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1. INTRODUCERE  

1.1 Scopul cercetării doctorale si obiective 

În urma dezvoltării continue a economiei la nivel mondial apare necesitatea 

asigurării unei cantități tot mai mari de combustibil pentru a asigura cererea în creștere de 

energie in diferite domenii de aplicare. Având în vedere consumul tot mai mare de 

combustibili fosili și diminuarea rezervelor disponibile la nivel mondial, cât și necesitatea 

de a obține energie producând emisii poluante tot mai reduse, se conturează nevoia de a 

optimiza procesele de ardere în vederea eficientizării acestora cât și creșterea utilizării 

energiilor regenerabile/alternative. 

Spre exemplu, în Statele Unite ale Americii, pentru ultimii 100 de ani, utilizarea 

petrolului, a gazului natural și a cărbunelui a asigurat mai mult de 80% din consumul de 

energie. În 2015, consumul de combustibili fosili în SUA a reprezentat 81.5% din totalul 

consumului de energie. Se estimează o reducere a acestui procent până la 76.6% în anul 

2040. Schimbarea politicii cu privire la protecția mediului cât și descoperirile tehnologice 

pot duce la realizarea acestei estimări mai devreme. În anul 2015, consumul de energie 

regenerabilă a reprezentat 10% din consumul total de energie, cea mai ridicată valoare după 

anul 1930. Cea mai mare creștere în domeniul energiei regenerabile este reprezentată de 

producția de energie electrică utilizând energia solară și eoliană. De asemenea, o creștere în 

domeniul energiei regenerabile este datorată și utilizării tot mai extinse a biocombustibililor. 

Astfel s-a redus utilizarea cărbunelui pentru obținerea energiei sub 13% din totalul 

resurselor utilizate. (U.S. Energy Information Administration, n.d.)  

La nivelul Uniunii Europene s-a constatat la nivelul anului 2020, o utilizare a 

energiei regenerabile în proporție de 20% din total, iar pentru sectorul de transport o utilizare 

a energiei regenerabile de 10%.  

Producția energiei electrice utilizând cărbune a scăzut cu 20% în 2020, și este la 

jumătate față de nivelul din 2015. Această scădere s-a observat la nivelul tuturor statelor 

membre ale Uniunii Europene. S-a constatat ca jumătate din diminuarea utilizării cărbunelui 

pentru producția energiei electrice se datorează pandemiei COVID-19, datorită scăderii 

cererii de energie electrică, care a scăzut cu 4% față de estimări. O dată cu creșterea de 

consum a energiei electrice așteptată pentru 2021, energia solară și eoliană va produce o 

pondere mai mare din total, în cazul în care utilizarea cărbunelui continuă sa se diminueze.  

Spre deosebire de producția energiei electrice utilizând cărbune, diminuarea 

producției de energie utilizând combustibili gazoși ( gaz natural, biogaz etc.) a fost de doar 

4%, în mare parte din cauza impactului pandemiei.  De asemenea, o scădere de 10% s-a 

înregistrat în 2020 și în domeniul producției energiei utilizând centrale nucleare, aceasta 

fiind cea mai mare scădere din ultimii ani. 
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Astfel, energia electrică produsă în Europa a fost mai puțin poluantă în 2020 față de 

2015 cu 29%. Se obține o diminuare a emisiilor de CO2 pentru un kilowatt-ora de la 317g 

în 2015, până la 226 grame în 2020. Trebuie menționat ca deși utilizarea cărbunelui s-a 

înjumătățit în ultimii 5 ani, 43% din acestă scădere se datorează utilizării combustibilului 

gazos, fie gaz natural sau biogaz, acest lucru contribuind foarte mult în reducerea emisiilor 

CO2. 

În continuare, Uniunea Europeana este pe locul I ca regiune, la nivel mondial, în 

privința producerii de energie regenerabilă per număr de locuitori. Cu toate acestea, este 

depășită de alte regiuni în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea de noi soluții pentru 

obținerea energiei regenerabile. 

Producția energiei electrice pe baza energiilor regenerabile este al doilea mare sector 

al energiilor alternative in UE. Creșterea în acest sector s-a realizat în primul rând prin 

creșterea producției de energie eoliană pe uscat și pe mare cât și prin generarea energiei 

electrice utilizând panouri foto-voltaice, dar și prin obținerea energiei electrice utilizând alte 

resurse regenerabile cum ar fi utilizarea biocombustibililor. 

 

Figura 1.1 Producția netă de energie electrică în Uniunea Europeană în 2019 

 

Termocentrale cu 
combustibili fosili

45.5 %

Energie nucleară
25.8 %

Hidrocentrale
13.0 %

Energie eoliană
11.3 %

Energie solară
4.1 %

Energie 
geotermala

0.2 % Altele
0.2 %

Sursa: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Electricity_production,_consumption_an
d_market_overview) - accesat 02.02.2021
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Se observă o oportunitate privind îmbunătățirea proceselor de ardere a 

combustibililor și a biocombustibililor gazoși și lichizi în vederea hibridizării unui motor 

solar utilizat pentru producerea energiei electrice. (2019-Energy n.d.) 

Turbinele cu gaze actuale lucrează în ciclu deschis utilizând amestecul aer/gaze de 

ardere ca fluid de lucru. În anul 1939 în Elveția a fost pusă în funcțiune prima turbină cu 

gaze cu ciclu închis. Începând cu anul 1950 turbinele cu gaze cu ciclu închis au fost 

proiectate pentru arderea combustibililor fosili și nucleari, și pentru furnizarea energiei și a 

căldurii.  

După anul 1960 a devenit evident faptul că turbinele cu gaze cu ciclu închis nu vor 

mai putea concura cu soluția mult mai simplă, compactă și ieftină a turbinelor cu gaze cu 

ciclu deschis. Uzinele de energie demonstrative bazate pe turbine cu gaze cu ciclu închis au 

fost următoarele: Uzina 2MWe AK-36 / Zurich- Elveția / 1939 – 6000 ore de funcționare; 

Uzina 14 MW Oberhausen I  / Germania / 1960 – 1982; Uzina 17 MW Gelsenkirchen / 

Germania / 1967 – 100000 ore de funcționare; Uzina 30 MW Spittelau / Vienna – Austria / 

1972 avariată - nu a fost utilizată niciodată în scopuri comerciale; 5 MW construită de 

Garrett Corporation / USA / 1985 a fost în funcțiune pentru teste. Pe lângă acestea, o unitate 

demonstrativă utilizând gaz natural a fost dezvoltată de către British Gas la Coleshill site, 

în Marea Britanie în anul 1995, folosind un agent de lucru compus din nitrogen şi 2% 

oxigen. Înainte de 2009, proiectele referitoare la centralele nucleare utilizând turbine cu gaze 

cu ciclu închis (CCGT) în diferite moduri din punct de vedere al construcției au fost 

cercetate în câteva tari. Astăzi aceste proiecte sunt oprite. 

 Pentru a genera energie electrică, utilizând energia solară, se remarcă două soluții 

privind hibridizarea turbinelor cu gaze cu ciclu închis, așa cum sunt reprezentate în figura 

1.2 si figura 1.3. 

 

R – schimbător de căldura regenerativ 

S – sistem de energie solară concentrată 

M – mixer al fluidelor de lucru 

T – turbină cu gaze 

CO – răcitor al fluidului de lucru 

H – încălzitor al fluidului prin by-pass 

G – generator electric 

 C – compresor 

 

  

Figura 1.2 Ciclu închis Joule-Brayton asistat solar hibridizat de arderea externă 

nepresurizată utilizând membrane de separare ale O2 
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 Această schemă operațională efectuează hibridizarea utilizând un by-pass al unei fracții 

din fluxul fluidului comprimat în interiorul încălzitorului de fluid H.  

 

C – compresor 

R – schimbător de căldură 

S – Sistem de energie solară 

concentrată 

H – încălzitor al fluidului prinipal 

prin by-pass 

T – turbină cu gaze 

CO – răcitor al fluidului de lucru 

G – generator electric 

PH – preîncălzitor al aerului sau al 

aerului îmbogățit cu O2 

 

Figura 1.3 Ciclu închis Joule-Brayton asistat solar hibridizat de arderea externă nepresurizată 

utilizând un ansamblu încălzitor/preîncălzitor al fluidului de lucru 

 

Această schemă funcțională a unui motor realizează hibridizarea utilizând un ansamblu 

compus din încălzitorul fluidului principal de lucru (H) și preîncălzitorul (PH) permițând o 

preîncălzire variabilă a amestecului aer/aer îmbogățit cu O2 până la 600 de grade Celsius sau 

mai mult. 

După ce hibridizarea este realizată la exterior, aceste scheme funcționale ale motoarelor 

sunt adaptabile la soluțiile actuale dezvoltate pentru tehnologiile ,,Putere Solara Concentrata’’ 

- (CSP) și ,,Captarea și Sechestrarea Carbonului (CCS)’’. Aceste cicluri închise permit 

utilizarea diferitelor fluide de lucru (de exemplu CO2, He, amestec, etc.) și de aceea analiza 

termodinamică și optimizarea este principala direcție de cercetare, deoarece ireversibilitatea 

este puternic dependentă de proprietățile fluidului (capacitate de încălzire, exponenți adiabatici, 

densități de curgere etc.). Următoarea etapă obligatorie a cercetării este legată de dezvoltarea 

și proiectarea unor componente ale sistemului complet noi: turbomașini, generator electric cu 

funcționare la turație ridicată, și corespunzător schemei adoptate, schimbătorul de căldura de 

tip by-pass (H in figura 1.2) permițând încălzirea fluidului de lucru până la 1500 oC sau mai 

mult, sau ansamblul încălzitor-preîncălzitor (H-PH în figura 1.3) permițând arderea utilizând 

aer cu diferite temperaturi de preîncălzire, pana la 600 oC sau mai mult. De asemenea, nu în 

ultimul rând, interacțiunea dintre fluidele noi de lucru cu temperaturi ridicate și componentele 

sistemului cu care acestea intră în contact va presupune evaluarea fiabilității sistemului dar și 

proiectarea unor componente utilizând tehnologii moderne pentru a soluționa eventualele 

probleme întâlnite. 
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În ultimele decenii, la stadiul actual al tehnicii, acest tip de turbine cu gaze cu ciclu 

închis a rămas doar la nivelul de studii. Utilizarea unor turbine cu gaze cu ciclu închis în cadrul 

centralelor energetice, folosind agenți de lucru noi, selectați în mod optim, ar putea oferi noi 

soluții tehnologice pentru aplicații noi, inedite. Aceste noi abordări teoretice arată faptul că 

turbinele cu gaze cu ciclu închis pot oferi oportunități remarcabile, raport putere/greutate foarte 

bun, și eficientă energetica competitivă într-un domeniu larg de aplicare. 

Pentru obținerea unei cantități constante de energie electrica pe durata unei perioade 

mai lungi de timp se poate utiliza hibridizarea turbinei cu gaze cu ciclu închis prin funcționarea 

unui combustor alimentat utilizând combustibili sau biocombustibili, in vederea suplinirii 

lipsei energiei solare (în cazul funcționării pe timp de noapte, în cazul funcționării în zile 

înnorate etc.) 

În această lucrare este prezentată cercetarea atât pe cale teoretică cât și experimentală a 

efectelor pe care le are preîncălzirea aerului utilizat în procesul de ardere a gazului natural în 

cazul utilizării unei camere de ardere adaptabile pentru încălzirea fluidului de lucru a unei 

turbine cu gaze cu ciclu închis. 

Pornind de la interesul actual pentru reducerea utilizării combustibililor fosili și a 

emisiilor poluante rezultate în urma producerii energiei electrice, apare interesul major de a 

dezvolta procese de ardere noi, ce reduc semnificativ emisiile poluante, cât și utilizarea cât mai 

răspândită a instalațiilor de producere a energiei electrice utilizând energia solară. Astfel în 

această lucrare se studiază diferite soluții de îmbunătățire a procesului de ardere a gazului 

natural, cu aplicații în domeniul turbinelor cu gaze, mai exact în faza de hibridizare a procesului 

de încălzire a fluidului de lucru. 

În prima parte a lucrării a fost prezentat stadiul actual al cercetărilor din domeniu, 

efectuate atât la nivel de modelare numerică, cât și experimente la nivel de laborator sau 

industrial. Au fost menționate experimentele reprezentative în domeniu, având în vedere 

particularitățile fiecărui sistem propus spre analiză, parametrii caracteristici ai acestuia, cât și 

rezultatele obținute. Principalele concluzii care rezultă din experimentele efectuate conduc 

către necesitatea efectuării unor cercetări suplimentare cu privire la utilizarea de noi geometrii 

pentru combustoarele adaptabile sistemelor solare hibride astfel încât să se obțină o reducere 

considerabilă a consumului de combustibil cât și o diminuare a emisiilor poluante. Un alt aspect 

cercetat insuficient până la momentul actual, este utilizarea aerului preîncălzit în procesul de 

ardere, în acest mod, urmărind reducerea emisiilor poluante dar și creșterea randamentului 

global al instalației. 

Este necesara utilizarea unui combustor variabil în domeniul instalațiilor hibride cu 

turbine cu gaze, pentru a putea oferi cantitatea de energie necesară, fără exces, prin ajustarea 

procesului de ardere utilizând raport de diluție variabil, temperatură de preîncălzire variabilă, 

cât și de raport de exces de aer variabil. 
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Puterea calorifică a combustibililor gazoși este mare, însă în cazul utilizării de aer 

preîncălzit trebuie avută în vedere capacitatea de funcționare a combustorului, deoarece apar 

riscuri suplimentare cu privire la întoarcerea flăcării spre injector, dar și a desprinderii flăcării, 

aceasta fiind una dintre principalele probleme a camerei de ardere folosind acest principiu de 

ardere. În urma cercetărilor efectuate până în prezent, s-a constatat că prin preîncălzirea aerului 

înainte de intrarea în camera de ardere sunt afectate atât viteza de reacție, stabilitatea flăcării 

cât și concentrația emisiilor poluante. Atât în urma realizării unor încercări experimentale, cât 

și în urma realizării unor modelări numerice s-a observat că se poate obține reducerea 

concentrațiilor compușilor monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxid de azot, bioxid de azot, 

hidroxil, însă de la o anumită valoare a temperaturii de preîncălzire se obține creșterea 

concentrației oxizilor de azot. 

Pentru obținerea unor procese de ardere stabile dar și pentru reducerea concentrației 

emisiilor poluante este necesară dezvoltarea unor noi camere de ardere, pentru a rezolva diferite 

probleme care apar în funcție de parametrii de funcționare (aer de diluție, raport aer-

combustibil, temperatura de preîncălzire a aerului etc.). S-a observat necesitatea de a analiza 

atât influența temperaturii de preîncălzire a aerului, cât și influența geometriei camerei de 

ardere, în scopul obținerii unui efect de turbionare optim, astfel încât procesul de ardere să se 

finalizeze până la ieșirea amestecului de gaze din camera de ardere, cât și pentru a obține o 

reducere a concentrației emisiilor de NOx. 

Așadar se impune necesitatea adoptării unor noi soluții. Ultimele cercetări în domeniu 

au propus diferite geometrii pentru camerele de ardere, cât și diferite soluții pentru obținerea 

unui efect de turbionare optim. 

Pornind de la studiile și datele reprezentative din literatura de specialitate este 

importantă continuarea și avansarea cercetărilor în acest domeniu, prin analiză numerică și 

experimentală, realizând astfel o cercetare completă, cu o validare experimentală a rezultatelor. 

Se va propune o geometrie a camerei de ardere, pornind de la alte soluții analizate în 

trecut, optimizată în urma unor simulări de tip CFD. Geometria obținută astfel, optimizată din 

punct de vedere al efectului turbionarii, cât și a proceselor de ardere utilizând diferite valori 

pentru raportul aer-combustibil cât și a aerului de diluție, va fi realizată sub forma unui stand 

demonstrator de ardere. 

Aplicațiile în care se urmărește implementarea unui asemenea combustor, utilizând gaz 

natural, presupune obținerea unei puteri termice variabile, în funcție de necesitățile impuse de 

către instalația solară hibrida. Pentru obținerea acestei puteri termice variabile, se pot aborda 

diferite idei precum: asigurarea unui debit variabil de aer spre camera de ardere, asigurarea 

unei temperaturi de preîncălzire variabile, a aerului introdus în procesul de ardere, asigurarea 

unui raport de diluție variabil. 



10 

 

Pornind de la datele cunoscute din alte lucrări de specialitate și de la rezultatele 

simulărilor de tip CFD se va alege o formă optimă a camerei de ardere și a injectorului de 

combustibil gazos, astfel încât să poată fi abordate experimentele propuse, în scopul validării 

rezultatelor numerice. 

Varianta obținută în urma tuturor acestor analize numerice este realizată sub forma unui 

stand experimental nou, aflat în dotarea Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din Iași. 

