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PREFAŢĂ 

Lucrarea „Elemente de dinamica gazelor-instalaţii de GPL şi 
GNL” se adresează specialiştilor din domeniul tehnic, specialiştilor din 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inginerilor, studenţilor şi 
masteranzilor facultăţilor cu profil tehnic. 

Această lucrare conţine două părţi:  
– prima parte, formată din capitolele 1 şi 2 se referă la proprietăţile 

generale ale gazelor şi, în special, la gazele petroliere lichefiate – 
GPL şi la gazele naturale lichefiate – GNL, la ecuaţiile de mişcare 
ale gazelor prin conducte şi la diferite tipuri de curgere particulară 
a acestora; 

– partea a doua, formată din capitolele 3 şi 4, prezintă în mod 
detaliat, instalaţiile de tip GPL folosite pentru alimentarea 
autovehiculelor, cele de pe autovehicule, instalaţiile pentru 
lichefierea gazelor, măsurile de siguranţă în proiectare şi 
exploatarea instalaţiilor şi elemente de prevenire şi stingere a 
incendiilor. 

Lucrarea mai cuprinde şi elemente de terminologie specifică, precum 
şi o bibliografie selectivă actualizată în domeniul instalaţiilor de GPL şi 
GNL.  

 
 

Autorul 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  11  
PROPRIETĂŢILE GAZELOR 

 
 
 

1.1. Proprietăţile generale ale gazelor 
 

1.1.1. Noţiunea de gaz ideal şi gaz real 
 
Noţiunea de gaz ideal este o noţiune termodinamică abstractă, acesta 

fiind constituit din particule fără structură şi fără dimensiuni. 
Se numeşte ecuaţie termică de stare funcţia implicită f (p,V,T)=0, 

care corelează presiunea, volumul unei anumite cantităţi de gaz şi 
temperatura sa. 

Această ecuaţie de stare corespunde numai unei stări de echilibru, 
pentru care presiunea şi temperatura au valori diferite, uniforme la toată 
masa, deci nu se poate aplica decât unei substanţe omogene şi izotrope 
(aceleaşi proprietăţi pe orice direcţie). 

Ecuaţia de stare a gazului ideal pentru n moli de substanţă este: 
 

pV=nRT         (1.1) 
 
Constanta universală a gazelor ideale, în funcţie de unităţile de 

măsură utilizate în ecuaţia (1.1) are următoarele valori: 
R=0,08205 l·atm·mol-1·K-1 
R=83,14 cm3 bar·mol-1·K-1 
R=8,3143 J mol-1·K-1 
R=1,98717 cal mol-1·K-1 

unde notaţiile sunt cele uzuale: K-temperatura în grade Kelvin, mol-numărul 
de moli, J-joule, atm-atmosfera în scară manometrică. 

 
Noţiunea de gaz real 
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În definirea acestuia, se iau în considerare abaterile de la starea 
ipotetică ideală. Astfel, ecuaţia de stare a gazului ideal este valabilă numai 
în cazul limită când P→0, dar în cazul gazelor reale, abaterile de la această 
lege se datorează interacţiunii moleculelor ce apar la valori finite ale 
presiunii. 

Cauzele acestor abateri sunt: 
– respingerea care apare la o apropiere foarte mare a moleculelor de gaz; 
– atracţia intermoleculară. 
În literatura de specialitate a fost propus un mare număr de ecuaţii de 

stare pentru gazele reale, dintre care se pot menţiona următoarele: 
 

a) Ecuaţia de stare cu factor de neidealitate  
Factorul de neidealitate Z, denumit uneori şi factor de 

compresibilitate, este definit de ecuaţia de stare (pentru un mol de gaz): 
 
pV=ZRT         (1.2) 

 
Pentru calcularea lui Z se poate utiliza şi formula empirică propusă 

de Rihani D.N: 

)146,04,0012,0197,0(1 27,3TT
T

T
P

Z −−−+=                      (1.3) 

 
Ecuaţia Van der Waals 
Această ecuaţie este cea mai cunoscută ecuaţie de stare pentru gazele 

reale şi a fost propusă de Van der Waals în anul 1872 sub forma: 
 

RTbV
V
aP =−+ ))(( 2         (1.4) 

 
în care coeficienţii a şi b au valorile următoare: 
 

c

c

c

c

P
RTb

P
TRa

8
;

64
27 22

=⋅= , unde Tc şi Pc sunt temperatura critică şi presiunea 

critică. 
Cu toate că, în prezent, există şi relaţii mai exacte, ecuaţia (1.4) este 

încă utilă pentru calcule rapide, estimative. 
Pentru n moli de gaz, ecuaţia (1.4) devine: 
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nRTnbV
V
anP =−+ ))(( 2

2

          (1.5) 

Ecuaţia Redlich-Kwong 
Această ecuaţia de stare a fost propusă iniţial în 1949 de Redlich şi 

Kwong sub următoarea formă: 
 

)(5,0 bVVT
a

bv
RTP

+
−

−
=                    (1.6) 

 
în care coeficienţii a şi b au valorile: 

c

c

c

c
P

RTb
P
TRa 08664,0;4275,0

5,22
== . 

O altă formă a ecuaţiei (1.6) este: 
 

F
bV

bA
bV

V
RT
PVZ

+
−

−
==                 (1.7) 

 
în care coeficienţii sunt: 
 

A=[3(21/3-1)2]-1=4,934 
b- acelaşi ca în relaţia 1.6 
F=Tr

-1,5. 
 
Ecuaţii de stare cu coeficienţi de virial 
Ecuaţia Kammerling-Onnes 
Leyda a propus următoarea ecuaţie pentru corelarea datelor 

experimentale P-V-T : 
 

....1 2
32 +++==

V
B

V
B

RT
PVZ   (1.8) 

 
sau: 

....1 2
32 +++== PAPA

RT
PVZ    (1.9) 
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ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia Holborn-Otto, cu coeficienţii de 
virial legaţi prin relaţiile: 

);(; 2
23

22
322 AATRBRTAB +=                (1.10) 

1.1.2 Punctul critic şi mărimi pseudocritice 
 

Foarte sugestiv se prezintă în figura 1.1., cu ajutorul unor curbe izoterme, 
variaţia presiunii gazului în funcţie de volum, la diferite temperaturi, pentru 
gaze reale. Se observă o porţiune orizontală a izotermelor unde presiunea 
rămâne constantă, în timp ce volumul se micşorează, porţiune care 
corespunde lichefierii gazului. 
Punctul din dreapta al fiecărei porţiuni orizontale reprezintă începutul 
condensării, iar cel din stânga terminarea condensării. 

 
Temperatura critică – reprezintă temperatura pentru care porţiunea 

orizontală a izotermei se reduce la un punct. La temperaturi superioare 
temperaturii critice, gazul nu se mai condensează, el rămâne gaz permanent. 

Coordonatele punctului critic sunt: 
– temperatura critică, Tc; 
– presiunea critică, Pc; 
– volumul molar critic, Vc. 
 
Punctul critic reprezintă cea mai înaltă temperatură şi presiune la 

care mai este posibilă coexistenţa în echilibru a fazelor de vapori şi de 
lichid. 
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Figura 1.1 
 

I – lichid; II – vapori umezi; III – vapori supraîncălziţi; IV – gaz 
necondensabil; C – punctul critic. 

Amestecuri de gaze-mărimi pseudocritice 
 

Există în multe cazuri gaze care nu sunt formate dintr-un singur 
component ci din amestecuri de doi sau mai mulţi componenţi 

În acest caz starea critică nu mai coincide cu cea mai înaltă 
temperatură şi cea mai înaltă presiune la care cele două faze pot coexista în 
echilibru.  

La amestecuri, şi în special la amestecul de hidrocarburi, pe lângă 
punctul critic real, se mai ia în consideraţie şi punctul pseudocritic, necesar 
în corelarea mai exactă a proprietăţilor fizice cu temperatura şi presiunea 
redusă. 

În figura 1.2. se prezintă punctul critic şi pseudocritic (Tyn M.T.): 
 

 
 

Figura 1.2 
 
Punctele a şi b reprezintă punctele critice ale componenţilor care 

formează amestecul; 
C’ – punctul pseudocritic; 
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C – punctul critic real al amestecului şi se găseşte la intersecţia 
dintre curbele de presiune de vapori ale amestecului, corespunzătoare la 0% 
şi la 100% vaporizate. 

În figura 1.2, se prezintă punctul critic şi pseudocritic al unui 
amestec de două hidrocarburi. A şi B reprezintă curbele de presiune de 
vapori ale hidrocarburilor respective dintr-un amestec, iar curba D, 
reprezintă presiunea medie molară de vapori a amestecului, iar a şi b 
reprezintă valorile critice ale hidrocarburilor care formează amestecul. 

