, subdomeniul de 
la te = -150 C la te = teM si subdomeniul de la te = teM la te = +100C. Pe primul 
subdomeniu (din stanga) puterea electrica va ramane constanta, in timp ce puterea 
livrata la condensatorul pompei de caldura este in crestere odata cu cresterea 
temperaturii exterioare (pe baza cresterii COP-ului). Pe al doilea subdomeniu (din 
dreapta), puterea electrica va scadea accentuat dat fiind faptul ca trebuie sa scada 
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puterea livrata de compresorul pompei de caldura conform cu scaderea necesarului de 
caldura al casei pe fondul unei cresteri a COP-ului. De asemenea in subdomeniul din 
stanga, se observa in triunghiul curbiliniu ACM cum puterile termice livrate de 
centrala termica sunt in scadere odata cu cresterea temperaturii exterioare, la teM 
anulandu-se. In subdomeniul din dreapta centrala termica este oprita, necesarul de 
caldura al casei fiind acoperit numai de catre pompa de caldura. In subdomeniul din 
stanga, se observa din trapezul curbiliu CDEM puterile termice provenite de la 
vaporizatorul pompei de caldura, acestea fiind efectiv puteri datorate surselor 
regenerabile, iar in subdomeniul din dreapta, din trapezul curbiliniu MEFB, la fel 
puteri termice din surse regenerabile. Centrala termica nu intervine decat pe 
subdomeniul din stanga cu puteri variabile pana cand la te = teM se opreste. Pentru 
evaluarea energiilor este necesar de a se tine cont si de durata in ore de aparitie a 
fiecarei valori de temperatura exterioara. 

 
Astfel stand lucrurile, procedura practica de evaluare a energiilor necesare si 

livrate pe intreaga perioada a sezonului rece presupune o evaluare separata pe fiecare 
din cele 2 subperioade mentionate. Pe prima subperioada de la te = -150C la te = teM, 
puterea electrica se mentine constanta pe puterea electrica maxima corespunzatoare 
temperaturii exterioare teM, iar datorita coeficientului de performanta (COPCD) aflat in 
scadere cu cat temperatura exterioara este mai mica si puterea termica livrata la  
condensator va fi mai mica. Energia livrata de condensatorul pompei de caldura si 
energia electrica consumata se va stabili numeric ca fiind : 

  

  
 
Se evalueaza si energia necesara a casei si energia aferenta sursei de rezerva 

(centrala termica) in acest subdomeniu de timp ca fiind : 
 

  
 
In a doua subperioada de la te = teM la te = +100C, puterea termica livrata de 

condensatorul pompei de caldura va fi continuu egala cu puterea necesara casei iar 
puterea electrica se diminueaza corespunzator. Astfel energia necesara a casei si 
energia livrata de condensatorul pompei de caldura se stabilesc numeric ca fiind : 
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Energia electrica consumata de motorul compresorului se va stabili de 

asemenea numeric ca fiind : 
  

 
  
De interes este desigur si energia anuala livrata din sursele regenerabile care se 

obtine destul de usor ca fiind diferenta dintre energia livrata la condensatorul pompei 
de caldura si energia electrica anuala consumata : 

 

 
  
Se poate defini si un coeficient de performanta al intregului sistem : pompa de 

caldura, centrala termica si consumator, ca fiind raportul dintre energia anuala 
necesara casei si energia livrata pe baza de combustibili fosili. Astfel: 

  

 
  
Se defineste si un grad de acoperire energetica exclusiv din surse regenerabile 

ca fiind : 

 
 
si grade de acoperire energetica din pompa de caldura si din centrala termica : 
 

 
 
3. Studiu de caz. Rezultate obtinute 
 
Asa cum s-a mentionat in capitolul anterior, studiul de caz a vizat o analiza 

electuata pe un consumator caracterizat de o putere necesara de calcul egala cu 
unitatea: 
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In consecinta celelalte puteri vor avea valorile relative : 
 

 
  
Parametrul important pentru care s-au facut testele energetice a fost puterea 

electrica relativa, pEL_0, in functie de acesta rezultand diversele valori pentru gradele de 
acoperire energetica presentate si pentru coeficientul de performata energetica al 
sistemului in ansamblu. S-au efectuat 2 studii de caz, primul pentru pompa de caldura 
apa-apa si al doilea pentru pompa de caldura aer-apa. 

 
Astfel pentru pompa de caldura apa-apa, sursa de caldura reprezentand mediul 

este constituita din apa la temperatura de +100 C. In fig. 3 se prezinta graficele de 
variatie a gradelor de acoperire energetica anuale: GAE_R, GAE_P si GAE_CT functie de 
parametru putere electrica relativa – pEL. Se observa ca domeniul de variatie considerat 
pentru acest parametru a fost intre 0,03 si 0,20, o valoare acceptabila fiind de cca. 
0,12-0,15. O data cu cresterea acestui parametru gradul de acoperire datorat pompei de 
caldura creste iar gradul de acoperire datorat centralei termice scade. 
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Fig. 3 

 
In consecinta s-a tras concluzia ca o posibilitate de stabilire a valorii 

recomandabile pentru puterea electrica nominala a pompei de caldura este de a corela 
aceasta valoare cu gradul de acoperire energetica din surse strict regenerabile sau pe 
baza coeficientului de performanta energetica al intregului sistem, sursa-consumator. 
Au rezultat in consecinta diagramele din fig. 4 si 5. 

 

 
Fig. 4 
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Fig. 5 

 
Din fig. 4 se observa ca fortarea unui grad de acoperire energetica anual strict 

din surse regenerabile peste cca. 81% este inutila. Prin urmare un astfel de grad de 
acoperire energetica de cca. 80% este perfect acceptabil si el conduce la o putere 
electrica nominala relativa de cca. 0,11 sau 0,12, ceea ce insemna ca trebuie aleasa o 
pompa de caldura caracterizata de o putere electrica nominala avand valoarea de 
cca.11-12% din necesarul de caldura de calcul al casei incalzite. Cam acelasi rezultat il 
obtinem si din analiza fig. 5, de unde se vede ca un coeficient de performanta 
energetica pe ansamblul sistemului de cca. 5,5 sau 6,0 se obtine cu o pompa de caldura 
avand pEL_0 de cca. 0,12-0,14. 

 
Pentru pompa de caldura aer-apa rezultatele sunt ceva mai slabe (dupa cum este 

de asteptat). In fig. 6 se prezinta graficele de variatie a gradelor de acoperire energetica 
anuale: GAE_R, GAE_P si GAE_CT functie de parametru putere electrica relativa – pEL_0. Se 
observa ca domeniul de variatie considerat pentru acest parametru a fost intre 0,04 si 
0,30, o valoare acceptabila fiind de cca. 0,20-0,25. O data cu cresterea acestui 
parametru gradul de acoperire datorat pompei de caldura creste iar gradul de acoperire 
datorat centralei termice scade. La fel, o posibilitate de stabilire a valorii 
recomandabile pentru puterea electrica nominala a pompei de caldura este de a corela 
aceasta valoare cu gradul de acoperire energetica din surse strict regenerabile sau pe 
baza coeficientului de performanta energetica al intregului sistem, sursa-consumator. 
Au rezultat in consecinta diagramele din fig. 7 si 8. 

 
Din fig. 7 se observa ca fortarea unui grad de acoperire energetica anual strict 

din surse regenerabile peste cca. 78% este inutila. Prin urmare un astfel de grad de 
acoperire energetica de cca. 78-79% este perfect acceptabil si el conduce la o putere 
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electrica nominala relativa de cca. 0,16 sau 0,17, ceea ce insemna ca trebuie aleasa o 
pompa de caldura caracterizata de o putere electrica nominala avand valoarea de cca. 
16-17% din necesarul de caldura de calcul al casei incalzite. Cam acelasi rezultat il 
obtinem si din analiza fig. 8, de unde se vede ca un coeficient de performanta 
energetica pe ansamblul sistemului de cca. 4,6 sau 4,7 se obtine cu o pompa de caldura 
avand pEL_0 de cca. 0,20-0,24. 

 

 
Fig. 6 

 

 
Fig. 7 
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Fig. 8 

 
4. Descrierea procedurii de lucru – prepararea apei calde 
 
Schema de principiu a sistemului de utilizare a unei pompe de caldura pentru 

prepararea apei calde a unei cladiri fig. 9, este foarte asemanatoare cu cea prezentata in 
fig. 1, referitoare la incalzire. 

 

 
 

Fig. 9 
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Relatiile de lucru au forma : 
 

  
 
Unde : 
  

  
 
In cazul pompei de caldura apa–apa, se prezinta in fig. 10 corelatia dintre 

puterea electrica relativa nominala a pompei de caldura si gradul de acoperire a puterii 
necesare a casei de catre puterea provenita din surse regenerabile a pompei de caldura. 
In fig. 11 se prezinta corelatia dintre puterea electrica relativa nominala a pompei de 
caldura si coeficientul de performanta al intregului sistem (care inglobeaza si centrala 
termica). 

 

 
Fig. 10 
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Fig. 11 

 
In cazul pompei de caldura aer-apa s-a apelat la o reprezentare grafica fig. 12, 

similara celei din fig. 2, insa corespunzatoare prepararii apei calde. 
 

 
 

Fig. 12 
 
In fig. 12, in abscisa este temperatura exterioara, te, iar in ordonata sunt puterile 

relative pentru prepararea apei calde (linia maro), condensatorului pompei de caldura 
(curba albastra) si motorului electric al compresorului pompei de caldura (linia rosie 
continuata cu curba rosie). In aceasta diagrama se observa ca intersectia intre linia 
puterii termice a casei si curba puterii termice livrate de pompa de caldura s-a notat cu 
M si corespunde unei temperaturi exterioare de echilibru, teM. Aceasta temperatura 
imparte domeniul temperaturilor exterioare pe perioada sezonului rece in 2 

122



Florin Iordache, Mugurel Talpiga 

subdomenii, subdomeniul de la te = -150 C la te = teM si subdomeniul de la te = teM la te 
= +100 C. Pe primul subdomeniu (din stanga) puterea electrica va ramane constanta, in 
timp ce puterea livrata la condensatorul pompei de caldura este in crestere odata cu 
cresterea temperaturii exterioare (pe baza cresterii COP-ului). Pe al doilea subdomeniu 
(din dreapta), puterea electrica va scadea accentuat dat fiind faptul ca trebuie sa scada 
puterea livrata de compresorul pompei de caldura conform pe fondul unei cresteri a 
COP-ului dat fiind cresterea temperaturii exterioare. De asemenea in subdomeniul din 
stanga, se observa in triunghiul curbiliniu ACM cum puterile termice livrate de 
centrala termica sunt in scadere odata cu cresterea temperaturii exterioare, la teM 
anulandu-se. In subdomeniul din dreapta centrala termica este oprita, necesarul de 
caldura pentru prepararea apei calde fiind acoperit numai de catre pompa de caldura. 
In subdomeniul din stanga, se observa din trapezul curbiliu CDEM puterile termice 
provenite de la vaporizatorul pompei de caldura, acestea fiind efectiv puteri datorate 
surselor regenerabile, iar in subdomeniul din dreapta, din trapezul curbiliniu MEFB, la 
fel puteri termice din surse regenerabile. Centrala termica nu intervine decat pe 
subdomeniul din stanga cu puteri variabile pana cand la te = teM se opreste. Pentru 
evaluarea energiilor este necesar de a se tine cont si de durata in ore de aparitie a 
fiecarei valori de temperatura exterioara. In concluzie, procedura practica de evaluare 
a energiilor necesare si livrate pe intreaga perioada a sezonului rece presupune o 
evaluare separata pe fiecare din cele 2 subperioade mentionate, la fel ca in cazul 
incalzirii. In final au rezultat : 

 

 
Fig. 13 

 
Pentru pompa de caldura aer-apa rezultatele sunt ceva mai slabe (dupa cum este 

de asteptat). In fig. 13 se prezinta graficele de variatie a gradelor de acoperire 
energetica anuale : GAE_R, GAE_P si GAE_CT functie de parametru putere electrica relativa 
– pEL_0. Se observa ca domeniul de variatie considerat pentru acest parametru a fost 
intre 0,11 si 0,27, o valoare acceptabila fiind de cca. 0,18-0,21. O data cu cresterea 
acestui parametru gradul de acoperire datorat pompei de caldura creste iar gradul de 
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acoperire datorat centralei termice scade. La fel, o posibilitate de stabilire a valorii 
recomandabile pentru puterea electrica nominala a pompei de caldura este de a corela 
aceasta valoare cu gradul de acoperire energetica din surse strict regenerabile sau pe 
baza coeficientului de performanta energetica al intregului sistem, sursa-consumator. 
Au rezultat in consecinta diagramele din fig. 14 si 15. 

 
Din fig. 14 se observa ca fortarea unui grad de acoperire energetica anual strict 

din surse regenerabile peste cca. 84% este inutila. Prin urmare un astfel de grad de 
acoperire energetica de cca. 83-84% este perfect acceptabil si el conduce la o putere 
electrica nominala relativa de cca. 0,21 sau 0,22, ceea ce insemna ca trebuie aleasa o 
pompa de caldura caracterizata de o putere electrica nominala avand valoarea de cca. 
21-22% din necesarul de caldura de calcul pentru prepararea apei calde. Cam acelasi 
rezultat il obtinem si din analiza fig. 15, de unde se vede ca un coeficient de 
performanta energetica pe ansamblul sistemului de cca. 6,2 sau 6,3 se obtine cu o 
pompa de caldura avand pEL_0 de cca. 0,25. 

 

 
Fig. 14 
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5. Concluzii 
 
Trebuie remarcat in primul rand preocuparea pentru alcatuirea unei proceduri 

de evaluare a performantelor energetice ale unui sistem neconventional de utilizare a 
pompelor de caldura cu compresie mecanica pentru incalzirea spatiilor si/sau 
prepararea apei calde de consum a unei cladiri. 

 
Bazat pe aceasta procedura se propune o posibilitate de alegere a pompei de 

caldura functie de optiunea de a realiza un anumit grad de acoperire energetic al 
necesarului anual de caldura al casei. Se stabileste cota de energie electrica nominala 
aferenta pompei de caldura. 

 
Nu trebuie neglijat faptul ca intrega analiza efectuata in cadrul lucrarii se refera 

la cazul cuplarii la sistemul sursa hibrita (pompa de caldura cu centrala termica) a unei 
case cu instalatie de incalzire centrala dimensionate la parametrii nominali de tT0/tR0 = 
50/300 C. In cazul altor conditii de dimensionare este de asteptat ca rezultatele 
corelatiei dintre gradul de acoperire energetica si puterea electrica nominala relativa a 
pompei de caldura sa fie altele. Diagramele din fig. 4 si 7 pot fi utile si pentru 
evaluarea performantelor energetice ale unui astfel de sistem, daca pornind cu puterea 
electrica nominala relativa, pEL_0 se determina gradul de acoperire nergetica din surse 
regenerabile, GAE_R. 

 
In cazul sistemului pentru prepararea apei calde de consum pot fianalizate si 

situatiile in care temperaturile de lucru sunt : tr/tc = 15/450 C si 15/650 C. 
 
Un alt element care trebuie de asemenea avut in vedere in cadrul analizei 

mentionate este considerarea locatiei de amplasare a cladirii prin datele climatice 
aferente. 

 
Lista de Notatii 
 
ti0 – temperatura interioara normata, 0C; 
te0 – temperatura exterioara normata, 0C; 
tT0 – temperatura tur agent termic de calcul, 0C; 
tR0 – temperatura retur agent termic de calcul, 0C; 
ti – temperatura interioara, 0C; 
te – temperatura exterioara, 0C; 
tT – temperatura tur agent termic, 0C; 
tR – temperatura retur agent termic, 0C; 
tIN – temperatura agent termic intermediara in schimbatorul de caldura cu 

acumulare, 0C; 
teM – temperatura exterioara de echilibru, 0C; 
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t0 – temperatura mediului in care este amplasat vaporizatorul pompei de 
caldura, 0C; 

CD – temperatura mediului in care este amplasat condensatorul pompei de 
caldura, 0C; 

 - diferenta medie logaritmica de temperatura aferenta vaporizatorului si 
condensatorului pompei de caldura, 0C; 

 - timpul curent, h; 
-15 – momentul realizarii temperaturii exterioare de calcul, h; 
eM – momentul realizarii temperaturii exterioare de echilibru, h; 

+10 – momentul realizarii temperaturii exterioare de +10oC, h;  
H – capacitatea de transfer termic a casei incalzite, W/K; 
GACC – debitul de apa calda de consum, l/h; 
PCASA_0 – puterea termica necesara de calcul a casei, W;  
PCASA – puterea termica necesara a casei, W; 
PACC - puterea termica necesara prepararii apei calde de consum, W;  
PCD – puterea termica livrata de condensatorul pompei de caldura, W; 
PEL – puterea electrica absorbita de motorul compresorului pompei de caldura, W;  
PEL_0 – puterea electrica absorbita de motorul compresorului pompei de caldura 

la realizarea temperaturii exterioare de echilibru, W; 
COPCD – coeficientul de performanta al pompei de caldura, -; 
EL – randamentul componentei motor-compresor din cadrul pompei de 

caldura, -; 
CT – randamentul centralei termice, -; 
pCASA_0 = 1 – puterea termica relativa aferenta necesarului de caldura de calcul al 

casei, -; 
pCASA – puterea termica relativa aferenta necesarului de caldura al casei, -; 
pACC - puterea termica relativa aferenta necesarului de caldura pentru prepararea 

apei calde de consum, -; 
pCD – puterea termica relativa livrata de condensatorul pompei de caldura, -; 
pEL – puterea electrica relativa absorbita de motorul compresorului pompei de 

caldura, -; 
pEL_0 – puterea electrica relativa absorbita de motorul compresorului pompei de 

caldura la temperatura exterioara de echilibru, -; 
ECASA – energia necesara casei pentru incalzire pe perioade de timp sau pe 

intreg sezonul rece, kWh; 
ECD – energia livrata de pompa termica pe perioade de timp sau pe intreg 

sezonul rece, kWh; 
ECT – energia livrata de centrala termica pe perioade timp sau pe intreg sezonul 

rece, kWh; 
EREG – energia termica provenita strict din surse regenerabile pe perioade timp 

sau pe intreg sezonul rece, kWh; 
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GAE – gradul de acoperire a puterii termice necesara casei de catre pompa de 
caldura, -; 

GAE_R – gradul de acoperire a necesarului anual de energie termica al casei de 
catre energia provenita strict din surse regenerabile, -; 

GAE_P – gradul de acoperire a necesarului anual de energie termica al casei de 
catre energia livrata de pompa de caldura, -; 

GAE_CT – gradul de acoperire a necesarului anual de energie termica al casei de 
catre energia livrata de centrala termica, -; 
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Rezumat. Prezentul articol își propune să analizeze modelarea incendiilor prin trei 
posibile metode de introducere a fluxului de căldură(HRR- Heat Release Rate): constant 
sau cu creștere și descreștere liniară sau exponențială. În toate cazurile cantitatea totală 
de energie introdusă este aceeași. Analiza comparativă a celor trei ne-a oferit informații 
cu privire la efectul metodei utilizate pentru modelarea incendiilor. Urmărind cum 
evoluează temperatura într-un punct s-a concluzionat că rezultatele sunt sensibil diferite. 
Cele trei tipuri de sursă duc la temperaturi maxime diferite, duc la temperaturi medii 
diferite dar și timpi diferiți de apariție a unor temperaturi la care corpul uman este 
afectat.  