Pentru definirea principalilor termeni și a parametrilor de intrare în simulări și apoi de 

urmărit în experimentări și pentru stabilirea regimurilor de testat, se vor stabili relații de calcul 

specifice și metodologii de calcul. 

În funcție de rezultate și de concluziile obținute, varianta constructivă se poate 

îmbunătăți și se pot relua experimentele, urmărind efectele modificărilor, inclusiv pentru 

situația în care se utilizează combustibili lichizi. 

Rezultatele obținute în urma cercetării vor confirma o parte din constatările altor studii 

similare, dar având în vedere caracterul de noutate al procesului studiat, probabil date noi și 

însemnate vor aduce contribuții interesante în domeniul arderii utilizând ca oxidant aer 

preîncălzit. 

1.2 Analiza stadiului actual de dezvoltare al cercetărilor în domeniu 

Soluțiile tehnologice actuale utilizate în domeniul concentratoarelor radiației solare, 

cum ar fi captatoarele parabolice sau turnul solar, pot oferi la momentul actual temperaturi de 

până la circa 1000 ° C. Astfel, temperatura obținută în aceste sisteme de captare a energiei 

solare,  poate fi utilizata pentru preîncălzirea  fluidului de lucru a unei turbine cu gaze, sau 

dezvoltarea unor modele de turbine cu gaze "specifice aplicațiilor solare" care funcționează 

utilizând temperaturi ale fluidului de lucru la intrarea în turbină de aproximativ 1000 C. În timp 

ce prima soluție tehnica are ca rezultat o reducere semnificativă a ponderii energiei solare 

necesare, ce-a de a doua soluție tehnică înseamnă utilizarea unor turbine cu gaze cu temperaturi 

reduse in zona de intrare a fluidului de lucru in turbină, și implicit un randament redus. Pentru 

introducerea căldurii solare într-o turbină cu gaz trebuie să fie posibilă preîncălzirea aerului 

comprimat înainte de a intra în secțiunea turbinei. Turbinele cu gaz convenționale nu sunt 

proiectate pentru încălzirea solară, ci trebuie modificate în mai multe aspecte: traseul aerului: 

extragerea aerului comprimat și reintroducerea aerului preîncălzit în combustor, în optimizarea 

conexiunilor paralele sau seriale pentru funcționarea solară (de exemplu, reducerea 

temperaturii de intrare în turbină - TIT), măsuri de siguranță adaptate (W.H. Stein 2017). 

Au fost dezvoltate câteva concepte ale sistemului de turbine cu gaze pentru aplicații 

solare, cele mai importante fiind: ciclul combinat cu sisteme de turbine cu gaz cu abur sau 

cicluri Rankine cu recuperare. 
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Figura 1.4 Schema unui sistem solar utilizând turbină cu gaze cu ciclu de bază (W.H. Stein 

2017). 

 

O turbină cu gaze pentru aplicații solare în configurație de ciclu combinat-CC este 

prezentată în figura 1.4. Configurația de ciclu combinat este comună în blocurile de putere 

convenționale la niveluri de putere mai mari. În figura 1.4 este reprezentată schema unui sistem 

utilizând o turbină cu gaze cu recuperare de energie, în care aerul comprimat care iese din 

compresor este preîncălzit de aerul (încă fierbinte) care părăsește turbina. În această 

configurație aerul de intrare al receptorului este la o temperatură semnificativ mai ridicată (de 

obicei până la 600 ° C). 

In figura 1.4. este prezentat de asemenea, un sistem de stocare, așa cum este descris 

ulterior. Ciclurile cu recuperare convenționale sunt tipice pentru nivelurile de putere mai mici, 

disponibile comercial de la nivelul de microturbină până la puteri de aproximativ 20 MWe. În 

ambele configurații, răcirea între treptele compresorului poate îmbunătăți performanțele 

termodinamice ale ciclului de turbină cu gaze, deoarece puterea consumată pentru comprimare 

este redusă.  

Figura 1.5 prezintă o schemă a unui sistem hibrid solar-cu răcirea agentului de lucru. 

Datorită complexității crescute a secțiunii compresorului cu schimbătoare de căldură 

suplimentare și conducte de aer, doar câteva turbine comerciale cu gaz utilizează tehnologii de 

răcire a fluidului de lucru. Alte concepte includ așa-numitele sisteme integrate de ciclu solar 

integrat (ISCCS) și sistemele de stocare a ciclului de baza. 
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Figura 1.5 Schema de principiu a unei instalații utilizând turbina cu gaze asistata solar, cu 

recuperare (W.H. Stein 2017) 

 

În ultimele decenii s-a conturat din ce în ce mai mult ideea de a înlocui combustibilii 

convenționali, utilizați pentru majoritatea proceselor de producere a energiei în special din 

cauza limitelor resurselor existente pe glob, iar în special în ultimii ani a apărut necesitatea de 

a înlocui aceste surse de energie din perspectiva reducerii emisiilor poluante la valori cât mai 

mici posibile. Așadar, pentru diferite aplicații ale utilizării combustibililor convenționali s-au 

dezvoltat diferite soluții ce se referă la combustibili alternativi, care au caracteristici principale 

precum cost redus, eliminarea de cantități ale compușilor poluanți mai reduse și în unele cazuri 

chiar și eficiența mai mărită. Însă pentru producerea energiei electrice, una dintre principalele 

resurse care este și inepuizabilă, este energia degajată de radiația solară. Astfel, în ultimii ani, 

această resursă prezintă tot mai mult interes pentru dezvoltarea unor sisteme de captare, 

conversie și utilizare a energiei solare.  

În particular, pe lângă posibilitatea utilizării panourilor solare pentru conversia directă 

a energiei solare în energie electrică, o altă soluție este reprezentată de utilizarea unor instalații 

cu turbină cu gaze, cu ciclu închis, utilizând radiația solară ca sursă de căldură pentru fluidul 

de lucru. În acest context, pentru asigurarea fluxului energetic necesar, apare nevoia de a utiliza 

o sursă de căldură suplimentară, ajustabilă, astfel încât aceasta să poată suplini lipsa totală sau 

parțială a radiației solare ( în cazul operării pe timp de noapte, sau zile mai puțin însorite etc.) 

Una dintre soluțiile de a încălzi fluidul de lucru dintr-o astfel de instalație hibridă de 

turbină cu gaze este reprezentată de utilizarea unui combustor ce utilizează combustibili 

convenționali, însă în cantitate mult mai mică comparativ cu nivelul de energie produs de 

instalație în perioada de funcționare. 
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Scopul acestei lucrări este de a analiza influența utilizării aerului preîncălzit în procesul 

de ardere desfășurat în combustorul din instalația hibridă. Cercetările realizate prevăd un design 

pentru o camera de ardere destinată analizei proceselor de ardere a gazului natural sau biogaz, 

oferind posibilitatea de ajustare a puterii în funcție de condițiile sistemului, prin ajustarea 

debitelor de aer și combustibil, a raportului de exces de aer, a raportului dintre aerul primar și 

aerul de diluție, cat și a temperaturii de preîncălzire a aerului. 

Prezenta lucrare se concentrează pe analiza unui combustor și a procesului de ardere 

pentru utilizarea gazului natural, doar pentru aplicații privind sisteme solare hibride utilizând 

turbine cu gaze. Până la momentul actual, există diferite sisteme hibride de acest tip, pentru 

producerea energiei electrice, de diferite puteri, atât la nivel de prototip cât și la nivel industrial. 

Însă ideea propusă în aceasta teză este de a utiliza temperaturi ale aerului introdus în camera 

de ardere cuprinse între 300K și 800K, temperaturi care în cazul unei instalații pilot pot fi 

obținute prin utilizarea unui schimbător de căldură între gazele de ardere cât și a aerului. Se 

urmarește în acest mod reducerea consumului de combustibil cât și a emisiilor oxizi de azot, 

monoxid de carbon și dioxid de carbon. 

Cercetarea propusă cuprinde efectuarea unor simulări numerice, pentru a putea estima 

efectul utilizării aerului preîncălzit în arderea gazului natural, cât și pentru a analiza influența 

diferiților parametri, cum ar fi forma camerei de ardere, curgerea turbulentă, raport de exces de 

aer, raport de diluție. Astfel, după efectuarea simulărilor numerice în care au fost analizate 

diferite soluții constructive pentru realizarea acestui experiment, s-a trecut la proiectarea unui 

stand experimental, destinat analizei proceselor de ardere a combustibililor gazoși. 

Pentru realizarea acestor determinări, standul experimental a fost completat de 

aparatura aflată în dotarea laboratorului ENERED al Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi” 

din Iași, utilizând în cadrul determinărilor experimentale  spectrometrul de masa quadrupole, 

analizorul compoziției combustibilului prin cromatografie și analizorul de gaze de ardere. În 

urma acestor determinări experimentale, se urmărește validarea simulărilor numerice, cât și 

crearea unui punct de plecare în domeniul cercetării arderii combustibililor gazoși în cadrul 

departamentului. Standul experimental a fost proiectat având componenta de injectare a aerului 

primar și a combustibilului gazos de tip modular, pentru a putea permite reconfigurarea 

acesteia, astfel încât să poată permite analiza în viitor și a combustibililor lichizi.  

Având ca punct de plecare cercetările efectuate până în prezent de alți autori, această 

teză urmărește continuarea studiilor din acest domeniu, implementând elemente de noutate în 

procesul de ardere. Datele obținute în urma acestor experimente vor veni în completarea 

nivelului actual de cunoaștere în aceasta direcție de dezvoltare a sistemelor solare hibride 

utilizând turbine cu gaze. 
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2. STUDII TEORETICE PRIVIND PROCESELE DE ARDERE ATMOSFERICĂ A 

COMBUSTIBILILOR GAZOȘI (MODELĂRI PRIVIND EMISIILE POLUANTE ȘI 

SIMULĂRI ÎNTR-O CAMERĂ DE ARDERE EXPERIMENTALĂ) 

2.1 Modelarea numerică a proceselor de ardere fără disociere 

În acest capitol se va prezenta pe scurt stadiul actual al cunoștințelor și noțiunilor din 

lucrări de specialitate referitoare la simulări numerice de tip CFD pentru modele de curgere 

reactivă. Pentru realizarea simulărilor numerice care au stat la baza acestei lucrări au fost 

utilizate soluții software specializate. Pentru rezolvarea problemelor impuse de utilizator, 

aceste aplicații software utilizează modalități de calcul și simplificare bine definite. Pentru a 

demonstra precizia rezultatelor obținute în urma simulărilor CFD este necesara prezentarea 

detaliată a acestor modalități de calcul și simplificare utilizate de diferite aplicații software. 

În diferite domenii de studiu sunt întâlnite curgeri turbulente însă in funcție de aplicație 

acest tip de curgeri prezintă sau nu interes pentru a fi analizate. În schimb, în domeniul analizei 

proceselor de ardere este foarte importantă cunoașterea proprietăților efectelor de curgere fie 

laminară sau turbulentă, urmărind în mod special obținerea unei curgeri turbulente deoarece 

oferă posibilitatea de a transporta și de a amesteca componentele fluidului. 

Este foarte importantă cunoașterea proprietăților efectelor de curgere fie laminară sau 

turbulentă, urmărind în mod special obținerea unei curgeri turbulente deoarece oferă 

posibilitatea de a transporta și de a amesteca componentele fluidului. 

În ultimii ani, au fost efectuate tot mai multe cercetări în domeniul arderii în principal 

cu scopul de a soluționa diferite probleme în domeniul curgerii turbulente. Fenomenul de 

turbulență în sine este departe de a fi înțeles pe deplin și probabil este una dintre problemele 

cele mai importante, rămasă nesoluționată în zona fizicii clasice. Deoarece curgerea este de tip 

turbulent în aproximativ toate ramurile de interes din inginerie, au fost adoptate diferite soluții 

de a aproxima si de a soluționa problemele inginerești, prin utilizarea modelelor de turbulență. 

Aceste modele utilizează derivații matematice pornind de la ecuațiile de tip Navier-Stokes până 

într-un anumit punct, apoi sunt adoptate diferite ipoteze utilizând date empirice. 

Pornind de la utilizarea modelelor de turbulență pentru rezolvarea problemelor 

inginerești a apărut si ideea de a utiliza tehnici similare pentru analiza modelelor de ardere 

turbulentă. Practic, aici apar problemele. 

Procesul de ardere pot fi analizat din două perspective: termodinamică, în care se 

consideră bilanțul energetic al procesului între starea inițială și cea finală; cinetică în care se 

consideră mecanismul de desfășurare a procesului și durata acestuia. 

Așadar calculul arderii se va face separat pentru combustibili solizi și lichizi, respectiv 

pentru combustibili gazoși. 

Calculul procesului de ardere se efectuează pe baza reacțiilor chimice de ardere a 

elementelor combustibile și are următoarele scopuri:  
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-  determinarea căldurii rezultate;  

-  determinarea cantității de aer necesar desfășurării acestor reacții;  

-  determinarea volumului de gaze rezultate în urma arderii.  

 

Figura 2.1.1 Schema arderii unui combustibil solid sau lichid (Bogdan HORBANIUC 

2008) 

 

Cantitatea de aer necesară arderii este foarte importantă pentru că dacă nu se asigură o 

cantitate suficientă de oxigen, respectiv de aer, arderea va fi incompletă, iar dacă se introduce 

prea mult oxigen, deci aer, se diminuează temperatura de ardere, pentru că aerul în exces preia 

o parte din căldură și în plus crește cantitatea de gaze de ardere rezultate.  

Cantitatea de gaze rezultată în urma arderii este un parametru important în 

dimensionarea colectorului de evacuare a acestora cât și pentru dimensionarea sistemelor de 

recuperare a căldurii din gazele de ardere.  

2.2 Modelarea numerică a proceselor de ardere cu disociere 

Temperaturile ridicate produse în urma proceselor de ardere analizate duc la apariția 

unui un proces deseori neglijabil, și anume disocierea. Acest proces presupune descompunerea 

moleculelor gazoase sub influența temperaturilor ridicate, obținându-se astfel noi specii 

chimice. Prin apariția acestui proces este influențată compoziția produșilor de ardere, întru-cât 

moleculele rezultate inițial în urma reacțiilor de oxidare vor fi transformate în noi specii 

chimice. Astfel, se obține și o scădere a temperaturii gazelor de ardere, deoarece disocierea este 

un fenomen endoterm, consumând o parte din căldura produsă de procesul de ardere. 

Temperatura reală de ardere, influențată de disociere, va fi mai mică decât temperatura 

teoretică de ardere. Reacțiile de ardere conțin doar produșii inițiali și cei finali, fără a da 

informații asupra stadiilor și speciilor intermediare. Pentru determinarea acestora se scriu 

reacțiile de disociere. Pentru a determina gradul de disociere, mai întâi trebuie determinate 

constantele de echilibru ale reacțiilor de disociere. (Bogdan HORBANIUC 2008) 



16 

 

Dacă arderea s-ar desfășura fără disociere, atunci produșii ar fi CO2 şi H2O, iar în 

gazele de ardere s-ar mai afla N2 (care nu participă la ardere) și O2 din excesul de aer. Datorită 

temperaturii ridicate care rezultă, aceste gaze disociază. În plus, unii produși de disociere 

disociază ei înșiși, rezultând un complex lanț de reacții de disociere. Principalele reacții de 

disociere pot fi clasificate în: 

− reacții primare, în care disociază produșii de ardere; 

− reacții secundare, în care ca reactanți participă produșii rezultați din reacțiile 

primare. 

Reacțiile de disociere considerate în majoritatea studiilor asupra proceselor de ardere 

sunt următoarele: 

Disociere CO2: 

2𝐶𝑂2 ↔ 2𝐶𝑂 + 𝑂2    (2.55) 

Disociere H2O: 

2𝐻2𝑂 ↔ 2𝐻2 + 𝑂2    (2.56) 

2𝐻2𝑂 ↔ 2𝑂𝐻 + 𝑂2    (2.57) 

Disociere N2: 

𝑁2 ↔ 2𝑁    (2.58) 

Disociere O2: 

𝑂2 ↔ 2𝑂    (2.59) 

Combinare O2 și N2: 

𝑂2 + 𝑁2 ↔ 2𝑁𝑂    (2.60) 

Disociere H2: 

𝐻2 ↔ 2𝐻    (2.61) 

2.3 Modelarea camerei de ardere pentru testarea combustibililor gazoși 

Prezenta lucrare își propune validarea experimentala a unor cercetări teoretice, realizate 

în prima etapa prin modelare numerica utilizând soluții software comerciale urmată mai apoi 

de o a doua etapa ce presupune construcția standului experimental și desfășurarea 

experimentelor în vederea comparării rezultatelor.  

Pornind de la cercetări efectuate pana în prezent a fost proiectată o cameră de ardere 

preliminară pentru a analiza din punct de vedere numeric desfășurarea procesului de ardere și 

pentru a valida forma și dimensiunile acesteia. Utilizând software-ul comercial CATIA V5 a 

fost realizat modelul 3d al camerei de ardere, pe baza căruia s-au desfășurat simulările 

preliminare ale procesului de ardere.  