Pentru calculul mărimilor pseudocritice se folosesc relaţiile: 
 

– Temperatura pseudocritică (Tcm): 
 

∑=
i

ciicm TyT        (1.11) 

 
– Presiunea pseudocritică (Pcm): 
 

∑
∑=

cii

cmcii
cm Vy

TZyR
P

)(
       (1.12)  

 
1.1.3  Compresibilitatea gazelor 

 
Starea ideală a gazelor este reprezentată prin relaţia Clapeyron: 
 
pV=nRT      (1.13) 
 
Factorul care ţine seama de neidealitatea gazelor se numeşte factor 

de compresibilitate şi exprimă raportul dintre volumul gazului şi volumul 
calculat din ecuaţia de stare a gazelor ideale: 

 

RT
pVZ =        (1.14)  

 
în care: V – volumul molar; 
T – temperatura absolută; 
R – constanta universală a gazelor. 
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Pentru gazele ideale, Z=1 pentru gazele reale Z<1, exceptând cazurile 
substanţelor cu valori mari pentru Tr şi Pr. 
Factorul de compresibilitate se reprezintă adesea ca o funcţie de Tr şi Pr : 
 
Z=f(Tr, Pr)                 (1.15) 
Pentru această ecuaţie s-au ridicat diagrame de către diferiţi autori, diagrame 
ce pot servi la determinarea cu uşurinţă a factorului de compresibilitate. 

 

cc
ir PRT

VV
/

=        (1.16) 

 
Cunoscând Tc şi Pc (temperatura şi presiunea critică), pentru un fluid, 

este posibilă estimarea proprietăţilor volumetrice ale fluidului, precum şi 
variaţia acestora cu temperatura şi presiunea. 

În afara ecuaţiei care ia în consideraţie temperatura şi presiunea, se 
introduce un al treilea parametru, factorul acentric ω.Valoarea ω=0 arată 
sfericitatea gazului ideal. Atunci când apar deviaţii de la sfericitate, ω>0. 

În acest context, rezultă că toate moleculele cu acelaşi factor acentric 
au aceeaşi funcţie: Z=f(Tr, Pr). 

Înlocuind funcţia cu o expresie lineară s-a obţinut ecuaţia : 
 

),(),( )1()0(
rrrr PTzPTZZ ω+=        (1.17) 

 
În figura 1.3 se determină factorul de compresibilitate Z, Z(0) 

reprezentând valoarea obţinută pentru moleculele sferice, iar Z(1) corecţia 
care ţine seama de nesfericitate: 
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Figura 1.3 
Notaţii: T, Tc – temperatura, temperatura critică, K; 
p– presiunea, bar; 
V– volumul molar, cm3/mol; 
Vc– volumul critic, cm3/mol; 
R – constanta universală a gazelor; 

ω– factor acentric; 
Z– factorul de compresibilitate, 
Pc– presiunea critică, bar. 
 

Coeficientul de compresibilitate β, se defineşte în relaţia variaţiei 
volumului, la temperatură constantă: 

 
dV=- βVdp       (1.18) 

 
, semnul minus arătând că la o creştere a volumului gazului, are loc o 
scădere a presiunii acestuia, şi invers. 
Coeficientul de elasticitate este definit ca inversul lui β: 
 
E=1/ β                 (1.19) 
 

Pentru lichide, β este foarte mic (β=5,12x10-10m2/N), iar pentru gaze, 
β este foarte mare, gazele fiind fluide compresibile, comportarea lor fiind 
dată de ecuaţia de stare. 
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În anumite situaţii, gazele pot fi considerate aproximativ 
incompresibile, pentru valori ale criteriului Mach, Ma<0,3. 
 

1.1.4. Difuzia în gaze şi difuzia liberă la presiuni joase 
 

Difuzia este un fenomen de transport spontan, produs de inegalitatea 
de concentraţie în masa unui fluid (lichid sau gaz). 

În regim staţionar, cantitatea de masă dM care difuzează în timpul dt 
prin suprafaţa A datorită gradientului de concentraţie dc/dx este: 

 

dt
dx
dcDAdM −=        (1.20)  

În această relaţie, D este coeficientul de difuzie, o mărime ce 
depinde de natura fluidului şi de condiţiile de stare ale sistemului. Unitatea 
de măsură a coeficientului de difuzie este (m2/s). 

În funcţie de numărul fluidelor existente în sistem, există mai multe 
forme ale coeficientului de difuzie: 

- coeficient de autodifuzie la diluţie infinită (D0
BA) a componentului 

B în A pur; 
- coeficientul de difuzie (DAA) a componentului A în A pur; 
- coeficient de difuzie mutuală (DBA) a componentului B într-un 

amestec de A şi B, respectiv (D1n) a componentului 1 într-un 
amestec de n componente. 

Până în prezent nu au putut fi stabilite corelaţii între DEE şi D0
AB sau 

între DAA şi D0
BA . 

Din punct de vedere al mecanismului, difuzia în gaze poate fi de trei 
feluri:  

– difuzie liberă;  
– difuzie Knudsen;  
– difuzie în regim intermediar. 
Difuzia liberă are loc prin ciocniri între molecule, în număr mult 

mai mare decât ciocnirile moleculelor cu peretele vasului care conţine gazul. 
Acest regim de difuzie corespunde presiunilor uzuale, când drumul liber 
mijlociu este mult mai mic decât dimensiunile vasului. 
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Difuzia Knudsen are loc în condiţiile în care drumul liber mijlociu 
este de acelaşi ordin de mărime cu dimensiunile recipientului (de exemplu: 
la presiuni foarte scăzute sau la trecerea gazului prin materiale poroase). 

Între cele două limite se găseşte regimul de difuzie intermediară. În 
cele ce urmează se vor discuta numai relaţiile de calcul pentru coeficienţii 
de difuzie liberă. 

 
Difuzia liberă în gaze la presiuni joase 
Coeficienţii de autodifuzie ai gazelor la presiune atmosferică pot fi 

calculaţi cu ecuaţiile Stiel-Thodos : 
– pentru Tr 5,1≤ : 
 

( ) 3/2
6/1

3,32/1
7 381,0391,1106,4 −⋅= −

r
c

c
AA T

T
PMD

γ
       (1.21)  

 
– pentru Tr>1,5: 

9/7
6/1

3,32/1
71084,4 r

c

c
AA T

T
PMD ⋅⋅= −

γ
       (1.22) 

 
în care: Pc, (bar); γ, (kg/m3); DAA, (m2/s). 
Dacă se cunoaşte vâscozitatea gazului la temperatura T, se poate utiliza 
ecuaţia Chapman-Enskog : 
 

AAA Mp
RTD η⋅⋅= −41032,1        (1.23) 

 

în care: ηa, (P); DAA,(m2/s). 
 
1.1.5 Densitatea gazelor pure şi a amestecurilor de gaze 
 
Componenţi puri 
Densitatea absolută a gazelor şi vaporilor reprezintă masa volumică, 
considerată în condiţii normale (0ºC şi 760 mm Hg). 
Cunoscând masa moleculară a gazului: 
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3/,
41,22

NmkgM
=ρ      (1.24) 

 
Variaţia densităţii cu temperatura şi presiunea pentru gazele ideale se 
determină din ecuaţia gazelor: 
 

RT
M
GpV =      (1.25) 

 

RT
Mp

V
G

== ρ                  (1.26) 
 
Ecuaţia se poate aplica pentru gazele ideale şi pentru cele reale, până la 
valori ale presiunii de p= 3 bari. 
Pentru gazele reale se introduce şi factorul de compresibilitate Z: 
 

ZRT
PM=ρ        (1.27) 

Densitatea amestecurilor de gaze 
 
Se foloseşte una din ecuaţiile anterioare, pe baza masei moleculare a 
amestecului şi coeficientul de compresibilitate pentru amestec: 
 

RTZ
PM

m
am=ρ          (1.28) 

 
Masa amestecului este: 
 

∑
=

=
=

ni

i
ixiam MM

1
       (1.29) 
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∑

∑
=

=

=

== ni

i i

i

ni

i
i

am

M
g

g
M

1

1        (1.30) 

 
în care gi – greutăţile diverşilor componenţi din amestec; 

∑
=

=
=

1i

ni
ixim ZZ        (1.31) 

 
1.1.6  Vâscozitatea gazelor 

 În interiorul fluidelor apar eforturi tangenţiale la interfaţa care separă 
două porţiuni de fluid, atunci când straturile sale, vecine cu elementul de 
suprafaţă, au o mişcare relativă de alunecare unul faţă de altul. 
Vâscozitatea este o funcţie de stare a fluidului şi este definită ca o forţă de 
forfecare pe unitatea de suprafaţă. 

Din masa unui fluid se delimitează un paralelipiped ale cărui feţe 
paralele A şi A’ sunt situate la distanţa Δy, având aria A (figura 1.4). Acest 
paralelipiped se deformează sub acţiunea unei forţe F, forţă tangenţială, 
astfel încât faţa A se deformează cu o viteză ΔW mai mare decât viteza cu 
care se deplasează faţa A’: 

0 limita la →Δ
Δ
Δ
⋅= y

y
WAF η             (1.32) 

dy
dWησ =        (1.33) 

 

 
 

Figura 1.4 
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unde η  este factor de proporţionalitate sau coeficient de vâscozitate 
dinamică. 
Această relaţie exprimă legea lui Newton de proporţionalitate între efortul 
unitar tangenţial şi gradientul de viteză: 
 

LT
M

viteza
lungimetensiuney

===
*

ω
ση         (1.34) 

 
Unitatea de viscozitate, în sistemul internaţional, este 1kg/m·s=N·s/m2; se 
mai utilizează şi 1g/cm·s=1P=102cP=103mP=106μP (1P-1 Poise). 