Cuvinte cheie: flux de căldură, modelarea incendiilor, sursă de incendiu, sursă de foc 

Abstract. This article aims to analyze the modeling of fires by three possible methods of 
introducing HRR (Heat Release Rate): constant or with linear or exponential growth and 
decrease . In all cases the total amount of energy introduced is the same. The 
comparative analysis of the three methods give us information about the effect of the 
method we used for modeling fires. Watching how the temperature evolve to one point we 
concluded that the results are quite different. The three types of source lead to different 
maximum temperatures, lead to different average temperatures but also different times of 
appereance of temperatures to which the human body is irreparably affected.  

Key words: Heat Release Rate, fire modeling, CFD  

1. Introducere 

Modelarea incendiilor reprezintă la acest moment un subiect important și de 
actualitate în proiectarea construcțiilor la cerința fundamentală securitate la incendiu 
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[1]. Riscul dat de către incendiu, prin numărul mare de victime și pagubele materiale 
rezultate, depășește orice alt risc în ceea ce privește securitatea și siguranța 
construcțiilor, inclusiv pe cel dat de seism. Prin modelarea cât mai corectă a 
incendiilor se urmărește îndeplinirea cerințelor impuse de legislația în domeniu cu 
privire la salvarea utilizatorilor[2]. 

Trei metode diferite sunt utilizate cu precădere la acest moment:  
- un model matematic simplificat în care se consideră spațiul analizat ca fiind unitar 

și în care principalul parametru luat în considerare este temperatura interioară, 
aceeași în orice punct al clădirii la un moment dat, dar cu variație în funcție de 
timp[3]; 

- metodele zonale care fac un pas în față și împart spațiul în două zone, cea 
superioară(mai caldă) și cea inferioară(mai rece), temperatura în fiecare punct din 
acel spațiu fiind aceeași la un moment dat, dar cu variație în funcție de timp[4]; 

- modelele de câmp și care duc modelarea incendiilor cât mai aproape de realitate și 
care presupun soluționarea unor ecuații fizice și chimice în fiecare celulă a spațiului 
analizat; principalul dezavantaj al acestei metode îl reprezintă lipsa la moment a 
tehnicii necesare soluționării operative a acestor ecuații[5] însă evoluția din ultima 
perioadă arată că aceasta este direcția de modelare a incendiilor. 

 
Metodele matematice simpificate regăsite la acest moment în reglementările 

tehnice din România sunt: 
- sarcina termică și ce caracterizează un spațiu analizat prin energia rezultată prin 

arderea completă a materialelor combustibile din acesl spațiu, determinată conform 
SR 10 903-2[6]: 

∑                   [MJ] (1) 
unde Mi [kg] este masa materialelor combustibile de același fel aflate în spațiul luat 
în considerare ; n [-] este numărul de materiale de același fel si Qi [MJ/kg] sau 
[MJ/m3N] este puterea calorifică inferioară a unui material. 

- curba de variație a temperaturii aerului pentru incendiul standard conform SR EN 
1991-1-2[3]; 

 
Ɵ 20 345	 10 8 1   (2) 

unde [oC] este temperatura interioară în oricare punct din spațiul incendiat la 
timpul „t” exprimat în [minute](Fig. 1).  

Simularea prin metode complexe de tip C.F.D. presupune modelarea 
incendiului prin introducerea în spațiul analizat a unei anumite cantități de 
energie(căldură) la un moment dat[7]. Există trei metode uzuale de introducere a 
surselor: 
- Sursa tip 1: o valoare constantă în timp a cantității de căldură introduse; 
- Sursă tip 2: o variație liniară de la zero la o valoare maximă a cantității de căldură 

introduse, apoi un flux constant de căldură urmat de o scădere tot liniară;  
- Sursă tip 3: la inceputul si la sfarsitul perioadei de ardere avem o variație 

exponențială în locul celei lineare [8]. 
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Fig. 1. Curba de variație a temperaturii aerului pentru incendiul standard conform SR EN 1991-1-2 

 
Cantitatea totală de energie ce se introduce în spațiul analizat în toate cazurile 

trebuie să fie aceeași, respectiv cea rezultată din arderea completă a tuturor 
materialelor combustibile din interior. 

Se pune întrebarea firească: utilizarea a două metode diferite duce la rezultate 
semnificativ diferite?  

2. Modelarea și simularea numerică a incendiului. 

În acest capitol vom descrie modelul fizic analizat, situația inițială și condițiile 
la limită,  parametrii ce se vor urmări pentru a se putea trage concluzii cu privire la 
diferențele rezultate prin utilizarea celor trei metode. 

În acest sens se va utiliza un program software ce folosește o metodă C.F.D., 
respectiv F.D.S.(Fire Dynamic Simulator). Acest software rezolvă numeric o formă 
particulată a ecuațiilor Navier-Stokes pentru viteze mici de circulație a aerului, cu 
transport de căldură și fum[9]. 

Spațiul supus analizei îl reprezintă o cameră cu dimensiunile interioare de 
3,00m x 6,00m x 3,00m (Fig. 2). Pe latura [ADD’A’] la partea superioară s-a amplasat 
un gol de evacuare aer viciat cu dimensiunile de 0,20m x 0,20m. Pe latura opusă, 
[BCC’B’], s-a amplasat la partea inferioară o fantă pentru aportul de aer de 
compensare. Spațiul de analiză depășește conturul camerei fiind de 3,80m x 6,80m x 
3,80m. Acesta este împărțit în celule cu dimensiuni egale de 20cmx20cm, dispuse pe 
două direcții ortogonale.  

Determinarea temperaturilor se va face într-un punct S1 de coordonate [1.50, 
2.40, 2.70] iar determinarea vitezelor aerului viciat evacuat în centrul grilei de 
evacuare S2 de coordonate [1.50, 0.00, 2.70]. 

În cazul unui incendiu în mod simplificat se poate considera că există 
următoarele patru faze importante[9]: 
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- faza de inițiere, 
- faza de creștere,  
- faza de incendiere totală,  
- fază de scădere(Fig. 3). 
 

 
Fig. 2. Model 3D al spațiului supus analizei 

 

 
Fig. 3. Cele trei metode de modelare a incendiuli cu ajutorul HRRPUA 

 
Sursa de foc are dimensiunile de 0,20mx0,20m și este amplasată în punctul de 

coordonate [1.50, 4.70, 0.20]. 
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Incendiul în toate cazurile se va modela prin prezența unei surse de căldură care 
începe să acționeze la timpul to=0s și se oprește la momentul tf=1200s. Deși cantitatea 
totală de energie(căldură) introdusă în sistem este aceeași în toate cazurile, ceea ce 
diferă este funcția care definește introducerea ei în cameră. 

Sursă Tip 1: se introduce o valoare constantă de 1000 kW/m2 (de arzător) 
printr-un arzător cu dimensiunea de 0,20mx0,20m.  

Sursă Tip 2: ține cont în mod simplificat de faptul că incendiul are o perioadă 
de inițiere în care cantitatea de energie este mai mică, considerându-se o creștere 
liniară, apoi are loc incendiul propriu-zis în care se consideră o valoare constantă 
maximă și apoi faza de stingere, în care pe fondul consumului combustibilului din 
încăpere are loc o scădere liniară a cantității de energie introduse. Pentru simplificare 
se consideră că rata de creștere este egală cu rata de scădere. 

Sursă Tip 3: se aplică aceleași principii ca și la sursa precedentă cu diferența că 
avem o creștere și ulterior o scădere exponențială a fluxului de căldură. 

Temperatura inițială în orice punct din încăpere este de 20oC iar viteza aerului 
este de 0oC. Întotdeauna pe conturul camerei viteza de circulația a aerului va fi zero, 
mai puțin în zona golurilor de introducere a aerului de compensare și de evacuare a 
aerului viciat. Aerul nou introdus ca urmare a schimbului natural desfășurat în 
perioada incendiului intră în cameră la temperatura de 20OC. Circulația aerului este 
una naturală și nu mecanică, deci debitul de aer introdus și evacuat nu este unul 
controlat. 

3. Rezultate 

În cadrul prezentului capitol vom identifica modul în care cei doi parametri, 
temperatură și viteza de evacuare a aerului, sunt influențați de către metoda de 
introducere în cele două puncte de control. S-au reținut grafic diagramele de 
temperaturi (Fig. 4., Fig. 5., Fig. 6.) în planul z=1,50m la momentele t1=600s 
(momentul în care fluxul de căldură este maxim în toate variantele) și t2= 1150s 
(aproape de faza de stingere). 

În Fig. 4. se poate vedea că pentru Tipul 1 de sursă, adică sursă constantă de 
căldură, aceasta menține temperaturi ridicate și constante pe toată durata incendiului o 
dată ce acestea au atins o anumită valoare.  

În Fig. 5. și Fig. 6 se poate vedea că pentru Tipurile  2 și 3 de sursă, adică sursă 
cu creștere și descreștere liniară sau exponențială, temperaturile interioare scad o dată 
cu scăderea spre zero a fluxului de căldură. Temperaturile în perioada de incendiere 
generalizată sunt maxime și urmează curba de evoluție a fluxului de căldură. 
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Fig. 4. Sursa Tip 1. Graficul temperaturilor la momentul t1=600s (stânga) și la momentul t2=1150s 
(dreapta) 

 
Fig. 5. Sursa Tip 2. Graficul temperaturilor la momentul t1=600s(stânga) și la momentul 

t2=1150s (dreapta) 
 

 
Fig. 6. Sursa Tip 3. Graficul temperaturilor la momentul t1=600s(stânga) și la momentul 

t2=1150s(dreapta) 
 

Temperaturile interioare în punctul S1 urmăresc funcția de introducere a fluxului 
de căldură: sunt maxime în perioada în care fluxul de căldură este maxim și scad pe 
măsură ce fluxul de căldură scade(Fig. 7.). Se poate observa că la un moment dat are loc 
o stabilizare a temperaturilor deși sursa de căldură există în continuare. Acest lucru se 
poate explica prin faptul că aceasta este utilizată exclusiv încălzirii aerului de 
compensare de la temperatura de 20OC la temperatura interioară existentă la un 
moment(apare un tiraj între două fante și care aduce aer proaspăt și evacuează aer cald). 
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Fig. 7. Variația temperaturilor în timp în punctul S1. 

 
Din Fig. 8. se poate observa și că viteza de evacuare a aerului are aceeași alură 

cu cea de temperaturi: urmărește funcția de variație a fluxului de căldură. Cu cât fluxul 
este mai mare cu atât se intensifică tirajul și crește viteza aerului evacuat. Și de această 
dată se poate observa o stabilizare a vitezei de evacuare, fapt corelat și cu stabilizarea 
temperaturilor interioare. 

 
Fig. 8. Variația vitezei aerului evacuat în timp în punctul S2. 
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4. Concluzii 

În urma cercetării realizate se poate concluziona că prezintă importanță metoda, 
modul în care se modelează incendiul și funcția după care se introduce fluxul de 
căldură(HRRPUA- Heat Release Rate per Unit Area). 

Temperatura maximă obținută prin utilizatea Sursei de Tip 2 este cu 14,75% mai 
mare decât în cazul Sursei de Tip 1, iar prin utilizarea Sursei de Tip 3(cea mai ridicată 
temperatură înregistrată) este cu 23,24% mai mare decât în cazul Sursei de Tip 1. 

 (3) 
 
În cazul vitezei aerului evacuat diferențele nu sunt notabile, impactul fiind mai 

redus. 
La o temperatură exterioară de 65OC omul poate supravieţui o perioadă scurtă 

de timp, când temperatura urcă la 120OC se vor produce daune irecuperabile, iar la 
180OC corpul uman poate arde. Din datele de mai sus se poate constata că la Sursa de 
Tip 1 se atinge mult mai repede această temperatură fapt care indică cum că aceasta 
prezintă un grad mai ridicat de siguranță pentru utilizator decât celelalte 2 metode(în 
75,6s, aproape o treime din timpul necesar atingerii acestei temperaturile pentru 
celelalte două modele: 206,0s și 241,0s). Ori în securitatea la incendiu timpii de 
evacuare sunt de ordinul zecilor de secunde(spre exemplu: 50 de secunde pentru cele 
mai sigure construcții destinate elevilor)[11]. 

Însă o altă concluzie ce se poate trage prin compararea alurei graficelor de 
temperaturi rezultate și cea din SR EN 1991-1-2[3], este că totuși că Sura de Tip 1 de 
modelare este cea mai apropiată ca și reprezentare de graficul de evoluție al 
temperaturilor interioare în funcție doar timp. 

În cadrul acestui studiu s-a analizat influența doar asupra a doi parametri dar 
este de analizat și modul în care alți parametri sunt afectați cum ar fi concentrația de 
oxigen din aer, concentrația de noxe, vizibilitatea, factori ce au o influență deosebită 
asupra utilizatorilor și care pot îngreuna evacuarea și salvarea acestora. 

Mulțumiri: domnului Ion Anghel, cadru universitar în cadrul Facultății de Pompieri, 
Academia de Poliția „A.I. Cuza” și lui Florin Bode, cadru universitar în cadrul 
Facultății de Inginerie a Instalațiilor pentru ajutorul oferit în înțelegerea modelării 
incendiilor prin utilizarea softului F.D.S.. 
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Rezumat: Predicția coroziunii electrozilor de pământare instalați în solul din 
orașul Timișoara 

Cuvinte cheie: sol, electrod de împământare, coroziune, predicție 

Abstract: Corrosion prediction of galvanized steel ground electrodes in the soil of 
Timisoara 

Key words: soil, earth electrode, corrosion, prediction 

 

1. Introducere 

Orașul Timișoara este așezat în Câmpia Banatului din vestul României, și are 
următoarele coordonate geografice: latitudinea 450 47' 58'' N și longitudinea 210 17' 
38'' E [1]. Din punct de vedere istoric, orașul este menționat documentar în anul 1212 
sau 1266, dar vatra așezării orașului atestă prezența și activitatea umană cu un caracter 
permanent încă din perioada neolitică, datorită fertilității ridicate a solului și un rol 
strategic militar, fiind înconjurat de mlaștină și mai multe canale cu apă. Solul [2] este: 
de tip cernoziom degradate, gleice, levigate, brun roșcate și soluri locale: mlaștini și 
solonețuri cu textură mijlocie-fină, porozitate mică - mijlocie și permeabilitate mică. 

Coroziunea în sol a metalelor, este accentuată de următorii factori: 

 rezistivitatea, ρ în [Ω·m]; 
pH-ul(potențialul de Hidrogen: 0 ≤ pH < 7 => pH acid , pH = 7 => pH neutru,  
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7 < pH ≤ 14 => pH bazic (alcalin)); 
 temperatura, T în [0C]; 

 umiditatea, [%]; 

 compoziția chimică a electroliților și compoziția acestora (tari, medii și slabi). 
Definiția Instalației de Legare la Pamânt: Instalația de legare la pamânt constituie 

ansamblul de conductoare electrice prin care se asigură legătura voită cu solul [3].  
Într-o clădire, conectarea tuturor părților metalice ale clădirii și a părților 

conductoare expuse ale echipamentelor la priza de pământ a clădirii previne apariția 
accidentală a unor tensiuni periculoase între două piese metalice accesibile 
simultan[4]. Instalația de legare la pamânt asigură protecția instalațiilor și a clădirilor 
împotriva loviturilor de trăsnet, limitarea perturbațiilor electromagnetice și securitatea 
oamenilor și animalelor prin limitarea tensiunilor de pas [5]. În Cap.5 din Indicativ 
I7/2011 [6] subcap.5.5, Sisteme de legare la pământ, pct.5.5.7. Priza de pământ Priza 
de pământ este realizată dintr-unul sau mai mulți electrozi(electrozi de pământ). 
Materialele și dimensiunile electrozilor (electrozilor de pamânt) trebuie alese pentru a 
rezista coroziunii și solicitării mecanice... Un rol important îl reprezintă materialul din 
care sunt executați electrozii, precum și elemente de suprafață, formă, diametru în 
[mm], secțiunea în [m2], grosimea în [mm] și grosimea stratului de acoperire a 
materialului (Zinc) în [μm]. 
 
 2. Proprietățile solurilor de la locurile de prelevare 

 Au fost prelevate un număr de 12 probe de sol din Timișoara, din următoarele zone: 
                                 Tabel nr.1 

Eșantion 
de sol nr. 

Zona de prelevare 

1 Fosta Fabrica de zahăr (a) 
2 Fosta Fabrica de zahăr (b) 
3 Penitenciar-strada Popa Șapcă (a) 
4 Penitenciar-strada Popa Șapcă (b) 
5 Calea Buziașului 
6 P-ța Victoriei 
7 Calea Torontalului 
8 Calea Torontalului-Zona Aeroport Utilitar 
9 Strada Lt.Ovidiu Balea 

10 Calea Aradului-U.S.A.M.V.B.T 
11 Calea Aradului (a) 
12 Calea Aradului (b) 

Probele de sol au fost prelevate la temperatura exterioară de 100C, folosind 
următoarele instrumente: 
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 Sondă tip Stelzner din oțel inoxidabil și sondă tubulară de oțel lung de 1,5-
2,0m gradat din 10 în 10 cm. și canalul interior al tubului de formă tronconică; 

 Trusă pedologică conținând: sticlă conținând HCl 1/3 concentrație, clorulă de 
Ba n/10 pentru identificarea sulfiților, fenolftaneină, fericianură 1%, salicilat de Na 
5%, Ph-metru de teren, diverse eprubete, pâlnie, filtru de hârtie, șpaclu, pungi, cilindre, 
bidoane și etichete și ruletă; 

 Lopată, ciocan geologic; 

 Lădițe, cutii de carton și plastic; 

 Altimetru și clinometru. 
 