Pentru a simplifica  procesul de calcul, în cadrul simulărilor preliminare se va utiliza 

un model ce va defini volumul de fluid, de la zona de admisie a combustibilului și a oxidantului, 

până la zona de evacuare a gazelor de ardere.  
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În acest stadiu al modelării numerice s-a ales o soluție simplificată de turbionare a 

aerului în vederea realizării unui model de cameră de ardere potrivit cercetării. În urma stabilirii 

dimensiunilor și a formei camerei de ardere se revine asupra proiectării zonei de intrare a 

camerei de ardere pentru obținerea efectului de turbionare optim. În capitolele următoare va fi 

prezentată și această parte de cercetare, inclusiv o soluție inovatoare pentru un injector 

turbionar cu efect variabil, ce face subiectul unei cereri de brevet de invenție, in care autorul 

tezei de doctorat este prim-autor. 

Pentru simplificarea analizei cu element finit care s-a utilizat în proiectarea camerei de 

ardere nu s-a ținut cont de elemente de asamblare, etanșare, gradul de finisare a suprafețelor, 

deformarea camerei de ardere cauzată de dilatarea termică etc. 

sisteme de control și reglare a debitului și a presiunii, astfel încât raportul de exces de 

aer să fie determinat precis. 

Pornind de la acest model, și utilizând software-ul comercial ANSYS s-a realizat 

modelarea numerică a procesului de, utilizând modulul CFX. 

Camera de ardere propusă pentru experiment este constituită din 3 zone: zona primară, 

de injectare a combustibilului gazos și a aerului primar, zona secundara unde are loc procesul 

de ardere sub influența injectării aerului de diluție și zona finală de evacuare a gazelor de 

ardere. Primul pas pentru analiza cu element finit a procesului de ardere îl constituie realizarea 

rețele de discretizare. Aceasta este compusa dintr-un număr de 1600000 de elemente și 350000 

de noduri. Modelul a fost simplificat cu scopul de a reduce timpul de calcul, fără a afecta 

precizia măsurătorilor. 

Pentru definirea în ANSYS a zonelor de admisie a aerului primar, secundar cat si a 

combustibilului, s-a ales parametrul mass-flow-inlet, apoi s-a definit raportul aer/combustibil 

și raportul dintre aer primar și aer secundar. Utilizarea acestui parametru în definirea admisiei 

fluidelor implicate în procesul de ardere permite ca presiunea totala să fluctueze în concordanță 

cu procesele de ardere desfășurate în interiorul camerei de ardere. Zona de curgere a fost 

stabilita Normal-to-Boundary-Condition.  

În aceste simulări s-a folosit modelul eddy-dissipation care permite evaluarea ratelor de 

reacție pornind de la ipoteza că cinetica reacțiilor chimice este mai mare prin comparație cu 

ratele de amestecare ale reactanților realizate prin fluctuații turbulente (eddies). Calculele 

inițiale au presupus că toate proprietățile cu excepția densității sunt constante. În timpul 

simulărilor, amestecul de fluide are proprietăți constante, doar densitatea acestui amestec 

variază în raport cu temperatura și compoziția. Utilizarea unor proprietăți de transport constante 

(vâscozitate, conductivitate termică, coeficienți de difuzie masică) este acceptabilă în cazul 

curgerilor turbulente complet dezvoltate. Proprietățile de transport molecular joacă astfel un 

rol minor prin comparație cu transportul turbulent. Parametrii “default under-relaxation” în 

ANSYS FLUENT sunt impuși la valori mari. Pentru un model de combustie poate fi necesară 
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reducerea valorilor acestora pentru a stabiliza soluția de calcul. Pentru aceste simulări s-a 

considerat valoarea 0.95 pentru “under-relaxation”, pentru toate speciile chimice. Soluția 

converge astfel după cca. 350 iterații.  

Simulările efectuate au ținut cont de următorii parametri: 

 combustibil: gaz natural 

 oxidant: aer preîncălzit in intervalul 300K – 1000K 

 raportul aer primar/aer secundar de 0.2; 

 excesul de aer primar in zona primara de ardere de 1,05, 1,10, 1,15. 

 temperatura gazului natural, 300K 

 debitul de gaz natural, 1÷1.5 3

Nm /h 

 excesul total de aer, 1.05 – 1.15. 

Pentru efectuarea simulărilor, în cazul de exces total de aer 1.05 a fost definit debitul 

de aer primar la valoarea de 5.44 kg/h, debitul de aer de diluție 6.33 kg/h și debit de combustibil 

0.59 kg/h, iar  în cazul de exces total de aer 1.15 a fost definit debitul de aer primar 6.17 kg/h, 

debitul de aer de diluție 6.82 kg/h și debit de combustibil 0.655 kg/h. 

 

Figura 2.3.2 Dispunerea câmpului de viteze 

 

Camera de ardere modelată în acest capitol este prevăzută cu 8 orificii pentru alimentare 

cu combustibil gazos, cu o secțiune totala de 1,4 mm2, 6 orificii pentru alimentarea cu aer 

primar, cu o secțiune totala de 80 mm2 și 12 orificii pentru aerul de diluție, cu o secțiune totală 

de 80 mm2. Aceste dimensiuni utilizate în modelarea camerei determină următoarele viteze în 

secțiunile de curgere: în zona fiecărui canal de alimentare cu aer primar viteza de până la 7 m/s, 

în zona fiecărui canal de alimentare cu aer secundar viteza de până la 3 m/2 și în zona fiecărui 

canal de alimentare cu combustibil viteza de pana la 15 m/s. Valorile măsurate pentru câmpul 

de viteze din camera de ardere pentru cazul curgerii non-reactive este reprezentat în figura 

2.2.4. 

Pentru a simplifica modul de interpretare a rezultatelor se vor utiliza 20 plane 

transversale pentru prelevarea valorilor, situate la o distanta de 10mm unul de celălalt, începând 

de la orificiul injectorului de combustibil, conform figurii 2.3.3. 
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Estimarea valorilor măsurate pe cele 20 de plane se realizează prin medierea valorilor 

pe fiecare plan, astfel obținând valorile specifice pentru toate simulările efectuate. Pe baza 

acestor valori măsurate au fost determinate graficele prezentate în figurile următoare. Pentru o 

mai bună vizualizare a graficelor, se vor reprezenta grafic doar valorile concentrațiilor masice 

în zona de evacuare a gazelor de ardere, la 190mm față de injector. 

 

Figura 2.3.3 Planele pentru prelevarea valorilor măsurate 

 

 

Figura 2.3.4 Concentrații masice monoxid de carbon pentru cazurile analizate 
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În figura 2.3.4 este prezentată o analiză comparativă a dispunerii fracțiilor masice de 

monoxid de carbon pentru valori ale raportului de exces de aer 1,05 și 1,15 și temperatura de 

preîncălzire a aerului utilizat.  

 

Figura 2.3.5 Concentrații masice oxigen atomic pentru cazurile analizate  

 

În figura 2.3.5 este prezentată o analiză comparativă a dispunerii fracțiilor masice de 

oxigen atomic pentru valori ale raportului de exces de aer 1,05 și 1,15 și temperatura de 

preîncălzire a aerului utilizat. 
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În figura 2.3.6 este prezentată o analiză comparativă a dispunerii fracțiilor masice de 

hidroxil pentru valori ale raportului de exces de aer 1.05 și 1.15 și temperatura de preîncălzire 

a aerului utilizat. 

 

Figura 2.3.6 Concentrații masice hidroxil pentru cazurile analizate  
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În figura 2.3.7 este prezentata o analiză comparativă a dispunerii fracțiilor masice 

dioxid de carbon pentru valori ale raportului de exces de aer 1.05 și 1.15 și temperatura de 

preîncălzire a aerului utilizat. 

 

Figura 2.3.7 Concentrații masice dioxid de carbon pentru cazurile analizate 

 

În figura 2.3.8 este prezentată o analiză comparativă a dispunerii fracțiilor masice oxid 

de azot pentru valori ale raportului de exces de aer 1.05 și 1.15 și temperatura de preîncălzire 

a aerului utilizat. 

Simulările reprezentate în aceste grafice au avut rolul de a justifica ideea de cercetare, 

și anume utilizarea aerului preîncălzit în procesele de ardere ale gazului natural, pornind de la 

ideea de reducere a emisiilor poluante. Camera de ardere în care au fost desfășurate aceste 

simulări a fost proiectata preliminar pentru a valida ideea cercetării, urmând ca în următorul 
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capitol să fie reprezentate toate etapele parcurse pentru proiectarea și construcția standului 

experimental care va fi utilizat pentru validarea experimentală. 

În cadrul acestor simulări preliminare se constată o reducere a emisiilor poluante în 

câteva cazuri. Pentru cazul în care excesul de aer este 1.15, se constata ca fracția masică de 

oxid de azot se reduce proporțional cu creșterea temperaturii de preîncălzire a aerului, până 

când atinge valoarea de 600K, mai apoi, concentrația oxidului de azot creste. Se observă ca 

fracțiile masice de monoxid de carbon și dioxid de carbon devin mai concentrate în zona de 

injecție a combustibilului gazos și a aerului primar, și au valori mai mici odată cu creșterea 

temperaturii de preîncălzire pana la 800K. Totodată, se constată creșterea valorilor 

concentrațiilor masice a oxigenului atomic și a hidroxilului, odată cu creșterea temperaturii de 

preîncălzire a aerului. 

 

Figura 2.3.8 Concentrații masice oxid de azot pentru cazurile analizate  

 

Pe măsură ce temperatura de preîncălzire a aerului creste, apar modificări și asupra 

câmpului de viteze, fiind identificate viteze tot mai mari în zona de intrare a aerului în camera 
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2.4 Alegerea geometriei optime a injectorului turbionar pentru aer primar 

După cum a fost menționat și în subcapitolul anterior, pentru obținerea unui efect de 

turbionare în interiorul camerei de ardere se poate utiliza atât un element de turbionare în zona 

de introducere a aerului primar, cât și elemente geometrice care pot produce turbionarea 

amestecului de gaze de ardere în interiorul camerei de ardere prin injectarea aerului secundar 

(aer de diluție) sub diferite forme. În continuare vom analiza efectele pentru ambele soluții 

constructive. 

De asemenea, și în cazul acestor simulări se aleg soluțiile simplificate de design pentru 

a reduce din timpul de calcul necesar însă fără a afecta rezultatele obținute. Camera de ardere 

proiectată va avea o zonă primară unde se injectează aerul primar și combustibilul gazos urmată 

de o zonă în care are loc arderea, prevăzută cu 12 orificii pentru aerul secundar (de diluție), 

dispuse pe circumferința pereților camerei de ardere pe plane paralele la distanța de 50mm. 

Au fost analizate câteva soluții referitoare la obținerea efectului de turbionare în 

interiorul camerei de ardere utilizând turbionarea gazelor de ardere prin dispunerea orificiilor 

de admisie a aerului secundar în diferite forme raportat la suprafața peretelui camerei de ardere. 

Astfel aerul poate fi introdus perpendicular pe axul longitudinal al camerei de ardere, sau 

tangențial față de peretele camerei de ardere. Pe lângă aceste două variante a mai fost analizată 

și posibilitatea de a injecta aerul secundar astfel încât sensul turbionului format să fie orientat 

la fel cu turbionul creat de elementul de injectare a aerului principal sau orientat în sens opus. 

  

Figura 2.4.1 Orificii de diluție dispuse 

perpendicular 

 

Figura 2.4.2 Orificii de diluție dispuse 

tangențial, decalate cu 25 mm față de 

peretele camerei de ardere, în același sens cu 

orificiile de injectare a aerului primar 
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Figura 2.4.3 Orificii de diluție dispuse 

tangențial, decalate cu 25 mm față de 

peretele camerei de ardere, în sens opus față 

de orificiile de injectare a aerului primar 

 

Figura 2.4.4 Orificii de diluție dispuse 

tangențial, decalate cu 10 mm față de 

peretele camerei de ardere, în același sens cu 

orificiile de injectare a aerului primar 

 

 

Figura 2.4.5 Orificii de diluție dispuse tangențial, decalate cu 10 mm fata de peretele camerei 

de ardere, in sens opus fata de orificiile de injectare a aerului primar 
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3. CERCETĂRI EXPERIMENTALE 

3.1 Proiectarea camerei de ardere 

Având ca punct de plecare simulările prezentate sumar în capitolul anterior al prezentei 

lucrări, următoarea activitate desfășurata în cadrul cercetării doctorale a presupus proiectarea 

camerei de ardere. 

Pe baza simulărilor prezentate anterior au fost analizate și stabilite criteriile care stau la 

baza proiectării camerei de ardere. Comparativ cu multe camere de ardere utilizate în diverse 

lucrări ce urmăresc în principal analiza proceselor de ardere și utilizează camere de ardere 

adaptate de la diverse aplicații, cum ar fi turbomotoare, combustoare comerciale etc., în cazul 

prezentei lucrări s-a optat pentru o cameră de ardere proiectată special pentru a îndeplini scopul 

lucrării și care prezintă un avantaj prin posibilitatea de utilizare a tehnologiei PLIF datorită 

celor 2 ferestre din cuarț de pe exteriorul camerei de ardere.  

Spre deosebire de studiile disponibile în literatura de specialitate unde de obicei se 

realizează analize separate ale unui combustibil, utilizând o camera de ardere existentă pentru 

monitorizarea compoziției gazelor de ardere și o a doua cameră de ardere realizată dintr-un 

arzător și un cilindru din cuarț pentru efectuarea măsurătorilor utilizând tehnologia PLIF, în 

cazul prezentei lucrări s-a optat pentru proiectarea unei camere de ardere care să permită 

efectuarea măsurătorilor utilizând PLIF simultan cu utilizarea aerului de diluție. Acest aspect 

presupune din păcate dezavantajul unor zone de stagnare, nedorite în interiorul camerei de 

ardere, de aceea soluția tehnică aplicată a presupus realizarea unei camere de ardere cu 

diametru interior mare, de aproximativ 280mm și o zonă de injectare a combustibilului și a 

aerului primar cât mai restrânsă în zona centrala a camerei de ardere, astfel încât curgerea 

fluidului să nu fie influențată de geometria camerei de ardere. 

 

Figura 3.1.1 Model 3d al camerei de ardere 

 

Pentru verificarea conceptului camerei de ardere propuse au fost efectuate simulări de 

curgere reactivă utilizând modelul camerei de ardere prevăzut cu ferestrele din cuarț. Pentru 

efectuarea unei analize simplificate a fost recreat volumul de fluid din camera de ardere. 

Calculele inițiale au presupus ca toate proprietățile cu excepția densității sunt constante. In 

timpul simulărilor, amestecul de fluide are proprietăți constante, doar densitatea acestui 
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amestec variază în raport cu temperatura și compoziția. Utilizarea unor proprietăți de transport 

constante (vâscozitate, conductivitate termică, coeficienți de difuzie masică) este acceptabila 

în cazul curgerilor turbulente complet dezvoltate.  

Pentru a diminua efectul negativ produs de prezența celor doua ferestre din cuarț au fost 

analizate din punct de vedere numeric mai multe soluții constructive ale camerei de ardere, 

fiind analizată în primul rând influența injectării unui aer de diluție din partea frontală a camerei 

de ardere, în acest mod fiind indus un efect de turbionare asupra curgerii, astfel minimizând 

influența zonelor de stagnare. 

Astfel au fost realizate mai multe modele care cu caracteristici diferite, care ulterior au 

fost analizate utilizând modulul Fluent din ANSYS. S-a avut în vedere ca principal criteriu 

analiza comparativă a pofilelor de curgere în aceste cazuri de curgere reactivă, cât și a 

câmpurilor de viteze determinate în urma analizelor. Au fost studiate cazuri ce presupun ardere 

utilizând aer primar injectat utilizând un injector turbionar și aer de diluție injectat doar pe 

circumferința camerei de ardere, cât și soluții tehnice ce presupun injectarea unei cantități de 

aer de diluție frontal, în zona principala a arderii, utilizând diferite valori ale debitelor. 

În figura 3.1.2 este reprezentată camera de ardere cu orificii pentru aerul de diluție 

dispuse atât frontal, cât și pe circumferință. Cazurile analizate au presupus camera de ardere 

utilizând aer de diluție injectat fie doar prin orificii dispuse pe circumferință, fie și prin 

intermediul unor orificii dispuse frontal. Astfel, au fost analizate următoarele variante de 

injectare a aerului de diluție: prin intermediul a 12 orificii cu o secțiune totală de 80 mm2; aer 

de diluție injectat prin 12 orificii cu diametrul de 1,5 mm dispuse frontal, 8 orificii dispuse pe 

circumferința camerei de ardere, cu o secțiune de 38,2 mm2; aer de diluție injectat prin 12 

orificii cu diametrul de 1,5 mm dispuse frontal, în același sens cu injectorul turbionar, 8 orificii 

dispuse pe circumferința camerei de ardere, cu o secțiune de 38,2 mm2; 12 orificii cu diametrul 

de 3 mm, dispuse frontal și 8 orificii de injectare a aerului secundar cu o secțiune totală de 38,2 

mm2. 

