
1. Introducere 

Modalitatea actuală de producere a energiei electrice are loc – în cea mai mare parte – pe baza 

transformărilor energetice ale apei şi aburului, în conformitate cu ciclul termodinamic Rankine. 

Consumul tot mai mare de energie electrică precum şi preţul relativ ridicat al combustibililor 

utilizaţi conduc la căutarea permanentă de soluţii pentru eficientizarea producerii acestei energii. 

Un obstacol important în acest proces îl constituie complexitatea ridicată a instalaţiilor precum şi 

numărul mare de parametri care trebuie luaţi în considerare. 

În ultimul timp, în analiza termodinamică a ciclului Rankine a apărut o nouă abordare teoretică, şi 

anume termodinamica în timp finit. Rezultatele obţinute prin această metodă deschid direcţii noi de 
cercetare, evidenţiindu-se o legătură interesantă între producţia de entropie şi regimul de funcţionare. 

Lucrarea de faţă îşi propune să reliefeze variaţia producţiei de entropie a ciclului Rankine în funcţie 

de principalii parametri ai acestuia. Pentru abordarea acestei probleme s-a folosit metoda descrisă de 

Gordon Van Wylen [1], deoarece permite luarea în consideraţie a complexităţii instalaţiei şi 

desfăşurarea transformărilor termodinamice se face într-un timp finit. 

2. Modelul matematic 

La baza modelului matematic au stat ecuaţiile de conservare a masei, ale primului şi ale celui de-al 
doilea principiu al termodinamicii, scrise pentru un volum de control. 

2.1. Principiul metodei 

Fiecare fenomen se desfăşoară într-un spaţiu bine precizat, conturul acestuia putând să existe fizic 

(conturul cazanului, al turbinei etc.) sau să fie delimitat printr-o graniţă fictivă. Precizarea – printr-o 

graniţă – a spaţiului în care se găseşte obiectul studiat permite individualizarea faţă de mediul 

exterior a unui anumit utilaj (sau a unei părţi a acestuia). Volumul – separat de mediul exterior – în 
care se găseşte obiectul studiat va fi numit volum de contol. 



La momentul iniţial, în volumul de control intră o 
cantitate de substanţă notată cu mi (figura 1). 

La un moment de timp imediat următor este 
evacuată din sistem masa me (figura 2). 

În cazul general, în volumul de control pot intra şi ieşi simultan mai multe cantităţi de substanţă. 

Utilizând notaţiile din figurile 1 şi 2 – cu semnificaţiile prezentate în anexa 1 – se pot scrie 

următoarele ecuaţii: 

 conservarea masei:  

 

 principiul I al termodinamicii:  

 



 principiul al II-lea al termodinamicii:  

 

Relaţia (3) arată că variaţia de entropie a volumului de control se datorează: variaţiei de entropie 

apărute ca urmare a transformărilor termodinamice, sursei de entropie care se manifestă datorită 

ireversibilităţii şi fluxurilor de entropie ce străbat volumul definit concomitent cu fluxurile de 

substanţă. 

2.2. Ecuaţiile modelului propus 

Pentru analiză a fost aleasă o instalaţie dotată cu o linie de preîncălzire a apei cu trei PJP-uri şi două 

PIP-uri şi cu încălzire intermediară a aburului. Pentru cazan au fost scrise ecuaţiile: de conservare a 
masei, de schimb termic, ale principiului I şi II ale termodinamicii. 

Deoarece ecuaţiile de bilanţ masic şi energetic (principiul I al termodinamicii) sunt folosite mai des 

în modele, pentru celelalte componente ale instalatiei vor fi prezentate numai ecuaţiile 

corespunzătoare principiului al II-lea al termodinamicii, particularizate pentru volumul de control 
respectiv. Pe ansamblu s-au realizat bilanţurile masice, energetice şi de entropie. 

Utilizând notaţiile din figurile 3 (cazan), 4 (turbină), 5 (condensator) şi 6 (recuperator) – cu 

semnificaţiile din anexa 1 – se pot scrie principalele ecuaţii pentru diferitele componete ale 
instalaţiei. 

2.2.1. Cazan 

 

 bilanţ masic: 

 



 schimb de caldură:

 
 principiul I al termodinamicii:

 
 principiul al II-lea al termodinamicii:

 

2.2.2. Turbină 

 

 principiul al II-lea al termodinamicii:  

 

2.2.3. Condensator 



 

 principiul al II-lea al termodinamicii:  

 

2.2.4. Recuperator 

 

 principiul al II-lea al termodinamicii:  

 

Pe lângă ecuaţiile prezentate s-au mai utilizat: ecuaţii de bilanţ general pe instalaţie, relaţii pentru 

determinarea performanţelor, radamentelor şi consumurilor specifice. 