 
Fig.1 Sondă tip Stelzner din oțel inoxidabil 

 

Fiecare probă de sol a fost prelevată de la cota 0 până la adâncimea de 2 metri. 
Au fost analizate în laborator următoarele caracteristici de sol, respectiv: textura în 
[%], densitatea specifică [gr./cm3], densitatea aparentă [gr./cm3], porozitatea totală 
[%], porozitatea de aerație [%], grad de tasare [%], coeficient  de higroscopicitate [%], 
coeficient de ofilire [%], capacitaea de câmp [%], capacitatea totală, capacitatea de apă 
utilă[%], capacitatea de cedare maximă[%], capacitatea hidraulică [mm/h], pH în H2O, 
carbonați [CaCO3%], humus [%], rezerva de humus [t/ha], hidrogen schimbabil (acizi 
organici-sursa directa de SH) [SH·me], cap de schimb cationic [T.me/100gr.], grad de 
saturație în baze [V,·%], baze de schimb [SB. me / 100g sol]. Din cele menționate 
anterior au fost selectate în această primă etapă de studiu, porozitatea totală 
[%](porozitatea capilară și porozitatea necapilară (de aerație) ) și coeficientul de 
higroscopicitate [%], ca elemente care conduc la coroziunea electrozilor de pământare 
și a legăturilor acestora.  
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Elementul care determină rezistența electrică a unei prize de pământ, (pe lângă 
lungimea electrozilor) este rezistivitatea ρ solului. Solul nu este omogen iar straturile 
care sunt mai adânci au o rezistivitate mai stabilă și mai mică. Caracteristicile de 
rezistivitate ρ a solului sunt prezentate în: 

                         Tabelul nr.2 [7] 
Natura solului Valori recomandate 

pentru calcul ρ [Ωm] 
Conductivitate 

solului λ [mSxm-1] 
Pământ, humă, turbă (foarte umedă) 20,00 50 
Cernoziom 50,00 20 
Humă vânătă cu conținut de sulfură de fier  10,00 100 
Pamânt arabil 50,00 20 
Pamânt argilos, argilă 80,00 125 
Pamânt cu pietriș 200,00 5 
Loess, pământ de pădure 250,00 4 
Pamânt nisipos 300,00 3,3 
Nisip foarte umed 400,00 2,5 
Balast cu pământ 1000,00 1 
Nisip și nisip cu pietriș 1000,00 1 

 

                                       Tabelul nr.3 [8] 
Natura solului Valori 

recomandate 
pentru calcul 

ρ [Ωm] 
Teren mlăștinos, mocirlos 1-30 
Mal aluvionar 20-100 
Humus, pământ vegetal 10-150 
Turbărie, turf 5-100 
Argilă ușoară 50 
Marnă, argilă compactă 100-200 
Marnă jurasică 30-40 
Argilă nisipoasă 50-500 
Nisip silicios 200-300 
Sol stâncos 1.500-3.000 
Sol stâncos acoperit cu iarbă 300-500 
Sol calcaros 100-300 
Piatră calcaroasă 1000-5000 
Pietriș fin calcaros 500-1000 
Marnă, șist argilos 50-300 
Mică, șisturi 800 
Granit și gresie 1500-10000 
Granit modificat și gresie 100-600 
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Tabel nr. 4.[10] 

Caracteristicile eșantionului de sol nr.1 (a) 

 

Textura   

Adâncimea [cm] 0-5 -25 -42 -54 -74 -88 -110 -145 -200 

Nisip grosier (2-0.2 
mm) % 

4,8 4,2 6,4 3,1 2,0 2,0 1,7 1,7 9 

Nisip fin (0.2-0.02 
mm) % 

47,7 48,7 44,0 45,3 44,3 46,2 50,8 56,7 65,8 

Praf (0.02-0.002 
mm) % 

24,3 21,7 22,8 21,9 20,2 21,9 21,7 19,7 10,4 

Argilă 2 (sub 0.002 
mm) % 

23,2 25,4 26,8 29,7 33,5 29,9 25,8 21,9 14,8 

Argilă fizică (sub 
0.01 mm) % 

36,6 37,6 39,1 41,2 44,1 42,0 37,0 31,9 20,0 

Proprietăți de sol  

Porozitate totală % 55,0 50,6 42,1 45,3 47,3 - - - - 

Coeficient de 
higroscopicitate % 

4,86 5,15 5,46 6,30 7,06 - - - - 

 

Tabel nr. 5.[10] 

Caracteristicile eșantionului de sol nr.1 (b) 

 

Textura   

Adâncimea [cm] 0-5 -25 -42 -54 -74 -88 -110 -145 -200 

Nisip grosier (2-0.2 
mm) % 

2,4 2,8 3,0 1,4 2,6 1,8 0,5 0,2 1,6 

Nisip fin (0.2-0.02 
mm) % 

46,6 43,8 44,0 36,1 45,6 49,3 41,1 50,7 57,5 

Praf (0.02-0.002 
mm) % 

22,8 22,7 22,3 19,9 19,6 21,7 30,6 26,6 21,8 

Argilă 2 (sub 0.002 
mm) % 

28,2 30,7 30,7 42,6 32,2 27,2 27,9 22,5 - 

Argilă fizică (sub 
0.01 mm) % 

40,9 42,9 42,1 53,7 42,9 38,1 43,0 35,3 - 

Proprietăți de sol  

Porozitate totală % 50,4 49,5 45,7 43,6 45,7 - - - - 

Coeficient de 
higroscopicitate % 

5,93 6,53 6,83 9,47 6,8 - - - - 
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Rezultă că Nisipul și Argila predomină în compoziția solulului din eșantionul 

nr.1 (a) și (b). 

Nisipul este format din fragmente de roca, care rezista puternic la dezagregare 
(cuart sau alte minerale ca piroxenii, mica alba, magnetitul, etc.) este foarte 
permeabil, nu prezinta aderenta, gonflare, contractie, plasticitate, coeziune, are o 
capacitate mica de retinere pentru apa si elementele nutritive. Dimensiunile 
particulelor elementare sunt comparativ mai mari, numarul de particule pe unitatea 
de volum a solului este mic, aria superficiala specifica mica. Argila este fractiunea 
granulometrica cu rolul cel mai importanta in determinarea insusirilor fizice si 
chimice ale solului. Ea are coeziune, plasticitate si aderenta ridicata, capacitate 
sporita de retinere a apei si a substantelor nutritive, suprafata specifica extrem de 
mare care favorizeaza o multitudine de procese fizico–chimice, biologice si regleaza 
insasi fertilitatea solurilor. [9] 

 

3. Materiale-specimene de oțel pentru electrozii de împământare 

Un rol important al prizei de pământ îl reprezintă rezistența RL, respectiv 
rezistența părții metalice a prizei de pământ: electrozii de pământare poziționați 
vertical și plantbanda (banda) poziționată orizontal atât în pământ cât și suprateran. Ca 
materiale folosite pentru execuția electrozilor de pământare, menționăm: 

 oțel profilat cornier, T, I și platbanda (banda) neprotejate; 

 oțel profilat cornier, T, I și platbanda (banda) protejat prin zincare; 

 oțel profilat cornier, T, I și platbanda (banda) protejate cu bentonită (argilă 
cu mare putere de absorbție a apei); 

 țevi din oțel neprotejat; 

 țevi din oțel zincat; 

 oțel rotund neprotejat și zincat; 

 oțel rotund protejat cu bentonită; 

 oțel rotund neprotejat și înglobat în beton; 

 cupru (țevi, plăci, bandă); 

 oțel inoxidabil. 
 
Pentru efectuarea măsurătorilor aferente coroziunii electrozilor de împământare, 

s-a folosit următoarele materiale: 
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Tabel nr. 6. 
Material Profil Strat de protecție  Dimensiuni 

protejat neprotejat 

1 Oțel cruce zincat*(1) - 50x50x3mm, L=1,5m 

2 Oțel cruce - neprotejat 50x50x3mm, L=1,5m 

3 Oțel bandă (platbandă) zincat*(3) - 40x4mm, L=1m 

4 Oțel rotund zincat*(4) - D=8mm, L=1m 

5 Oțel rotund - neprotejat D=8mm, L=1m 

6 Cupru țeavă - neprotejat 18x0.7mm, L=0.23m 

7 Cupru placă - neprotejat 200x52x0.5mm 

 

Obs: 

 *(1); *(3); *(4): grosimea stratului de zinc a fost stabilită prin metoda magnetică 
(ISO 2178); Durata de viață a produselor zincate termic este în funcție de grosimea 
acoperirii și coroziunea atmosferei [11] 

 probele 1 și 2 sunt conform cu:  

 EN 10056-1 Dimensiuni de fabricație; 

 DIN 17100/EN 10025 Calitate material; 

 EN 10056-1 Toleranțe de fabricație; 

 EN 10163-1 Aspect de suprafață; 

 EN 10204 Certificat de calitate. 

 proba nr. 3 este conform cu: 

 EN 10058 Dimensiuni de fabricație; 

 EN 10204 Calitate material; 

 EN 10058 Toleranțe de fabricație; 

 EN 10163-3 Aspect de suprafață; 

 EN 10204 Certificat de calitate. 

 probele nr. 4 și 5 sunt conform cu: 

 EN 10060 Dimensiuni de fabricație; 

 EN 10025-2 Calitate material; 

 EN 10060 Toleranțe de fabricație; 

 EN 10221 Aspect de suprafață; 

 EN 10204 Certificat de calitate; 
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 proba nr. 6 și 7 este conform cu: 

 SR EN 12449:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură pentru 
aplicaţii generale. 

 
Acoperirea cu strat de zinc și testarea pieselor acoperite prin zincare termică, 

sunt menționate în SR EN ISO 1461 prin următoarea definiție: Formarea unei 
acoperiri de zinc și/sau aliaje de zinc-fier pe produse de fontă și oțel prin imersarea 
pieselor din fontă sau din oțel într-o baie de zinc topit. Stratul format este definit ca: 
"acoperire anticorozivă obținută prin zincare termică"[11]. Pentru identificarea 
coroziunii la stratul de zinc al electrodului de pământare cât și la elementele de 
legătură cu șurub și piuliță aferente acestuia, probele nr.1, 3 și 4 au fost expuse timp de 
60 de zile în "Camera climatică" Dry Corrosion Test Cabinet  (DCTC)600 fabricat de 
Angeloantoni Industrie. Scopul testului de ceață în săruri în "Camera climatică" este 
de a verifica viteza de coroziune a stratului de zinc a electrodului de pământare și 
agresiunea agenților oxidanți. În Tabel nr. 8 menționăm grosimea stratului de zinc 
[μm] al probelor nr.1, 3 și 4, înainte și după expunerea probelor în "Camera climatică". 

În literatura de specialitate, din punct de vedere al vitezei de coroziune în 
atmosferă, coroziunea este împărțită în 5 clase astfel [11]: 
 

                      Tabel nr.7 
Clase de corozivitate în atmosferă Viteza 

medie 
anuală de 

coroziune a 
zincului 
[μm/an] 

C1 (interior: uscat) <0,1 
C2 (interior:condesare ocazională; exterior: rural); 0,1÷0,7 
C3 (interior:umiditate ridicată, ușoară poluare a 
aerului; exterior: mediu urban de uscat sau în 
apropierea coastei marine; 

0,7÷2 

C4 interior: bazine cu apă, uzine chimice; 
exterior:zone industriale de uscat sau pe coaste 
marine 

2÷4 

C5 exterior: zone industriale, cu umiditate crescută 
sau coaste marine cu salinitate ridicată 

4÷8 
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     Tabel nr. 8 

Proba Grosimea stratului 
de zinc [μm] 

înainte de 
expunere în 

camera climatică 

Grosimea stratului de zinc [μm] 

La 30 de zile după 
expunere în camera 

climatică 

La 60 de zile după 
expunere în camera 

climatică 

1 84÷108 54÷90 60÷86 

3 50÷54 29÷31 3÷24 

4 58÷68 34÷54 24÷32 

Șurub cu piuliță 
M8 (cu zincare 
electrolitică) 

27÷43 20÷38 17÷18 

Piesă flanșă 
bornă prindere 

(cu zincare 
electrolitică) 

23÷49 20÷36 15÷17 

 
De menționat că Șurub cu piuliță M8 (cu zincare electrolitică) și Piesă flanșă 

bornă prindere (cu zincare electrolitică) din Tabel nr. 7, sunt părți componente ale 
electrodului de pământare poziționat vertical al Instalației de Legare la Pamânt. 

Referitor la coroziunea oțelului în sol cu și fără stratul de zinc, autorii 
materialului [14] au folosit următoarele metode: 

 Ecuația Tafel cu umiditate ridicată și scăzută (Ecuația Tafel este o 
ecuație în cinetica electrochimică legată de viteza unei reacții electrochimice la 
suprapotențial.[1]Ecuația Tafel a fost dedusă experimental prima dată și ulterior sa 
dovedit a avea o justificare teoretică. Ecuația este numită după chimistul elvețian 
Julius Tafel) [15]; 

 Metoda gravimetrică cu umiditate ridicată și scăzută (Analiza 
gravimetrică, mai scurt denumită și gravimetrie[1], reunește totalitatea metodelor 
analitice folosite în chimia analitică pentru determinarea cantitativă a unui analit 
(compusul de interes care se analizează dintr-o probă) pe baza masei 
acestuia.[2]Principiul pe care se bazează analiza gravimetrică este determinarea masei 
unui compus derivat de la analitul din probă (prin cântărire), iar pe baza reacțiilor 
chimice la care s-a ajuns la acesta se poate determina masa analitului respectiv. Din 
această cauză, este necesar să se cunoască în detaliu procesele chimice care au loc, 
iar acestea trebuie să fie totale (cantitative)) [16].  
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 Proba de sol care a fost folosită pentru experiment este Argilă ( Conform 
literaturii de specialitate cu rezistivitatea ρ=40Ωm, considerată un mediu slab agresiv 
și ρ=20Ωm, considerată mediu moderat coroziv). 

Rezultatele analizelor efectuate prin cele două metode fiind prezentate în Tabel 
nr. 9 și 10: 

 
        Tabel nr. 9: 

Material Umiditate Potențial de 
coroziune (mVCu / 

CuSO4) 

Densitatea 
curentului de 

coroziune (μA / 
cm2) 

Oțel galvanizat scăzută -840,8 0,00477 
ridicată -1047.0 0.05270 

Oțel carbon scăzută -305,7 0,00029 
ridicată -705.8 0,00346 

 
         Tabel nr. 10: 

  
Material 15 zile 30 zile 45 zile 60 zile 

Oțel galvanizat-
umiditate scăzută 

0.0095±0.0009 0.0051±0.0008 0.0119±0.0013 0.0034±0.0003

Oțel galvanizat-
umiditate ridicată 

0.0487±0.0011 0.0434±0.0017 0.0441±0.0020 0.0393±0.0008

Oțel carbon-umiditate 
scăzută 

0.2182±0.0021 0.1911±0.0017 0.1626±0.0012 0.1205±0.0015

Oțel carbon-umiditate 
ridicată 

0.0863±0.0013 0.0602±0.0006 0.0533±0.0006 0.0419±0.0007

 
 

 
Foto nr. 1 Harta claselor de soluri din România [12] 
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Foto nr. 2  Săpătură în sol destinată montajului unui stâlp de iluminat public  

 

 
Foto nr.3. Instalație de legare la pământ cu electrozi verticali și bandă(platbandă) din Ol Zn 

 

 
Foto nr.4. Instalație de legare la pământ-măsurarea rezistenței de dispersie în [Ω] 
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Optimizarea salvării persoanelor în caz de incendiu, din 
construcții, prin modelarea competențelor specifice 

Optimizing rescue of people in the event of fire in construction by shaping 
specific skills 

Conf.univ.dr.ing. Aurel Trofin  

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri 
Şoseaua Morarilor nr. 3, Sector 2, Bucureşti  
E-mail: aureltrofin@gmai.com 

Rezumat. Organizarea apărării împotriva incendiilor în contextul legislației actuale, 
presupune identificarea resurselor financiare la nivelul fiecărei instituții sau operator 
economic pentru achiziționarea de echipamente de protecție, formarea inițială a 
echipelor de primă intervenție și realizarea unor antrenamente specifice, necesare 
salvării angajaților în cazul producerii unor incendii sau explozii. Pentru a avea succes 
în astfel de situații, salvatorii de pe locul de muncă trebuie să dobândească competențe 
specifice, iar antrenamentele periodice trebuie organizate în condiții cât mai apropiate 
de condițiile reale. 

Cuvinte cheie: salvator, competențe, antrenament, intervenție, incendiu. 

Abstract. The organization of fire protection in the context of current legislation involves 
identifying the financial resources at each institution or economic operator for the 
purchase of protective equipment, initial training of first-intervention teams and specific 
instructions needed to save employees in the event of fires or explosions . In order to 
succeed in such situations, rescuers from work must acquire certain skills, and training 
sessions must be organized in conditions as close as possible to real conditions. 

Key words: rescuer, skills, training, intervention, fire. 

1. Introducere 

”Cine salvează o viață, salvează o lume întreagă” este deviza SMURD, dar, 
pentru a nu se ajunge în această ipostază, proiectarea și executarea instalațiilor și 
construcțiilor trebuie să fie realizate în concordanță cu normele tehnice, iar la 
utilizarea acestora trebuie definite o serie de reguli și măsuri specifice. 

În acest sens, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să prevadă în 
documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele 
tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice1. 
                                                           
1 Conform articolului 23, litera c, din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările și actualizările ulterioare 

148



Aurel Trofin 

Totodată, măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin 
scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale 
documentaţiilor de proiectare și execuţie2, iar măsurile organizatorice se regăsesc în 
actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor. 

Personalul serviciilor de urgenţă voluntare sau private, ce se regăsește în 
organigrama primăriilor, instituțiilor sau operatorilor economici, este încadrat în 
condiţii de muncă similare personalului serviciilor de urgenţă profesioniste și are 
obligaţia să poarte uniforma și echipamentul de protecţie adecvat misiunilor pe care le 
îndeplineşte3. 

Cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării 
împotriva incendiilor sunt obligate să propună includerea în bugetele proprii a 
fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu 
mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie 
specifice, prevedere ce se regăsește la art. 27, alin. 1, lit. c, din Legea nr. 307 din 12 
iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor4. 

În OMAI nr. 106 din 9 ianuarie 2007 se regăsesc criteriile de stabilire a 
consiliilor locale, instituțiilor şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja 
cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării 
împotriva incendiilor și conform art. 17 din OMAI 163, iar dispoziţia de numire a 
acestuia emisă de administratorul operatorului economic, conducătorul instituţiei sau 
primar, constituie act de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor. 

Stabilirea mijloacelor de salvare şi de protecţie a personalului și stabilirea 
componenţei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea 
persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afara programului presupune 
organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă, conform art. 25 
din Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163 din 
28 februarie 20075. 

În planul organizării apărării împotriva incendiilor pe locurile de muncă din 
cadrul operatorilor economici sau instituțiilor (anexa nr. 1 din Normele generale de 
apărare împotriva incendiilor), la pct. 3 trebuie trecute mijloacele de protecţie a 
salariaţilor (de exemplu, aparate de respiraţie), iar la pct. 5 trebuie trecut personalul 
care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor6. 

În planul de evacuare a persoanelor/bunurilor trebuie stabilită concepţia de 
organizare a evacuării/salvării persoanelor, astfel7: 

                                                           
2 Conform articolului 5, punctual 4, din Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă 
3 Conform art. 38, din Legea nr. 307/2006 
4 Manuel Şerban, Constantin Popa, Anghel Ion şi Aurel Trofin – Dosarul cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul 
apărării împotriva incendiilor pe CD, Editura Forum, ISSN 2247-9821, 2247-9813. 
5 Manuel Şerban, Constantin Popa, Anghel Ion şi Aurel Trofin – Primul ajutor şi intervenţia în situaţii de 
urgenţă, Editura Forum, ISSN 2065-6351. 
6 Manuel Şerban, Constantin Popa, Anghel Ion şi Aurel Trofin – Dosarul cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul 
apărării împotriva incendiilor pe CD, Editura Forum, ISSN 2247-9821, 2247-9813. 
7 Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163 din 28 februarie 2007, anexa nr. 2, 
pct. 3 
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 mijloacele prin care se realizează anunţarea (alertarea) persoanelor ce 
răspund de executarea şi dirijarea evacuării în caz de incendiu; 

 nominalizarea persoanelor care au atribuţii în ceea ce priveşte 
evacuarea/salvarea persoanelor pentru fiecare nivel în parte; 

 nominalizarea persoanelor care se ocupă de întocmirea listelor celor 
prezenţi la locul de adunare amenajat şi marcat corespunzător; 

 ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor. 
În planul de evacuare trebuie detaliate activitățile și precizate mijloacele 

necesare organizării evacuării/salvării persoanelor pe niveluri, astfel8: 
 se întocmeşte, pentru fiecare nivel la care se află persoane necesar a fi 

evacuate, schiţa nivelului, pe care se specifică numărul nivelului şi 
numărul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel şi se 
marchează prin simbolurile corespunzătoare căile de evacuare, 
încăperile/locurile în care se află persoane de evacuat/salvat; 

 se nominalizează persoana/persoanele care are/au atribuţii pentru 
evacuarea/salvarea persoanelor; 

 se stabilesc traseele pe care se face evacuarea/salvarea persoanelor, pe 
cât posibil, (urmărindu-se ca evacuarea persoanelor să se facă pe alte căi 
decât cele destinate evacuării materialelor şi astfel stabilite încât să nu 
îngreuneze intervenţia pompierilor la stingere); 

 măsurile de siguranţă care trebuie luate la efectuarea evacuării 
persoanelor; 

 numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de 
transport, precum şi alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea 
evacuării/salvării; 

 instrucţiuni de urmat în caz de incendiu; 

 locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv. 
În planul de intervenţie trebuie detaliată concepţia de organizare şi de 

desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu, astfel9: 
 concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la 

incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 

 particularităţi tactice de intervenţie pentru evacuarea/salvarea 
utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri); 

 acordarea primului ajutor medical. 