Fluiditatea Ф este inversul vâscozităţii dinamice η: 
η
1

=Φ      (1.35) 

Coeficientul de vâscozitate cinematică se defineşte prin relaţia: 
 

ρ
ην =         (1.36) 

 
Când un gaz este supus la o forţă de forfecare astfel încât apare o mişcare în 
masă, moleculele au în orice punct vectorul vitezei întregii mase adăugat la 
vectorul întâmplător de viteză. 
Deşi teoria proprietăţilor de transport în gaze este relativ simplă, totuşi este 
destul de complicat de stabilit o ecuaţie care să poată fi utilizată direct de 
calculul vâscozităţii. 
Dacă gazul este tratat într-un mod mai simplu, este posibil a se stabili 
relaţiile generale între vâscozitate, temperatură, presiune şi forma 
moleculelor. Pentru calcule mai riguroase este necesar să se aplice anumiţi 
factori de corecţie. 
Se presupune un model elementar, la care nu se iau în consideraţie 
interacţiunile moleculare, moleculele fiind de forma unor sfere rigide cu 
diametrul σ, masa „m” şi mişcându-se întâmplător cu viteza v. 
În interiorul gazului există o similitudine între cele trei forme de transport, 
difuzie (D), vâscozitate (η) şi conductivitate termică (λ) 
 

Fluxul de masă = 
dz
dL

dz
dnDm ii ρν

⋅−=−
3

      (1.37) 
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Fluxul de frecare internă =
dz

d
mnL

dz
d yy ννν

η
3

−=−    (1.38) 

Fluxul de energie =
dz
dTnCL

dz
dT

v3
νλ −=−                  (1.39) 

 

Aceste ecuaţii definesc coeficienţii de transport D, η, λ; n este 
numărul de molecule. 

Dacă viteza este proporţională cu (R·T/M)1/2  şi  drumul liber mediu 
cu  (nσ2)-1, expresia coeficientului de vâscozitate dinamic va fi: 

 

2

2/12/1
.)(

3 σ
ρη MTconstvLm

⋅==      (1.40) 
 

unde M este greutatea moleculară g/mol; 
T – temperatura, K; 
σ – diametrul sferei rigide. 
Această relaţie arată dependenţa coeficientului de transport de 

temperatură, masă şi diametrul moleculei. 
Relaţii similare se scriu şi pentru difuzia şi conductivitatea termică. 
Pentru vâscozitate, valoarea constantei este de 26,69: 
 

2

2/12/1
69,26

σ
η MT
=      (1.41) 

În realitate, între molecule există forţe de interacţiune care trebuie 
luate în consideraţie. Aceasta se face pe baza cunoscutei teorii Chapman-
Enskog, introducând potenţialul de energie ψ(r). 

Luând în consideraţie forţele de interacţiune, relaţia anterioară 
devine: 

 

2

2/1)(69,26
σ

η
v

TM
Ω

=       (1.42) 

 

în care Ων este integrala de ciocniri moleculare. 
 
1.1.7 Căldura specifică a gazelor reale şi ideale 
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Variaţia căldurii sensibile implică o variaţie de temperatură a 
sistemului fără schimbarea stării de agregare. Pentru intervale mici de 
temperatură căldura este proporţională cu temperatura, conform ecuaţiei 
calorimetrice: 

 
dQ = cMdt      (1.43) 
 

în care: - M este cantitatea de materie (în kg sau moli); 
  - c este un factor de proporţionalitate, caracteristic fiecărei substanţe, numit 
„căldură specifică” (dacă M este dat în kilograme) sau „căldură molară” 
(dacă M este dat în moli). 
Pentru a determina căldura cedată sau absorbită de un corp în intervalul de 
temperatură [t1, t2], trebuie să se integreze ecuaţia anterioară: 
 

∫=
2

1

t

t
cMdtQ        (1.44) 

 

Căldurile specifice şi molare sunt funcţii neliniare de temperatură, astfel că, 
în calculele practice este preferabil să se înlocuiască integrala (1.44) cu o 
relaţie mai simplă: 
 

)( 12
2

1

ttMcQ t
tm −=        (1.45) 

în care: 2

1

t
tmc  este căldura specifică medie în intervalul [t1,t2]. Ecuaţia sa de 

definiţie, dedusă din relaţiile (1.44) şi (1.45) este: 
 

12

2

12

1 tt

cdt

c

t

tt
tm −
=
∫

       (1.46) 

 
Integrala se poate rezolva cunoscând funcţia după care căldura specifică 
variază cu temperatura. 
 
Căldura specifică a gazelor ideale 
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Energia calorică Q, necesară încălzirii unui gaz este egală cu 
creşterea energiei interne U, plus lucrul mecanic executat de sistem pentru 
creşterea volumului V, la presiunea p a sistemului, adică: 

 
dQ=dU+pdV        (1.47) 

 
Când variaţia de volum este nulă, de exemplu atunci când încălzirea 

se face la volum constant, într-un vas închis, căldura specifică, numită în 
acest caz, „căldura specifică la volum constant” este: 

 

dt
dU

dt
dQc

v
v =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=0        (1.48) 

 
Dacă încălzirea se face la presiune constantă, în calcule se va utiliza 

„căldura specifică la presiune constantă”: 
 

( )
pp

p dt
pVUd

dt
dvp

dt
dU

dt
dQc ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +

=+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=0        (1.49) 

 
şi notând cu U+pv=H entalpia gazului, rezultă că: 
 

p
p dt

dHc ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=0        (1.50) 

O mărime importantă în diverse calcule termodinamice este raportul: 
 

0

0

v

p

c

c
=γ >1       (1.51) 

 
Din ecuaţia gazelor ideale pV=RT se deduce prin diferenţiere, la presiune 
constantă că: 
 

pdV=RdT       (1.52) 
 

de unde, împreună cu ecuaţiile anterioare rezultă că: 
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R
dt
dVpcc vp ==− 00        (1.53) 

 
Pe baza teoriei cinetice a gazelor ideale s-au calculat căldurile specifice şi 
raportul lor γ, corelaţia între 0

pc  şi 0
vc  fiind dată în tabelul următor: 

 
0
pc  0

vc   

cal/molºC J/molºC cal/molºC J/molºC 

γ 
 

Gaze 
monoatomice 5

2
5

≈R  20,9 3
2
3

≈R  12,5 6,1
3
5

≈ξ  

Gaze 
biatomice 7

2
7

≈R  29,3 5
2
5

≈R  20,9 4,1
5
7

≈ξ  

Gaze 
triatomice 8

2
8

≈R  33,5 6
2
6

≈R  25,2 33,1
6
8

≈ξ  

 
Tabelul 1.1 

 
În calculele tehnice, pentru vaporii substanţelor organice care au o 
temperatură suficient de ridicată şi p<4 bar, se poate utiliza căldura specifică 
pentru starea de gaz ideal ( )0

pc  fără a se introduce erori substanţiale. 
Căldura specifică a gazelor reale 

 
Capitolul a prezentat metodele de determinare a căldurii specifice pentru 
gaze pure în stare de gaz ideal. 
Căldura specifică a gazelor pure reale se poate exprima în funcţie de căldura 
specifică a gazului în stare ideală cu relaţia: 
 

ppp ccc Δ+= 0        (1.54) 
 
unde: pcΔ  – este căldura specifică reziduală; 

0
pc  – căldura specifică a gazului în stare ideală. 
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Căldura specifică reziduală se poate exprima pentru un gaz de compoziţie 
cunoscută, la presiune constantă astfel: 
 

∫ −
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂

=Δ
v

T

p R

V
P

V
T
PT

dV
T

PTc
0

2

2

2
       (1.55) 

sau: 
 

( )( ) ( )( )100
ppppp ccccc Δ+Δ=Δ=− ω        (1.56) 

 
1.1.8 Conductivitatea termică şi entropia 
 

Conductivitatea termică exprimă fluxul de căldură într-un mediu omogen, 
raportat la unitatea de timp şi de suprafaţă perpendiculară pe direcţia de 
flux, precum şi la gradientul de temperatură. 
Conductivitatea termică este dată de relaţia: 
 

x
tqx ∂
∂

= λ         (1.57) 

 

unde: xq este fluxul de căldură pe direcţia x; 
t – temperatura; 
x – distanţa. 
Conductivitatea termică este o constantă fizică specifică naturii şi stării de 
agregare a fiecărei substanţe.  
Unităţile consacrate sunt: kcal/m·h·K, W/m·K 
Transformările uzuale sunt: 
W/m·K·0,5778=Btu/h·ft·ºF 
W/m·K·0,86=kcal/m·h·K 
W/m·K·2,388·10-3=cal/cm·s·K 
Btu/h·ft· ºF·1,731=W/m·K 
Kcal/m·h·K·1,163=W/m·K 
cal/cm·s·K·418,7=W/m·K 
În funcţie de valorile conductivităţii termice, substanţele se pot clasifica în: 
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– materiale izolante: 
λ=0,023÷0,12W/m·K=0,02÷0,1 kcal/m·h·grd 
– materiale de construcţie: 
λ=0,58÷3,5W/m·K=0,5÷3,0 kcal/m·h·grd 
– metale: 
λ=8,72÷458W/m·K=7,5÷394 kcal/m·h·grd. 
Conductivitatea termică prezintă importanţă în studiul fenomenelor de 
transmisie a căldurii. Conductivitatea termică se poate determina 
experimental prin metode bazate pe măsurarea efectului termic. 
În lipsa datelor experimentale, se pot folosi unele relaţii de calcul stabilite 
pe baze teoretice şi prin metode statistice. 
 