Complexitatea modelului studiat a implicat realizarea unui program de analiză în mediul de 

dezvoltare DELPHI. Aplicaţia software a fost obţinută prin adaptarea programului APAB şi 

completarea acestuia cu noi module de calcul, rezultând în final programul specializat APAB_FT, 

program care permite o analiză numerică complexă. Cu ajutorul acestui program se pot simula 

diferite regimuri de funcţionare şi este posibilă analiza influenţei diferiţilor parametri asupra 

performanţelor ciclului termodinamic. Modelul este capabil să reflecte influenţa parametrilor 
atmosferici asupra proceselor termodinamice. 

Deoarece nu au existat date suficiente pentru definirea unei stări funcţionale de referinţă pentru 

instalaţia analizată, s-a considerat ca referinţă regimul nominal, faţă de care au fost introduse variaţii 
în plus sau în minus pentru parametrii principali care definesc ciclul. 

Modelul utilizat permite determinarea producţiei de entropie pe întreg ciclul şi este evidenţiat modul 

în care se realizează aceasta pe fiecare componentă din instalaţie în parte (figura 7). 

După cum se poate observa, cea mai intensă sursă de entropie din instalaţie este cazanul, iar cea mai 

importantă sursă negativă de entropie o constituie condensatorul. Intensitatea ei este comparabilă cu 

cea a cazanului. Este de remarcat faptul că în preîncălzitoarele regenerative intesitatea sursei de 

entropie este mică. De asemenea, se poate vedea că intensitatea sursei de entropie a PJP3 este mai 

mare ca a celorlalte. Acest lucru se datorează faptului că aici este introdus un debit mare de condens 
provenit de la boilerele pentru apă caldă. 

 

Pentru turbină, informaţiile sunt prezentate analog, sub forma unei scheme – ce conţine turbina cu 

abur împreună cu sistemul regenerativ – pe care sunt afişate mărimile care se măsoară. 

Ca exemplu pentru turbină a fost ales un ecran în care sunt afişate datele prelucrate pe nivelul al 
doilea, date care se referă la bilanţul energetic (figura 4). 



 
Producţia de entropie pe ciclu corespunzătoare puterii obţinute la debitul maxim admis al instalaţiei 

în funcţie de temperatura de ieşire a aburului din cazan este prezentată în figura 9. 

 
Pentru acelaşi regim de funcţionare este prezentată puterea produsă pe ciclu (figura 10). Se remarcă 

faptul că există o creştere a producţiei de entropie concomitent cu creşterea puterii realizate. 

 
În figura 11 este prezentată producţia de entropie în funcţie de presiunea la tambur. Se observă că 

există o presiune pentru care producţia de entropie este minimă. 



 

Acest lucru este explicat de variaţia randamentului funcţie de presiune (figura 12). 

 

4. Concluzii 

Modelul numeric pentru analiza ciclurilor termodinamice în care transformările de stare sunt 

considerate cu desfăşurare finită în timp ţine seama şi de diferenţele finite de temperatură la care se 
produce schimbul de căldură. 

Dintre rezultatele obţinute în urma analizei asupra instalaţiei sunt prezentate mai ales cele referitoare 

la sursele de entropie din instalaţie, precum şi intensitatea acestora în funcţie de variaţia unor 
parametri. 

Datele obţinute confirmă rezultatele prezentate în lucrările recente [2]. Producţia de entropie la 

regimul de putere maximă este maximă. Există regimuri de lucru pentru care producţia de entropie 

prezintă un minim. Acest minim al sursei de entropie coincide cu un maxim de randament ceea ce 



înseamnă un consum minim de combustibil. În concluzie, în regimurile economice generarea de 

entropie este minimă, sau optimă, după cum afirmă alţi autori. 

5. Anexa 1 

Mărimi: E=I+mw²/2+mgh – energia sistemului; e=i+w²/2+h – energia specifică; m – masa; T – 

temperatura; S – entropia; w – viteza; p – presiunea; u – energia internă specifică; i – entalpia; V – 

volumul; s – entropia specifică; Kg – coeficient gobal de schimb de căldură; A – aria. 

Indici: i – intrare; e – ieşire; gi – gaze intrare; ge – gaze ieşire; api – apă intrare; ab – abur ieşire; pje 

– purje; mgaz – medie gaze; mabur – medie abur; asii – abur intrare în SI; asie – abur ieşire din SI; 

p1, p2,…, pk – prize de abur ale turbinei; cd – condensator; ad – apă adaos; ri – apă răcire intrare; re 
– apă răcire ieşire; apki – apă intrare în preîncălzitorul k; apke – apă ieşire din preîncălzitorul k. 
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