                                                           
8 Conform pct. 4, anexa nr. 2, din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163 
din 28 februarie 2007. 
9 Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163 din 28 februarie 2007, anexa nr. 3, 
pct. 3 
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Operatorii economici, instituțiile și comitetele locale pentru situații de urgență 
trebuie să organizeze şi desfăşoare, periodic, exerciţii şi aplicaţii cu salariaţii, în 
condiţiile legii, pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în 
siguranţă în caz de incendiu10. 

Modul de desfăşurare a activităţilor de salvare şi evacuare a persoanelor se 
regăsește în raportul fiecărui exerciţiu de intervenţie11, document ce se regăsește în 
dosarul cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor sau 
personalului de specialitate. 

Scopul principal al planificării antrenamentelor în situații de urgență nu este 
dobândirea de resurse suplimentare, ci anticiparea problemelor previzibile și 
dezvoltarea unor soluții posibile în cadrul constrângerilor existente12. 

2. Formarea competențelor salvatorilor 

Antrenamentele organizate pentru salvarea persoanelor trebuie să promoveze 
conţinuturi şi abilităţi relevante pentru rolurile şi sarcinile de învăţare sau profesionale, 
valorificând potenţialul personal şi experienţa anterioară de învăţare sau profesională a 
fiecărui salvator13. 

 
Figura nr. 1 – Competența în domeniul salvării persoanelor14 

 
Competenţa în cazul salvării persoanelor surprinse de incendii sau chiar 

explozii este un ansamblu structurat de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, atitudini şi 
comportamente dobândite prin învăţare, iar pentru obținerea unor rezultate remarcabile 
se impune evaluarea următoarelor caracteristici15: 

                                                           
10 Conform art. 107, lit. e, din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163 din 
28 februarie 2007. 
11 Conform art. 147, lit. f, din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163 din 
28 februarie 2007. 
12 T.J.SHEILDS, Fire SERT Centre, University of Ulster, Jordanstown, UK - Emergency planning - Fire 
Engineering and Emergency Planning, Edited by Ronald BARHAM, Department of Built Environment, 
University of Central Lancashire, UK, ISBN 0 419 20180 7. 
13 Prof.univ.dr. Dan Potolea, Universitatea din București, prof.univ.dr. Steliana Toma, Universitatea Tehnică de 
Construcții București – Competența: concept și implicații pentru programele de formare a adulților, a III-a 
Conferință națională de educație a adulților, 2010, Timișoara. 
14 Idem 8 
15 Prof.univ.dr. Muşata BOCOŞ, dr. Daniel ANDRONACHE, dr. Lorena PECULEA - Orientări educaţionale 
actuale asupra curriculumului centrat pe competenţe, Perspective pentru cercetarea în educație, Editura 
Universitară, București, 2015. 
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 orientarea spre subiect – formarea competenţelor este strict dependentă 
şi influenţată de individ deoarece, toate componentele competenței se 
dezvoltă în raport cu interesele, nevoile şi caracteristicile de vârstă şi 
particulare ale individului (cognitive, afectiv-emoţionale și 
psihomotrice); 

 orientarea spre acţiune – existenţa unei competenţe facilitează exersarea 
unui comportament, a unei acţiuni competente într-o situație reală; 

 dezvoltarea progresivă – formarea şi dezvoltarea unei competenţe se 
realizează prin formarea şi dezvoltarea progresivă a componentelor sale 
structurale (cunoştinţe, abilităţi, atitudini); 

 capacitatea autoorganizatorică a salvatorului – se referă la necesitatea 
implicării salvatorului în propria învăţare şi în organizarea formării 
competenţelor sale; 

 necesitățile sociale – se referă la faptul că sistemul de norme, reguli 
socio-profesionale şi culturale care orientează formarea competenţelor, 
se află într-o dinamică generată de evoluţiile şi nevoile societăţii. 

 
Figura nr. 2 – Integrarea standardelor de performanță în contextul formării profesionale a salvatorilor16 

 
Formarea continuă centrată pe competențe urmărește formarea salvatorilor în 

mod activ, prin integrarea optimă și funcțională a cunoștințelor, abilităților și 
atitudinilor, pentru ca aceștia să își dezvolte motivația pentru învățare și să facă față 
necesităților sociale, prin dezvoltarea competențelor profesionale, luarea deciziilor, 
comunicarea, rezolvarea unor situații specifice, gândirea critică și creativă. 

3. Model de antrenament pentru definirea tacticii de intervenție 

Pentru a forma competențele salvatorilor se propune organizarea și desfășurarea 
unor antrenamente specifice, de preferință într-un modul de tip labirint, în condiții cât 
mai apropiate intervențiilor reale, astfel încât, executarea misiunilor la intervenţii în 
                                                           
16 Prof.univ.dr. Dan Potolea, Universitatea din București, prof.univ.dr. Steliana Toma, Universitatea Tehnică de 
Construcții București – Competența: concept și implicații pentru programele de formare a adulților, a III-a 
Conferință națională de educație a adulților, 2010, Timișoara. 
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spaţii înguste şi condiţii de stres profesional (vizibilitate redusă, zgomote specifice, 
fum și radiaţie termică) să nu-i afecteze emoțional și să nu apară blocaje17. 

În situația în care nu este disponibil un astfel de modul de antrenament, 
salvatorii serviciilor voluntare și private sau salvatorii desemnați de pe locul de muncă 
pot desfășura misiuni specifice de căutare-salvare într-un garaj, într-o hală sau chiar 
într-un subsol, respectându-se măsurile de securitate și procedura de intervenție. 

Fundamentarea teoretică a antrenamentelor centrate pe competențe impune o 
serie de reguli, cum ar fi: tematica trebuie să fie centrată pe rezultatele învățării, iar 
antrenamentele trebuie centrate pe proceduri, salvatori, echipamente și pe baza 
materială. 

 
Figura nr. 3 – Fundamentarea teoretică a antrenamentelor centrate pe competențe18 

 
Toate antrenamentele de formare a competențelor salvatorilor se vor desfășura 

în binoame, astfel, se definesc: binomul de căutare-salvare (2 servanţi), binomul de 
asigurare (2 servanţi) și binomul instructorilor (un instructor se va afla în camera de 
comandă a modulului labirint, iar celălalt instructor se află în spatele servanţilor de la 
asigurat). 

Salvatorii vor fi echipaţi corespunzător, cu următoarele echipamente de 
protecţie: costum de protecţie de tip Nomex, centură de siguranţă, cască, mânuşi, 
bocanci de protecţie şi aparat de respirat cu aer comprimat19. Pentru a verifica stresul 
emoțional se va folosi un sistem de generare a fumului, se vor utiliza sunete 
perturbatoare salvate pe un stick sau pe telefon și vor fi folosite diverse materiale 
folosite ca obstacole: anvelope, bidoane metalice sau din material plastic, bucăţi de 
lemn etc. 

Înainte de intrarea în labirint, salvatorii vor fi instruiţi cu privire la modul de 
folosire şi verificare a aparatelor de respirat, a portului echipamentului de protecţie şi 
de folosire a semnalelor în caz de pericol. 

                                                           
17 Aurel Trofin, Antrenamente specifice desfăşurate în poligonul de căutare-salvare, Proceduri Operaţionale, 
Editura MAI, Bucureşti, 2018, ISBN 978-973-745-177-4. 
18 Prof.univ.dr. Muşata BOCOŞ, dr. Daniel ANDRONACHE, dr. Lorena PECULEA - Orientări educaţionale 
actuale asupra curriculumului centrat pe competenţe, Perspective pentru cercetarea în educație, Editura 
Universitară, București, 2015. 
19 Trofin A., Neacşa F., Accesorii, echipamente şi sisteme tehnice utilizate la intervenţii în situaţii de urgenţă, 
Editura Sitech, 2016, ISBN 978-606-11-5287-2. 
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Pe timpul parcurgerii traseului în modulul labirint, servanţii binomului vor 
comunica şi coopera între ei, vor comunica cu servanţii care asigură desfăşurarea 
exerciţiului, dar şi cu instructorii care au organizat şedinţa. 

 
Figura nr. 4 – Exerciţiu de deplasare în modulul labirint 

 
La înaintare, salvatorii vor căuta calea de intrare, salvatorul din faţă va 

comunica servantului din spate obstacolul identificat (în faţă, trei trepte – ridică trei 
degete, coborâm, urcăm, la stânga etc.). Pe timpul deplasării, salvatorul din spate va 
asigura contactul cu cel din faţă (va căuta umărul sau glezna) şi va ţine aproape. 

La solicitare, comunică presiunea din butelii – primul, ridică mână şi spune câţi 
bari are în butelie, al doilea procedează identic cum a procedat primul. 

 

Figura nr. 5 – Exerciţii de deplasare în modulul labirint 
 

Când schimbă direcţia de înaintare (coborâre, urcare) vor fi atenţi să nu 
lovească cu reductorul de presiune ramele metalice ale cuburilor, în cazul în care 
antrenamentul se desfășoară într-un modul labirint. 

Salvatorii îşi dozează efortul, nu se grăbesc, nu se precipită, vor avea o 
comunicare bună pentru a răspunde obiectivelor şedinţei de pregătire. 
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Pentru a verifica dacă totul este în ordine, la întrebarea adresată de salvatorii care 
sunt la asigurat sau instructori, membrii binomului vor ridica o mână cu degetul mare 
în sus, în situaţia în care sunt ceva probleme, vor bate în plase şi li se va asigura 
asistenţă de urgenţă de către salvatorii din binomul de asigurare și instructori. În 
situaţia în care aparatul de respirat nu mai funcţionează la parametrii optimi, se va 
introduce o mână sub bărbie şi se va îndepărta masca de pe faţă. 

Condiţiile de parcurgere a labirintului pot fi diversificate prin variaţia 
luminozităţii, intensificarea debitului de fum, difuzarea unor zgomote specifice, 
introducerea unor obstacole sau zonă cu radiaţie termică. Traseul de parcurs poate fi 
schimbat datorită posibilităţii reaşezării cuburilor din care este compus modulul 
labirint sau blocat într-o anumită zonă, astfel salvatorii trebuie să se întoarcă în locul 
pe unde au intrat. Posibilitatea desfacerii rapide a plaselor din care este compus 
modulul labirint asigură o intervenţie oportună de salvare în cazul blocării sau alterării 
funcţiilor vitale ale vreunui salvator aflat în interior. 

 

Figura nr. 6 – Camera de comandă și control 

Întotdeauna, un instructor se va afla în camera de comandă, iar în situaţia în care 
se iveşte o situaţie neprevăzută, acesta va acţiona butonul de panică care va opri 
alimentarea cu energie a: sistemului de generare a semnalelor acustice perturbatoare, 
panoului radiant, girofarului, flash-urilor şi generatorului de fum şi totodată va asigura 
pornirea ventilatorului pentru evacuarea fumului şi iluminarea parterului. 

Instructorii vor urmări modul de parcurgere a traseului (cursivitatea deplasării, 
dozarea efortului, apariţia unor ezitări sau blocaje, executarea întoarcerii dacă traseul 
este blocat), modul de comunicare şi cooperare între servanţii binomului, comunicarea 
cu servanţii care sunt la asigurat şi cu instructorii care conduc exerciţiul şi timpul de 
parcurgere a traseului. Totodată, va fi monitorizat şi consumul de aer prin notarea 
presiunii aerului comprimat din buteliile salvatorilor la intrarea şi la ieşirea în/din 
tunelul-labirint. 

Următorul antrenament constă în folosirea unui manechin în care binomul de 
căutare-salvare trebuie să-l găsească, să-l imobilizeze pe o targă sau să-l evacueze de 
urgență, în funcție de starea acestuia, pentru care se vor respecta aceleași reguli ca cele 
prezentate anterior. 
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În procesul de formare în domeniul securității la incendiu, majoritatea studiilor 
au făcut comparații între începători și profesioniști și s-au analizat metode de evaluare 
subiective (interviuri și chestionare) și metode obiective (sarcină cognitivă, nivelul 
satisfacției, timpul de finalizare). Majoritatea lucrătorilor evaluați, consideră că 
problemele de siguranță au fost induse de comportamentul și atitudinea personală20, 
astfel, prin antrenamente repetate, comportamentul și atitudinea pot deveni pozitive. 
 

 
Figura nr. 7 – Salvarea unei persoane în modulul labirint 

4. Optimizarea consumului de aer în cazul unor salvatori începători 

Monitorizarea consumului de aer se va face prin înscrierea valorilor presiunii 
aerului comprimat din buteliile salvatorilor la intrarea şi la ieşirea în/din tunelul-
labirint, într-un tabel, asemănător tabelului nr. 1. 

Tabelul 1 
Calculul consumului de aer în modulul labirint fără salvarea victimei 

 

Nr. 
crt. 

Nume, prenume 
Presiunea în 

butelie la intrare
Pi (bari) 

Presiunea în 
butelie la ieșire 

Pe (bari) 

Timp 
estimativ 
Ti (min)  

Consum 
aer* 

Ci (l/min) 

1.  

Bărbat 21 de ani, 80 kg, 
175 cm, atletic 

225 180 5,55 52 

Bărbat 20 de ani, 65 kg, 
175 cm, atletic 

225 190 5,55 40 

2.  

Bărbat 21 de ani, 70 kg, 
170 cm, sportiv 

210 180 4,26 46 

Bărbat 21 de ani, 75 kg, 
170 cm, atletic, fumător 

225 190 4,26 54 

                                                           
20 Xiao Li, Wen Yi, Hung-Lin Chi, Xiangyu Wang, Albert P.C. Chan - A critical review of virtual and 
augmented reality (VR/AR) applications in construction safety - Automation in Construction, Volume 86, 
February 2018, pages 150-162. 
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3.  

Bărbat 21 de ani, 80 kg, 
175 cm, atletic, fumător 

95 55 2,42 101 

Bărbat 21 de ani, 70 kg, 
170 cm, sportiv, fumător 

95 75 2,42 50 

 
Următoarea etapă constă în calculul consumului de aer, care se face prin 

introducerea valorilor din tabel în următoarea formulă: 
Ci = Vb(Pi – Pe):Ti  (l/min)  (1) 
Vb – volumul buteliei cu aer comprimat, pentru aparatele de protecție a 

respirației tip ARIAC D și aparatele de protecție a respirației tip INTERSPIRO, 
volumul este de 6,8 litri, iar presiunea maximă de încărcare este de 300 de bari. 

Ti – timpul scurs de la citirea presiunii Pi, la intrarea în labirint, până la citirea 
presiunii Pe, la ieșirea din labirint. 

Când timpul nu are valoare întreagă se va calcula astfel: se transformă în 
secunde și se va împărți la 60, pentru primul caz, (5x60+55):60 = 355:60 = 5,916(6). 

6,8(225 – 180):(5x60+55) : 60 = 51,72 ≈ 52 litri/minut 
6,8(225 – 190):(5x60+55) : 60 = 40,23 ≈ 40 litri/minut 
Greșeală când se calculează fără a transforma timpul      6,8(225 – 180):5,55 ≈ 

55 l/min! 
              6,8(225 – 190):5,55 ≈ 43 

l/min! 
În cazul primului salvator, la un consum mediu de 52 l/min, timpul de 

intervenție va fi de 6,8(225-50):52 = 22,88 minute ≈ 23 de minute pentru salvarea 
victimelor + 6,8x50:52 = 6,54 minute ≈ 6 minute și 32 de secunde pentru evacuarea 
din zona de intervenție. 

Cel de-al doilea salvator consumă mai puțin aer, dar este în binom cu primul și 
va avea la dispoziție tot 23 de minute pentru salvarea victimelor și 6 minute și 32 de 
secunde pentru evacuarea din zona de intervenție, deși calculele sunt următoarele: 
6,8(225-50):40 = 29,75 minute ≈ 30 de minute pentru salvarea victimelor + 6,8x50:40 
= 8,5 minute, deci 8 minute și 30 de secunde pentru evacuarea din zona de 
intervenție. 

Pentru al doilea binom vor rezulta următoarele calcule: 
6,8(210 – 180):(4x60+26) x60 = 46,02 ≈ 46 litri/minut 
6,8(225 – 190):(4x60+26) x60 = 53,68 ≈ 54 litri/minut 
Greșeală când se calculează fără a transforma timpul      6,8(210 – 180):4,26 ≈ 

48 l/min! 
              6,8(225 – 190):4,26 ≈ 56 

l/min! 
În cazul celui de-al treilea salvator, la un consum mediu de 46 l/min, timpul de 

intervenție va fi de 6,8(210-50):46 = 23,65 minute ≈ 24 de minute pentru salvarea 
victimelor + 6,8x50:46 = 7,39 minute ≈ 7 minute și 23 de secunde pentru evacuarea 
din zona de intervenție. 

Cel de-al patrulea salvator, la un consum mediu de 54 l/min, timpul de 
intervenție va fi de 6,8(225-50):54 = 22,03 minute ≈ 22 de minute pentru salvarea 
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victimelor + 6,8x50:54 = 6,33 minute ≈ 6 minute și 18 de secunde pentru evacuarea 
din zona de intervenție. 

Pentru al treilea binom vor rezulta următoarele calcule: 
6,8(95 – 55):(2x60+42) x60 = 100,74 ≈ 101 litri/minut 
6,8(95 – 75):(2x60+42) x60 = 50,37 ≈ 50 litri/minut 
Greșeală când se calculează fără a transforma timpul      6,8(95 – 55):2,42 ≈ 

112 l/min! 
              6,8(95 – 75):2,42 ≈ 56 

l/min! 
În situația în care butelia ar fi fost încărcată la maxim, cel de-al cincilea 

salvator, la un consum mediu de 101 l/min, timpul de intervenție ar fi de 6,8(300-
50):101 = 16,83 minute ≈ 17 de minute pentru salvarea victimelor + 6,8x50:101 = 
3,37 minute ≈ 3 minute și 22 de secunde pentru evacuarea din zona de intervenție. 

Pentru al șaselea salvator, la un consum mediu de 50 l/min, timpul de 
intervenție ar fi de 6,8(300-50):50 = 34 de minute pentru salvarea victimelor + 
6,8x50:50 = 6,8 minute ≈ 6 minute și 48 de secunde pentru evacuarea din zona de 
intervenție. 