Conductivitatea termică a gazelor ideale 
Conductivitatea termică a gazelor ideale poate fi determinată cu o relaţie de 
forma: 
 

==
3

nvLcvλ  constantă 22/1

2/1

σM
T

                (1.58) 

 
unde: 
v – viteza medie a moleculei de gaz; 
L – distanţa liberă medie între 2 molecule; 
cv – capacitatea calorică la volum constant; 
n – numărul de atomi din moleculă. 
Această ecuaţie nu este satisfăcătoare deoarece nu ţine seama de întreaga 
energie înmagazinată în moleculă. 
Pentru gaze monoatomice, care nu au libertate de vibraţie sau rotaţie, s-a 
ajuns la următoarea relaţie: 
 

( )
v

MT
Ω⋅

⋅= −
2

2/1'
23 /1063,2

σ
λ        (1.59) 

 

unde: 'M este masa moleculară, kg/mol; 
vΩ – o integrală de coliziune, adimensională. 

Pentru gaze monoatomice vΩ =1, moleculele acestora fiind considerate 
sfere rigide. 
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În urma studiului energiilor moleculare s-a ajuns la concluzia că pentru 
gazele monoatomice numărul Prandtl se poate exprima sub forma: 
 

5,2'Pr
γ

λ
η

=
⋅

=
M

CN P                   (1.60)  

 
unde: γ=CP/Cv. 
Pentru gaze monoatomice γ are de obicei valoarea 5/3 iar NPr≈2/3, valoare 
foarte apropiată de cea determinată experimental. 
Aceste considerente au condus la o relaţie mai simplă pentru determinarea 
conductivităţii termice pentru gaze monoatomice: 
 

5,2'
=

⋅
⋅

vC
M

η
λ

      (1.61) 

 
Relaţia este cunoscută sub denumirea de Factor Eucken. 
Această relaţie nu este aplicabilă la gaze poliatomice în care forţele de 
interacţiune moleculară sunt complexe. 
Luând în considerare energiile de translaţie precum şi energia internă a 
moleculei, pentru gazele poliatomice se poate utiliza relaţia: 
 

1

77,132,1
/

77,132,1'

−
+=+=

⋅
⋅

R
CRCC

M
Pvvη

λ
    (1.62) 

O altă mărime des folosită este entropia. 

Expresia dQ
T

dS 1
= , adică raportul dintre cantitatea de căldură schimbată 

într-o transformare infinitezimală şi temperatura la care decurge schimbul, 
defineşte funcţia de stare, numită entropia S. 
Astfel, variaţia finită de entropie între două stări 1→2 este: 
 

∫=Δ=−
2

1
12 T

dQSSS         (1.63) 
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Entropia unui sistem la echilibru este egală cu suma entropiilor părţilor 
componente. În sisteme izolate, entropia creşte în toate procesele naturale 
(ireversibile). 
În cazul proceselor izoterme-izobare reversibile, de tipul tranziţie de fază 
(vaporizare, condensare, topire) variaţia entropiei este: 
 

T
HSSS Δ

=Δ=− 12                   (1.64) 

 
În cazul proceselor izobare reversibile (încălzire, răcire, etc.) în care 
dQ=CPdT, variaţia entropiei este: 
 

∫=Δ=−
2

1
12 T

dTCSSS P       (1.65) 

 
Dacă se cunoaşte o relaţie polinominală pentru CP de tipul: 
 

.....2 +++= cTbTaCP         (1.66) 
 
se obţine variaţia entropiei sub forma: 
 

( ) ( ) ...
2

ln 2
1

2
212

1

2 +−+−+=Δ TTcTTb
T
TaS           (1.67) 

Entropia standard a substanţelor complexe 
 
Entropia standard )( 0

TS  reprezintă entropia elementelor sau a substanţelor 
complexe considerate în stare de gaz ideal la 1 atmosferă şi temperatura T. 
Dacă se cunoaşte S0 la o temperatură T1, atunci se poate calcula S0 la altă 
temperatură T2 cu relaţia: 
 

∫+=
2

1

12

00
T

T

P
TT dT

T
CSS        (1.68) 
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1.1.9. Puterea calorifică inferioară şi superioară 
 
Cantitatea de căldură eliberată la arderea unei unităţi de volum (greutate) de 
combustibil se numeşte putere calorifică. 
Puterea calorifică se măsoară în: 
[kcal/mol]; [kcal/kg]; [J/kg]; [J/m3]; [kcal/m2] 
Puterea calorifică se determină experimental prin metode calorimetrice (cu 
bomba calorimetrică). Atunci când puterea calorifică nu poate fi determinată 
experimental, se poate estima prin metode de calcul. 
Puterea calorifică superioară (Qs) la presiune constantă reprezintă căldura 
dezvoltată prin arderea unei unităţi de masă (volum) de gaz aflat la aceeaşi 
temperatură şi presiune cu aerul de combustie şi gazele de ardere – apa 
conţinută în gaz şi cea rezultată prin ardere fiind în stare lichidă. 
Puterea calorică inferioară (Qi) la presiune constantă reprezintă căldura 
dezvoltată prin arderea unei unităţi de masă (volum) de gaz aflat la aceeaşi 
temperatură şi presiune cu aerul de combustie şi gazele de ardere, apa 
conţinută în gaz şi cea rezultată prin ardere fiind în stare de vapori. 

Pentru estimarea puterii calorice a combustibililor gazoşi se folosesc 
relaţii empirice în funcţie de masa moleculară : 

 
Qs=(0,5M+1,57)·103, kcal/m3 gaz la 0ºC                     (1.69) 
 
Qi=(0,47M+1,03)·103, kcal/m3 gaz la 0ºC               (1.70) 
Pentru hidrocarburi olefinice, puterea calorifică superioară şi 

inferioară este: 
 
Qs=(0,496+1,1)·10-3, kcal/m3gaz la 0ºC               (1.71) 
 
Qi=(0,463M+1,04)·10-3, kcal/m3gaz la 0ºC  

sau: 
Qi=Qs-(6a+54H)   (1.72) 
 
M–masa moleculară a combustibilului gazos; 
a–conţinutul de apă în gaz, %; 
H–conţinutul de hidrogen în gaz. 
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1.1.10. Limitele de explozie ale gazelor şi ale amestecurilor 
 
Limitele de explozie inferioară şi superioară delimitează domeniul în care se 
produce explozia unui gaz inflamabil, aflat în amestec cu aerul, la apariţia 
unei scântei. Se exprimă în procente volum de gaz inflamabil în amestec cu 
aerul. 
Limitele de explozie prezintă o importanţă deosebită în industria chimică şi 
petrochimică; cunoscând limitele de explozie pentru un anumit gaz, pot fi 
stabilite măsurile ce se impun pentru operarea instalaţiilor în siguranţă. 
 
Limitele de explozie ale componenţilor 
Limitele de explozie în oxigen şi în aer, la temperatură şi presiune normală 
pot fi calculate în funcţie de numărul de atomi de oxigen necesari pentru 
arderea unei molecule de combustibil. 
Limita inferioară de explozie: 
 

100
1

1
−

=
A

Li                                                            (1.73)  

 
pentru gaze sau vapori în oxigen, şi 

)1(85,4
1001

−
⋅

=
A

Li                                                       (1.74) 

 
pentru gaze sau vapori în aer. 
Limita superioară de explozie: 

– pentru gaze sau vapori în oxigen: 
 

A
Ls

1004 ⋅
=          (1.75) 

 
– pentru gaze sau vapori în aer: 
 

A
Ls 85,4

1004 ⋅
=               (1.76) 
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unde: A este numărul de atomi de oxigen necesari arderii unei molecule de 
combustibil (la dioxid de carbon şi apă). 
 
Limitele de explozie ale amestecurilor 
Limita inferioară de explozie pentru un amestec se poate determina în 
funcţie de compoziţia molară a amestecului, cu relaţia: 
 

∑
=

= n

i i

i
i

i

am

L
y

L

1

1
      (1.77) 

 

în care: yi este fracţia molară a componentului i din amestec. 
Limitele de explozie variază cu presiunea, intervalul în care poate avea loc 
explozia crescând odată cu creşterea presiunii. 
Limitele de explozie sunt modificate şi de prezenţa în amestec a unor gaze 
inerte (azot, bioxid de carbon) şi anume ambele limite sunt mărite 
concomitent cu reducerea domeniului în care se poate produce explozia. 
Acest lucru se datorează scăderii concentraţiei de oxigen din amestec. 
La concentraţii crescute de gaz inert şi anume, la un raport mare de gaz inert 
faţă de gazul inflamabil explozia nu se mai produce. 

 
1.1.11. Temperatura de inflamabilitate 
 

Substanţele organice, pure sau amestecurile lor, pot degaja prin 
evaporare, la temperaturi inferioare punctului normal de fierbere, vapori 
care, împreună cu aerul înconjurător, formează, în anumite condiţii, 
amestecuri explozive. 

Temperatura la care o substanţă poate degaja suficienţi vapori astfel 
ca, în amestec cu aer şi în prezenţa unei flăcări, să facă explozie se numeşte 
„temperatura de inflamabilitate” a substanţei respective. 