 

Figura 3.1.2 Camera de ardere cu 12 orificii de diluție in zona primara cu diametru de 3mm 
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La finalul prezentării acestor soluții analizate se regăsește și analiza comparativă între 

rezultatele obținute în urma analizei utilizând modulul Fluent. Este important de evidențiat 

influența geometriei camerei de ardere asupra câmpului de viteze din camera de ardere, asupra 

procesului de curgere turbulentă reactivă din camera de ardere cu accent deosebit asupra 

concentrațiilor de emisii poluante rezultate pentru cazurile analizate. 

Pentru a justifica alegerea modelului optim al camerei de ardere este necesara 

prezentarea comparativă a rezultatelor simulărilor efectuate. Așadar, în următoarele figuri vor 

fi corelate și reprezentate influențele asupra câmpului de viteze, câmpului de temperaturi și a 

concentrațiilor masice a compușilor poluanți. Din punct de vedere al curgerii nereactive 

simulate, este de așteptat ca varianta reprezentata in cea de a 3-a soluție constructiva sa fie cea 

preferata, iar in acest caz sa se obțină influențe minime ale celor doua ferestre din cuarț asupra 

procesului de ardere. În acest caz s-a optat pentru dispunerea unor orificii ale aerului de diluție 

în plan frontal al camerei de ardere, dispuse spre exteriorul camerei de ardere, iar 

dimensionarea acestora s-a realizat astfel încât aerul de diluție sa intre în camera de ardere cu 

debit și viteze mari, obținându-se în apropierea pereților camerei de ardere o masă de aer ce se 

deplasează circular spre zona de evacuare a gazelor de ardere, ducând astfel și la răcirea 

pereților camerei de ardere, obținând totodată și o dirijare a curgerii reactive generate de 

procesul de ardere dintre combustibil si oxidant. 

În urma simulărilor efectuate asupra celor 4 cazuri propuse, referitor la câmpurile de 

viteze înregistrate se poate concluziona ca doar în cazul soluțiilor 3 și 4 se poate obține o 

curgere corespunzătoare în interiorul camerei de ardere, orientată spre zona de evacuare a 

gazelor.  

  

a) orificii aer de diluție pe circumferință 
b) orificii aer de diluție frontal (diametru 

1,5 mm) și pe circumferință 
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c) orificii aer de diluție frontal (diametru 

1,5 mm, orientate în aceeași direcție cu 

injectorul turbionar) și pe circumferință 

d) orificii aer de diluție frontal (diametru 3 

mm) și pe circumferință 

Figura 3.1.3 Reprezentarea câmpului de viteze pentru cele 4 cazuri analizate 

 

  

a) orificii aer de diluție pe circumferință 
b) orificii aer de diluție frontal (diametru 

1,5 mm) și pe circumferință 

  

c) orificii aer de diluție frontal (diametru 

1,5 mm orientate în aceeași direcție cu 

injectorul turbionar) și pe circumferință 

d) orificii aer de diluție frontal (diametru 3 

mm) și pe circumferință 

Figura 3.1.4 Reprezentarea câmpului de temperaturi pentru cele 4 cazuri analizate 
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Având în vedere dispunerea câmpului de temperaturi pentru cele 4 cazuri, este evident 

că prima soluție constructivă a camerei de ardere nu corespunde din punct de vedere a 

temperaturii estimate în zona pereților camerei de ardere. In cel de-al doilea caz prezentat se 

observa o temperatură mai redusa în zona pereților camerei de ardere, însă, corelat cu imaginea 

corespunzătoare din figura 3.1.8 se observă ca fenomenul de curgere turbulentă este afectat de 

viteza mare de curgere a aerului de diluție și de prezența celor doua ferestre din cuarț. In al 4-

lea caz analizat, se observa tendința de întoarcere a flăcării spre injector, fapt datorat în special 

vitezei reduse de injectare a aerului de diluție.  

  

a) orificii aer de diluție pe circumferință 
b) orificii aer de diluție frontal (diametru 

1,5 mm) și pe circumferință 

  

c) orificii aer de diluție frontal (diametru 

1,5 mm orientate în aceeași direcție cu 

injectorul turbionar) și pe circumferință 

d) orificii aer de diluție frontal (diametru 3 

mm) și pe circumferință 

Figura 3.1.5 Reprezentarea curgerii turbulente in interiorul camerei de ardere pentru cele 4 

cazuri analizate 

 

Așa cum a fost prezentat și în capitolul anterior, în urma proceselor de ardere a unor 

combustibili gazoși, precum gaz natural, rezultă compuși chimici cum ar fi bioxid de carbon, 
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monoxid de carbon, oxizi de azot, etc. Dintre aceștia, un impact negativ asupra mediului 

înconjurător este reprezentat în special de monoxid de carbon și oxizii de azot.  

Sursa principală de monoxid de carbon o constituie arderea incompletă a carbonului 

din combustibil care se oprește la stadiul intermediar de monoxid de carbon, atunci când aerul 

de ardere este insuficient (amestec bogat). Cea mai mare cantitate de monoxid de carbon este 

eliberată în atmosferă de motoarele cu ardere internă. 

Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor și inflamabil. Este un gaz foarte toxic 

și periculos deoarece are o acțiune extrem de insidioasă (nu are efect iritant și deci prezența sa 

în aer nu este sesizată). Inhalarea monoxidului de carbon duce la asfixiere deoarece blochează 

absorbția oxigenului de către hemoglobină (afinitatea acesteia față de monoxid de carbon este 

de aproximativ 300 ori mai mare decât pentru oxigen). Monoxidul de carbon este periculos 

chiar și la concentrații mici, mai ales că victima nu este conștientă de faptul că este intoxicată.  

La instalațiile de ardere mai vechi nu se punea problema formării de monoxid de 

carbon, deoarece acestea funcționau cu un ușor exces de aer. La instalațiile de ardere moderne 

însă, unde se urmărește funcționarea cu exces de aer 1.05-1.15 și care urmăresc reducerea altor 

poluanți, monoxidul de carbon se poate forma ca o consecință a condițiilor de ardere impuse 

(de exemplu, la arderea în trepte, la care există o regiune de ardere cu amestec bogat, care 

favorizează formarea monoxidului de carbon) (Bogdan HORBANIUC 2008).  

În acest caz, este de dorit o răcire lentă a gazelor de ardere, care favorizează 

recombinarea monoxidului de carbon, adică trecerea înapoi în dioxid de carbon. La o răcire 

rapidă se constată o creștere cu câteva ordine de mărime a conținutului de monoxid de carbon 

din gazele de ardere fată de condițiile de echilibru. Aceasta este explicația emisiilor însemnate 

de monoxid de carbon ale motoarelor cu ardere internă, la care exact aceste condiții sunt 

îndeplinite. Pe lângă proiectarea instalației de ardere pentru a reduce emisiile de monoxid de 

carbon, urmărind omogenitatea amestecului comburant și excesul de aer optim, o altă soluție 

este reprezentată de cataliza la temperatură scăzută (400 .. 500oC).  

Oxizii de azot rezultați în urma arderii sunt monoxidul de azot (NO), dioxidul de azot 

(NO2) și protoxid de azot (N2O). Oxizii de azot sunt compuși poluanți care apar la arderea 

oricărui combustibil în prezența aerului. Explicația constă în faptul că azotul, care este un gaz 

necombustibil, se combină cu oxigenul la temperaturi ridicate, sursa oxizilor de azot fiind 

azotul din aer. O bună perioadă de timp oxizii de azot au fost ignorați, deoarece se urmărea 

doar obținerea unei eficiențe a arderii cât mai ridicate.  

Rezultă că la ardere intervin două cerințe care intră în conflict:  

a) ridicarea temperaturii adiabatice de ardere care mărește eficiența arderii; 

b) reducerea temperaturii adiabatice de ardere prin care scade producerea oxizilor de 

azot.  

Pragul dincolo de care formarea oxizilor de azot devine importantă este 1500oC.  
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Monoxidul de azot este un gaz incolor și inodor. Este iritant pentru ochi şi căile 

respiratorii, produce cefalee, iar la expunere prelungită produce sufocare, cianoză și în final, 

moarte. Monoxidul de azot este precursorul pentru formarea dioxidului de azot și constituie 

una din cauzele formării ozonului. Formarea monoxidului de azot are la bază 4 mecanisme, 

funcție de sursa de azot și de locul de formare: termic (Zeldovich), instantaneu (Fenimore), din 

protoxid de azot și din combustibil. 

Dioxidul de azot (NO2), numit și hipoazotidă, este un gaz roșcat-maro cu miros 

sufocant și acțiune iritantă asupra căilor respiratorii. La expunere prelungită provoacă edem 

pulmonar și în final, decesul. Are un potențial oxidant ridicat, atacând masele plastice și 

acoperirile de protecție (lacuri şi vopsele). Datorită proprietăților de oxidant puternic, poate 

deveni exploziv în prezența alcoolilor, a hidrocarburilor, și a substanțelor organice (în special 

a combustibililor fosili). Se combină cu vaporii de apă din atmosferă, producând acid azotic, 

care este puternic coroziv. 

Dioxidul de azot se formează direct în procesul de combustie la temperaturi de 700oC 

... 950oC, în special în cazul combustibililor solizi și la timpi de rezidență mari și exces de aer 

ridicat. 

Reducerea și controlul emisiilor de oxizi de azot se fac prin următoarele 4 metode, 

derivate din metodele generale de control al poluării  

1. Tratarea preliminară 

2. Modificarea procesului 

3. Modificarea arderii 

4. Tratarea post-ardere a gazelor de ardere 

In figura 3.1.6 este prezentată comparativ dispunerea câmpului de concertații pentru 

diferiți compuși rezultați în urma arderii, cât și valorile maxime și minime, pentru fiecare din 

cele 4 soluții constructive prezentate anterior. 

concentrații masice monoxid de carbon concentrații masice monoxid de azot 

  

a) orificii aer de diluție pe circumferință 
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b) orificii aer de diluție frontal (secțiune 1,5 mm) și pe circumferință 

  

c) orificii aer de diluție frontal (secțiune 1,5 mm orientate în aceeași direcție cu 

injectorul turbionar) și pe circumferință 

  

d) orificii aer de diluție frontal (secțiune 3 mm) și pe circumferință 

Figura 3.1.6 Concentrații masice ale monoxidului de carbon și monoxidului de azot pentru 

cele 4 cazuri analizate 

 

Pentru ambele concentrații masice, se observa că în soluțiile 3 și 4 se obțin valorile 

minime, însă așa cum s-a arătat anterior, pentru soluția 4 se estimează că flacăra va tinde să se 

întoarcă spre injector. De aceea, soluția constructivă aleasă este reprezentată de soluția 3, 



34 

 

utilizând 12 orificii pentru aerul de diluție cu diametrul de 3 mm, dispuse frontal, și 8 orificii 

pentru aerul secundar dispuse pe circumferința camerei de ardere, cu diametrul de 8 mm, 

amplasate la o distanta de 60 mm de injectorul turbionar. Debitele estimate pentru exces de aer 

1.15 sunt : 3.2 kg/h pentru aer de diluție si 1.61 kg/h pentru aer secundar. Pentru aceste debite 

se obțin viteze ale aerului in zona de injectare a aerului de diluție de 2 m/s si in zona de injectare 

a aerului secundar de 2.27 m/s. 

În urma determinării formei optime a camerei de ardere este necesara și o definire a 

relațiilor de calcul și a parametrilor procesului de ardere, pentru a putea efectua analiza 

comparativa a cercetărilor numerice și a celor experimentale. 

3.2 Proiectarea unui injector turbionar 

După modul de generare a efectului de turbionare, camerele de ardere pot fi clasificate 

în doua categorii în funcție de principiul utilizat pentru a genera turbionarea amestecului:  

- camere de ardere ce utilizează un injector turbionar ce injectează amestecul într-o incintă iar 

procesul de ardere are loc în interiorul acesteia sau chiar continuă și în afara camerei de ardere;  

- camera de ardere ciclonica, o cameră de formă cilindrică, în care aerul este injectat prin orificii 

dispuse tangențial, iar gazele de ardere sunt evacuate printr-un orificiu situat la capătul opus al 

camerei de ardere. 

Turbulențele cresc considerabil limitele de stabilitate ale majorității flăcărilor; de fapt, 

cu anumite injectoare turbionare, limitele de dispersie sunt practic infinite. Camerele de ardere 

de tip ciclonic au zone mari de curgere inversă care asigură un timp mai îndelungat al 

omogenității amestecului combustibil / aer. Acestea sunt utilizate de obicei pentru arderea 

materialelor dificile, cum ar fi cărbunele de calitate slabă sau deșeurile vegetale. Spre deosebire 

de injectorul turbionar care are de obicei o zonă centrală de recirculare toroidală, combustorul 

ciclonic are adesea până la trei zone de recirculare toroidală concentrice.  

Aceste zone de recirculare de forma toroidală, care recirculă căldura și speciile chimice 

active la baza flăcării, reducând astfel cerințele de viteză pentru stabilizarea flăcării, sunt 

formate numai la valori ale scărilor de turbulență mai mari de 0,6 (A. C. N. A. Chigier 1967). 

Curgerea turbulenta fără recirculare a fost studiata de mai mulți autori (J. M. N. A. 

Chigier 1964), (Emmons H.W. 1967) , însă cele mai importante efecte ale curgerii turbulente 

sunt produse de recirculare. (N. Syred 1974) 

Numărul de turbulenta definește în principal rezistența unei curgeri turbulente, iar la o 

anumita valoare, 𝑆 ≥ 0.60, fluxul de reactanți de-a lungul axei flăcării se deplasează înapoi. 

Ca urmare, zona exterioară a flăcării se lărgește și se formează o zonă de recirculare centrală 

(Jerzak W. 2016) (Abdel-Al M. A. 2013). În această zonă, recircularea de produse de ardere 

fierbinți îmbunătățește amestecarea reactanților. 

Luând în considerare aspectele pozitive ale curgerii turbulente, cu alte cuvinte, impactul 

pozitiv asupra proprietăților flăcării și caracteristicile stabilității flăcării, mulți cercetători au 
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investigat fenomenul de ardere stabilizata de fenomenul de turbionare atât experimental cât și 

numeric. 

O cercetare experimentală efectuată până în prezent a presupus construcția unei camere 

de ardere pentru a investiga efectele scărilor de turbulență asupra limitelor de stabilitate, care 

sunt delimitate de raporturi de echivalență de întoarcere a flăcării și de explozie, pentru arderea 

gazului natural într-un tub de cuarț. De asemenea, ei au examinat efectele atmosferei de ardere 

prin modificarea concentrației de oxigen din aer sau adăugarea de dioxid de carbon la aerul 

îmbogățit cu oxigen. Rezultatele acestui studiu au arătat că adaosul de oxigen îmbunătățește 

funcționarea stabilă a procesului de ardere a gazului natural în arzătorul respectiv, cu toate 

acestea, are un efect semnificativ asupra limitei de evacuare. Indiferent de atmosfera de ardere, 

s-a constatat că flăcările obținute la arderea gazului natural prezintă mai puțin tendința de 

întoarcere spre injector.  (Jerzak W. 2016) 

Pentru a analiza legătura dintre turbulență și reacțiile chimice în formarea oxizilor de 

azot, un alt studiu prezintă atât cercetări experimentale, cât și numerice utilizând amestec de 

gaz metan și aer. S-a adăugat amoniac în metan pentru a reprezenta azotul legat de combustibil 

iar scările de turbulență variate de la 0 la 1 pentru a evalua efectele sale asupra formării oxidului 

de azot. Rezultatele acestui studiu au relevat faptul că scara de turbulență are un efect asupra 

formarii NO, nivelurile de NO emise cresc mai întâi apoi se reduc sau vice-versa. De asemenea, 

s-a constatat că intensitatea turbulentă scade brusc și apoi crește ușor odată cu creșterea scării 

de turbulenta (Zhou L. X. 2002). 

Impactul intensității turbulențelor asupra proceselor de ardere este un fenomen complex 

și dificil de caracterizat. Deoarece variațiile numărului de turbulență definit anterior modifică 

câmpul de curgere; intensitatea turbulenței, distribuția câmpului de temperaturi și a speciilor 

chimice se schimbă iar aceste variații influențează procesul de ardere la rândul său, dar 

impactul relativ al acestor variații nu este ușor de estimat. 

Alte  experimente pe diverse amestecuri de gaze de sinteza și au examinat efectele 

numărului de turbulenta asupra stabilității procesului de ardere a amestecurilor respective 

(Sayad P. 2016). au demonstrat că reducerea scării de turbulenta de la 0,66 la 0,53 scade rata 

de întoarcere a flăcării. A fost analizat, de asemenea, câmpul de curgere în camera de ardere 

folosind tehnica PIV (Particle Image Velocimetry) la diferite valori ale scării de turbulenta și 

diferite raporturi de echivalență, și au constatat că daca raportul de echivalență creste spre 

limita superioara de operare atunci apar modificări ale câmpului de curgere la diferite scări de 

turbulență. 