5. Concluzii 

În cazul primului binom, ambii salvatori au buteliile încărcate la 225 de bari și 
dacă intervenția ar fi de durată, la consumurile medii calculate 52 l/min pentru primul 
salvator și 40 l/min pentru al doilea salvator, ar avea la dispoziție 23 de minute pentru 
salvarea victimelor și 6 minute și 30 de secunde pentru evacuarea din zona de 
intervenție. 

Al doilea binom, conform calculelor, au la dispoziție 22 de minute pentru 
salvarea victimelor și aproximativ 6 minute și 18 de secunde pentru evacuarea din 
zona de intervenție. 

Cel de-al treilea binom este total dezechilibrat, din punct de vedre al 
consumurilor, 101 l/min, în cazul primului salvator, iar în cazul celui de-al doilea 
salvator, care este sportiv, dar și fumător și pentru timpul scurt de antrenament 2,42 
minute, consumul a fost de 50 l/min. 

Cu toate acestea, dacă buteliile ar fi încărcate la maxim, 300 bari, primul 
salvator are la dispoziție 17 minute pentru salvare și numai 3 minute și 22 de secunde 
pentru evacuarea din zona de intervenție, deși al doilea salvator are timpi dublați, 
datorită consumului mediu de aer redus, astfel, 34 de minute pentru salvarea 
victimelor și 6 minute și 48 de secunde pentru evacuarea din zona de intervenție. 

Este foarte important ca salvatorii să cunoască consumurile de aer în diferite 
situații specific intervențiilor în situații de urgență, astfel, consum minim este specific 
deplasărilor în plan orizontal și vertical, cu asigurările specifice, consumul mediu este 
specific acțiunilor de stingere a incendiilor din poziția în picioare, cu și fără tragerea 
dispozitivului la acțiunea ofensivă sau defensivă, iar consumul mare este specific 
acțiunilor de salvare a unei victime pe targa lopată din spații înguste, cu zgomote 
puternice, vizibilitate redusă și schimbări de direcție pe timpul evacuării. 
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Este foarte important și pentru instructorii care organizează și conduc 
antrenamentele să identifice din timp problemele salvatorilor, să formeze binoame 
optime de salvare, astfel încât salvatorii prin antrenamente repetate să-și dozeze 
efortul, având ca scop reducerea consumului de aer și menținerea forței pentru a salva 
victima, să utilizeze corect accesoriile și echipamentele din dotare, să imobilizeze 
corect victima și să o salveze în siguranță. 

Se va urmări în timp, la fiecare antrenament, acțiunile salvatorilor, formarea 
abilităților și deprinderilor, scăderea consumurilor de aer, comunicarea salvatorilor din 
binom, comunicarea binomului de salvare cu binomul de asigurare și asigurarea 
fluxului informațional-decizional, astfel încât acțiunea de salvare să fie o reușită. 

Referinţe 

[1] Aurel Trofin, Antrenamente specifice desfăşurate în poligonul de căutare-salvare, Proceduri 
Operaţionale, Editura MAI, Bucureşti, 2018, ISBN 978-973-745-177-4. 
[2] Aurel Trofin, Florin Neacşa, Accesorii, echipamente şi sisteme tehnice utilizate la intervenţii în 
situaţii de urgenţă, Editura Sitech, 2016, ISBN 978-606-11-5287-2. 
[3] Manuel Şerban, Constantin Popa, Anghel Ion şi Aurel Trofin – Primul ajutor şi intervenţia în 
situaţii de urgenţă, Editura Forum, ISSN 2065-6351. 
[4] Manuel Şerban, Constantin Popa, Anghel Ion şi Aurel Trofin – Dosarul cadrului tehnic cu atribuţii 
în domeniul apărării împotriva incendiilor pe CD, Editura Forum, ISSN 2247-9821, 2247-9813. 
[5] T.J.SHEILDS, Fire SERT Centre, University of Ulster, Jordanstown, UK - Emergency planning - 
Fire Engineering and Emergency Planning, Edited by Ronald BARHAM, Department of Built 
Environment, University of Central Lancashire, UK, ISBN 0 419 20180 7. 
[6] Xiao Li, Wen Yi, Hung-Lin Chi, Xiangyu Wang, Albert P.C. Chan - A critical review of virtual and 
augmented reality (VR/AR) applications in construction safety - Automation in Construction, Volume 
86, February 2018, Pages 150-162. 
[7] Prof.univ.dr. Dan Potolea, Universitatea din București, prof.univ.dr. Steliana Toma, Universitatea 
Tehnică de Construcții București – Competența: concept și implicații pentru programele de formare a 
adulților, a III-a Conferință națională de educație a adulților, 2010, Timișoara. 
[8] Prof.univ.dr. Muşata BOCOŞ, dr. Daniel ANDRONACHE, dr. Lorena PECULEA - Orientări 
educaţionale actuale asupra curriculumului centrat pe competenţe, Perspective pentru cercetarea în 
educație, Editura Universitară, București, 2015. 
[9] Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 
actualizările ulterioare. 
[10] Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de 
securitate la incendiu şi protecţie civilă. 
[11] Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163 din 28 februarie 
2007. 

159



Revista Română de Inginerie Civilă, Volumul 10 (2019), Numărul 2 © Matrix Rom 
 

 
Comportamentul termic neliniar, in regim nestationar, al 
peretilor din blocuri de material poros 
 
Non-linear non-linear thermal behavior of porous block walls 
 
prof. Florin Iordache 
 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
Facultatea de Inginerie a Instalatiilor 
Bdul. Pache Protopopescu, 66 
fliord@yahoo.com 

 
Rezumat 
Lucrarea contine o analiza a comportarii in regim termic dinamic al peretilor alcatuiti din blocuri 
de tip BCA. Peretii despart o incinta in care are loc un incendiu care evolueaza dupa curba 
standard de temperatura de mediul de mediul exterior caracterizat de o temperatura de aproximativ 
20o C. Peretele este alcatuit din 2 zone diferite din punct de vedere al proprietatilor si anume zona 
de camp (zona centrala a blocurilor de tip BCA) si zona de rost dintre blocurile de BCA, unde 
materialul este mortar adeziv pentru zidirea blocurilor. In lucrare se prezinta mai intai, la modul 
general, bazele teoretice care guverneaza procesul neliniar de transfer termic in regim nestationar 
in peretele din blocuri de tip BCA si se descrie pe scurt tehnica de simulare automata de urmarire a 
dezvoltarii procesului de transfer termic in masa peretelui. Rezultatele obtinute sunt prezentate 
defalcate atat tabelar cat si grafic pentru a putea avea o imagine sintetica asupra acestora. 
 
Cuvinte cheie: pereti blocuri BCA, transfer termic 
 
Abstract 
The paper contains an analysis of the dynamic thermal behavior of the walls made of BCA type 
blocks. The walls separate a room where a fire occurs that evolves after the standard ambient 
temperature curve of the outdoor environment characterized by a temperature of about 20o C. The 
wall is made up of two different areas in terms of properties, namely the field area (the central area of 
the blocks) and the area between the blocks, where the material is adhesive mortar for building 
blocks. The paper presents the theoretical bases that govern the non-linear thermal transfer non-
stationary process in the wall of BCA blocks and briefly describes the automatic simulation technique 
for monitoring the development of the heat transfer process in the mass of the wall. The results obtained 
are presented tabularly and graphically so that you can have a synthetic image on them. 

 
Key words: BCA block walls, thermal transfer 

 
1. Introducere 
 
In lucrarea de fata se urmareste comportamentul termic dinamic in regim 

nestionar (problema neliniara) a unui perete de tip BCA care desparte spatiul interior 
de mediul exterior. Se considera ca peretele desparte un mediu in care s-a declansat un 
incendiu de un mediu exterior, obisnuit, fara incendiu. Incendiul declansat in primul 
mediu adiacent peretelui de BCA se dezvolta din punct de vedere al temperaturii 
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conform curbei standard temperatura-timp, curba descrisa in SR EN 1991-1-2:2004. 
 
Conform curbei standard temperatura-timp, temperatura mediului in care se 

produce incendiul creste progresiv ajungand in cateva ore (dupa cum se va prezenta in 
continuare) la valori peste 1200-13000 C. Ca urmare, un flux termic variabil ca 
intensitate se propaga in perete conducand la cresterea temperaturilor in straturile 
acestuia de la fata expusa incendiului catre fata neexpusa. 

 
In mod concret se defineste rezistenta la foc (aptitudinea unei structuri sau a 

unei parti a acesteia sa pastreze functile cerute portanta si separare pe timpul expunerii 
la caldura conform curbei de temperatura-timp standardizate pentru o durata de timp 
determinate). Concret rezistenta la foc EI (etanseitate si izolare termica) a peretelui 
este timpul (in minute) dupa care temperatura pe fata neexpusa a peretelui creste cu 
valoarea data de 1400 C in campul blocurilor de material poros al peretelui exterior, 
etanseitatea E fiind asigurata. Se defineste si o rezistenta la foc EI pe conturul 
blocurilor de material (rosturile intre blocuri) ca fiind timpul (in minute) dupa care 
temperatura pe fata neexpusa a peretelui creste cu valoarea data de 1800 C pe conturul 
blocurilor (rostul intre blocuri), etanseitatea E fiind asigurata. 

 
Regimul termic analizat este eminamente nestationar, regim caracterizat de 

acumulari termice variabile in straturile peretelui si de variatii pronuntate de 
temperatura. Problema neliniara studiata se refera la considerarea dependentei de 
temperatura a conductivitatii termice a materialului de constructie, ceea ce conduce la 
o ecuatie cu derivate partiale neliniara din punct de vedere matematic care 
caracterizeaza procesele de transfer termic in peretele plan. 

 
2. Modelarea matematica a proceselor de transfer termic in regim 

nestationar in peretele plan; considerarea problemei neliniare 
 
Bilantul termic diferential pentru un strat cu grosime infinit mica conduce la 

cunoscuta ecuatie cu derivate partiale Fourier : 
 
           (1) 
 
 
Asa cum se prezinta problema, de o parte a peretelui este mediu interior 

caracterizat de incendiu, iar de cealalta parte mediu exterior, conditiile la limite care 
trebuie puse in aceasta situatie sunt conditii de speta 3-a adica care reflecta egalitatea 
dintre fluxul termic transmis convectiv-radiant la fetele peretelui si fluxul termic 
conductiv in vecinatatea fetelor spre interiorul peretelui, conditii care se scriu: 
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        (2) 
 
Pentru rezolvarea acestei probleme s-a adoptat o tehnica numerica pentru un 

numar finit de straturi in care a fost impartita grosimea peretelui. Sistemul de ecuatii 
cu derivate partiale descris de relatiile (1) si (2) este valabil pentru fiecare din straturi, 
conditiile la limita pentru fetele intermediare dintre straturi transformandu-se in 
conditii la limita de speta a 4-a, conditii care descriu egalitatea dintre fluxurile termice 
conductive la dreapta si la stanga interfetei dintre 2 straturi, iar pentru fetele laterale 
ale peretelui raman valabile conditiile la limita de speta 3-a prezentate in relatia 2. In 
acest fel s-a reusit transformarea ecuatiei cu derivate partiale (1) intr-un sistem de 
ecuatii diferentiale liniare de ordinul 1. Sistemul este linear atat timp cat se considera 
ca parametrii fizici implicati in descrierea bilanturilor termice diferentiale sunt 
constanti. Insa de indata ce conductivitatea termica a materialului peretelui este 
variabila, liniariatea dispare si problema devine neliniara. 

 
Interesul practic privind rezultatele obtinute asupra simularii comportamentului 

termic dinamic al peretelui se refera indeosebi la evolutia temperaturii pe fata 
neexpusa a peretelui cu identificarea momentului in care temperatura pe fata neexpusa 
creste cu valoarea baremului mentionat in reglementarile in domeniu si anume 1400 C 
in camp si 1800 C la rosturi in conditiile in care bineinteles criteriul de etanseitate E, 
este asigurat. 

Evolutia temperaturii mediului din zona de incendiu s-a considerat ca se 
realizeaza dupa curba standard temperatura-timp, care are expresia : 

 
            (3) 

 
O imagine mai concreta a curbei standardizate temperatura-timp a gazelor din 

compartimentul de incendiu o avem in graficul din fig. 1. 
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Fig. 1 

 
Pentru conductivitatea termica a materialului peretelui s-a considerat ca ea este 

functie de temperatura conform expresiei: 
 

          (4) 
  
Au rezultat pentru conductivitatea termica a materialului peretelui valori intre 

0,1 si 0,4 W/m.K in intervalul de temperaturi 0…12000 C. 
 
Densitatea materialului peretelui este de cca.  = 400…500 kg/m3, iar caldura 

specifica cp = 1170 J/kg.K. 
 
In fig. 2 se prezinta evolutia in timp, pentru un perete cu grosimea  = 0,10 m, 

pe un interval de 6h, a temperaturilor in 13 noduri reprezentative. Prima curba atestand 
valorile cele mai mari de temperatura corespunde mediului din compartimentul de 
incendiu, apoi urmeaza curba asociata fetei expuse a peretelui s.a.m.d. pana cand 
penultima curba corespunde fetei neexpuse a peretelui si ultima curba este dreapta 
orizontala corespunzatoare mediului adiacent fetei neexpuse a peretelui. In diagrama 
din fig.2, in abscisa este indicele de timp, indice care insemna in cazul de fata minutul 
la care s-a ajuns de la inceputul declansarii incendiului in compartiment. In ordonata 
sunt prezentate valorile de temperaturi in 0C. 

 
In diagrama din fig. 3 in abscisa este grosimea peretelui intre indicii 2 si 12 care 

reprezinta fata expusa si respectiv fata neexpusa a peretelui. Se observa distributia 
temperaturilor in grosomea peretelui la diverse momente de timp. 
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Fig. 2 
  

Fig. 3 
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S-a urmarit si evolutia in timp si spatiu a conductivitatilor termice a 
materialului peretelui, si rezultatul grafic este asemanator cu cel al temperaturilor, insa 
in domeniul mentionat mai inainte. 

 
In paralel cu simularea teoretica a prezentata, INCD-URBAN-INCERC a 

efectuat cercetari experimentale pe pereti de tip BCA de 10 cm, 25 cm si 40 cm 
grosime. Rezultatele obtinute atesta asigurarea etanseitatii, iar in ceea ce priveste 
curbele de temperatura in interiorul peretelui si pe fata neexpusa, acestea se plaseaza 
sub curbele teoretice prezentate ca alura generala mai inainte. Ceea ce este insa mai 
important este faptul ca toate curbele de variatie a temperaturilor in interiorul peretelui 
prezinta un palier la 1000 C. Duratele acestor paliere sunt mai mici pentru sectiunile 
apropiate de fata expusa a peretelui si din ce in ce mai mari cu cat sectiunea este mai 
aproape de fata neexpusa a peretelui. Mai mult, in timpul experimentului s-au 
observant degajari de vapori de apa din perete prin fata neexpusa a acestuia. Toate 
acestea atesta faptul ca peretele care a fost testat a fost realizat din blocuri umede 
avand un continut de apa apreciabil. In cadrul INCD- URBAN-INCERC a fost 
determinat experimental continutul de apa din caramizi si s-a stabilit ca acesta este 
cuprins intre 17% si 23%, in medie putandu-se considera o valoare de cca. 20%. 

 
Comportamentul termic dinamic rezultat experimental isi gaseste explicatia in 

faptul ca in procesul de incalzire al peretelui participa si umiditatea continuta in perete. 
Astfel la atingerea temperaturii de 1000C, umiditatea din perete incepe sa se 
vaporizeze absorbind o mare parte din fluxul termic furnizat dinspre fata expusa a 
peretelui si o utilizeza ca si caldura latenta de vaporizare a apei din sectiunea  
respectiva. In continuare sectiunea respectiva este uscata si fluxul termic retinut este 
utilizat exclusiv ca si caldura sensibila pentru ridicarea temperaturii in sectiunea 
respectiva. Fluxul de vapori eliminat din sectiunea respectiva migreaza catre fata 
neexpusa a peretelui trecand de mai multe ori prin procese succesive de condensare si 
vaporizare (cu cedare si respectiv preluare de caldura latenta) pana cand este eliminat 
sub forma de vapori de apa prin fata neexpusa a peretelui in mediul exterior de 
temperatura constanta. 

 
Intelegand in acest fel desfasurarea fizica a procesului de transfer de caldura si 

masa (de acesta data) s-a elaborat un al doilea model de simulare a transferului de 
caldura si masa prin peretele umed. Testand acest model de simulare pe peretele de 10 
cm grosime, avand insa un procent de 20% umiditate si s-au obtinut rezulatele 
corespunzatoare. 

 
In fig. 4 se prezinta evolutia temperaturilor in perete. Se observa evident o 

valoare sensibil mai scazuta a temperaturilor diferitelor sectiuni din perete fata de 
cazul peretelui uscat. 

 
In diagrama din fig. 5 se observa frangeri ale liniilor temperaturilor la 1000C, 

dupa cum este si normal datorita ritmului diferit de incalzire in sensibil al blocurilor 
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umede si al blocurilor uscate din care este confectionat peretele. 
 

 
Fig. 4 

 

 
Fig. 5 

 
Alura graficelor de temperatura din interiorul peretelui este sensibil mai 
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apropiata de alura graficelor de temperaturi rezultate experimental fiind totusi 
deasupra acestora dupa cum se observa si in fig. 6 

 

Fig. 6 – Curbele de temperatura la 6 cm de fata neexpusa in peretele de 10 cm 
 
Se considera in consecinta ca modelul teoretic abordat si tehnica numerica de 

rezolvare a fost calibrata si validata experimental si poate fi utilizata in continuare 
pentru aprecierea criteriului de izolare termica – I, al peretilor fabricate din blocuri de 
tip BCA. 

 
3. Rezultate obtinute si prelucrate 
 
In fig. 7 si tabelul 1 care urmeaza se prezinta timpii reprezentativi pentru 

aprecierea criteriului de izolare termica al peretelui (I). 
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Fig. 7 – Timpi atingere ecarturi barem 140o C (in camp bloc) si 180o C (in rost bloc) 

 
Tabel 1 

Stabilirea timpilor de atingere a baremurilor de temperatrura - Perete din blocuri de tip BCA 
 

Macon Camp  timp  Rost 

Gros (cm) oC  min  oC 

10 160 >>> 205 >>> 341,4 

10 73,7 <<< 131 <<< 200 

12,5 160 >>> 323 >>> 350,9 

12,5 68,2 <<< 177 <<< 200 

15 160 >>> 480 >>> 356,9 

15 65,5 <<< 225 <<< 200 

20 160 >>> 980 >>> 361 

20 63,3 <<< 400 <<< 200 

25 160 >>> 1975 >>> 358,4 

25 63,9 <<< 722 <<< 200 

30 160 >>> ? >>> ? 

30 66,2 <<< 1316 <<< 200 

35 160 >>> ? >>> ? 

35 69,4 <<< 2551 <<< 200 

40 160 >>> ? >>> ? 

40 73,4 <<< ? <<< 200 

 
Se observa ca realizarea baremurilor de temperatura pentru rosturile blocurilor 

de tip BCA se ating mai repede decat realizarea baremurilor de temperatura pentru 
campul blocurilor, fapt care atesta respectarea criteriului de izolare termica pentru 
toata gama de blocuri de tip BCA. 
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Fig. 8 – Diagrama Temperatura fata neexpusa – Timpi caracteristici 

 
In fig. 9 se prezinta diagrama timpilor de depasire a baremurilor de temperatura si 

criteriul de izolare termica – I, aferenti rostului dintre blocurile de tip BCA functie de 
grosimea peretelui. 