Determinarea experimentală a temperaturii de inflamabilitate se 
efectuează cu aparatura şi în condiţiile precizate de STAS 32-80 
„Determinarea punctului de inflamabilitate în vas închis Abel-Pensky”. 

În lipsa datelor experimentale, temperatura de inflamabilitate a unei 
substanţe pure, pentru care se cunoaşte curba presiunii de vapori, se poate 
calcula cu relaţia : 
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torrPM i
v 3,785=⋅        (1.78) 

 
în care M este greutatea moleculară a substanţei, i

vP  - presiunea de vapori 
corespunzătoare temperaturii de inflamabilitate, (torr). 
Faptul că, în general, valoarea calculată cu relaţia anterioară este ceva mai 
mică decât cea experimentală, asigură o marjă de siguranţă în proiectare. 
Pentru amestecuri cu compoziţia cunoscută se recomandă relaţia: 
 

torrPxM
i

i
viii  3,785=⋅⋅∑        (1.79) 

în care: ix  este fracţia molară a componentului i în amestec. 
Determinarea temperaturii de inflamabilitate se face prin încercări 
succesive, astfel: se presupune o temperatură ti, din curbele de presiune de 
vapori ale componenţilor amestecului se citesc i

viP la temperatura ti;valorile 

Mi, xi şi i
viP se introduc în relaţia anterioară. 

Dacă suma obţinută este diferită de 785,3 torr, se presupune altă 
temperatură ti şi se reia calculul. 

Pentru hidrocarburi (pure sau fracţii) se pot obţine rezultate bune cu 
relaţia următoare: 
        ff

i TTT ln104254,3/84947,2024209,0/1 3 ⋅⋅++−= −  (1.80) 

în care: Ti este temperatura de inflamabilitate, K, iar Tf – temperatura 
normală de fierbere. 

1.2. Proprietăţile principale ale gazelor naturale combustibile 
 
Proprietăţile fizice principale ale gazelor naturale combustibile, de 

care trebuie să se ţină seama la proiectarea, execuţia, exploatarea şi 
întreţinerea acestor instalaţii, sunt următoarele: presiunea, temperatura, 
densitatea, vâscozitatea şi puterea calorifică. 

 
1.2.1. Stări de referinţă pentru gazele combustibile naturale 
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Parametrii de stare ai gazelor naturale combustibile se exprimă la o 
anumită stare de referinţă, care poate fi: starea normală fizică, starea 
normală tehnică şi starea de referinţă standard. 

Starea normală fizică, notată cu indicele N, are următoarele 
caracteristici: 

– temperatura  normală fizică, tN = 0°C (sau TN = 273,15 K ); 
– presiunea normală fizică, pN = 101325 N/m2 = 1,01325 bar. 
Starea normală tehnică, notată cu indicele n, este caracterizată 

prin: 
– temperatura normală tehnică, tn = 20°C(sau Tn = 293,15K); 
– presiunea normală tehnică, pn = 98066 N/m2 = 0,98066 bar. 
Pentru instalaţiile de gaze combustibile naturale, se consideră că 

temperatura de 15°C este aproape egală cu media temperaturilor anuale la 
care gazele trec prin contoare şi de aceea se foloseşte starea de referinţă 
standard, notată cu indicele s, definită prin: 

– temperatura standard, ts = 15°C (sau Ts = 288,15 K ); 
– presiunea standard egală cu presiunea normală fizică, ps = pN . 
 
1.2.2. Treptele de presiuni în instalaţiile de gaze combustibile 

naturale 
 
Presiunea gazelor combustibile naturale în zăcămintele subterane 

este variabilă, astfel că, după captare şi tratare sunt comprimate cu 
compresoare de gaze în sistemul de transport şi distribuţie. 

Datorită necesităţilor de transport şi de utilizare, presiunea gazelor în 
diverse părţi ale reţelelor are valori diferite, numite trepte de presiuni. 

Prin treaptă de presiune se înţelege intervalul cuprins între limitele 
maximă şi respectiv minimă, a presiunilor admise în reţelele şi instalaţiile de 
utilizare a gazelor combustibile naturale.  

Treptele de presiuni utilizate sunt: 
– presiune înaltă, peste 6 bari;  
– presiune medie, între 6 şi 2,00 bari, pentru conducte de oţel;  
– între 4 şi 2 bar, pentru conducte din polietilenă; 
– presiune redusă, între 2 şi 0,05 bari; 
– presiune joasă, sub 0,05 bari. 
Valorile treptelor de presiuni au fost stabilite avându-se în vedere: 

siguranţa în funcţionare a sistemului de alimentare cu gaze, 
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caracteristicile funcţionale ale regulatoarelor de presiune, debitmetrelor 
(contoarelor) şi aparatelor de reglaj şi automatizare; presiunile de 
utilizare a arzătoarelor şi a altor aparate care funcţionează cu gaze 
combustibile naturale. 

Treptele de presiuni delimitează diferite părţi componente ale 
unui sistem de alimentare cu gaze combustibile naturale. 
 

1.2.3. Densitatea gazelor combustibile naturale 
 
Densitatea (masa volumică) ρ reprezintă masa unităţii de volum 

de gaz omogen, în condiţii determinate de temperatură şi presiune şi se 
exprimă prin relaţia: 

v
m

=ρ      [kg/m3]              (1.81)  
 

Pentru domeniile uzuale de presiuni şi temperaturi de utilizare, 
gazele naturale combustibile se supun legilor gazelor perfecte. În aceste 
condiţii şi ţinând seama că densităţile gazelor sunt date în tabele la starea 
normală fizică, determinarea densităţii ρ a gazului la o stare oarecare 
(p,T), se face cunoscând densitatea ρN la starea normală, se face cu 
ajutorul relaţiei: 

 

T
p

p
T

N

N
n ⋅= ρρ  [kg/m3]                                       (1.82 )  

 
În tabelul următor sunt date valorile densităţii gazului metan 

pentru câteva temperaturi, la presiune normală: 
 

T[K] 273,15 283,15 288,15 293,15 313,15 323,15 333,15 373,15 
ρ[kg/m2] 0,716 0,691 0,679 0,667 0,624 0,605 0,587 0,524 

 
Tabelul 1.2 

În practica de dimensionare a conductelor de gaze combustibile 
naturale se foloseşte mărimea numită densitatea relativă δ a gazului în 
raport cu aerul, definită ca raportul între densitatea ρ a unui anumit 
volum de gaz şi densitatea aceluiaşi volum de aer ρa, în aceleaşi condiţii 
de temperatură şi presiune: 
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aρ
ρδ =  (1.83)  

 

gazul şi aerul fiind considerate gaze ideale. Densitatea relativă a unui gaz 
este o mărime adimensională. La starea de referinţă normală fizică, 
densitatea aerului este ρaN = 1,293 kg/m3 astfel că, densitatea gazului va 
fi ρN = 1,293 δ. 

 
1.2.4. Vâscozitatea gazelor combustibile naturale 
 
Vâscozitatea gazului intervine când abaterile gazului real de la 

modelul de calcul al gazului ideal sunt importante. 
În calcule se utilizează coeficientul cinematic de vâscozitate υ [m2/s] 

definit ca raportul dintre coeficientul dinamic de vâscozitate μ şi densitatea 
ρ a gazului: 

 

ρ
μν = (1.84) 

 
Vâscozitatea gazului variază cu temperatura şi presiunea: 
 

( )Tpf ,=ν    (1.85) 
 
1.2.5. Calitatea gazelor naturale  

 
Se efectuează determinări de laborator pentru stabilirea următoarelor 
elemente: compoziţia chimică, puterea calorifică inferioară şi superioară, 
determinarea hidrogenului sulfurat, a sulfului mercaptanic şi implicit a 
sulfului total, punctul de rouă, astfel: 

 
a) Compoziţia chimică a gazelor naturale, respectiv densitatea 

relativă se determină cu ajutorul gaz-cromatografului de laborator şi/sau cu 
gaz-cromatograful de linie, conform legislaţiei în vigoare.  

b) Puterea calorifică inferioară şi superioară a gazelor naturale 
livrate se calculează pe baza compoziţiei chimice determinate cu ajutorul 
cromatografului de laborator la condiţiile metrului cub, în conformitate cu 
prescripţiile standardului ISO 6976.  
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Buletinele de analiză vor fi transmise Serviciului Calitate Gaze a 
STGN. Gazele etalon utilizate la calibrarea gaz-cromatografelor se vor livra 
în recipiente însoţite de certificate de calitate. 

c) Determinarea hidrogenului sulfurat, a sulfului mercaptanic şi 
implicit a sulfului total se face tot cu ajutorul gaz-cromatografelor de 
laborator.  

Determinarea conţinutului de mercaptan în gazele naturale se poate 
efectua şi cu ajutorul analizoarelor cu senzori specifici.  

d) Punctul de rouă se determină cu ajutorul unor aparate 
specializate (analizoare) cu senzor specific. Determinările vor fi efectuate 
lunar sau trimestrial în prezenţa şi cu acordul părţilor, iar la punctele cu 
probleme, ori de câte ori este nevoie. Cererile pentru determinări 
suplimentare se întocmesc în scris, cu justificarea solicitării.  