Scara de turbulenta determină, de asemenea, poziția flăcării in camera de ardere cat și 

mecanisme de apariție a efectului de întoarcere a flăcării (Dam B. 2011). 

În cazul curgerilor reactive, recircularea produselor de ardere cu temperatura ridicata 

asigură prezența acestora în apropierea orificiului de evacuare a arzătorului, acționând astfel ca 
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un element aerodinamic asupra flăcării, care stabilizează flacăra chiar și la viteze mari de 

curgere și în condiții în care excesul de aer este subunitar.  

Tehnologia de ardere utilizând pre-amestec, stabilizată utilizând principiul de injector 

turbionar este o tehnică aplicată deseori în cazul turbinelor cu gaze pentru a reduce emisiile de 

oxid de azot, permițând o amestecare eficientă între componentele reactive ale amestecului de 

combustibil / aer înainte de a ajunge în zona de ardere, astfel prevenind și instabilitatea flăcării. 

Pornind de la aceasta, în lucrarea  (Li S. 2017) este propus un combustibil pre-amestecat parțial 

și au fost studiate efectele scării de turbulenta, a diluției aerului utilizat în procesul de ardere 

cu azot dar și efectul scărilor de turbulenta asupra dinamicii procesului de ardere prin analizarea 

câmpurilor de curgere reactiva și non-reactiva și prin folosirea metodei LES (Large Eddy 

Simulation). 

S-a arătat că apariția ruperii vortexului devine mai frecventă la numere Reynolds mari; 

tipul de rupere a vortexului este controlat de scara de turbulenta; pe măsură ce numărul de 

turbulenta crește, instabilitatea de forfecare și ruperea vortexului cresc, iar rata de ardere a pre-

amestecului crește (Li S. 2017). 

În plus față de aceste studii rezumate mai sus, mulți cercetători au investigat 

caracteristicile și aspectele dinamice ale curgerii turbulente, acordând o atenție deosebită 

asupra mecanismului de descompunere a vortexului, în ceea ce privește modul, tipul etc. (Paik 

J. 2010) (M. 2017) (Chen B. 2016).  

Efectul intensității turbionarii, cu alte cuvinte, a scărilor de turbulenta sau mai exact a 

unghiului de înclinare a palelor sau a componentelor ce creează efectul de turbionare, asupra 

caracteristicilor transferului de căldură este, de asemenea, un subiect intens investigat în multe 

lucrări (Chen B. 2016) (Ahmed Z. U. 2016) (Zhang F. 2016) . În ciuda impactului pozitiv al 

efectului de turbionare în cazul curgerii reactive, crește tendința de instabilitate. Mai mult, 

curgerea turbulentă este sensibilă la diferiți factori ce pot apărea in urma procesului de ardere, 

iar fizica și dinamica sa sunt încă neclare (N. 2016).  

După cum s-a menționat anterior, procesele de ardere stabilizată cu ajutorul efectului 

de turbionare sunt utilizate pe scară largă la motoarele moderne cu turbină cu gaze, din cauza 

reglementărilor stricte privind emisiile. Cu toate acestea, în cazul proceselor de ardere cu pre-

amestec, flăcările obținute sunt mai predispuse la instabilități precum explozia, întoarcerea 

flăcării, stingere etc., deoarece nu există mecanisme de controlare a curgerii într-un mod 

efectiv. În această privință, câteva studii au investigat instabilitățile de ardere ale 

combustibililor stabilizați prin turbionare, luând în considerare efectele scării de turbulenta 

(Tong Y. 2017) (Runyon J. 2018). In plus, au fost efectuate studii suplimentare ale proceselor 

de ardere utilizând stabilizarea flăcării prin efectul de turbionare în diferite combustoare de 

laborator, atât de scara mica cât și de scară mare, cât și combustoare alimentate utilizând soluții 

moderne, alternative, de combustibili lichizi si solizi (Valera-Medina A. 2017) (Wei H. 2017) 

(Hu L. 2013) (Harun Y. 2019) 34-37. 
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3.2.1 Proiectarea injectorului utilizat în cadrul instalației experimentale 

Curgerea turbulenta constituie un mod simplu și eficient de stabilizare a flăcărilor în 

camere de ardere (N. Syred 1974) (Lilley 1977). Acest lucru se realizează prin determinarea 

efectului de turbionare a fluxului pentru a stabili un gradient de presiune ridicat care induce o 

inversare a fluxului și definește o zonă de recirculare centrală. În condiții de curgere reactivă, 

recircularea gazelor arse menține o regiune de gaze fierbinți în apropierea evacuării 

injectorului, care servește la menținerea unei viteze mari a flăcării chiar și în cazul unui amestec 

sărac. Utilizând soluții pentru recircularea gazelor fierbinți și a radicalilor rezultați în urma 

reacțiilor de ardere se pot utiliza presiuni joase in camera de ardere (Douglas Feikema 1990), 

se poate stabiliza flacăra (M. Stöhr 2011), și se poate reduce formarea de NOx prin 

îmbunătățirea amestecării compușilor reactivi înainte de a ajunge în zona de ardere (T. C. 

Claypole 1981) (Anacleto P. M. 2003). 

De asemenea, curgerea turbulenta are avantajul de a proteja injectorul în raport cu 

flacăra, deoarece un flux proaspăt de aer separă regiunea reactivă de injector. Acest lucru diferă 

în mod deosebit de alte tipuri de stabilizatori de flacără. Un parametru relevant al fluxurilor de 

turbionare este scara de turbulență care în esență compară fluxul axial al momentului tangențial 

Gθ cu fluxul de moment axial Gz și poate fi definit prin relația (4.1) (N. A. Chigier 1964): 

𝑆 = Gθ / (RGz)          (3.1) 

unde R este raza exterioară a injectorului cilindric. Relația de mai sus poate fi scrisă și sub 

forma (4.2) daca consideram ca presiunea este neglijată: 

𝑆 =
∫ 𝑢𝑧𝑢𝜃𝑟

2𝑑𝑟
𝑅
0

𝑅 ∫ 𝑢𝑧
2𝑅

0 𝑟𝑑𝑟
                 (3.2) 

Se știe că procesele de ardere turbulente sunt controlate cu ajutorul scării de turbulență 

și că modificarea acestui parametru are un impact important asupra dinamicii flăcării. În 

majoritatea sistemelor practice, acest parametru este fixat, însă unele injectoare turbionare au 

fost proiectate pentru a permite modificări geometrice sau de debit care se reflectă în viteza de 

rotație impusă curgerii modificând astfel scara de turbulență (R. Rawe 1981) (D. Durox 2013). 

În cadrul prezentei lucrări au fost analizate și executate 3 componente pentru 

turbionarea aerului primar, având unghiul de înclinare a fantelor cu valori de 15o, 20o, 25o. S-a 

ales aceasta abordare în special datorită diferenței vitezelor de curgere în urma utilizării unor 

rapoarte diferite intre aerul primar și aerul secundar, cât și în urma utilizării mai multor valori 

pentru excesul de aer. 

De asemenea, pentru stabilirea configurației optime a injectorului turbionar au fost 

efectuate teste preliminare cu scopul de a urmări modul de desfășurare a procesului de ardere, 

stabilitatea flăcării dar și compușii rezultați în urma arderii. Pentru această etapă, au fost 

executate configurațiile de injector turbionar proiectate inițial, prezentate în figurile 3.2.1-

3.2.4. 
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În urma asamblării injectorului turbionar de diferite construcții pe camera de ardere, s-

a realizat o validare experimentală a datelor obținute în urma analizelor cu element finit cu 

privire la curgerea de tip non-reactivă prin injector. Scopul acestor încercări a fost determinarea 

soluției optime pentru a asigura turbionarea amestecului într-un mod eficient pentru a 

îmbunătăți procesul de ardere, monitorizând cu ajutorul analizorului de gaze TESTO 350 

valorile obținute pentru concentrațiile compușilor monoxid de carbon, dioxid de carbon și oxizi 

de azot, acestea fiind coroborate cu coeficientul de exces de aer determinat. Un alt parametru 

urmărit a fost temperatura flăcării măsurată cu ajutorul unui termocuplu instalat la o distanta 

de 50mm de la ieșirea din tubul de foc. 

În figura 3.2.1 este reprezentat prima variantă de injector turbionar analizată 

experimental. Această soluție nu a satisfăcut criteriile de analiză a procesului de ardere, 

obținând o flacără instabilă și valori ridicate ale emisiilor de monoxid de carbon. Orificiul de 

injectare a combustibilului are o secțiune de curgere de 1,30 mm2 iar piesa ce asigură curgerea 

turbulentă a oxidantului are o secțiune totală de trecere de 96 mm2 compusă din 12 orificii de 

secțiune dreptunghiulară dispuse la un unghi de 20 de grade față de axa longitudinală a piesei. 

Utilizarea acestei soluții nu a fost favorabila, deoarece a rezultat o flacără instabilă, iar în urma 

procesului de ardere s-a constatat prezența unei cantități de combustibil nears în gazele de 

ardere.   

 

Figura 3.2.1 Detaliu al injectorului turbionar 
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Figura 3.2.2 Detaliu al injectorului turbionar 

Următoarea soluție de injector turbionar testată experimental are o construcție similară 

cu cea prezentată anterior, însă, așa cum se poate observa în figura 3.2.3, ieșirea amestecului 

comburant din secțiunea conică se va realiza doar prin cele 6 orificii ovale dispuse pe 

circumferință, iar în interior este instalata o piesa de forma conica având rolul de a preveni 

formarea unei zone de stagnare a curgerii. 

Această soluție a condus la obținerea unor valori medii a emisiilor de monoxid de 

carbon de 120 ppm pentru arderea cu exces de aer 1.15, caz în care flacăra obținută era stabilă. 

 

Figura 3.2.3 Detaliu al injectorului turbionar 

 

În figura 3.2.4 este prezentată o vedere în secțiune a unui alt injector turbionar testat. 

Această soluție presupune utilizarea unei conducte de alimentare cu combustibil de dimensiuni 

mai mici, astfel încât injectarea combustibilului gazos se va realiza înainte de piesa proiectată 

pentru a realiza turbionarea aerului, fiind dirijat spre fantele de injectare de piesa conică 



40 

 

montată  la 5 mm de orificiul de alimentare cu gaz. În acest caz se obține o flacără stabilă pentru 

arderea gazului natural cu exces de aer cuprinse între 1.05 și 1.25.  

Temperatura măsurată în interiorul camerei de ardere la 50 mm de flacăra este de 

820oC, valorile emisiilor poluante înregistrate cu ajutorul analizorului de gaze sunt 

următoarele: monoxid de carbon 80-90 ppm, dioxid de carbon 5,6%, monoxid de azot 33 ppm, 

NOx 35 ppm. 

Pentru fiecare experiment efectuat în vederea alegerii injectorului turbionator, camera 

de ardere a funcționat anterior măsurătorilor pentru o perioadă de timp de 20-30 de minute, 

înainte de efectuarea măsurătorilor finale și ajustarea excesului de aer iar apoi, după stabilirea 

regimului de lucru, camera a funcționat pentru o perioadă de încă 40 de minute pentru 

înregistrarea datelor. 

Ca și în cazul experimentelor finale, injectorul este alimentat cu aer de la un compresor 

cu piston, iar pe traseul de alimentare sunt înseriate un regulator de debit și un regulator de 

presiune de precizie, pentru a putea obține fluctuații minime ale debitului masic de aer în timpul 

funcționării.  

Această variantă va fi utilizată pentru desfășurarea experimentelor finale, în acest caz 

obținându-se valorile favorabile ale concentrației de emisii poluante pentru cele trei cazuri de 

exces de aer ce vor fi analizate. 

 

Figura 3.2.4 Detaliu al injectorului turbionar 

 3.2.2 Proiectarea unui injector turbionar variabil 

Pentru a avea o variație continuă a scării de turbulență pot fi abordate două soluții 

constructive. Prima soluție presupune modificarea distribuției gazelor între orificii de admisie 

dispuse axial și tangențial. Arzătorul analizat in lucrarea (P. A. M. Kalt 2002) se bazează pe 

acest principiu, dar au fost efectuate în principal studii privind configurațiile de flacără obținute 

în cazul arderii fără pre-amestec. Această tehnică a fost studiată și în alte cercetări, ca de 

exemplu în (Martinelli F. 2007), cu un flux inert, sau în (Khanna 2001) cu o flacără turbulentă 
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obținută in urma arderii cu pre-amestec combustibil-oxidant. A doua soluție tehnică pentru 

variația continuă a scării de turbulență se bazează pe modificarea geometriei injectorului 

turbionar. În lucrarea (Leuckel 1967) autorul a propus un sistem de pale mobile care au 

schimbat unghiul de curgere la ieșirea unui injector turbionar radial. Acest concept a fost 

utilizat în proiectul Tecflam pentru a analiza efectele curgerii turbulente asupra stabilității și 

dinamicii flăcărilor și pentru a studia influența acestui parametru asupra emisiilor poluante 

(Holzäpfel F. 2003) (P. Schmittel 2000). În lucrările (H. J. Sheen 1996) și au cercetat 

fezabilitatea unui sistem ce utilizează pale cu unghi variabil, într-un efect turbionar radial, cu 

scopul de a analiza influența acestuia asupra unui procesului de ardere turbulenta, analizând de 

asemenea posibilitatea schimbării scării de turbulență  în timpul experimentului pentru procese 

de ardere utilizând pre-amestec. Este de asemenea de remarcat faptul că, în multe studii despre 

flăcări turbulente, scara de turbulență nu este determinată, ci doar estimată utilizând expresii 

algebrice în funcție de parametri geometrici. Pornind de la acestea, în lucrarea (J. P. D. Durox 

2013) autorii au efectuat o analiză numerică a influenței numărului de turbulență asupra 

dinamicii flăcării și asupra stabilității termo-acustice a unui arzător generic. Acest lucru a fost 

realizat prin utilizarea unui nou injector turbionar care conține pale dispuse radial, având 

posibilitatea de reglaj al unghiului de înclinare. Acest lucru poate fi utilizat pentru a examina 

evoluția debitului atunci când viteza de rotație este modificată și mai precis: pentru a defini 

intervalele în care în curentul de fluid se formează un nucleu al turbionului, pentru a vedea cum 

interacționează structura cu alte curgeri și, de asemenea, pentru a delimita regiunile de 

combustie instabilă. 

De asemenea în continuare trebuie menționate câteva studii din literatura de specialitate 

referitoare la dinamica proceselor de ardere turbulentă. Acest subiect este prezentat pe larg în 

lucrarea (Syred 2006). 

Într-un articol publicat de Stöhr și colab. (Michael Stöhr 2012) s-a arătat că nucleul 

flăcării este blocat în regiunea elicoidală și că instabilitatea hidrodinamică joacă un rol esențial 

în stabilizarea flăcării. 

Este cunoscut faptul că flăcările turbulente sunt destul de sensibile la undele acustice și 

dezvoltă adesea oscilații termo-acustice auto-susținute. Acest lucru este considerat în multe 

studii dedicate predicției și controlului acestor instabilități în camerele de combustie cu 

injectoare turbionare.  

Deși literatura de specialitate referitoare la curgerea turbulentă atât reactiva cât și non-

reactivă este bogata, dinamica arderii turbulente ridică încă probleme fundamentale. 

Proiectarea  palelor de turbionare se bazează adesea pe reguli empirice, care sunt în general 

definite pentru curgerea in regim constant.  

În lucrarea (J. P. D. Durox 2013), autorii au propus un injector turbionar care a fost 

totodată testat în condiții de laborator. Astfel au intenționat să realizeze o corelare între unghiul 

de inclinare al palelor și scara de turbulență. Aceasta a fost determinat din experimente prin 
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măsurarea pofilelor de viteză la zona de ieșire a injectorului în condiții de curgere non-reactivă. 

Valorile obținute din aceste profiluri sunt apoi comparate cu estimările derivate din parametrii 

geometrici. Influența scării de turbulenta asupra poziției și dinamicii flăcării este examinată 

într-o a doua etapă a lucrării respective. Pentru unele unghiuri ale palei, arzătorul devine 

instabil. O analiză a densităților spectrale ale vitezei fluxului și a semnalelor de 

chimiluminescență este realizată pentru a examina dinamica sistemului sub influența 

combinată a termo-instabilității acustice și a formării nucleului de vortex. Analiza se 

concentrează apoi pe rolul geometriei turbionului asupra instabilităților de ardere. 

Pornind de la toate aceste cercetări efectuate până în prezent, a apărut ideea proiectării 

unui model de injector turbionar inovator, ce poate fi testat ulterior în condiții de laborator 

pentru a îmbunătăți design-ul acestuia. Acesta va face obiectul unor cercetări viitoare, proiectul 

prezentat în figurile următoare fiind de asemenea conturat sub forma unei cereri de brevet de 

invenție. 