 

 
Fig. 9 - Diagrama timpilor de depasire a baremurilor de temperatura si criteriul de izolare termica – I, 

aferenti rostului dintre blocurile de tip BCA 
 
Conform diagramei din fig. 9 se observa ca timpii de depasire a baremurilor de 

temperatura pentru rostul dintre blocurile de tip BCA sunt superiori criteriului de izolare 
termica – I, ceea ce inseamna ca daca ne referim la campul (mijlocul) blocului de tip BCA 
aceasta superioritate va fi pe deplin asigurata pentru toata gama de grosimi de perete. 

 
4. Concluzii 
 
Lucrarea contine o analiza a comportarii in regim termic dinamic al peretilor 

alcatuiti din blocuri de tip BCA. Peretii despart o incinta in care are loc un incendiu 
care evolueaza dupa curba standard de temperatura de mediul de mediul exterior 
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caracterizat de o temperatura de aproximativ 20o C. Peretele este alcatuit din 2 zone 
diferite din punct de vedere al proprietatilor si anume zona de camp (zona centrala a 
blocurilor de tip BCA) si zona de rost dintre blocurile de tip BCA, unde materialul este 
mortar adeziv pentru zidirea blocurilor de tip BCA. Dat fiind conductivitatea termica 
superioara a mortarului ritmul de incalzire al zonei de rost este mai rapid, acesta 
atingand temperaturi sensibil mai ridicate decat zona de camp. Diferenta de 
temperaturi dintre zona de rost si zona de camp dintr-o aceeasi sectiune este 
semnificativa astfel incat zona de rost dicteaza valorile timpilor de depasire a 
ecarturilor barem de temperatura pe fata neexpusa incendiului (140 o C pentru zona de 
camp si 180 o C pentru zona de rost), la nivelul intregului perete. 

In lucrare se prezinta mai intai, la modul general, bazele teoretice care 
guverneaza procesul neliniar de transfer termic in regim nestationar in peretele din 
blocuri de tip BCA si se descrie pe scurt tehnica de simulare automata de urmarire a 
dezvoltarii procesului de transfer termic in masa peretelui. Se prezinta in continuare o 
analiza comparativa intre rezultatele din simulare si rezultatele experimentale obtinute 
de catre INCD URBAN-INCERC. 

In capitolul al treilea al lucrarii se face o analiza comparativa pe valorile 
rezultate din simulare in ceea ce priveste timpii de depasire a ecarturilor barem 
stabilite (140o C pentru zona de camp si 180o C pentru zona de rost) si se atesta 
asigurarea gradului de izolare termica pentru toata gama de grosimi de perete. 

Rezultatele obtinute sunt prezentate defalcate atat tabelar cat si grafic pentru a 
putea avea o imagine sintetica asupra acestora. 

 
Lista de Notatii 
 
 - temperatura in perete ca functie de spatiu (x) si timp (), oC; 
x – spatiul, m sau cm; 
 - timpul, s sau h; 
a – difuzivitatea termica, m2/s; 
tg – temperatura gazelor din compartimentul de incendiu, oC; 
te – temperatura mediului adiacent fetei neexpuse a peretelui, oC; 
 - grosimea peretelui, m sau cm; 
 - conductivitatea termica a peretelui, W/m.K; 
g – coeficientul de transfer termic superficial la fata expusa a peretelui, W/m2.K; 
e – coeficientul de transfer termic superficial la fata expusa a peretelui, W/m2.K; 
tg – temperatura gazelor din compartimentul de incendiu, oC; 
 
Bibliografie 
1. Florin Iordache, Florin Baltaretu – Modelarea si simularea proceselor termice, dinamice – 

Editura Conspress, 2005; 
2. Florin Iordache - Termotehnica Constructiilor, ed. 3-a – Editura Matrixrom – 2010; 

170



Revista Română de Inginerie Civilă, Volumul 10 (2019), Numărul 2 © Matrix Rom 
 

 
The effect of nature the granulate on the evolution of the thermal 
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Abstract. The knowledge of the thermal conductivity properties of concrete is essential in 
studying the behavior of concrete at high temperatures. This knowledge is so essential to 
feed the thermal behavior patterns and correctly simulate the temperature field 
developing in a concrete element in any type of heating. In this context, this work aims to 
follow the influence of the nature of the granulate on the evolution of the thermal 
conductivity of epoxy-based concretes. The experimental results obtained show that the 
mineralogical nature of the granulate great affects the conductivity of the concrete.  

Key words: resin concrete, the granulate, high temperature, thermal conductivity 

1. Introducere 

With a world production concrete is the most widely used material particularly 
in construction buildings hospitals roads industrial plants producing power plants this 
means that today would be unable to meet the needs of construction without concrete 
to a simple question of availability of raw materials on the planet[1]. 

 
It is essential that all concrete must continue to perform its intended function, 

that is to say, keep its desired strength and functionality during the lifetime specified 
service. It follows that the concrete is to be capable of resisting the physico-chemical 
deterioration process to which is estimated to be exposed. Thus, a concrete that offers 
a remarkable resistance to aggression when properly dosed and implemented is said to 
be durable. The durability of the materials used in civil engineering, is the discount in 
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a question by the ageing of these materials, ageing provoked by the climatic 
constraints, pollution, etc [2]. 

To overcome to some disadvantages of hydraulic concretes, the use of the 
composites concrete-polymer the material, proves very interesting on everything that 
these "new materials" arouse renewed interest [3] thanks to their remarkable quality 
compared to conventional building materials [4] in the field of civil engineering. Indeed, 
the incorporation of the polymers in concretes and mortars obviously produces materials 
similar to ordinary cementitious concretes but with superior characteristics [5].  

 
The cementitious matrix can be replaced in part or in whole by an organic 

matrix, a resin, and by the consolidation of the cementitious binder hydrated by these 
resins [6]. The resulting concrete is known as the Anglo-Saxon denominnation" 
Concrete-Composite Polymer." These concretes are also known under the name of 
"concrete-polymer" generally classified into three classes [7]. Among these classes, 
only the concrete known as "resin concrete» (PC Concrete Polymer) will be 
investigated in this study. The Resin concrete is a composite whose binder consists 
entirely of a synthetic organic polymer sometimes thermoplastic but generalement 
thermosetting and whose skeleton consists of mineral filler (granulate). 

 
The behaviour at the high temperatures and fire the resin concrete is very 

important when used as facing material or for interior decoration. Although, the 
polymer element is flammable concrete products do not burn easily, because they 
contain a strong mineral charge. At the moment the bad resistance to fire and high 
temperatures of resin concretes and their relatively high cost compared to that of 
hydraulic concretes constitute the brake major on their development [7]. 
 

The first objective of this study is then to optimize the constituents of the 
concrete studied to meet mechanical criteria of use in service at high temperature and 
under aggressive environment. In order to improve the fine resins concrete at high 
temperatures, adding additions to the development of flame retardants or flame 
retardants may be beneficial while ensuring reasonable mechanical performance. By 
themselves so the second goal of this work is to analyze the influence of the nature of 
the aggregates on the evolution of the thermal conductivity at high temperatures. 

2. Experimental procedure 

2.1. Used materials 
The choice of materials in general and the resin in particular is a very important 

step to be able to develop a resinous concrete, which responds to the constraints 
among which is figure the need to have an almost complete polymerization at ambient 
temperature between the basic components (pre-polymer and hardener) which must be 
sufficiently reactive in this temperature range (generally between 05 ° C and 35 ° C). 
Other conditions such that the consistency of the resin, the polymer properties after 
crosslinking and their compatibilities. 
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Three types of gravel (G1, G2 and G3) and a sand rolled siliceous single (S), 
common to all formulations studied concretes, and differing in their mineralogical 
nature were tested. (Figure 1 and 2) corresponds to the diffractograms obtained by X-
ray diffraction of a powder of sand and gravel aggregates respectively. The siliceous 
granulats (S and G1),  havemineralogies similar, being off from the same quarry.They 
consist mainly of quartz in the close proportions (between 52% and 59%) and feldspar 
(36% to 38%) then side element  (micas and chlorites). Granite is distinguished by an 
upper amount of feldspar (48%) relative to quartz. It also contains more mica (11%) 
and chlorites than relative to granulate siliceous. Limestone granulats are materials 
enclosing carbonates unlike granite and siliceous ones. 

 
The spectra show the presence of the peaks relative to the calcium carbonate 

element (CaO3) and the absence of the peaks characterizing the silica (SiO2), an 
absence which can be attributed to the small proportion of this element present in the 
setting of trial. It is constituted nearly only of carbonates, mainly of calcite 94% and a 
small proportion of dolomite, 6%.We note some traces of quartz and micasOnly one 
type of cement was used in this study. It is a Portland cement CEM I 52.5N  of 
medium setting.Tensile tests [EN 196-3] and mechanical compressive strength were 
also performed on the cement paste and on the standardized mortar [EN 196-1] in 
order to check the quality of the cement used [EN 196 -3]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1: Diffractometer diagram of aggregate used. 

 

G1 
G2 

G3 S 
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The epoxy resin used in this study is issue a mixture of Eponal 371V1 resin and 
hardener of the same denomination. A super-plasticizer type Cimfluid 3020, based on 
modified plycaboxylates, was used to ensure satisfactory plasticity of the different 
formulations without varying the amount of binder paste relative to that of the granular 
skeleton. This adjuvant, in accordance with the standard [EN 206-1], has a density of 
1078 kg / m3, a  dry extract of 30.81% [NF EN 480-8] and a viscosity of 59 cps at 25 ° 
C. The recommended dosage varies from 0.2 to 2.5 kg per 100 kg of cement a mineral 
flame retardant was used the pure polymer concrete fireproofing. 

 
2.2. Formulation and implementation of concrete 

Before proceeding with the actual manufacture proper of the resin concrete, 
preliminaries steps are necessary to obtain a product identical to itself and to minimize 
the effect of the elements related to the state and the quality of the incoming materials. 
in the composition of the resin concrete to be manufactured and as well also to the 
method of manufacture 

 
The constituents must therefore be stored under favorable conditions according 

to the instructions of the manufacturer or the rules of the state of the art .Indeed, 
granulats should be dried at 105 °C, for more; 24 hours and the resin must be stored in 
the room at temperature-controlled. 

 
The measurements were performed on samples 7x7x28 cm3 dimensions. The 

prismatic moulds were filled on three layers, and each layer received 40 shots with a 
metal bar. This phase is moving by the levelling of the upper surface of the specimens, 
with a rule according to saw movement Demolding of the samples are conserved in the 
room controlled at temperature and humidity (25 ° C and 50% RH), until a maturity of 
the experimental tests. The surfaces of the samples have been rectified with a diamond 
disc, to get two surfaces enough that were sufficiently level so that there was as little 
air as possible between the probe and the samples. 

 
2.3. Thermal cycle 

In this study, we applied a hot heating cycle the ambient temperature to 25°C 
until exposure temperatures (bearing) equal to 105 ° C, 150 ° C, 200 ° C and 250 ° by 
means of an oven. These exposure temperatures are defined from DSC and TGA 
analysis of virgin polymer, the component most sensitive to temperature compared to 
other components. 

 
The specimens were placed in an oven in a way allowing the heat to be 

distributed homogeneously in the enclosure with a ventilation system. A K type 
thermocouple is placed in contact with the surface of a control sample and another is 
embedded in the center in order to determine changes in temperature. Measurements 
of thermal conductivity of concrete studies were performed according to the following 
steps: 
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 Measurement of the thermal conductivity at room temperature. The 
measurement was performed three times with a regular time interval of 
45 min. 

 Heating the specimen at a rate of 1 ° C / min, until the next measurement 
temperature  

 Maintenance of the temperature measurement for 15 h to ensure the heat 
and water homogeneity of the sample. 

 Each measurement of thermal conductivity was carried out 3 times with 
a time interval of 45 min. 

 Heating the specimen to the next temperature and repeating the cycle 
until the last temperature measurement (250 °C). 

 

2.4. Experimental methodology 
One of the most accurate and most convenient techniques to study the thermal 

conductivity method Source Transient Plane (Transient Plane Source) (TPS). It is a 
modern technique for determining the thermal conductivity per unit volume of the 
material studied. 

 
The method is based on the use of a planar probe with transient heating and 

best-known adaptation is the "Hot Disk" (Thermal Constants Analyzer). Hot Disk the 
probe is in the form of a double spiral of electrically conductive material which has 
been obtained by etching a thin layer of metal (nickel). This spiral is encapsulated 
between two thin sheets of insulating material: kapton (polymer film), for test 
temperatures below 227 ° C or mica  for test temperatures between 227° C and 727° C. 
The Hot Disk system can measure the thermal conductivity of materials from 0.01 to 
400 W/mK using highly sensitive material. It detects temperature rises lower than 0.1 
mK, 
 

The basic principle of the system is to apply a constant power for a time defined 
in an initially isothermal sample through a Hot Disk probe and monitor the sample 
temperature changing using the probe as a thermometer resistive [8]. Increasing the 
temperature directly related to the increase in resistance of the sensor, is recorded 
precisely and analyzed for conductivity and the thermal diffusivity in a single transient 
recording. If the material has good insulating properties (low thermal diffusivity), the 
temperature in the disk rapidly increases under application of an electric current pulse. 
Conversely, if the material is a good thermal conductivity (high thermal diffusivity), 
increasing the temperature in the probe will be less in response to the same electrical 
stress. 

 To perform the measurements of the conductivity and thermal 
diffusivity, the following principle was defined: 

 Insert a probe between samples kapton symmetrical surface sufficiently 
flat (surfaced panels): the probe is selected according to the test 
temperature, the dimensions of the sample and the nature of the material. 
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 Define the following handling parameters: outdoor temperature, depth of 
penetration of the probe (based on sample dimensions), power and 
heating time). 

 Start the test: Application of electrical power and acquisition start 

3. Experimental results 

The results of the thermal conductivity tests are presented below (Figure 2 and 
3). The values presented below are the average of three measurements on the same 
sample at the same temperature. Table 1 shows the experimental results obtained. 
 

Table I 
Evolution of the thermal conductivity with the rise of the temperature of concrete studies 

 

 

NB: 
(*) Temperature 25°C is considered as the reference temperature (ambient 

temperature). 
(**) thermal conductivity relative represents the percentage ratio between the 

recorded thermal conductivity at a given temperature with respect to that reference. 
(***) Difference which is the percentage increase or decrease in thermal 

conductivity recorded at a temperature with respect to that reference. 
 
Determination of thermal conductivity and its evolution with temperature were 

followed for all investigated concrete compositions. The values of thermal 
conductivity and curves of the variation of the conductivity difference are plotted on 
the Figure 2 and 3 respectively. 

Temperature (° C) 
thermal conductivity 

(W / mK) 
relative thermal conductivity 

** (%) 
*** Ecart 

(%) 

B
R

1 
 

 

* 25 2764 100.00 00.00 
105 2481 90.08 09.92 
150 2038 73.73 26.27 
200 1857 67.18 32.82 
250 1734 62.73 37.27 

B
R

2 
 

 

* 25 2067 100.00 00.00 
105 1932 93.46 06.54 
150 1,785 86.35 13.65 
200 1584 76.63 23.37 
250 1342 64.92 35.08 

B
R

3l
 

 

* 25 1826 100.00 00.00 
105 1748 95.72 04.28 
150 1424 77.98 22.02 
200 1.114 61.00 39.00 
250 1.017 55.69 44.31 
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Fig. 2.  Evolution of the thermal conductivity of concretes tested as a function of temperature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.  Evolution of the ecart of thermal conductivity of concretes tested as a function of temperature 
 
From these figures, we mainly notice that the thermal conductivity, for all types 

of concretes tested, varies according to the temperature. We can distinguish two phases   
consecutive in the evolution the thermal conductivity with the rise of the temperature: 

 
Phase (I) (from 25° C to 105° C): in this first phase, the thermal conductivity of 

different concretes is significantly less than that recorded at room temperature. At this 
temperature, the resulting values are between 1.8 and 2.7 W/mK. These values are 
commonly found in the literature [9,10]. Thermal conductivity values decrease with 
increasing temperature to obtain results between 1.7 and 2.1 W/mK at 105° C. This 
decrease can be explained by the departure of the water by drying. Water with a high 
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thermal conductivity, its departure causes a significant decrease in conductivity of the 
material. 

 
Phase II (ranging from 105° C to 250° C): In this range of temperatures, various 

evolutions of thermal conductivity as a function of temperature appeared. Both 
concrete mixtures BR1 and BR2 have a small decrease of 105° C to 150° C and then 
an equivalent decrease from 200° C to 250° C. On the other hand, BR3 concrete shows 
a strong decrease in conductivity, reaching values below 1.1 W/m.K, when it is heated 
to 250° C. At this temperature, the conductivity becomes sensitive to the temperature 
gradient and the decrease is important. 

 
It appears that the thermal conductivity of concrete depends on the aggregates 

used: in particular concretes with aggregates containing quartz (quartzite or siliceous 
aggregates) have a thermal conductivity largest as concrete with limestone aggregates. 
Usually the thermal conductivity of concrete decreases with increasing temperature. 
This is due to the importance of heat transfer by radiation through the pores [9]. This 
behavior highlights the deterioration of the microstructure which is manifested by the 
creation and propagation of microcracks (a consequence of the increase in porosity and 
pore size during exposure) and the loss of cohesion between the matrix resinous and 
reinforcements which limits the heat transfers[10,11]. Other factors, controlling the 
evolution of the thermal conductivity of concrete as a function of the exposure 
temperature are the thermal conductivity of each of its components, the proportions of 
the mixture [12,13] and the manufacturing process [14,15]. 

 
The type of aggregate, also has a significant influence on the conductivity of the 

concrete. This reinforces the idea that the thermal conductivity does not only depend 
on porosity and pore size but also on the exposure temperature and the nature of the 
aggregates. thermal conductivity of a material is a very complex phenomenon that can 
not be studied therefore considering only one parameter and ignoring the contribution 
of other features. It can be seen from these results that the nature of aggregates has an 
influence on the thermal conductivity of concrete. The presence of impact on the 
conductivity can be explained by the creation of voids (increase of the pore size and 
cracking at several scales) which constitute good thermal insulators and at the 
beginning progressive water (in all its forms) which is a good thermal conductor. 
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Rezumat. Având în vedere că în ultimi ani poluarea aerului este considerată una dintre 
cele mai complexe și grave probleme cauzate de civilizație, aceasta avand un impact 
masiv asupra sănătății oamenilor, dorim să evidențiem gradul de poluare în mediile 
urbane din România. Această lucrare s-a concentrat pe monitorizarea concentrațiilor 
poluanților precum, NOx, O3, și PM10 pe durata lunii Septembrie 2018. Rezultatele arată 
că s-au înregistrat foarte multe depășiri ale limitei anuale. Sunt prezentate de asemenea 
sub formă de grafice valorile minime și maxime ale concentrațiilor poluanților și care 
oraș este cel mai afectat dintre cele studiate. 

Cuvinte cheie: Calitatea aerului, Zone urbane, Compuși gazoși, PM10 

Abstract. Given that in recent years air pollution is considered to be one of the most 
complex and serious problems caused by civilization, which has a massive impact on 
human health, we want to highlight the degree of pollution in urban environments in 
Romania. This conclusion focused on the monitoring of pollutant concentrations such as 
NOx, O3 and PM10 during September 2018. The results show that there have been many 
exceedances of the annual limit. It is also presented the diagram of the minimum and 
maximum values of the pollutant concentrations and which is the most affected city of the 
studied ones. 