Determinările vor fi efectuate la condiţiile de presiune şi temperatură 
din punctul de predare/preluare comercială. Furnizorul va asigura un punct 
de rouă al apei de cel puţin –5°C, la presiunea de livrare, urmând ca într-o 
perioada de 24 luni, la punctele de predare/preluare comercială unde această 
condiţie nu este îndeplinită, să-şi monteze echipamente de uscare a gazelor 
naturale care să asigure –15 °C la presiunea din punctul de predare/preluare 
comercială.  

Calitatea unui gaz natural este definită prin compoziţia sa şi prin 
următoarele proprietăţi fizice:  

– componente principale: putere calorifică, indice Wobbe; 
– componente minore: densitate, factor de compresibilitate; 
– urme de constituenţi: densitate relativă, punct de rouă (preluat din 

SR ISO 13686, pct. 3.6). 
Pentru analiza gazului se prelevează probe, operaţiunea  trebuind 

efectuată în conformitate cu SR ISO 10715 – Gaz natural – Prelevare de 
probe, iar punctele de prelevare vor fi cele amplasate pe sistemul de 
măsurare. În cazul în care prelevarea probelor se face în scopul soluţionării 
divergenţelor, atunci aceasta trebuie să fie efectuată în prezenţa 
reprezentanţilor părţilor.  

1.3. Arderea gazelor naturale combustibile 
 

1.3.1 Generalităţi 
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Procesul de ardere este o oxidare intensă a substanţelor 
combustibile, însoţită de degajare de căldură şi emisie de lumină. 
Elementele care participă la procesul arderii se numesc reactanţi iar cele 
care rezultă sunt produşii arderii în care constituenţii principali sunt gazele 
de ardere. Elementele chimice care prin ardere dezvoltă căldură şi emit 
lumină sunt carbonul, hidrogenul şi sulful. Emisia de lumină, într-un proces 
de ardere, se realizează frecvent prin flacără. După valorile vitezei de 
propagare v a frontului de ardere se disting trei procese de ardere:  

– deflagraţia, v < 30 m/s;  
– detonaţia 30 < v < 200 m/s;  
– explozia, v > 200 m/s.  
În mod uzual, în instalaţiile de ardere a gazelor combustibile naturale 

se utilizează deflagraţia. 
Arderea unui combustibil se produce în două stadii: aprinderea şi 

arderea propriu-zisă. 
Procesul de aprindere se caracterizează printr-o perioadă iniţială, 

când prin reacţia de oxidare lentă se acumulează energie termică însoţită de 
ridicarea temperaturii. În această perioadă, combustibilul şi oxigenul trebuie 
să fie aduşi într-o stare de agitaţie moleculară care să asigure contactul între 
moleculele lor şi, în felul acesta, posibilitatea reacţiilor necesare arderii. 
Când se ajunge la un anumit nivel de temperatură, reacţia se accelerează 
brusc şi se transformă în ardere propriu-zisă. Pentru ca arderea să poată 
continua, cantitatea de căldură degajată trebuie să fie suficientă pentru a 
aduce în stare de reacţie o cantitate, cel puţin egală, de amestec din imediata 
vecinătate. 

Arderea este un fenomen exotermic de oxidare care se caracterizează 
prin necesitatea unui aport termic din exterior în faza iniţială şi care se 
desfăşoară, în continuare, în condiţii naturale, fără aport termic din exterior. 

În consecinţă, rezultă că arderea se va produce atunci când 
temperatura va atinge un anumit punct, numit punct de aprindere, amestecul 
gaz combustibil – oxigen va fi între anumite limite, iar viteza de ardere va 
avea o anumită valoare. 

1.3.2. Temperatura de aprindere  
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Temperatura până la care trebuie încălzit un gaz combustibil pentru a 
se aprinde se numeşte temperatură de aprindere. Ea este o caracteristică 
specifică fiecărui gaz. 

În general, temperatura de aprindere este mai coborâtă la arderea în 
oxigen pur (uscat), decât la arderea în aer sau oxigen umed. Azotul, 
umiditatea, gazele inerte, impurităţile din gazul combustibil împiedică 
contactul dintre moleculele gazului şi moleculele de oxigen şi temperatura 
de aprindere este necesar să fie mai mare decât în oxigen pur (tabelul 1.3). 

 
Temperaturile de aprindere ale câtorva gaze combustibile 
 

Gazul combustibil În aer atmosferic În oxigen uscat 
Denumirea Simbolul [K] [°C] [K] [°C] 
Hidrogen 
Oxid de carbon 
Gaz metan 
Acetilenă 
Etilenă 
Etan 
Propan 
Butan 

H2 
CO 
CH4 
C2H2 
C2H4 
C2H6 
C3H8 
C4H10 

843 
883 
923 
608 
813 
793 
753 
733 

570 
610 
650 
335 
540 
520 
480 
460 

833 
863 
808 
568 
758 

- 
743 
553 

560 
590 
535 
295 
485 

- 
470 
280 

 
Tabelul 1.3 

 
În mod practic, aducerea gazului la temperatura de aprindere se 

realizează printr-o scânteie sau cu o flacără, astfel încât în punctul unde 
atinge masa amestecului gaz-oxigen, îl încălzeşte până la această 
temperatură. 

 
1.3.3. Limite de amestec 
 
Dacă volumul mic de gaz aprins iniţial nu poate degaja o cantitate 

suficientă de căldură încât să aducă în starea de ardere gazul din imediata lui 
vecinătate, arderea nu poate avea loc. Aceasta se poate întâmpla fie din 
cauză că este prea puţin gaz în amestecul gaz-oxigen, fie că este prea mult 
gaz şi prea puţin oxigen. 
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Proporţia minimă de gaz, în procente de volum, în amestecul gaz 
combustibil-aer pentru care arderea poate avea loc se numeşte limită inferioară 
de amestec, iar proporţia maximă de gaz, limită superioară de amestec.  

Limita de amestec pentru arderea câtorva gaze combustibile, la 
temperatura şi presiunea normală (în % volum), sunt prezentate în tabelul 
următor: 

 

Gazul combustibil Limita în aer Limita în oxigen 
Denumirea Simbolul Inferioară Superioară Inferioară Superioară 
Hidrogen 
Oxid de 
carbon 
Gaz metan 
Acetilenă 
Etilenă 
Etan 
Propan 
Butan 

H2 

 
CO 
CH4 
C2H2 
C2H4 
C2H6 
C3H8 
C4H10 

4,0 
 

12,5 
5,1 
2,3 
3,0 
3,0 
2,1 
1,7 

74,2 
 

74,0 
15,0 
81,0 
33,5 
14,0 
9,3 
8,4 

4,0 
 

15,5 
5,0 
2,8 
3,0 
3,9 
2,2 
1,8 

94,0 
 

94,0 
65,0 
93,0 
80,0 
50,5 
45,0 
40,0 

 

Tabelul 1.4 
 

În afara limitelor de amestec, arderea nu poate avea loc, chiar dacă s-
a făcut aprinderea cu aport de căldură din afara sistemului. 

 
1.3.4. Viteza de ardere 
 
În procesul arderii există o perioadă iniţială, numită perioadă de 

iniţiere, în care reacţia dintre gaz şi oxigen are loc lent, cu o viteză mică, 
pentru ca apoi la atingerea temperaturii de aprindere viteza să crească brusc, 
reacţia să devină intensă. Această reacţie violentă face ca în punctele iniţiale 
unde s-a aprins amestecul să aibă loc o degajare violentă de căldură ,care va 
aduce în stare de ardere volumele de gaz învecinat, făcând ca arderea să se 
propage în tot volumul.  

Deci, propagarea flăcării în amestecul de gaz combustibil-aer are loc 
ca rezultat al propagării căldurii prin conducţie de la produse calde de ardere 
la amestecul învecinat. O asemenea ardere este normală. 

Viteza cu care un volum mic de gaz aduce în stare de ardere 
amestecul din vecinătatea lui poartă denumirea de viteză de propagare a 
arderii sau viteză de ardere. 

Viteza de ardere depinde de compoziţia gazului, concentraţia lui în 
amestec, de temperatură, presiune, conductibilitatea termică a amestecului, 
precum şi de căldura specifică medie. 
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Viteza maximă de ardere se stinge atunci când, după ardere, în 
gazele arse nu mai rămâne nici gaz combustibil nici oxigen. 

Vitezele maxime de ardere în aer pentru câteva gaze combustibile (la 
0,098 MN/m2 şi 293 K) sunt prezentate în tabelul 1.5. 

 
Gazul combustibil 

Denumirea Simbolul 

Viteza maximă
de ardere 

[cm/s] 

Concentraţia de gaz pentru 
obţinerea vitezei maxime 

[% volum] 
Hidrogen 
Oxid de carbon 
Gaz metan 
Acetilenă 
Etilenă 
Etan 
Propan 
Butan 

H2 
CO 
CH4 
C2H2 
C2H4 
C2H6 
C3H8 
C4H10 

267 
41,5 
37 

131 
63 
45 
41 
37 

42 
43 
10 

10,2 
7 

6,3 
4,2 
3,3 

 
Tabelul 1.5 

 
Pentru amestecuri de gaze combustibile, ca viteză de ardere, se 

consideră media vitezelor de ardere ale componentelor. 
 