 

Figura 3.2.2 Injectorul turbionar cu efect variabil, propus spre brevetare 

 

Figura 3.2.3 Secțiune prin injectorul turbionar cu efect variabil 
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3.3 Proiectarea standului experimental 

În urma proiectării camerei de ardere și a injectorului turbionar, ținând cont și de 

instalațiile auxiliare necesare desfășurării experimentelor, a fost proiectat standul experimental. 

Pentru aceasta s-a avut în vedere spațiul necesar montării tuturor componentelor necesare 

alimentării camerei de ardere cu combustibil cât și cu aer, astfel încât să poată fi montate pe 

același cadru atât debitmetrele masice, termocupluri, echipamentul de achiziție de date, cât și 

mecanismul de deplasare a camerei de ardere pe direcție orizontală și verticală. 

Pentru a realiza măsurători utilizând tehnologia PLIF (planar laser induced 

fluorescence) este necesar ca volumul camerei de ardere ce urmează să fie analizat, să poată 

deplasat în raport cu poziția fasciculului laser, pentru a realiza determinări în puncte bine 

definite. 

Astfel, acționarea celor două sisteme de deplasare pe cele două axe se va realiza 

utilizând motoare pas-cu-pas, ce permit mișcarea camerei de ardere pe ghidaje liniare, la poziții 

precise , cu eroare de maxim o zecime de milimetru. În faza preliminară de proiectare a 

standului s-a avut în vedere deplasarea camerei de ardere pe cele doua axe din 10mm în 10mm, 

iar în funcție de rezultatele experimentale determinate se poate modifica programul de control 

al modulului de control al motoarelor pas-cu-pas, atât pentru a efectua măsurători asupra altor 

coordonate ale volumului camerei de ardere, cât și pentru menținerea poziției în fiecare punct 

de măsurare pentru un interval de timp predefinit. 

 

Figura 3.3.1 Vedere de ansamblu a standului experimental 

 

Prelevarea datelor experimentale se va realiza utilizând o placă de achiziții de date 

conectată la instrumentația de măsură și recepționând semnal în intervalul 4-20mA. Instalația 

electrica utilizată pentru alimentarea și prelevarea semnalelor de la debitmetre masice, 

termocupluri, senzori de presiune, etc. este proiectată în concordanță cu standardele actuale. 

Pentru a preveni erori de măsurare sunt utilizate surse de alimentare diferite, în funcție de 

specificul instrumentației. Așadar, sunt prevăzute 3 surse de alimentare pentru fiecare categorie 
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de senzori, și anume traductori de presiune, termocupluri, debitmetre. Separat, este alimentat 

un modul utilizat pentru aprinderea combustibilului. 

Pentru a realiza preîncălzirea aerului s-a realizat un schimbător de căldură pornind de 

la un cuptor de tratament termic în interiorul căruia a fost instalată o serpentină din inox prin 

care va trece aerul de preîncălzit. Temperatura va fi măsurată și ajustată utilizând un 

termocuplu instalat la ieșirea din cuptor. Încălzirea se realizează utilizând 7 bare de silita. 

Puterea maximă a cuptorului este de 7 KW. Având în vedere volumul interior al cuptorului cât 

și posibilitățile tehnice de a realiza acest schimbător de căldură, s-a decis ca pentru măsurătorile 

experimentale să fie proiectat și executat un schimbător de căldură ce va permite încălzirea 

unui debit de aer maxim de 3 m3N / oră la temperatura maximă de 480-500oC. Această valoare 

se va obține după funcționarea cuptorului pentru o perioadă de aproximativ 5-6 ore. 

Pentru a putea utiliza o soluție de măsurarea a debitului de aer fără a fi necesare 

echipamente cu specificații tehnice deosebite, debitmetrele masice vor fi instalate înainte de 

intrarea aerului in cuptorul de încălzire, împreuna cu distribuitorul ce permite reglarea 

raportului de debit între aerul primar și aerul secundar cât și a regulatoarelor de debit și 

presiune. 

În cadrul unor cercetări viitoare se urmărește utilizarea tehnologiei PLIF pentru a 

efectua măsurători a caracteristicilor procesului de ardere. Pentru acest obiectiv, standul 

experimental a fost proiectat astfel încât să permită deplasarea camerei de ardere pe axele 

orizontală și verticală. Componentele necesare pentru a face acest lucru posibil sunt 

reprezentate de un sistem de pârghii, ghidaje liniare, două șuruburi de acționare acționate de 

motoare pas-cu-pas și modulul de control a acestora. 

3.4 Execuția standului experimental 

 

Figura 3.4.1 Camera de ardere 

 

Camera de ardere a fost executată din mai multe componente realizate din oțel 

inoxidabil. Sunt incluse 4 secțiuni realizate prin roluirea unei table cu grosime de 1,2 mm, 

debitată conform proiectului, utilizând un echipament cu comandă numerică. Astfel au fost 
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realizate 2 piese cilindrice și doua piese conice, elementele geometrice principale ale camerei 

de ardere. Asamblarea componentelor s-a realizat prin sudare cu procedeu TIG, utilizând 

Argon ca și gaz inert. Toate etapele necesare executării standului experimental au fost realizate 

personal de către autorul lucrării, utilizând echipamente disponibile în cadrul Facultății de 

Mecanică a Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din Iași. 

Cele două ferestre din cuarț sunt sprijinite pe doua forme realizate din profil de tip 

cornier, iar etanșarea este asigurată de două straturi de fibre ceramice, așezate de ambele părti 

ale sticlei. 

Cadrul standului experimental este realizat din țeavă rectangulara cu secțiunea de 

40mm x 40mm și grosimea de 2mm, pe el fiind montate sistemul de deplasare a camerei de 

ardere, ansamblul debitmetrelor masice și suportul buteliei de gaz. 

Pentru a putea fi utilizat și în cadrul experimentelor ulterioare, standul experimental a 

fost prevăzut cu suporți ușor de adaptat și pentru utilizarea altor camere de ardere, dar, totodată 

injectorul turbionar este construit ca o piesă demontabilă pentru a permite utilizarea unor 

injectoare diferite, adaptate cerințelor unor cercetări ulterioare. Injectorul turbionar este 

asamblat cu șuruburi pe camera de ardere, zona de contact între aceste două piese fiind etanșata 

utilizând o garnitură confecționată din clingherit. 

  

Figura 3.4.2 Zona de alimentare cu aer 

primar si combustibil 
Figura 3.4.3 Injectorul turbionar 

 

Pentru a obține un amestec omogen în zona de injectare a combustibilului și a aerului a 

fost proiectat și construit un injector turbionar. În cazul experimentelor prezentate în această 

teză, unghiul de înclinare a palelor este de 20o. Piesa conținând palele pentru turbionare a fost 

executată prin frezare, utilizând o freza disc cu grosimea de 1mm, pe o mașină de frezat FUS 

22 și un cap divizor. 

Tabloul general de alimentare a standului experimental este executat în concordanță cu 

standardele actuale, asigurând atât protecția componentelor standului experimental, cât și 

siguranța desfășurării experimentelor. Au fost respectate instrucțiuni specifice în executarea 

acestuia, pentru a preveni posibile interferente între diverse componente utilizate pentru 

achiziția datelor experimentale. 
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Figura 3.4.4 Tablou electric 
Figura 3.4.5 Componentele necesare 

achiziției de date experimentale 

  

Figura 3.4.6 Acționarea sistemului de aprindere 
Figura 3.4.7 Electrozi din 

tungsten 

Sistemul de aprindere este comandat printr-un buton cu revenire, așezat pe modulul de 

comanda aferent sistemului, în zona de control a standului experimental. Acest modul de 

comandă închide un circuit de comandă ce determină descărcarea bobinei între cei doi electrozi 

de tungsten din camera de ardere. 

 

Figura 3.4.8 Funcționare în timpul testelor preliminare pentru alegerea injectorului turbionar 
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Pentru desfășurarea experimentelor preliminare a fost utilizat gaz natural, fără a impune 

debite specifice, urmărind în special probleme cauzate de neetanșarea corectă a componentelor, 

eventuale probleme care pot duce la instabilitatea flăcării etc. În urma testelor preliminare 

efectuate s-a determinat varianta de injector turbionar ce va fi utilizată în cadrul experimentelor 

cât și parametrii de funcționare a camerei de ardere. 

De asemenea, au fost testate și calibrate debitmetrele masice și termocuplurile utilizate. 

  

Figura 3.4.9 Debitmetru volumetric pentru 

măsurarea debitului de combustibil 

Figura 3.4.10 Debitmetru masic pentru 

măsurarea debitului de aer 

 

Figura 3.4.11 Modul de control al motoarelor pas-cu-pas pentru deplasarea camerei 

de ardere 

 

Debitmetrele masice utilizate în cadrul standului experimental permit măsurarea unor 

debite de fluid de pana la 60 m3/h. Acestea conțin senzori de temperatura și presiune integrați, 

iar temperatura maximă a fluidului măsurat este de 280cC. Debitul măsurat poate fi citit direct 

de pe afișajul debitmetrului, sau prin intermediul sistemului de achiziții de date. 
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Figura 3.4.12 Sistemul de deplasare în plan orizontal și vertical a camerei de ardere 

 

Modulul de comanda al motoarelor pas-cu-pas se conectează utilizând un cablu USB la 

un calculator, iar prin intermediul software-ului de comandă al driverelor se va deplasa camera 

de ardere la coordonatele impuse. 

 

Figura 3.4.13 Camera de ardere 

 

Traductoarele de presiune utilizate în cadrul standului experimental sunt prezentate în 

imaginea de mai sus. Permit conectarea la un sistem de achiziții de date utilizând un semnal 4-

20mA, dar și citirea valorilor în timp real prin intermediul afișajului încorporat. 

Pentru a măsura și înregistra datele referitoare la temperaturi în diferite puncte ale 

standului experimental se vor utiliza câteva termocupluri conectate la sistemul de achiziții de 

date, utilizând un semnal în domeniul 4-20mA. Termocuplurile utilizate sunt amplasate în 
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următoarele zone: 1 termocuplu în zona de intrare a aerului primar în camera de ardere, în 

interiorul injectorului turbionar, pentru a determina cu precizie și pentru a controla temperatura 

de preîncălzire a aerului(figura 3.4.15); 1 termocuplu în interiorul camerei de ardere pentru a 

măsura temperatura flăcării(figura 3.4.16); 1 termocuplu pe zona de evacuare a gazelor de 

ardere pentru a urmări variația temperaturii gazelor de ardere pe durata experimentelor (figura 

3.4.17). 

Sursa de aer utilizata în cadrul experimentelor este reprezentată de un compresor cu 

piston, cu rezervor de 500 litri și presiune maximă de lucru de 10 bar. Debitul maxim de aer 

refulat este de 670 de litri / minut. Pentru a realiza alimentarea cu aer la presiune și debit impuse 

se utilizează un regulator de presiune și un regulator de debit instalate pe racordul de alimentare 

cu aer a standului experimental. 

Aerul refulat de compresor parcurge o instalație de dozaj si reglare a temperaturii de 

preîncălzire a aerului, compusă din 2 trasee separate pentru aer primar și aer de diluție, pe care 

sunt instalate 2 debitmetre masice, cu raportul reglabil, cu ajutorul unui distribuitor cu 3 cai. 

După această zonă de reglare a raportului de debit între aer primar și aer secundar, aerul intră 

în schimbătorul de căldură, apoi ajunge la camera de ardere. 

 

 

Figura 3.4.15 – Termocuplu măsurare 

temperatură gaze de ardere 

 

Figura 3.4.14 – Termocuplu măsurare 

temperatură aer primar 

Figura 3.4.16 – Termocuplu măsurare 

temperatură flacără 
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3.5. Instrumentația de laborator 

Cercetările efectuate în cadrul prezentei lucrări doctorale au fost validate experimental 

în cadrul laboratorului de cogenerare și trigenerare din cadrul platformei de cercetare ENERED 

a Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din Iași. Standul experimental construit în cadrul 

acestei cercetări a fost proiectat special pentru a putea fi integrat în cadrul laboratorului și 

pentru a putea fi utilizate instalațiile și sistemele de măsură disponibile. Între elementele 

experimentale existente în dotarea laboratorului se regăsește un spectrometru de masa tip 

quadrupole, analizor de gaze  și analizor de gaze prin cromatografie . Pentru a putea realiza 

măsurători de precizie și pentru a diminua erorile de măsurare au fost achiziționate în cadrul 

unui grant de cercetare ( 32PCCDI/2018: “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A 

INSTALAȚIILOR DE BIOGAZ PRIN ELABORAREA SISTEMULUI INTEGRAT: 

BIOGAZ-MICROALGE-BIOCOMBUSTIBILI, ÎN CADRUL CONCEPTULUI DE 

BIORAFINARE” (AlgalBiogazConceptEnergie) PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0541) diverse 

componente specifice pentru realizarea standului experimental: ferestre din cuarț, debitmetre 

masice, traductori de presiune, sonde de temperatura, termocupluri, placa de achiziții de date 

etc. 
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4. DESFĂȘURAREA EXPERIMENTELOR 

În vederea validării rezultatelor obținute prin modelarea numerică utilizând software-

ul ANSYS, cât și a rezultatelor obținute prin modelarea chimică a reacțiilor specifice proceselor 

analizate, a fost conceput un plan de experimentare ținând cont de diferite variabile ce pot fi 

impuse in domeniul parametrilor de intrare. 

Astfel, pornind de la resursele disponibile în cadrul laboratorului, unul dintre parametrii 

de intrare a cărui influență poate fi analizată este temperatura de preîncălzire a aerului primar 

introdus în camera de ardere. 

De asemenea, un alt parametru variabil utilizat în cadrul experimentelor a fost 

reprezentat de coeficientul de exces de aer impus. Au fost alese debite masice specifice pentru 

aer primar și aer secundar, impuse pentru toate procesele de ardere desfășurate, utilizând două 

variante de combustibil gazos: gaz natural disponibil de la rețeaua de alimentare prezentă în 

laborator, gaz butan disponibil de la butelie, conform standardelor în vigoare, aplicabile pentru 

rețetele utilizatorilor casnici. 

Așadar, în cadrul determinărilor experimentale efectuate pentru prezenta lucrare, se vor 

regăsi câteva teste preliminare, având scopul de a verifica și calibra echipamentele de măsurare, 

inclusiv utilizarea analizorului de gaze prin cromatografie și a spectrometrului de masă, dar și 

testele experimentale realizate conform parametrilor variabili impuși, astfel încât vor fi 

realizate experimente utilizând trei valori de preîncălzire a aerului primar, 32oC, 205oC, 405oC, 

două valori ale coeficientului de exces de aer și două variante de combustibil gazos. 

4.1. Metodica experimentala 

Pentru obținerea unor rezultate experimentale cu erori reduse, s-a considerat necesară 

determinarea compoziției aerului utilizat în procesul de și a compoziției combustibilului gazos 

în fiecare zi în care au fost realizate experimente. Conform rezultatelor înregistrate și 

disponibile în anexa 2 se poate observa o diferență minoră a compoziției aerului.  

Dată fiind aceste variații ale concentrațiilor componentelor aerului s-a considerat 

necesara reluarea experimentelor la intervale de timp de 5 zile, și o comparație a rezultatelor 

medii obținute. Astfel, toate experimentele au fost repetate de 2 ori, obținând astfel un total de 

36 de experimente.  

Timpul mediu de desfășurare al unui experiment, considerat de la momentul începerii 

analizei gazelor de ardere este de 40 de minute, astfel încât camera de ardere funcționează în 

regim constant, flacăra este stabilă, iar compușii determinați în gazele de ardere reprezintă 

valori reale. 

Pentru desfășurarea experimentelor la debite de aer impuse, presiunea de lucru a 

compresorului precum și regulatoarele de debit și presiune sunt setate pentru a obține un debit 

fix impus, cu variații cât mai mici, sub 3%. După funcționarea compresorului pentru un interval 

scurt de timp, temperatura constantă a aerului introdus în camera de ardere va fi între 32-34oC. 
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În cazul experimentelor desfășurate cu aer preîncălzit la temperaturi de 205oC și respectiv 

405oC, a fost alimentat întâi cuptorul electric, așteptând ca acesta să atingă temperaturi 

prestabilite a incintei. Timpul necesar pentru ca incinta cuptorului electric să ajungă la 

temperaturile specifice este de două până la patru ore, în funcție de temperatura de preîncălzire 

impusă în cadrul experimentelor. După ce cuptorul atinge temperatura setată, va fi pornit și 

sistemul de alimentare cu aer, ce permite trecerea aerului prin racordurile de alimentare, 

inclusiv prin schimbătorul de căldură, astfel încât tot traseul până în zona de intrare în camera 

de ardere va ajunge la temperatura de preîncălzire a aerului primar. Toate aceste componente 

parcurse de aer primar, sunt izolate utilizând fibre ceramice, pentru a reduce pierderile de 

căldură. După ce termocuplul de măsură a temperaturii de aer primar, montat în imediata 

apropiere a injectorului turbionar, înregistrează valorile prestabilite pentru desfășurarea 

experimentelor, este pornită și alimentarea cu combustibil gazos a camerei de ardere și mai 

apoi este inițiată arderea. După parcurgerea acestor etape, se va ține cont de momentul de 

inițiere a arderii și se va porni înregistrarea compoziției gazelor de ardere utilizând 

spectrometrul de masă. În aceasta fază, procesul de ardere este monitorizat pentru un timp 

mediu de 40 de minute, urmărind atât menținerea temperaturii de preîncălzire a aerului la 

valorile prestabilite, cât și celelalte caracteristici ale procesului. 