Keywords: Air quality, Urban areas, Gaseous compounds, PM10 

1. Introducere 

În ultimi ani s-a dovedit că poluarea mediului este considerată una dintre cele 
mai complexe și grave probleme cauzate de civilizația industrială. Calitatea aerului 
este elementul mediului care a atras atenția oamenilor văzând că poate genera un 
impact economic considerabil ce poate duce la creșterea costurilor medicale, la 
reducerea productivității lucrătorilor, la provocarea daunelor asupra faunei și la 
apariția problemolor medicale la nivelul sănătății oamenilor. 
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Încă din anii 1970, de la apariția primelor acte legislative privind domeniul 
mediului în Europa, autoritățile publice se ocupau de monitorizarea și înregistrarea 
diferitelor elemente pentru a înțelege problemele în materie de mediu [1]. 

Uniunea Europeană și statele sale membre au introdus politici și măsuri privind 
calitatea mediului tot în jurul anilor 1970, însă nici până în prezent nu au reușit să 
găsească o oportunitate pentru scăderea emisiilor de poluanți atmosferici provenite din 
mai multe surse cum ar fi:industria, transportul, generarea de energie electrică și altele. 

În prezent, concentrațiile foarte mari de poluanți continuă să aibă un efect 
negativ și un impact asupra sănătății oamenilor. Conform Agenției Europene de 
Mediu, în prezent densitatea locuitorilor în mediile urbane este mult mai mare decât 
cea din zonele rurale. În cazul continentului European, în ultima perioadă, mișcările 
demografice s-au accelerat, ajungând-se ca un procent de 75% din populație să 
locuiască în zonele urbane, estimându-se ca până în anul 2020 să se ajungă la un 
procent de 80% [2]. Cel mai recent raport privind calitatea mediului al Agenției 
Europene de Mediu, denotă faptul că oamnii care trăiesc în orașele europene sunt încă 
expuși le niveluri ale poluării atmosferice considerate nocive de  Organizația Mondială 
a Sănătății [3].  

Locuitorii zonelor urbane sunt vulerabilizați, confruntându-se cu probleme 
grave pentru sănătatea acestora, determinate în special de poluarea cu (PM), cea cu 
(O3), urmată de (NOx) [4]. 

Oraganizația Mondială a Sănătății (OMS) consideră că cei mai nocivi polaunți 
atmosferici pentru sănătatea oamenilor sunt: particulele în suspensie (PM), dioxidul de 
azot (NO2), dioxidul de sulf (SO2) și ozonul de la nivelul solului (O3) [5]. Conform 
Agenției Naționale de Mediu, poluarea atmosferică afectează umanitatea în fiecare zi 
întrucât efectul său cel mai vizibil sunt concentrațiile mari înregistrate. Expunerea pe 
termen lung la concentrații mai mici prezintă un risc mai mare pentru sănătatea 
oamenilor [6]. 

Potrivit OMS, afecțiunile cardiace și accidentele vasculare cerebrale sunt cauza 
a 80% din totalul deceselor premature provocate de poluarea atmosferică. Acestea sunt 
urmate de afecțiunile pulmonare, printre care, cancerul și de alte boli [7]. 

Stațiile de monitorizare dintr-un mediu urban pot oferi date despre o calitatea a 
aerului în timp real, însă unii oameni doresc cu insistență predicția calității aerului, 
ceea ce reprezintă o problemă provocatoare, întrucât depinde de varietatea factorilor 
complicați, iar unul dintre aceștia este starea vremii. 

La nivelul mai multor orașe din România, în anul 2017, în condiții normale de 
mediu au fost înregistrate mai multe depășri de limite maxime admisibile pentru 
poluanții: NOx, O3,  PM 2,5 și PM10 [8]. 

În această lucrare, prezentăm un studiu al orașelor din România care sunt 
afectate din punct de vedere al calității aerului. Se vor prezenta stațiile prin intermediul 
cărora s-au făcut monitorizări a poluanțiilor, precum și locațiile acestora la nivelul 
orașelor. S-a evidențiat gradul de poluare existent la nivelul orașelor precum și 
comparații ale poluanților între acestea. 
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2. Bază de date experimentală 
 
Pentru analiza rezultatelor și întocmirea  graficelor privind calitatea aerului de 

pe teritoriul României au fost selectate următoarele orașe: București, Brașov, 
Miercurea Ciuc, Onești, Iași, Oradea, Tulcea, Alba Iulia, Timișoara și Ploiești (Tabel 
1) pentru locatii diferite fata de centrul oraselor (Fig. 1). Pentru alegerea acestor locatii 
s-a ținut cont de mai mulți parametrii: numărul de locuitori, activitățile industriale, 
traficul rutier, altitudinea orașelor și variațiile de temperatură. Toți acești parametrii 
enumerați contribuie la determinarea depășirii pe arii întinse din cadrul orașelor sau în 
afara acestora a valorilor limită pentru poluanții monitorizați precum: NOx (oxizii de 
azot), O3 (Ozon) și PM10 (particule în suspensie). 
 

Tabel 1 
Detalii despre stațiile de monitorizare din mediile urbne 

Județe Orașe Categoria stațiilor Locația stațiilor 
București (BUC) București Trafic Centru orașului 

Brașov (BV) Brașov Trafic Centrul orașului 
Harghita (HR) Miercurea-Ciuc Periferică În afara orașului 

Bacău (BC) Onești Periferică La periferie  
Iași (IS) Iași Trafic Centrul orașului 

Bihor (BH) Oradea Trafic La periferie 
Tulcea (TL) Tulcea Trafic Le periferie 
Alba (AB) Alba-Iulia Trafic Centrul orașului 

Timiș (TM) Timișoara Trafic La periferie 
Prahova (PH) Ploiești Trafic Centrul orasului 

 

Fig. 1. Locațiile stațiilor de monitorizarea a aerului în județele studiate 

a b c d

e gf h

i j 

a) București                f) Bihor 

b) Brașov                    g) Tulcea 

c) Harghita                  h) Alba 

d) Bacău                     i) Timiș 

e) Iași                          j) Prahova 
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3. Echipamentele folosite pentru procurearea datelor 
 

În acest capitol sunt prezentate echipamentele folosite pentru monitorizarea 
calității aerului și anume, stațiile de monitorizare și mai multe elemente din interiorul 
acestora. 

Aceste stații fac parte dintr-un sistem de monitorizare care poate genera o bază 
de date utilă pentru constatarea rapidă a zonelor poluate și pentru luarea deciziilor 
strategice și tactice de combatere a poluării și de prevenire a acesteia. 

Pentru proiectarea acestor stații de monitorizare a aerului (Fig. 2) se va ține cont 
de mai mulți parametrii, cum ar fi: stabilirea zonei de monitorizare, selectarea 
variabilelor care pot fi măsurate, numărul punctelor măsurate, echipamentele utilizate, 
frecvența măsurătorilor, stabilirea unui sistem de analiză și prelucrarea datelor obținute 
[9]. 

 

Fig. 2. Stație autonomă pentru monitorizarea calității aerului 
 

Sistemul de analiză poate să cuprindă: Analizor  de NO, NO2, NOX cu sistemul 
IZS, analizor de SO2  cu sistemul IZS, analizor de CO, cu sistemul zero/span, analizor 
de O3 cu sistemul IZS, analizor automat de pulberi PM10/PM2.5, prelevator 
gravimetric pentru determinarea plumbului din  PM10, calibrator  portabil pentru 
unitatea de diluție și amestec a unitatii de gaz, generatorul aer zero, statie 
meteorologica alcatuita din: senzor de directia vantului, senzor de viteza vantului, 
senzor de presiune atmosferică, senzor de temperatură, senzor de umiditate, senzor de 
radiație solară și senzor de precipitații, sistemul local de achiziţie a datelor, sistem de 
achiziţie a datelor la distanță, panou exterior pentru informarea publicului, panou 
interior pentru informarea publicului.  

Prin intermediul acestor stații de monitorizare a aerului și echipamentelor 
enumerate, am obținut o bază de date cu nivelul concentrațiilor de poluanți 
atmosferici. 
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4. Analiza preliminară a bazei de date 
 
Monitorizarea concentrațiilor de poluanți s-a efectuat în luna septembire, 2018, 

în intervale orare ca apoi să calculăm o valoarea medie pe zi.  
În urma bazei de date obținute se pot observa mai multe rezultate ce evidențiază 

gradul de poluare a mediilor urbane studiate pentru cei trei poluanți atmosferici: NOx 
(oxizii de azot), O3 (Ozon) și PM10 (particule în suspensie). 
S-a realizat o comparație a valorilor concentrațiilor de oxizi de azot (NOX) la nivelul 
județelor monitorizate (Fig. 3). 
 

Fig. 3. Valorile concentrațiilor de NOX  
 

Se poate observa că sunt mai multe orașe în care limita maximă admisibilă 
pentru protecția vegetațeiei și a ecosistemelor de 24 g/m3 a fost depașită, ajungând 
chiar și la 91,11 g/m3, valoare înregistrată în județul Harghita. Se mai poate observa 
că cele mai mici valori înregistrate se găsesc în județul Brașov, unde valoarea maximă 
admisibilă a fost depășita în câteva zile din luna studiată.  

Pe de altă parte în urma valorilor concentrațiilor înregistrate și graficului 
realizat pentru luna Septembrie, putem spune că cele mai poluate orașe sau județe cu 
NOX ,sunt: Harghita, Bihor, București și Iași. De asemenea, se mai poate observa că 
stațiile de monitorizare sunt amplasate la periferia orașului Oradea, respectiv în afara 
orașului Miercurea Ciuc. Prin intermediul acestora s-a înregistrat doar o singură dată o 
valoare sub limita maximă admisibilă fiind de 33,43g/m3, iar restul valorilor 
concentrațiilor fiind cuprinse între 49,46-91,11 g/m3.  

Dacă la nivelul concentrațiilor de NOX, județele Brașov, Bacău și Timiș erau cel 
mai puțin poluate, unde sunt evidențiate valorile concentrațiilor de O3, putem observa 
că orașele respective au devenit cele mai poluate (Fig. 4). De asemenea, se poate 
observa că în aceste județe au fost înregistrate valori de peste 140 g/m3 iar valoarea 
maximă a fost înregistrată în orașul Brașov, atingând valori de 150 g/m3, valori ale 

184



Mihai Dima, Vlad Iordache 

concetrațiilor de O3 înregistrate prin intermediul stației de monitorizare din centrul 
orașului. La fel de bine se evidențiază că valorile mari de concentrații de O3 au fost 
înregistrate în timpul săptămânii și nu în timpul wekeendului. 

 

Fig. 4. Valorile concentrațiilor de O3 

 
În Fig. 5 s-au realizat comparații între județele studiate pentru valorile 

concentrațiilor de PM10. Valoarea limită maximă admisibilă pentru protecția sănătății 
umane pentru PM10 este de 35 g/m3conform Legii 104 privind calitatea aerului 
înconjurător. În urma analizelor acestui grafic s-a observat că în cinci județe s-au 
înregistrat valori ale concentrațiilor peste această limită maximă admisibilă ajungând 
chiar la 56,9 g/m3 în Iași, stația de monitorizare fiind amplasată în centrul orașului.  

Se observa că și în cazul poluantului PM10 valorile concentrațiilor au fost mai 
ridicate în zilele săptămânii decât în zilele de weekend. 
 

Fig 5. Valorile Concentrațiilor de PM10 
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5. Variația lunară a nivelului de poluare la nivelul județelor studiate 
 

În acest capitol sunt evidențiate valorile concentrațiilor maxime și minime 
pentru fiecare poluant studiat din luna Septembrie. 

Se observa că deși valorile concetrațiilor de NOX au depășit limita maximă 
admisibilă, valoarea medie a acestora nu a depășit în niciun oraș jumatate din valoarea 
maximă admisibilă, valoarea medie având o tendință descendentă (Fig. 6).  
 

Fig 6. Valorile concentrațiilor de NOX  din județele studiate 
 
Cea mai mică medie a valorilor concentrațiilor de NOX  din luna Septembrie s-a 

înregistrat în județul Brașov (16,41g/m3) iar cea mai mare valoare s-a înregistrat în 
județul Bihor (64,69 g/m3). Valorile concentrațiilor au depășit în fiecare zi a luni 
limita maximă admisibilă. Aceste valori au fost înregistrate în orașul Oradea, prin 
intermediul stației de monitorizare amplasată la periferia orașului. 

Valorile concentrațiilor de O3 unde și aici se poate observa că valoarea medie a 
concentrațiilor nu a depășit în niciun oraș jumătate din valoarea maximă admisibilă iar 
valoarea medie are o tendință descendentă (Fig. 7). 
 

Fig 7. Valorile concentrațiilor de O3 din județele studiate 
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Cea mai mare valoare medie a concentrațiilor de O3 s-a înregistrat în județul 
Brașov (91,74 g/m3) pe când cea mai mică valoare se regăsește în județul Harghita 
(12,19 g/m3). În urma analizelor putem spune că, concentrațiilor de NOX cu valorile 
concentrațiilor de O3 sunt invers proporționale, acest aspect fiind general valabil pentru 
fiecare județ studiat.  

În Fig. 8 sunt reprezentate valorile concentrațiilor de PM10 unde și de această 
dată valoarea medie a concentrațiilor nu a depășit în niciun oraș jumătate din valoarea 
maximă admisibilă, iar valoarea medie are o tendință descendentă.  

 

Fig. 8. Valorile concentrațiilor de PM10 din județele studiate 
 
De asemenea se poate observa că cea mai mare valoare medie a concentrațiilor 

de PM10 se găsește la nivelul județului Iași (37.22 g/m3). Valorile concentrațiilor au 
fost înregistrate în orașul Iași, stația de monitorizare fiind situată în centrul acestuia. 
 

6. Corelația între concentrațiile celor trei specii poluante  
 
În acest capitol sunt evidențiate grafice cu variația simultană a concentrațiilor 

celor trei poluanți. Această analiză a fost realizată pentru orasul București deoarece 
acesta este una dintre cele mai poluate capitale la nivel European, iar la nivelul țării 
noastre are cea mai mare densitate privind numărul de locuitori.  

În urma analizei grafice a valorilor concentrațiilor pentru: NOX, O3, PM10 la 
nivelul orașului București, se pot observa următoarele aspecte: Valorile concentrațiilor 
de NOX sunt invers proporționale cu valorile concentrațiilor de O3 (Fig. 9). Ecuația 
polinomială pentru valorile concentrațiilor de O3 în funcție de NOX este următoarea: 
 

533.473361.10601.00009.06,04 C 234
O3


XXXX NONONONO CCCCE    (1)  

 
 Valorile concentrațiilor de O3 sunt direct proporționale cu valorile 

concentrațiilor de PM10 (Fig.10), curbele de variație având reprezentarea grafică 
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asemănătoare. Ecuația polinomială pentru valorile concentrațiilor de O3 în funcție de 
PM10 este următoarea:  
 

368.484006.00206.05.086.04 C 10
2

10
3

10
4

10O3
 PMPMPMPM CCCECE    (2) 

 

Fig. 9. Valorile concentrațiilor de O3 în funcție de NOX 
 

Fig. 10. Valorile concentrațiilor de O3 în funcție de PM10 
 

Fig. 11. Valorile concentrațiilor de O3 în funcție de PM10 
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Valorile concentrațiilor de NOX  sunt direct proporționale cu valorile 
concentrațiilor de PM10 (Fig. 11), ajungând să aibă un caracter asemănător de variație. 
Ecuația polinomială pentru valorile concentrațiilor de NOX  în funcție de PM10 este 
următoarea: 

 
738,185901,8518,00136,00001.0 C 10

2
10

3
10

4
10NOx  PMPMPMPM CCCC    (3) 

 
7. Concluzii 
 
 Lucrarea, prezintă gradul de poluare privind concentrațiile poluanților 
atmosferici și diferențele acestora între orașele studiate, existente la ora actuală în 
mediile urbane din România. 
 S-au evidențiat depășiri ale limitelor maxime admisibile pentru fiecare poluant 
studiat, în mai multe orașe.  
  De asemenea s-au evidențiat orașele, Oradea, Miercurea-Ciuc, și București ca 
fiind cele mai poluate cu NOX, orașele Brașov, Timișoara și Onești, cele mai poluate 
cu O3, iar orașe precum Iași și București fiind cele mai poluate cu PM10. 
 Cu toate că valorile concetrațiilor ale poluanților analizați au depășit limita 
maximă admisibilă la niciunul dintre aceștia, valoarea medie nu a depășit în niciun 
oraș jumătatea din valoarea maximă admisibilă, valoarea medie având o tendință 
descendentă. 
 Calitatea aerului, trebuie să fie obiectivul principal în fiecare zonă a mediilor 
urbane, dat fiind faptul că majoritatea populației trăiește în aceste zone și astfel, 
calitatea aerului este direct influențată de gradul de poluare. 
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Rezumat - În prezenta lucrare, se propune o metodă de mărire a eficienței energetice la un sistem 
electroenergetic eolian, SEE, format dintr-o turbină de vânt, TV și un generator sincron cu magneți 
permanenți, GSMP, la viteze ale vântului variabile semnificativ în timp. Valoarea maximă a puterii 
TV, PTV(ω), se obține la funcționarea la viteza unghiulară mecanică, VUM, optimă, ωOPTIM, a cărei 
valoare depinde direct proporțional de viteza vântului. Energie electrică obținută, în intervalul de timp 
t, de la un SEE depinde de cele 2 mărimi funcționale de bază:  
1) valorile vitezei vântului, V, în intervalul de timp t și 2) valorile VUM, ω, respectiv variația sa în 
timp. Problema fundamentală în realizarea unei eficiențe energetice maxime, la momentul de timp t, 
este corelarea valorii VUM curente, ω, cu valoarea vitezei vântului de la momentul de timp respectiv. 
Prin măsurarea a două mărimi de bază: viteza vântului V și VUM curentă, ω, se analizează 
posibilitatea captării unei energii eoliene maxime la SEE din locația MinAna-zona Dobrogea. Pentru a 
realiza o funcționare în punctul de putere maximă, MPP, trebuie ca VUM curentă să fie ωOPTIM. 
 
Cuvinte cheie - Sistem eolian, viteze ale vântului variabile în timp, modele matematice ale TV şi 
GSMP, viteza unghiulară mecanică, viteza vântului, energie electrică debitată, puterea TV, puterea 
GSMP, inerție mecanică, ecuația momentului cinetic, simulări în Scientific WordPlace, eficiența 
energetică. 

 
Abstract - This paper proposes a method of increasing the energy efficiency of a wind power system, 
SEE, consisting of a wind turbine, TV and a synchronous synchronous generator with permanent 
magnets, GSMP, at variable wind speeds over time. The maximum power of TV, PTV (ω), is obtained 
when operating at the mechanical angular velocity, VUM, optimum, ωOPTIM, the value of which 
depends directly on the wind speed. Electricity obtained over time t from an EEA depends on the two 
basic functional sizes: 
1) Wind velocity values, V, in the time interval Δt, and 2) VUM, ω, respectively its variation over 
time. The fundamental problem in achieving the maximum energy efficiency at time t is to correlate 
the current VUM value ω with the value of the wind speed at that time. By measuring two basic sizes: 
wind speed V and current VUM, ω, the possibility of capturing a maximum wind energy in the EEA 
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from the MinAna-Dobrogea area is analyzed. To perform at the MPP maximum power point, the 
current VUM must be OPTIM. 
 