1.3.5. Autoaprinderea şi explozia 
 

Amestecul de gaz combustibil se poate autoaprinde, fără vreo 
intervenţie din exterior, prin simpla încălzire până la o anumită temperatură. 
Temperatura la care amestecul se autoaprinde se numeşte temperatură de 
autoaprindere. 

Temperaturile de autoaprindere şi limitele de explozie pentru câteva 
gaze combustibile sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Gazul combustibil Temperatura de
autoaprindere 

Limita de explozie 
[% volum în aer] 

Denumirea Simbolul [K] [°C] Inferioară Superioară 
Hidrogen 
Oxid de carbon 
Gaz metan 
Acetilenă 
Etilenă 
Etan 
Propan 
Butan 

H2 
CO 
CH4 
C2H2 
C2H4 
C2H6 
C3H8 
C4H10 

843 
878 
923 
578 
723 
743 
719 
703 

570 
605 
650 
305 
450 
470 
446 
430 

4,15 
12,80 
5,00 
2,40 
3,10 
3,00 
1,50 
1,60 

75,00 
75,00 
16,00 
82,00 
32,00 
15,00 
9,50 
8,50 

 
Tabelul 1.6 
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1.3.6. Arderea completă, arderea incompletă 
 
Se numeşte completă, arderea în care toate elementele combustibile, 

precum şi compuşii lor care ard s-au oxidat complet, conform ecuaţiilor 
teoretice de ardere. Când gazele arse sunt considerate la temperatura de 
referinţă (273 sau 288 K), vaporii de apă sunt condensaţi, volumul lor este 
neglijabil, comparativ cu cel ocupat în stare de gaz. În acest caz, gazele de 
ardere sunt considerate ca fiind compuse numai din CO2 şi N2 . 

În practică, se ajunge foarte rar la o ardere completă. În funcţie de 
condiţiile de presiune, temperatură şi conţinutul amestecului, o parte din 
compuşi rămân în stadii intermediare, rezultând compuşi care ar mai putea 
arde. O asemenea ardere este denumită incompletă, fiind caracterizată în 
special prin apariţia oxidului de carbon (CO) în gazele de ardere. 
Combinarea dintre gazele combustibile şi oxigen fiind foarte violentă, în 
gazele de ardere nu se găseşte gaz combustibil complet nears, chiar dacă 
condiţiile de ardere nu sunt complet îndeplinite. 

Fiind evacuate incomplet oxidate, o parte din componentele 
combustibile ale gazului nu sunt complet valorificate, eliminându-se odată 
cu ele cantitatea de căldură nedezvoltată. 

Principalele cauze care duc la arderea incompletă sunt: 
                      – aer insuficient sau repartizat neuniform; 

– nerealizarea condiţiilor de ardere pentru o parte din 
componenţii combustibilului; 

– impurităţi ale gazului combustibil sau ale aerului; 
– construcţia necorespunzătoare a arzătoarelor; 
– neglijenţe în reglarea, urmărirea şi controlul arderii. 

 
1.4. Proprietăţi ale gazelor petroliere lichefiate-GPL 

 
1.4.1. Generalităţi 
 

Prin gaze petroliere lichefiate, prescurtat GPL, se înţeleg acele produse 
petroliere care sunt constituite din amestecuri variabile de hidrocarburi 
gazoase (etan, metan, butan) şi care în condiţii ambiante, sunt în stare de 
vapori, dar pot fi uşor lichefiate. În România, prin gaz petrolier lichefiat – 
notat prescurtat GPL şi comercializat sub denumirea de ARAGAZ – se 
înţelege produsul petrolier constituit din amestec de butan (minim 90%) şi 
propan (maxim 9%).  
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Denumirea de ARAGAZ este o denumire comercială şi provine din 
prescurtarea numelui Astra Română Gaz, a gazului petrolier lichefiat (GPL) 
cu caracteristicile definite în STAS 66-78, conţinând, în principal max 12% 
C3 şi min. 87% C4, cu presiunea de vapori de max. 7,5 bar/500 C. În 
conformitate cu prescripţiilor ISCIR, amestecurile de hidrocarburi C1 – C4 
sunt încadrate în mai multe categorii după presiunea de vapori şi masa 
volumică şi anume : amestecuri de tip A, Ao, B şi C. 

Aceste amestecuri au următoarele proprietăţi: 
– amestecul de tip A: la 700C are o tensiune de vapori ce nu 

depăşeşte 11 bari şi la 500 C o masă volumică nu mai mică de 0,525 Kg/l; 
– amestecul de tip Ao: la 700 C are o tensiune de vapori ce nu 

depăşeşte 16 bari şi la 500 C o masă volumică nu mai mică de 0,495 Kg/l; 
În comerţ, aceste amestecuri (A şi Ao) se numesc, în mod curent, 

butan (comercial). 
– amestecul de tip B: la 700C are o tensiune de vapori ce nu 

depăşeşte 26 bari şi la 500C o masă volumică nu mai mică de 0,450 Kg/l; 
– amestecul de tip C: la 700 C are o tensiune de vapori ce nu 

depăşeşte 31 bari şi la 500C o masă volumică nu mai mică de 0,440 Kg/l. 
Amestecurile de hidrocarburi B şi C sunt denumite comercial 

propan. 
În momentul lichefierii gazelor, volumul se reduce considerabil, 

determinând depozitarea şi manevrarea uşoară a acestora. Un volum mic de 
GPL conţine un volum considerabil de energie termică potenţială. In 
momentul utilizării, GPL poate reveni în starea sa de vapori, pentru a fi 
utilizat de client ca un combustibil gazos. 

Moduri de obţinere a GPL-ului 
GPL-gazele petroliere lichefiate se obţin atât din gazele naturale propriu-

zise, din gazele de sondă şi cele asociate, cât şi din gazele de rafinărie.  
- Gazele naturale propriu-zise se extrag din zăcăminte gazeifere şi conţin 

cantităţi variabile de metan, etan, propan şi butan.  
- Gazele de sondă şi cele asociate provin din zăcămintele de ţiţei şi conţin 

cantităţi variabile de hidrocarburi gazoase (metan, etan, propan, butan) cât şi 
hidrocarburi lichide (pentan, hexan, heptan, octan). 

- Gazele de rafinărie se obţin în instalaţiile de distilare atmosferică a 
ţiţeiului sau în instalaţiile de prelucrare distructivă şi în special din procesele 
termice şi termo catalitice (reformarea, cracarea, coxarea etc.), de prelucrare 
a diferitelor fracţiuni petroliere provenite din ţiţei. 
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Principalele caracteristici ale hidrocarburilor pure, sunt prezentate în 
tabelul următor: 

Nr. 
crt. Caracteristici Propan Propilenă Izobutan N butan 

1. Masa moleculară (kg/kmol) 44,09 42,08 58,52 58,52 
2. Greutatea specifică la 15,50C (kg/l) 0,5077 0,522 0,5635 0,5844 
3. Presiunea de vapori la 500C (ata) 17,2 21 7 5 
4. Temperatura de fierbere, 0C -42,07 -44,75 -11,73 -0,5 
5. Temperatura de aprindere în aer, 0C  446 455 490 430 
6. Temperatura de autoaprindere, 0C 446 455 543 430 

        

1,9 2,0 1,9 1,6 
7. 

Limite de explozie. % vol. de gaze în 
amestec cu aerul 760 mmHg; 200C 
 
- limita inferioară 
- limita superioară 9,5 10,3 8,5 8,5 

        
12000 11600 11800 11800 8. 

Puterea calorifică (kcal/kg) la 00C şi 
760 mmHg 
- superioară 
- inferioară 

11000 10900 10900 10900 

Tabelul 1.7 

În UE, peste 90% din gazele petroliere lichefiate se obţin în rafinăriile de 
petrol. 
Gazele naturale, gazele de sondă şi cele asociate au un conţinut variabil de 
hidrogen sulfurat, mercaptani, azot, bioxid de carbon precum şi de sulf, 
determinate de zăcămintele din care provin. Pentru a asigura valorile 
prescrise privind conţinutul în compuşi cu sulf precum şi conţinutul de apă, 
gazele petroliere lichefiate sunt supuse unor operaţiuni suplimentare de 
tratare. 
Gazele petroliere lichefiate sunt constituite fie din propan-propene (gaze 
cunoscute sub denumirea de Propan Comercial), fie din butan-butene 
(cunoscute sub denumirea de Butan Comercial), fie din amestecurile acestor 
hidrocarburi în proporţie aproape egală.  

Compoziţia chimică a propanului de tip I şi II (extras din STAS 
8723-70), se prezintă în tabelul următor: 
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Caracteristici Tip I Tip II 

Compoziţie chimică, % masă:     

- propan, min 92 93,5 

- hidrocarburi (C2), total max.* 5 2,5 

- propilenă, max. 2 2 

- hidrocarburi (C4) total, max. 2 2 

Sulf total, mg/m3N, max. 100 

Apă, % max.** 0,05 

 
Tabelul 1.8 

 
În compoziţia lor sunt cuprinse şi cantităţi mici de hidrocarburi mai 

uşoare decât propanul (metanul este practic absent, iar etanul în proporţie de 
sub 2% ). 