În cazul experimentelor utilizând aer primar preîncălzit la valoarea de 205oC, 

temperatura reală a aerului va fluctua între 199oC și 208oC, aceste valori fiind dependente și de 

reglajul temperaturii de funcționarea a compresorului dar și de reglajele aferente regulatoarelor 

de debit și de presiune. 

În cazul experimentelor utilizând aer primar preîncălzit la valoarea de 405oC, 

temperatura reală a aerului va fluctua între 392oC și 408oC, aceste valori fiind dependente și de 

reglajul temperaturii de funcționare a compresorului dar și de reglajele aferente regulatoarelor 

de debit și de presiune. 

Așa cum s-a explicat și în capitolul anterior, primul pas în abordarea experimentală a 

cercetării a fost reprezentat de parcurgerea testelor preliminare necesare calibrării instalației și 

testării componentelor. Astfel, au fost desfășurate mai întâi teste necesare pentru a alege soluția 

optimă de injector turbionar pentru utilizarea în cadrul experimentelor. Au fost analizate cele 

4 soluții constructive din punct de vedere experimental, iar pe baza rezultatelor obținute în ceea 

ce privește stabilitatea flăcării, concentrațiile de monoxid de carbon, dioxid de carbon și oxizi 

de carbon în gaze de ardere s-a ales soluția optimă. Testele au presupus analiza gazelor de 

ardere utilizând analizorul de gaze și analizorul de gaze prin cromatografie, în paralel, pentru 

determinarea tuturor gazelor de ardere ce prezintă interes, pentru 3 valori ale excesului de aer: 

1.05, 1.10 și 1.15. Măsurarea compoziției gazelor de ardere s-a efectuat in paralel, utilizând 

atât analizorul de gaze cât și spectrometrul de masă de tip quadrupole. În cazul analizorului de 

gaze, măsurătoarea compoziției gazelor de ardere se realizează prin parcurgerea succesivă a 
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mai multor senzori de detecție de către proba de gaz. Astfel, pentru determinarea concentrației 

de oxigen, monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de azot cât și a hidrocarburilor sunt 

utilizați senzori individuali, în timp ce determinarea valorii concentrației de monoxid de azot  

se determină prin relație de calcul, din valoarea concentrației totale a oxizilor de azot. Setarea 

analizorului de gaze presupune definirea procesului de ardere analizat, astfel încât, din lista de 

combustibili memorați în baza de date ai aparatului se poate alege atât gaz natural cât și gaz 

butan. Având aceste setări, analizorul de gaze determină pe baza unor relații, valorile excesului 

de aer, ținând cont doar de tipul de combustibil ales, și concentrația de oxigen determinată în 

gazele de ardere. Temperatura maximă a gazelor de ardere la intrarea în sonda de prelevare 

este de 800o C. 

În figura 4.1.1 este reprezentată valoarea concentrațiilor volumice a monoxidului de 

carbon și a oxizilor de azot, exprimate în părți/milion, și valoarea concentrațiilor volumice a 

dioxidului de carbon și a oxigenului, exprimate procentual, determinate cu ajutorul analizorului 

de gaze. Datele experimentale ce au stat la baza întocmirii acestei figuri sunt prezentate în 

anexa 3 Aceste date au fost măsurate în cazul unui experiment preliminar, utilizând gaz natural 

și exces de aer 1.05. Simultan cu măsurarea compoziției gazelor de ardere utilizând analizorul 

de gaze, au fost efectuate măsurători și cu spectrometrul de masă. Astfel, în figura 4.1.2 este 

reprezentată valoarea concentrațiilor determinate cu ajutorul spectrometrului de masă. Datele 

care au stat la baza realizării acestui grafic se regăsesc în anexa 4.  

 

Figura 4.1.1 Date înregistrate utilizând analizorul de gaze 
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Principalul motiv al utilizării în paralel a spectrometrului de masă și a analizorului de 

gaze a fost determinarea cu exactitatea a concentrației de monoxid de carbon în gazele de 

ardere, realizată cu analizorul de gaze, și a concentrațiilor de azot, oxid de azot, dioxid de azot, 

dioxid de carbon realizată cu spectrometrul de masă, deoarece, azotul și monoxidul de carbon 

au masa atomică similară (aproximativ 28), iar utilizarea doar a spectrometrului de masă ar fi 

generat erori de interpretare a datelor.  

Spectrometrul de masă de tip quadrupole funcționează pe baza analizei masei 

compușilor rezultați în urma ionizării acestora, pornind de la faptul ca elementele chimice pot 

fi identificate și pe baza masei atomice. Prin ionizarea compușilor chimici se obțin molecule 

sau fragmente de molecule, a căror raport dintre masă și sarcină (m/z) duce la o identificare a 

acestora. Masa unui compus chimic poate fi determinată prin însumarea maselor atomice a 

elementelor constituente. 

În spectrometria de masă, compușii sunt ionizați, astfel, molecula ionizată se va 

descompune. O metodă de a realiza ionizarea moleculelor se bazează pe extragerea electronilor 

din aceasta, utilizând, astfel încât speciile chimice cu sarcină pozitivă vor fi separate pe baza 

raportului dintre masă și sarcină. Interiorul spectrometrului de masă funcționează cu vacuum, 

astfel  ionii se deplasează de la sursa de ioni către detector fără sa intre în contact cu alte 

molecule sau ioni.  

Energia de ionizare utilizată în cazul determinărilor efectuate a fost setată la 70 eV. 

 

Figura 4.1.2 Date înregistrate utilizând spectrometrul de masă 
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După efectuarea testelor preliminare asupra variantei alese de injector turbionar, 

următoarea etapă este desfășurarea experimentelor conform planului experimental prezentat în 

continuare. 

Planul experimental aplicat în cadrul prezentei cercetări doctorale presupune 

desfășurarea experimentelor utilizând două variante de combustibil, gaz natural și butan, pentru 

3 valori ale excesului de aer (1.05, 1.10, 1.15), și 3 valori ale temperaturii de preîncălzire a 

aerului(32oC, 205 oC, 405 oC). Aceste 18 experimente, cuprinzând toate variabilele impuse, vor 

fi desfășurate pe durata mai multor zile, repetând o parte dintre experimente, pentru a urmări 

eventuale influențe ale compoziției aerului asupra rezultatelor. 

 

 

Figura 4.1.3 Teste preliminare cu injectorul turbionar ales 
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4.2. Rezultate 

Așa cum a fost menționat și anterior, pentru fiecare zi în care au fost desfășurate 

experimente, s-a realizat și o analiză a compoziției aerului și a combustibilului folosit, în 

vederea înregistrării eventualelor diferențe și a evidențierii acestora. În figurile 4.2.1 – 4.2.5 

este reprezentată grafic variația compoziției aerului, măsurată zilnic înainte de începerea 

desfășurării experimentelor, ținând cont de concentrații masice ale dioxidului de carbon, 

oxigen, azot, argon și a vaporilor de apă. Datele înregistrate cu ajutorul spectrometrului de 

masă de tip quadrupole, care au stat la baza realizării acestui grafic, se regăsesc în anexa 4. 

 

Figura 4.2.1 Reprezentare grafica a variației concentrației volumice a dioxidului de 

carbon în compoziția aerului, măsurată în diverse zile 

 

Figura 4.2.2 Reprezentare grafica a variației concentrației volumice a oxigenului în 

compoziția aerului, măsurată în diverse zile 
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Figura 4.2.3 Reprezentare grafica a variației concentrației volumice a azotului în compoziția 

aerului, măsurată în diverse zile 

 

 

Figura 4.2.4 Reprezentare grafica a variației concentrației volumice de Argon în compoziția 

aerului, măsurată în diverse zile 
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Figura 4.2.5 Reprezentare grafica a variației concentrației volumice a vaporilor de apă în 

compoziția aerului, în diverse zile 

 

Spre deosebire de măsurătorile compoziției aerului care s-a constatat că diferă de la o 

zi la alta, în cazul măsurătorilor compoziției combustibilului gazos, pentru gaz natural s-a 

constatat menținerea constantă a compoziției în toate zilele în care au fost reluate măsurătorile, 

conform anexei 5. 

 

Figura 4.2.6 Reprezentare grafica a compoziției molare a gazului natural determinată cu 

ajutorul spectrometrului de masă 
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Ca o verificare a măsurătorilor compoziției combustibilului efectuate utilizând 

spectrometrul de masă, de asemenea a fost utilizată și tehnologia de determinare a compoziției 

prin cromatografie.  

 

Figura 4.2.7 Cromatogramă obținută la determinarea compoziției gazului natural 

Astfel, utilizând cromatograful Dani Master GC aflat în dotarea laboratorului, împreună 

cu un modul TCD (Thermal Conductivity Detector), s-a obținut cromatograma din anexa 6 care 

prezintă compoziția gazului natural ca fiind cea din Tabelul 4.2.1, având proprietățile fizice 

reprezentate în Tabelul 4.2.2. 

Tabelul 4.2.1 Compoziție gaz natural obținută prin cromatografie 

 Compus Timp retenție Concentrație volumică (%) 

1 Azot 1,803 1,21 

2 Metan 2,847 95,13 

3 Dioxid de Carbon 5,623 0,91 

4 Etan 10,286 2,75 

   100 

 

Tabelul 4.2.2 Proprietăți ale gazului natural determinate prin cromatografie  

Proprietate Valoare Unitate de măsură 

Factor de comprimare 0,9979  
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Masa moleculară 16,831  

Densitate relativă 0,5821  

Densitate 0,7133 kg / m3 

Putere calorifică superioară 37,77 MJ / m3 

Putere calorifică inferioară 34,03 MJ / m3 

Index Woobe 49,51 MJ / m3 

 

În mod similar, au fost efectuate măsurători și pentru determinarea compoziției gazului 

butan utilizat în cercetările experimentale, cu mențiunea că, în cazul gazului butan, compoziția 

nu putea fi determinată utilizând ca metoda de verificare și cromatograful de gaze, deoarece 

coloana capilară din echiparea acestuia (Carboxen - 1010 PLOT cu lungimea de 30 de metri, 

și grosimea de 0.32mm) nu permite detectarea hidrocarburilor cu excepția C2, C3 si C4. Astfel, 

pentru analiza experimentală utilizând gaz butan, a fost luată în calcul doar compoziția 

determinată cu ajutorul spectrometrului de masa de tip quadrupole. În figura 4.2.8 este 

reprezentată grafic compoziția gazului butan, utilizând valorile determinate cu spectrometrul 

de masă prezente în anexa 7. 

 

Figura 4.2.8 Reprezentare grafica a compoziției molare a gazului butan determinată cu 

ajutorul spectrometrului de masă 

Pentru o evidențiere a rezultatelor aferente experimentelor utilizând aer la cele trei 

temperaturi propuse, asupra procesului de ardere a gazului natural, cu exces de aer 1.05, 1.10, 

1.15 au fost centralizate datele referitoare la concentrațiile compușilor monoxid de carbon, 

dioxid de carbon, monoxid de azot, dioxid de azot și vapori de apă în gazele de ardere. Astfel, 

s-au obținut următoarele grafice, pe baza datelor din anexele prezentate anterior. 
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Figura 4.2.18 Grafic comparativ  reprezentând concentrații molare ale monoxidului de 

carbon măsurate în gazele de ardere pentru cazurile prezentate anterior 
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Figura 4.2.19 Grafic comparativ reprezentând concentrații molare ale oxidul de azot 

măsurate în gazele de ardere  pentru cazurile prezentate anterior 
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Figura 4.2.20 Grafic comparativ reprezentând concentrații molare ale dioxidului de carbon 

măsurate în gazele de ardere pentru cazurile prezentate anterior 
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Figura 4.2.21 Grafic comparativ concentrații masice de oxigen măsurate în gazele de ardere 

pentru cazurile prezentate anterior  
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Figura 4.2.22 Grafic comparativ reprezentând concentrații molare ale dioxidului de azot 

măsurate în gazele de ardere pentru cazurile prezentate anterior 

 Figura 4.2.23 Grafic comparativ concentrații masice a vaporilor de apă măsurate în gazele 

de ardere pentru cazurile prezentate anterior 

 

  În continuare vor fi prezentate rezultatele obținute în urma experimentelor utilizând 

gaz butan, având compoziția prezentată anterior, în figura 4.2.8, ținând cont de asemenea de 

cele 3 valori de preîncălzire a aerului (35oC, 205oC, 405oC) și exces de aer 1.05, 1.10 și 1.15. 

Datele determinate cu ajutorul spectrometrului de masă și a analizorului de gaze pentru aceste 

experimente, au fost prelucrate și sunt reprezentate în anexa 17, pe baza căreia s-au obținut 

următoarele grafice comparative ale anumitor specii chimice prezente în gazele de ardere.  

 Conform graficelor prezentate în figurile 4.2.24-4.2.29, se constată obținerea 

concentrațiilor minime pentru monoxid de carbon și monoxid de azot pentru cazurile de ardere 

utilizând aer preîncălzit la 205oC și exces de aer 1.10. 

 De asemenea, se observă obținerea concentrației minime a dioxidului de azot în gazele 

de ardere pentru arderea gazului butan cu exces de aer 1.10 și temperatura de preîncălzire a 

aerului de 405oC. 
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 În cazul concentrației molare a dioxidului de azot în gazele de ardere, se obține valoarea 

minimă pentru arderea gazului butan cu exces de aer 1.05. și temperatura de preîncălzire a 

aerului de 35oC. Se remarcă faptul că, pentru exces de aer 1.10 și 1.15, concentrația dioxidului 

de azot în gazele de ardere scade o dată cu creșterea temperaturii de preîncălzire a aerului, spre 

deosebire de concetrațiile molare a monoxidului de carbon, unde se constată o scădere a 

acestora pentru cazurile utilizând acelasi exces de aer și temperatura de preîncălzire de 205oC, 

urmată apoi de creșterea concentrației molare în gazele de ardere, pentru experimentele 

desfășurate cu preîncălzirea aerului la 405oC. 

 

Figura 4.2.24 Grafic comparativ  reprezentând concentrații molare ale monoxidului de 

carbon măsurate în gazele de ardere pentru arderea gazului butan 
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Figura 4.2.25 Grafic comparativ reprezentând concentrații molare ale oxidul de azot 

măsurate în gazele de ardere  pentru arderea gazului butan 

 

 

Figura 4.2.26 Grafic comparativ reprezentând concentrații molare ale dioxidului de carbon 

măsurate în gazele de ardere pentru arderea gazului butan 
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Figura 4.2.27 Grafic comparativ reprezentând concentrații molare ale dioxidului de azot 

măsurate în gazele de ardere pentru cazurile prezentate anterior 

 

 

Figura 4.2.28 Grafic comparativ concentrații masice a vaporilor de apă măsurate în gazele de 

ardere pentru cazurile prezentate anterior 
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Figura 4.2.29 Grafic comparativ concentrații masice de oxigen măsurate în gazele de ardere 

pentru cazurile prezentate anterior 
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5. CONCLUZII COMPARATIVE PENTRU STUDIILE TEORETICE SI 

EXPERIMENTALE 

 

 Rezultatele obținute în urma desfășurării cercetărilor teoretice și experimentale 

caracterizează procesele de ardere utilizând aer preîncălzit, cu diverse valori ale excesului de 

aer, ținând cont de concentrația compuților poluanți din gazele de ardere. 

 În urma simulărilor numerice realizate cu ajutorul software-ului ANSYS, s-a constatat 

o modificare a concentrațiilor masice pentru monoxid de azot, monoxid de carbon, dioxid de 

carbon, hidroxil și oxigen atomic în compoziția gazelor de ardere, funcție de excesul de aer și 

de temperatura de preîncălzire a aerului. De asemenea, se constată și o modificare a campului 

de concentrații a monoxidului de carbon în interiorul camerei de ardere în funcție de raportul 

dintre aer primar și aer de diluție, obținând astfel,  pentru valoarea raportului de 0.4 între aer 

primar și aer de diluție, obținându-se o dispunere a acestuia pe axa longitudinala a camerei de 

ardere. 

 Se observă de asemenea o scădere a concentrației masice a monoxidului de azot 

proporțional cu creșterea temperaturii de preîncălzire a aerului până la valoarea de 330oC, după 

această valoare obținând creșterea concentrației acestei specii chimice în gazele de ardere. 