Key words - wind system, variable speed wind speeds, mathematical models of TV and GSMP, 
mechanical angular speed, wind speed, power consumption, TV power, GSMP power, mechanical 
inertia, kinetic momentum equation, Scientific WordPlace simulations, energy. 

 
1. INTRODUCERE 

 
În literatura de specialitate [135] problemele ce vizează energia eoliană sunt 

abordate sub diferite aspecte: economic, tehnic, impactul asupra mediului, etc. Din punct 
de vedere tehnic, în mai toate lucrările, se analizează funcţionarea TV la viteze ale 
vântului constante în timp, folosind diverse modele matematice, pentru turbina de vânt şi 
generator, modele date de firma constructoare [11], şi valabile numai în anumite condiţii. 
Modelele matematice sunt deosebit de utile în asigurarea unei funcţionări optimale din 
punct de vedere energetic a SEE [1,3,5,7,9]. 

În general aceste modele matematice au o valabilitate restrânsă, fiind deduse în 
anumite condiţii meteo. Reactualizarea în timp a acestor modele matematice se impune 
datorită faptului că, în timp, condițiile meteo se modifică: densitatea aerului, temperatura, 
etc. Recalculul acestor MM-TV trebuie făcut în timpul funcţionării, pe baza datelor 
experimentale și fără a perturba funcționarea în condiţii optime a SEE, asigurând captarea 
maximală a energie eoliene [2,4,6,8]. Captara unei energii eoliene maxime este o 
problemă complexă, dificil de rezolvat în practică în condițiile în care viteza vântului 
variază semnificativ în timp și inerția mecanică SEE fiind mare nu permite ca turația de la 
generator să fie la valorile optimale din punct de vedere energetic [5,22,33]. 

În prezenta lucrare prin măsurarea vitezei vântului, se propune o metodă de 
mărirea eficienței energetice la un SEE prin modificarea sarcinii la GSMP, după evoluția 
în timp a vitezei vântului. 

Pentru a ajunge, în timp util, la egalitatea VUM, figura 1: 
  ω=ωOPTIM. 
Trebuie modificată sarcina GSMP astfel: 
- la creșterea vitezei vântului valoarea lui ωOPTIM crește și sarcina la GSMP trebuie 

micșorată pentru a se ajunge la egalitatea VUM, iar 
- la scăderea, în timp, a vitezei vântului valoarea lui ωOPTIM scade și sarcina la 

GSMP trebuie mărită pentru a se ajunge la egalitatea VUM. 
La două valori ale vitezei vântului: V1V2, figura 1, punctul de funcționare se 

deplasează din MPP1 în MPP2, dacă viteza vântului scade și la creșterea vitezei vântului 
din MPP2 în MPP1. 

Deoarece VUM ωOPTIM are o valoare dependentă de viteza vântului:V, este necesar 
ca valoarea lui ω să se modifice în strânsă corelare cu V. Datorită inerției mecanice mari 
modificarea lui ω se face lent și, deci, ωωOPTIM în cea mai mare parte din timp. 
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De valoarea VUM curente, ω, depinde valoarea energiei eoliene captate. 
În punctele A și B, figura 1, la VUM ω valorile puterii TV, PTV-i și PTV-2 sunt mai 

mici decât valorile maximale din MPP1 și MPP2, la ambele viteze ale vântului. Numai la 
ωOPTIM-1 și ωOPTIM -2  puterea TV este maximă. 
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Fig.1. Caracteristicile puterilor la o TV la V1 și V2 

 
Valoarea energiei eoliene captate se regăseşte în suma dintre variaţia energiei 

cinetice şi energia electrică debitată. 
Simulările au la bază ecuaţia mişcării, sau a momentului cinetic: 

  GSMPTV MM
dt

d
J 

 , 

sau, prin înmulțire cu ω se obține: 

  GSMPTVGSMPTV PPMM
dt

d
J   , 

unde: J – momentul de inerție echivalent; MTV – momentul la TV; MGSMP – 
momentul la GSMP; PTV – puterea utilă la TV; PGSMP – puterea la arborele GSMP. 

Prin integrare se obține: 

    GSMPTV

t

t
GSMP

t

t
TVkk EnergEnergdtPdtPJ

k

k

k

k

 



11

2/2
1

2  , 

de unde rezultă energia eoliană captată de TV, pe intervalul de timp t: 
    GSMPkkTV EnergJEnerg   2/2

1
2  , 

 
unde: ωk-VUM la momentul tk, ωk-1-VUM la momentul tk-1,t=tk-tk-1, EnergGSMP-

energia debitată de GSMP pe intervalul de timp t. 
La o funcționare în punctul de putere maximă energia eoliană captată de TV, pe 

intervalul de timp t, depinde de cubul vitezei vântului. 
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Sarcina la GSMP se modifică în timp având în vedere variația lui V în timp și 
valoarea momentului de inerție echivalent, J.  

La valori mici ale momentului de inerție, J, deci la puteri mici ale TV se poate 
aduce VUM în zona optimă, la ωOPTIM. Desigur, în condițiile în care viteza vântului 
variază semnificativ în timp, valorile momentului de inerție trebuie corelate cu variația în 
timp a vitezei vântului. 

 
 
2. MODELULUI MATEMATIC AL TV, (MM-TV) 
 
Se are în vedere o formă clasică, [14], pentru MM-TV de forma: 

PTV(, V)=(a V/ω−b)e−c(V/ω)V3  
 
Valoarea maximă a funcției PTV(ω) se obține pentru VUM optimă, ωOPTIM, figura 

1, prin anularea derivatei puterii: 
 

  0))/(( 3)/(   VebVa
d

d

d

dP VcTV 


, 

obținându-se: 

  V
bc

c
OPTIM 




1
  

sau  
  VkOPTIM  0  
unde k0 – constanta constructivă a turbinei. 
 
Puterea TV, PTV(ω), este nulă la VUM ωMAX și se obține: 
  0/ bV  , 
de unde rezultă: 

b

V
MAXIM   

 
Făcând raportul ωOPTIM/ωMAX se obține: 

  
bc

bc

MAXIM

OPTIM




1
 . 

 
Cu cât VUM curentă, ω, este mai mare decât ωOPTIM cu atât stabilitatea în 

funcționare este mai mare și SEE nu-și pierde stabilitatea în funcționare, chiar dacă 
valoarea vitezei vântului scade în timp. În aceste situații energia eoliană captată se reduce 
cu mărirea lui ω. 
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Caracteristicile puterilor la o TV la două viteze ale vântului, V1 și V2, sunt date în 
figura 1. 

Determinarea puterii TV se face pe baza datelor experimentale din zona Dobrogea, 
[1,2] din anul 2015. 

Energia electrică debitată în rețea și VUM, ω, s-au măsurat la intervale de timp t 
de 10 minute. 

Folosind bilanțul energetic la SEE de forma: 

  mediuGSMP
kk

mediuTV P
t

JP 


 




2

2
1

2  , 

 
la t=600[s] și la momentul de inerție J de valoare: 
J=36734 [kgm2] 
se obține valoarea puterii TV: 

mediuGSMPkkmediuGSMP
kk

mediuTV PPP 


 


 )(612,30
1200

36734 2
1

2
2

1
2

 . 

Pe intervalul de timp t viteza vântului s-a modificat de valoarea Vk-1 la momentul 
tk-1, la valoarea Vk la momentul tk. 

Determinarea MM-TV se face pe baza datelor experimentale din zona Dobrogea, 
locația MinAna-zona Dobrogea, [1,2] și are forma: 

 3)/(525.4826 )106228,2/(100589,1),( VeVVP V
TV

  . 
Dependența vitezei unghiulare mecanice optime, ωOPTIM, de viteza vântului se 

obține din  
 VVkOPTIM  351.210  
Valoarea maximă a puterii se obține la ωOPTIM, de viteza vântului se obține din: 

33)351.21/1(525.4826 3,2248)106228.2351,21/1(100589,1),( VVeVPTV    
Prin analiza mai multor cazuri s-au putut stabili mărimile de bază ce conduc la o 

funcționare optimă din punct de vedere energetic a SEE. 
 
3. MODELUL MATEMATIC AL GSMP, (MM-GSMP) 
 
Pentru a analiza funcționarea sistemului (TV+GSMP), la viteze ale vântului 

variabile în timp, se folosește modelul matematic ortogonal pentru generatorul sincron cu 
magneți permanenți, (GSMP), dat în continuare prin ecuațiile [1,2]. 
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unde: U – tensiunea statorică; Id, Iq – curenții statorici; MGSMP – cuplul 
electromagnetic;  - unghiul de sarcină; R1 – rezistența înfășurării statorice; Ld – 
inductanța proprie a înfășurării statorice din axa d; Lq – inductanța proprie a înfășurării 
statorice din axa q; p1 – numărul perechilor de poli; MP – fluxul magentului permanent.  

Prin măsurarea puterii electrice debitate în rețea și a VUM, ω, se determină 
parametrii modelului ortogonal pentru GSMP. 

 
STUDIU DE CAZ 1-determinarea MM-GSMP 
Puterea electrică debitată în rețea și VUM, ω, s-au măsurat la intervale de timp, t, 

de 10 minute. 
Se folosesc datele experimentale 
U=400[V],  
I=618[A],  
P=736560[W],  
n=1430[rot/minut],  
ω=2n/60=21430/60=149, extrase din locația MinAna-zona Dobrogea [1,2] 
La neglijarea rezistenței înfășurării statorice se obține MM-TV simplificat: 
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cu parametrii: Ld  – inductanța proprie a înfășurării statorice din axa d; Lq – 
inductanța proprie a înfășurării statorice din axa q, MP – fluxul magnetului permanent.  

Fluxul magnetului permanent, MP, se determină printr-o probă la funcționarea în 
gol cu tensiunea pe faza: U0 

 MPU 03  
și rezultă 
 /3 0UMP  , 
unde: n 2 , 
 n-turația la arbore. 
La funcționarea în sarcină, la curentul IN și după eliminarea lui  se obține  
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Aproximând Ld=Lq=Ls se obține un sistem de 3 ecuații de forma: 
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cu necunoscutele: Ls, Iq, Id: 
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Cu datele experimentale 
U=400V, I=618A, P=736560W, n=1430 rot/min, ω=2n/60=21430/60=149 
MP=130 Wb, V=6.39 m/s, p1=2 , 
se obține: 
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Valoarea obținută este foarte apropiată celei reale. 
Caracteristica puterii: PGSMP (ω) 
La o sarcină la borne dată, R, cu  
U=RI 
Din sistemul simplificat de ecuații ale GSMP: 
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se obține puterea mecanică PM sub forma: 
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La MP=130Wb și Ls=0,21408 H se obține 
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Puterea la GSMP depinde de: 
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 valoarea VUM și de  
 valoarea rezistenței de sarcină. 
 
 
4. DETERMINAREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA FERMELE 

EOLIENE DE MARE PUTERE din datele experimentale din zona Dobrogea 
 
Determinarea puterii TV se face pe baza datelor experimentale din zona Dobrogea 

[1,2] din anul 2015. 
Energia electrică debitată în rețea și VUM, ω, s-au măsurat la intervale de timp, t, 

de 10 min.: 
 t=600[s] 
Folosind bilanțul energetic la SEE, de forma: 

 mediuGSMP
kk

mediuTV P
t

JP 


 




2

2
1

2   

se obține puterea medie a TV din: 
     mediuGSMPkkmediuGSMPkkmediuTV PnnPnnP   2

1
22

1
22 33538,010467.0612,30 . 

Din datele măsurate se dau în tabelul 1 puterile și turațiile la GSMP în funcție de 
valorile vitezei vântului. 

 
Tabelul 1  

Puterile și turațiile la GSMP în funcție de valorile vitezei vântului 
 

P[kW] n[rot/min] V[m/s]       
736,56 1430,19 6,39 585,94 1332,8 5,62    
511,24 1268,38 5,58 595,85 1339,54 5,74    
497,53 1258,36 5,46 580,83 1326,56 5,64 183,59 920,26 4,63 
471,46 1234,86 5,25 512,58 1273,22 5,56 170,89 900,51 4,86 
410,86 1183,14 5,23 389,92 1163,19 5,06 167,89 894,94 4,82 

481 1244,3 5,56 303,31 1081,81 4,72 190,55 931,6 4,84 
500,7 1260,94 5,55 239,35 1006,47 4,44 177,35 911,01 4,75 

488,99 1251,33 5,46 234,9 996,98 4,72 150,48 866,73 4,52 
589,16 1328,1 6,14 203,51 954,13 4,33 126,71 821,09 4,05 
663,91 1381,46 6,34 181,84 922,74 4,37 100,6 768,16 3,75 
620,01 1351,04 6,01 189,63 935,5 4,4 369,09 1138,31 5,22 
534,09 1286,88 5,75 194,38 942,87 4,5 509,95 1266,11 6,26 
508,75 1267,34 5,45 193,51 940,5 4,46 560,92 1309,46 6,42 
502,32 1261,59 5,46 214,13 970,2 4,56 615,93 1343,78 6,36 
495,07 1254,99 5,85 224,94 985,62 4,73 783,01 1458,07 6,88 
525,87 1277,99 6,46 204,1 956,65 4,56 720,98 1420,73 6,65 
609,29 1340,74 6,59 155,58 880,11 4,23 612,16 1347,23 6,08 
612,84 1343,15 6,34 103,35 778,15 3,78 623,4 1355,38 6,13 
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P[kW] n[rot/min] V[m/s]       
761,63 1441,23 6,75 48,01 705,02 3,11 681,02 1394,49 6,42 
833,23 1486 6,75 42,32 705 2,98 677,25 1392,89 6,59 
854,62 1498,7 6,58 45,52 701,45 3,03 605,47 1343,19 6,42 
812,01 1472,76 6,9 24,26 658,5 2,7 757,44 1445,06 6,94 
884,4 1512,44 7,14 24,2 656,28 2,85 861,09 1507,62 7,15 

1095,76 1624,33 7,71 45,08 701,69 3,04 769,35 1453,73 6,81 
1329,84 1706,04 8,02 65,26 710,14 3,45 788,66 1465,15 6,89 

1617 1720,58 8,4 74,85 714,13 3,59 856,68 1505,75 6,72 
2058,83 1720,67 9,32 72,17 716,04 3,48 807,77 1476,54 6,66 
2225,44 1720,57 10,28 60,76 705 3,28 734,54 1431,89 6,58 
1947,92 1720,29 9,08 37,25 684,57 2,99 743,73 1436,91 6,53 
1753,81 1720,41 8,38 47,58 705,07 3,1 736,8 1433,27 6,55 
1497,38 1714,5 7,35 39,31 681,15 3,11 739,43 1435,62 6,64 
885,61 1502,44 6,12 54,21 704,99 3,24 672,45 1392,58 6,43 

 
 
4.1. Determinarea puterii TV  
Valoarea energiei eoliene depinde de valorile VUM, ω și ale vitezei vântului V. 
În funcție de valorile VUM, ω, respectiv ale turației n și ale puterii electrice 

debitate, PGSMP se calculează valorile puterii TV, la diferite momente de timp. 
Energia eoliană captată de TV, pe intervalul de timp t are valoarea: 
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unde: J  momentul de inerție echivalent; MTV – momentul la TV; MGSMP – 
momentul la GSMP; PTV – puterea la TV, PGSMP – puterea la GSMP. 

Prin integrare se obține: 
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sau prin împărțire cu t, valoarea intervalului de timp analizat, rezultă: 
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de unde rezultă energia eoliană captată de TV, pe intervalul de timp T =t: 

 EnergGSMPJEnerg kk
TV 


 

2

2
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2  . 

La această energie eoliană captată de TV se obține o putere medie de valoare: 
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Din datele experimentale se obțin tabelele: puterile în funcție de valorile vitezei 
vântului, VUM 

 
PTV[kW] V[m/s]\ V[m/s]\ [rad/s]  [rad/s] P TV-mediu/ 3

MEDIUV  

504 5,475 5,475 134,6 124,46 4,3725 

549 5,455 5,455 136,12 130,51 4,66 

421 5,435 5,435 124,46 132,35 5,14 

501 5,455 5,455 132,35 134,6 5,1192 

473 5,53 5,53 130,51 136,12 5,6331 

533 5,53 5,53 134,87 134,87 5,45346 

508 5,48 5,48 134,4 134,4 5,1451 

396 5,5 5,5 126,24 126,24 3,9577 

466 5,435 5,435 121 120,98 4,84 

402 5,395 5,395 124 124,02 4,26 

471 5,41 5,41 132,74 132,74 4,957 

405 5,375 5,375 123,22 123,22 4,3434 

429 5,425 5,425 125 125,04 4,476 

 
Poziția punctelor de funcționare, în raport cu poziția MPP, depinde de următorii 

factori: 
1). variația în timp a vitezei vântului, respectiv valoarea derivatei vitezei vântului; 
2). valoarea momentului de inerţie echivalent a SEE. care în acest caz este mare. 
Evoluţiile în timp ale vitezei vântului,VUM și a eficenței energetice în timp sunt 

date în figura 2. 

 
 

Fig.2. Evoluţiile în timp ale vitezei vântului,VUM și a eficienței energetice în timp 
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Precizarea 1 
Se observă, din figura 2 cum influenţează inerţia mecanică evoluţiile în timp ale 

lui EF și ω, în sensul următor: 
1) datorită inerţiei mecanice mari, în cele 2400[s],VUM s-a modificat foarte puţin, 

în jurul 
valorii de 180[rad/s], deși viteza vântului s-a modificat de la 6.21 [m/s] la 4.8 [m/s] 
2) deoarece VUM nu s-a modificat, datorită inerţiei mecanice mari, în aceeaşi 

proporţie ca si viteza vântului eficiența energetică s-a micşorat la creşterea vitezei 
vântului 

 
Precizarea 2 
Valoarea VUM, ω ,comparativ cu ωOPTIM la momentul de timp t influenţează 

semnificativ valoarea puterii TV. Datorita inerţiei mecanice mari VUM, ω, nu poate 
urmări variaţia rapidă, în timp, a vitezei vântului şi, din acest motiv, eficiența energetică 
este scăzută, în anumite perioade de timp. 

 
6. CONCLUZII 
În prezenta lucrare se realizează mărirea eficienței energetice la SEE de mare 

putere, când viteza vântului se modifică semnificativ în timp. Se realizează mărirea 
eficienței energetice la orice variaţie a vitezei vântului. S-a analizat funcţionarea 
sistemului electroenergetic eolian din locatia MinAna-zona Dobrogea. Determinarea 
puterii electrice în funcție de viteză vântului se bazează pe măsurarea a două mărimi de 
bază: viteza vântului și VUM curentă. Prin analiza mai multor cazuri s-au putut stabili 
mărimile de bază ce conduc la o funcționare optimă din punct de vedere energetic a SEE. 
S-a observat cum influențează inerția mecanică evoluțiile în timp ale eficienței energetice. 
Datorită inerției mecanice mari VUM se modifică foarte putin, deși viteza vântului se 
modifică semnificativ. Eficiența energetică se micșorează la creșterea vitezei vântului 
deoarece VUM nu se modifică, datorită inerției mecanice mari, în aceeași proporție ca și 
viteza vântului. În finalul lucrării s-a dat algoritmul pentru mărirea eficienței energetice. 
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