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RAPORTUL ŞTIINIFIC ŞI TEHNIC (RST) - sinteză 

 

Contract: 21-005: SISTEM INTEGRAT INTELIGENT PENTRU CREŞTEREA 

SECURITĂŢII ÎN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ 

 

 

    Obiectiv general:  

  Realizarea unui sistem integrat inteligent, care să simuleze în timp real funcţionarea 
centralelor de producere a energiei electrice şi căldurii. Ca aplicaţie directă se ia în 
considerare o centrală de termoficare echipată cu cazane de abur, grupuri turbo-generatoare 
cu condensaţie şi prize reglabile ce alimentează consumatori industriali şi urbani.  
 Sistemul se materializează prin implementarea pe sisteme de calcul a modelelor 
matematice pentru procesele staţionare şi dinamice din centrala aplicaţiei. 
  

    Obiectivele fazei de execuţie:  

 Studierea amănunţită a echipamentelor şi proceselor tehnologice ale aplicaţiei, a 
condiţiilor ce se impun, soft-ware de bază şi de aplicaţie şi elaborarea de scheme ale 
circuitelor ce se afişează pe monitorul SIIBE. 
  

   Rezumatul fazei: 

În cadrul acestei fazew s-au efectuat activităţile: 
• Activitate I.1.Coordonare, coerenta sistem, acoperirea tuturor sistemelor tehnologice 

ce urmeaza a fi simulate. 
• Activitate I.2 Analiza situatiei existente din pdv grafica de proces, cerinte legate de 

modalitatile de actionare, vizualizare 
• Activitate I.3  Analiza situatiei existente din punct de vedere procese tehnologice 
• Activitate I.4  Furnizare de informatii privind scheme tehnologice proiectate, date 

tehnice echipamente 
 

Faza de faţă este structurată în patru părţi: 

    Partea I: STUDIUL STAŢIONAR AL CAZANULUI DE ABUR DE 420 T/H 

 Se face un studiu aprofundat al cazanului de abur de 420 t/h prevăzut pentru arderea 
lignitului, păcură şi gaze naturale. Studiul urmăreşte stabilirea parametrilor nominali şi a 
caracteristicilor funcţionale ale cazanului şi a componentelor acestuia, schemele de principiu 
ale proceselor componentelor acestuia. 
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Partea a II-a: STUDIUL STAŢIONAR AL TURBINEI ŞI SERVICIILOR INTERNE ALE  

                      TRANŞEI. 

 Se face un studiu aprofundat al turbinei cu condensaţie şi două prize reglabile de 50 
MW, urmărindu-se caracteristicile staţionare ale acesteia, a componentelor sale, a 
degazorului de 6 bari, şi a celui de 1,2 bari, a circuitului de apă de alimentare a circuitului 
regenerativ de joasă şi înaltă presiune, a boilerelor de termoficare. 

Partea a III-a: CERINŢE DE ÎNTOCMIRE A MODULELOR ANALOGICE ŞI BINARE ŞI 
PROPUNERI DE SCHEME FUNCŢIONALE PENTRU INTERFAŢA SISTEMULUI. 

 Se stabilesc modulele staţionare şi binare ale aplicaţiei pentru care se elaborează 
sistemul, se definesc cerinţele pentru elaborarea modulelor de acţionare, semnalizare şi 
protecţie, se definesc funcţiile SICSE şi schemele funcţionale ale aplicaţiei pentru interfaţa 
sistemului. 

Partea a IV-a: CERINŢE PENTRU ELABORAREA SOFTWARE-LUI DE BAZĂ ŞI DE 
APLICAŢIE, STABILIREA CONFIGURAŢIEI ŞI INTERFEŢELOR SISTEMULUI 
INTELIGENT ŞI MODUL DE INTEGRARE AL CAZANULUI DE 420 T/H. 

 Se stabileste configuratia hard-ware afarenta aplicatiei pentru transa de 50 MW, 
constand din doua posturi operatori, din care unul pentru cazanul de 420 t/h, si cel de-al 
doilea pentru turbina, generator si servicii interne si boilerele de termoficare, precum si un 
post instructor. Se stabilesc apoi cerintele principale pentru realizarea soft-ware-ului de baza 
al aplicatiei aferent sistemelor tehnologice modelate, precum si cerinte si solutii pentru 
elaborarea interfetelor grafice de lucru pentru posturile operator si instructor. 
 In finalul acestei parti se definitiveaza aria de cuprindere a modulelor cazanului, 
turbinei-generator cu instalatiile aferente, a serviciilor interne, ale partii electrice a centralei. 
  
             
          In concluzie, prezenta faza indeplineste integral conditiile impuse de stabilire a 
structurii sistemului, a modulelor cu modelele proceselor stationare si dinamice ale instalatiei 
tehnologice, a cerintelor software de baza si aplicatie, a configuratiei interfetelor si a 
configuratiei hardware a aplicatiei. 

Lucrarea de faţă constituie prima etapă a cercetării sistemului integrat pentru 
creşterea securităţii în alimentarea cu energie elecrică şi termică. 

A fost realizat studiul staţionar al cazanului de abur de 420 t/h, cuprinzând toate 
subsistemele acestuia în scopul evidenţierii specificităţii şi determinării elementelor 
constructive şi dimensionale care vor intra în modelele matematice elaborate. O atenţie 
deosebită a fost acordată reglării automate a cazanului. 

Studiul staţionar al turbinei şi serviciilor interne aferente a evidenţiat parametrii 
staţionari ai acestora şi schemele de reglare automată a proceselor elaborate pentru grupul 
DSL 50-1. 

O parte importantă au constituit-o cercetările care să permită elaborarea cerinţelor de 
întocmire a modulelor analogice şi binare, cât şi propunerea schemelor funcţionale pentru 
interfaţa sistemului. 

Pe baza cercetărilor efectuate au fost elaborată configuraţia interfeţelor grafice ale 
sistemului inteligent şi modul de integrare a cazanului de 420 t/h. 

În urma cercetărilor s-a concluzionat aria de cuprindere a modelele elaborate şi soluţii 
pentru algoritmii de calcul în vederea simulărilor viitoare.  
 