 Simultan cu creșterea temperaturii de preîncălzire se observa și o creștere a 

concentrației de oxigen atomic și hidroxil în gazele de ardere. 

 Conform experimentelor desfășurate utilizând gaz natural, se constată obținerea 

valorilor maxime ale concentrației monoxidului de carbon în gazele de ardere pentru cazul de 

ardere cu exces de aer 1.05 și temperatura de preîncălzire 35oC. 

 De asemenea, valorile minime ale concentrației monoxidului de carbon în gazele de 

ardere se obțin pentru cazul de ardere cu exces de aer 1.05 și temperatura de preîncălzire de 

405oC. Ca o concluzie preliminară se deduce o reduce a concentrației monoxidului de carbon 

în gazele de ardere, pentru cazurile în care se utilizează aer preîncălzit, pentru orice exces de 

aer analizat. 

 Valorile maxime ale concentrației monoxidului de azot în gazele de ardere se obțin 

pentru cazul de ardere cu temperatura de preîncălzire de 35oC și exces de aer 1.15, în timp ce 

valorile minime se obțin pentru cazul în care arderea se realizeză cu exces de aer 1.05 și 

temperatura de preîncălzire a aerului de 205oC. 

Conform figurii 4.2.20, se constată ca valorile maxime, determinate experimental, ale 

concentrației dioxidului de carbon în gazele de ardere se obțin pentru cazul de ardere cu 

temperatura de preîncălzire de 205oC și exces de aer 1.10, în timp ce valorile minime se obțin 

pentru cazul în care arderea se realizeză cu exces de aer 1.05 și temperatura de preîncălzire a 

aerului de 405oC. 
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Cu referire la concentrația dioxidului de azot în gazele de ardere, se constată valorile 

minime pentru cazul de ardere utilizând exces de aer 1.05 și temperatura de preîncălzire a 

aerului 405oC, iar valorile maxime se obțin pentru cazul de ardere utilizând exces de aer 1,10 

și 1.15 și temperatura de preîncălzire a aerului la 35oC.  . 

Concentrația maximă de oxigen în gazele de ardere se obține pentru experimentul 

efectuat utilizând aer preîncălzit la 205oC și exces de aer 1.10. Valoarea minimă a acestei 

concentrații se obține pentru cazul de ardere utilizând aer preîncălzit la 405oC și exces de aer 

1.05. 

Astfel, în urma evaluării numerice și experimentale a proceselor de ardere utilizând gaz 

natural, cu diverse temperaturi de preîncălzire a aerului și diferite valori ale excesului de aer, 

se obțin rezultate similare pentru ambele metode aplicate. 

Spre deosebire de experimentele desfășurate utilizând gaz natural, valorile minime ale 

concentrațiilor monoxidului de carbon și a monoxidului de azot se obțin la arderea butanului 

pentru experimentele în care se utilizează aer preîncălzit la 205oC și exces de aer 1.10. 

 De asemenea, se observă obținerea concentrației minime a dioxidului de azot în gazele 

de ardere pentru arderea gazului butan cu exces de aer 1.10 și temperatura de preîncălzire a 

aerului de 405oC. 

 În cazul concentrației molare a dioxidului de azot în gazele de ardere, se obține valoarea 

minimă pentru arderea gazului butan cu exces de aer 1.05. și temperatura de preîncălzire a 

aerului de 35oC. Se remarcă faptul că, pentru exces de aer 1.10 și 1.15, concentrația dioxidului 

de azot în gazele de ardere scade o dată cu creșterea temperaturii de preîncălzire a aerului, spre 

deosebire de concetrațiile molare a monoxidului de carbon, unde se constată o scădere a 

acestora pentru cazurile utilizând acelasi exces de aer și temperatura de preîncălzire de 205oC, 

urmată apoi de creșterea concentrației molare în gazele de ardere, pentru experimentele 

desfășurate cu preîncălzirea aerului la 405oC. 

 Experimentele desfășurate utilizând aer preîncălzit la 35oC și exces de aer 1.15 indică 

valorile maxime obținute pentru monoxid de azot, monoxid de carbon, dioxid de azot și dioxid 

de carbon. 

Ca o completare viitoare a experimentelor se pot efectua măsurători utilizând PLIF 

(Planar Laser Induced Fluorescence), pentru a urmări câmpul de temperaturi din interiorul 

camerei de ardere, cât și dispunerea radicalilor liberi, precum hidroxil, și compararea acestor 

date cu cele obținute în urma modelării numerice. 
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6. CONTRIBUȚII ÎN DOMENIUL COMBUSTOARELOR ADAPTEBILE 

SISTEMELOR SOLARE HIBRDE ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR  

6.1Contribuții originale 

În cadrul cercetării doctorale s-a propus studierea arderii gazului natural și a butanului 

în prezența aerului preîncălzit, cu scopul implementării acestei soluții pentru sistemele solare 

hibride. 

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării studiilor cât și a validării experimentale 

indică posibilitatea de a obține o reducere semnificativă a compușilor poluanți pentru cazul 

utilizării aerului preîncălzit până la temperaturi de 600oC. 

Pentru desfășurarea experimentelor utilizând aer preîncălzit a fost folosit un cuptor 

pentru tratament termic disponibil in cadrul Facultatii de Mecanicăf, însă ideea care poate fi 

implementată pentru un sistem solar de producere a energiei se bazează pe un schimbător de 

caldură care să realizeze schimbul de căldură necesar preîncălzirii aerului de la gazele de 

ardere, de la fluidul de lucru, fie de la o altă sursă de căldură pentru cazul în care instalația este 

utilizată lângă un operator industrial (spre exemplu turnătorii, furnale, etc.). 

Pe lângă ideea utilizării aerului preîncălzit pentru arderea combustibililor gazoși, un alt 

aspect care a fost dezvoltat în cadrul prezentei lucrari îl reprezintă proiectarea unui stand 

experimental pentru testarea combustibililor gazoși, a unei camere de ardere cât și a unui 

injector turbionar potrivite aplicațiilor alese. 

Simultan cu proiectarea și modelarea unui nou injector turbionar adaptat camerei de 

ardere propuse a fost abordată ideea de a realiza mai multe soluții de injectoare turbionare, 

astfel încât să poată fi variat unghiul de admisie a aerului în camera de ardere deci și intensitatea 

curgerii turbulente. Apoi, ca o simplificare a acestei solutii de a utiliza injectoare turbionare 

interschimbabile a fost concepută, proiectată și simulată o nouă soluție de injector turbionar 

variabil, ce permite reglarea unghiului de înclinare a vanelor în timp real, fără a întrerupe 

funcționarea camerei de ardere.  

O altă contribuție importantă obținută cu ajutorul acestui nou injector turbionar propus 

este reprezentată de menținerea omogenității amestecului carburant pentru funcționarea 

camerei de ardere atât la putere nominală cât și în regim de putere intermediară, spre exemplu 

pentru cazurile de creștere/reducere a puterii necesare. Acest nou tip de injector turbionar nu a 

fost executat și testat în condiții de laborator în special din cauza necesității unor tehnologii de 

fabricație și a unor operațiuni de prelucrare specializate. Cu toate acestea a fost proiectat și 

modelat numeric utilizând soluții software CFD cu privire la analiza curgerii non-reactive, iar 

mai apoi a facut subiectul unei cereri de brevet de inventie. 

Alte contributii: 
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- A fost conceputa o metodă eficientă și cu costuri reduse de testare preliminară a 

modelului experimental de cameră de ardere, experimentare care a ajutat la confirmarea 

conceptului de bază și a principalilor parametrii funcționali și de stabilitate; 

- S-a construit un stand experimental de laborator special conceput pentru desfășurarea 

unor experimente de ardere la presiune atmosferică a unor combustibili clasici, 

alternativi sau combinați. Pe acest stand fiecare tip de combustibil va impune 

construirea doar a unui injector adecvat. Experimentele vor utiliza dotările de laborator 

existente în Laboratorul de cogenerare și trigenerare de pe platforma de cercetare 

ENERED a Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din Iași; 

- S-a conceput un stand de testare a combustibililor gazoși ce permite modificări 

ulterioare prin instalarea unor injectoare specifice, pentru testarea diverșilor 

combustibili lichizi sau amestecuri ale acestora; 

- Au fost elaborate rapoarte de testare ale combustibililor gazoși utilizând aer preîncălzit, 

iar rezultatele au fost ulterior comparate cu cercetări similare din domeniu, astfel fiind 

confirmată ipoteza inițială cu privire la reducerea emisiilor poluante în cazul utilizării 

aerului preîncălzit în cadrul combustoarelor adaptate sistemelor solare hibride. 

 

Rezultatele obținute în urma cercetărilor teoretice și experimentale aduc un caracter de  

noutate în domeniul proceselor de ardere adaptabile sistemelor solare hibride contribuind astfel 

la reducerea emisiilor poluante pentru situațiile în care sistemele solare funcționează asistate 

de un combustor. 

6.2 Diseminarea rezultatelor prin lucrari, cereri de brevet de inventie, articole 

În scopul finalizării cercetării doctorale au fost desfășurate diferite acțiuni de cercetare, 

atât în domeniul temei de studiu propusă cât și în domenii conexe, lucrări ce sunt structurate 

sub participări la conferințe, articole publicate sau acceptate spre publicare în diverse jurnale, 

capitole de carte (aplicate spre publicare), cereri de brevet de inventie, prezentate in continuare: 

Articole publicate sau acceptate spre publicare: 

“The influence of the Hydrogen in the composition of natural gas upon the atmospheric 

combustion with large excess air” Ștefan Grigorean, Gheorghe Dumitrascu, Michel Feidt, 

Bogdan Horbaniuc, Revista Termotehnica, numarul 2/2018, pagina 28-35, ISSN-L 1222-

4057,Online ISSN 2247-1871, www.agir.ro/buletine/3030.pdf 

“The influence of biogas composition upon the atmospheric combustion” Stefan 

Grigorean, Gheorghe Dumitrascu, Ciprian Ciofu, IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering, Volume 400, 4 - Characterization, Modeling and Simulation of Mechanical 

Processes, https://doi.org/10.1088/1757-899X/400/4/042027 

file:///D:/doctorat/teza/www.agir.ro/buletine/3030.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/400/4/042027/meta
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/volume/1757-899X/400
https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/400/4
https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/400/4
https://doi.org/10.1088/1757-899X/400/4/042027
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 “Oxy-combustion simulation of ethylene” Stefan Grigorean, Gheorghe Dumitrascu, 

Stefan Predoi, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 595, 

number 1, https://doi.org/10.1088/1757-899X/595/1/012014 

“Thermodynamic analysis of irreversible closed Brayton engine cycles used in 

trigeneration systems” Gheorghe Dumitrașcu, Michel Feidt, Abdul Rahman Jarjes Namat, 

Ştefan Grigorean, Bogdan Horbaniuc, , IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering, Volume 595, number 1, https://doi.org/10.1088/1757-899X/595/1/012022 

 “Comparative analysis regarding burning process for different fuels in hybrid rocket 

engines” Predoi Stefan, Grigorean Stefan, Dumitrascu Gheorghe, AIP Conference 

Proceedings, 2019, volume 2190, issue 1, https://doi.org/10.1063/1.5138585 

“Endoreversible Trigeneration Cycle Design Based on Finite Physical Dimensions 

Thermodynamics” Dumitrascu Gheorghe, Feidt Michel , Popescu Aristotel, Grigorean Stefan, 

Energies, 2019, issue 12(16), 3165, https://doi.org/10.3390/en12163165 

“Comparative analysis regarding hybrid rocket engines with single or multi-stages”, 

Predoi Stefan, Grigorean Stefan, Dumitrascu Gheorghe, AIP Conference Proceedings, 2020, 

volume 2307, DOI: 10.1063/5.0032760 

„Case study regarding the use of three different fuels in a multi-stage hybrid rocket 

engine”, Predoi Stefan, Grigorean Stefan, Dumitrascu Gheorghe, IOP Conf. Series: Materials 

Science and Engineering, 2020, volume 997, DOI: 10.1088/1757-899X/997/1/012153 

„Closed Irreversible Cycles Design based on Finite Physical Dimensions 

Thermodynamics”, Dumitrascu Gheorghe, Michel Feidt, Grigorean Stefan, MDPI Proceedings 

2020 ,DOI: 10.3390/WEF-06905 

„New design proposal for an air-fuel injector swirler with variable effect” Grigorean 

Stefan, Dumitrascu Gheorghe, Ciofu Ciprian, International Journal of Modern Manufacturing 

Technologies, ISSN 2067–3604, Special Issue, Vol. XII, No. 3 / 2020  

 

Prezentari in cadrul unor conferinte: 

“The influence of the Hydrogen in the composition of natural gas upon the atmospheric 

combustion with large excess air” Ștefan Grigorean, Gheorghe Dumitrascu, Michel Feidt, 

Bogdan Horbaniuc, Colloque Francophone sur l’energie – environment et thermodynamique - 

COFRET 2018 Strasbourg, France 

“The influence of biogas composition upon the atmospheric combustion” Stefan 

Grigorean, Gheorghe Dumitrascu, Ciprian Ciofu, Modern Technologies in Industrial 

Engineering, MODTECH 2018 – Constanta, Romania 

“Influence of air preheating temperature and air dilution ratio upon atmospheric 

combustion of natural gas” Stefan Grigorean, Gheorghe Dumitrascu, Conferinta Scolii 

Doctorale a Universitatii Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din Iasi 2018 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/595/1/012014/meta
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/volume/1757-899X/595
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7. IDENTIFICAREA DIRECTIILOR VIITOARE DE CERCETARE 

Standul experimental proiectat și construit în cadrul prezentei teze de doctorat a urmărit 

de asemenea și posibilitatea de a desfășura alte experimente necesare analizei proceselor de 

ardere atât pentru combustibili gazoși cât și pentru combustibili lichizi. Odată cu desfășurarea 

experimentelor prezentate în cadrul acestei lucrări au fost de asemenea identificate și soluții de 

optimiza a camerei de ardere și a injectorului turbionar, pentru cercetări viitoare. Astfel, o 

primă idee de cercetare ulterioară se bazează și pe utilizarea tehnologiei PLIF pentru analiza 

proceselor de ardere a combustibililor gazoși cum ar fi biogaz, gaz natural, amestec de gaz 

natural și hidrogen, etc. 

În urma experimentelor efectuate se remarcă o posibilă îmbunătățire a camerei de 

ardere destinată standului experimental, prin proiectarea acesteia pornind de la unul sau mai 

multe tronsoane cilindrice, din cuarț, astfel eliminând eventualele efecte negative produse de 

cele două ferestre din cuarț instalate pe camera de ardere utilizată. 

De asemenea, o completare a prezentei cercetări poate avea la bază realizarea unui 

schimbător de căldura adaptat sistemului de alimentare cu aer a camerei de ardere, fiind astfel 

dimensionat pentru a preîncălzi aer până la temperatura de 800oC, chiar cu posibilitatea de a 

încălzi separat atât circuitul de alimentare cu aer primar, cât și cel de alimentare cu aer de 

diluție. 

O altă idee viitoare de cercetare are la bază evaluarea proceselor de ardere pentru 

combustibili lichizi, emulsii omogene compuse din motorină și apă în diverse concentrații. 

Astfel, pentru camera de ardere actuală, se poate proiecta și executa un injector necesar 

combustibilului lichid, împreună cu instalația aferenta alimentării, pentru desfășurarea acestor 

experimente. 

De asemenea, prezenta cercetare poate fi completată și cu studii suplimentare cu privire 

la motoarele solare hibride, cu ciclu închis, analizând atât soluții constructive, materiale 

necesare fabricării componentelor, cât și impactul utilizării unui sistem de preîncălzire a aerului 

utilizat de combustor, asupra eficienței generale a sistemului, luând în calcul diverși agenți de 

lucru, cum ar fi: heliu, aer, dioxid de carbon etc. 

Standul experimental utilizat pentru desfășurarea experimentelor din această teză a fost 

utilizat și în cadrul proiectului complex 32PCCDI/2018, Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-

0541- P4 - (AlgalBiogazConcept Energie) ABC-ENERGIE. Astfel, apare ideea desfășurării 

unor experimente utilizând diverse tipuri de biocombustibili gazoși pentru a evalua eficiența 

unui sistem de generare a energiei electrice, de tip solar asistat de un combustor ce utilizează 

biogaz pentru a suplini lipsa radiației solare. 

O altă direcție de cercetare posibilă este reprezentată de studii privind soluții 

constructive și materiale utilizabile în domeniul unor schimbătoare de căldură necesare 

preîncălzirii aerului utilizat în procesele de ardere, la temperaturi de 400oC până la 700oC. 
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Nu în ultimul rând, o importantă direcție viitoare de cercetare este reprezentată de 

realizarea unui prototip al injectorului turbionar cu efect variabil, prezentat in capitolul 3 al 

tezei ca cerere de brevet de invenție, și testarea acestuia utilizând diverși combustibili gazoși.  
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