Hidrocarburile gazoase sunt incolore şi aproape fără miros. Ca atare 
pentru a fi uşor depistate organoleptic, în cazul scăpărilor din conducte sau 
recipiente, când sunt folosite drept combustibil casnic sau industrial se 
odorizează  cu un agent puternic mirositor, care să indice prezenţa gazelor în 
atmosferă până la concentraţii sub o cincime din limita de explozie. Când 
este folosit în scopuri tehnologice, gazul petrolier lichefiat poate fi livrat şi 
inodorizat. 

Ca odorant, se folosesc produse cu miros caracteristic, cum sunt 
compuşii sulfului (mercaptanii, sulfurile, disulfurile). De regulă, etil 
mercaptanul se adaugă în proporţie de 0,1 mg la 1 litru de gaz şi asigură un 
miros pătrunzător şi neplăcut de usturoi sau ouă stricate, permiţând 
detectarea olfactivă a celor mai mici scăpări de gaze în mediul înconjurător. 

Gazele petroliere lichefiate sunt puţin solubile în apă, dar sunt 
solubile în eter, cloroform şi benzen, dizolvă lubrifianţii, uleiurile, lacurile şi 
vopselele, provocând gonflarea apreciabilă a cauciucului natural. Are o 
vâscozitate mai mică decât apa şi ca urmare, pătrunde prin pori şi fisuri mai 
uşor decât aceasta. Nu este toxic, dar este un anestezic puternic, inhalarea în 
exces cauzând moartea prin aritmie. 
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 1.4.2. Proprietăţi fizico-chimice ale GPL 
 
STAS-ul 66-78 precizează succint unele proprietăţi ale GPL-ului (Aragaz), 

reluate şi în anexa 1, tabelul 1 din normativul I 33-99, astfel: 

Caracteristici Valori 

Conţinut de hidrocarburi C3, (% max.) 9 

Conţinut de hidrocarburi i şi nC4, (% min.) 90 

Conţinut de hidrocarburi C5, (% max.) 1 

Presiune de vapori, bar   

- la 100C 2,0 

- la 400C 5,6 

- la 600C 9,3 

Conţinut de sulf total după odorizare, g/Nm3, max 0,5 

Conţinut de sulf mercaptanic după odorizare, g/Nm3, 
min. 

0,051 

Temperatura reziduului de evaporare, 0C, max. + 1 

Puterea calorifică superioară, kcal/Nm3 28.500 

 
Tabelul 1.9 

 
Pentru a reliefa cât mai bine pericolul deosebit de explozie şi incendiu 

prezentat de gazele lichefiate, sunt prezentate în continuare câteva 
caracteristici fizico-chimice esenţiale ale unora dintre acestea (care le 
deosebesc, de altfel, de hidrocarburile lichide), caracteristici care trebuie să 
fie cunoscute de către toţi cei care lucrează în acest domeniu. 

Principalele componente ale GPL-ului sunt hidrocarburile de propan 
C3H8 şi de butan C4H10. Acestea sunt, de obicei menţionate prin abrevierile 
C3 şi C4, dar amestecul comercial de GPL conţine şi alte hidrocarburi, cum 
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ar fi izo-propan şi propilena în propan şi n-butan, n-butilena şi izo-butilena 
în butan. Aceste proprietăţi chimice nu au nicio legătură directă cu stocarea 
şi livrarea în siguranţă a produselor GPL, aceste aspecte fiind dependente cu 
precădere de proprietăţile fizice ale GPL. 

Se prezintă în continuare, mai în detaliu, unele proprietăţi specifice GPL-
ului, şi anume: presiunea de vapori, densitatea relativă, punctual de fierbere, 
limitele de inflamabilitate, dilatarea GPL-ului, raportul lichid-gaz: 

Presiunea de vapori 
Recipientele (rezervoarele, cisternele sau buteliile) în care se află 

GPL nu sunt umplute niciodată complet cu lichid, ci numai 80%. În spaţiul 
liber rămas deasupra lichidului se găseşte acelaşi produs în fază gazoasă, 
cele două faze fiind în stare de echilibru. 

Pentru ca faza lichidă să treacă în stare gazoasă, trebuie să i se 
transmită din exterior o cantitate de căldură. Moleculele evaporate din lichid 
exercită o presiune asupra recipientului în care se află, denumită presiunea 
de vapori. Când faza vapori a unui produs coexistă în echilibru cu faza 
lichidă, presiunea de vapori este o măsură a volatilităţii gazului; cu cât 
temperatura este mai ridicată, cu atât mai mare este presiunea pe care o 
exercită gazul în interiorul recipientului care îl conţine. 

Variaţia presiunii de vapori cu temperatura este descrisă de relaţia lui 
Clapeyron: 
 

T
VV

L
dT
dp

lv −
=      (1.86) 

 
în care s-au folosit notaţiile: 

–T – temperatura sistemului; 
–p – presiunea sistemului; 
–L – căldura de vaporizare molară; 

(Vv – Vl) – diferenţa dintre volumul molar al vaporilor şi volumul molar al 
lichidului, ambele la temperatura T. 
Presiunea de vapori pentru un amestec de mai mulţi componenţi poate fi 
calculată, cunoscând compoziţia chimică a acestuia şi presiunea de vapori 
ale fiecărui component, aplicând relaţia: 
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=           (1.87) 
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unde: 
x1,x2,………xn – concentraţiile volumice procentuale; 
p1,p2,------pn – presiunile de vapori ale componentelor. 

 
b) Densitatea relativă 

Densitatea relativă (denumită şi masă volumică relativă) reprezintă raportul 
dintre densitatea produsului şi densitatea unui produs de referinţă la aceleaşi 
condiţii de temperatură şi presiune. In mod convenţional s-a luat aerul uscat 
ca produs de referinţă pentru gaz şi apa distilată în vid (fără urme de gaze) 
pentru produsele lichide, inclusiv gazele petroliere lichefiate. 

Densitatea gazelor este dependentă de temperatura T şi de presiunea 
p. Valoarea densităţii unui gaz de masă m, la altă stare 2 de temperatură şi 
presiune se stabileşte cu relaţia de mai jos, starea 1 fiind considerată cea 
normală: 

 

21

12
12 Tp

Tpρρ = (1.88) 

 

Din această relaţie se deduce că densitatea gazelor scade cu creşterea 
temperaturii şi creşte odată cu creşterea presiunii. 

Pentru gazele şi lichidele constituite din amestecuri de componenţi 
(cum sunt gazele petroliere lichefiate şi gazele combustibile rezultate din 
acestea) densitatea este variabilă dependentă de proporţia componenţilor în 
amestecul respectiv şi se poate stabili cu relaţia: 

 

100
........2211 nnxxx ρρρρ ++

=    (1.89) 
 

unde:  
– x1 ,x2,…. xn - concentraţiile volumice procentuale; 
– ρ1 , ρ 2,…. ρ n - densităţile componentelor. 

 
În tabelul 1.10 sunt redate densităţile relative ale fazei lichide şi fazei 

gazoase ale propanului şi butanului la starea normală (0°C şi 760 mm Hg): 
 

Densitatea relativă Gazul 
Faza lichidă Faza gazoasă 

Propan                  0,51 1,561 
Butan 0,582 2,079 

 
Tabelul 1.10 
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Din acest tabele se observă că, densitatea relativă a fazei lichide a 
celor două faze considerate este aproximativ jumătate din cea a apei, ceea ce 
înseamnă că acestea plutesc pe apă, o observaţie care este foarte importantă 
în cazul scurgerilor de lichid. 

În schimb, densitatea relativă a fazei gazoase este supraunitară în 
ambele cazuri. Trebuie să se acorde o atenţie deosebită acestei proprietăţi în 
cazul unei scurgeri dintr-un rezervor de depozitare, instalaţie tehnologică, 
conductă etc., deoarece în această situaţie gazele se vor acumula sub forma 
unui nor la nivelul solului, deplasându-se în jos în canale, gropi, subsoluri, 
nerăspândindu-se uşor în atmosferă, decât dacă viteza vântului este foarte 
mare. Situaţia prezintă un pericol sporit de incendiu datorită multitudinii 
surselor posibile de aprindere. 

 
c) Punctul de fierbere 

Punctul de fierbere este temperatura la care lichidele, prin încălzire, trec în 
stare gazoasă sau de vapori. 

La 0°C, presiunea de vapori pentru limita inferioară a butanului este de 0 
bari, adică acesta este punctul său de fierbere în condiţii normale. Similar, 
punctul de fierbere al propanului este de –44 °C. Aceste temperaturi sunt 
temperaturile maxime la care butanul şi respectiv propanul trebuie răcite, 
dacă se urmăreşte depozitarea lor la presiune atmosferică. 

Valorile coborâte ale punctelor de fierbere a gazelor petroliere lichefiate 
creează pericole în exploatarea echipamentelor de evacuare a presiunii în 
care poate exista apă sau hidrocarburi grele. 

Punctele joase de fierbere a gazelor petroliere lichefiate mai creează şi alte 
pericole în exploatare. Unul dintre ele ar fi acela că vaporizarea rapidă a 
acestor lichide poate răci pielea suficient pentru a cauza degerături 
personalului operativ ce vine în contact cu aceste hidrocarburi uşoare. Este 
obligatoriu deci ca, ori de câte ori se lucrează cu GPL, operatorul să 
folosească echipament de protecţie adecvat. 

Scăpările de gaze lichefiate dintr-un recipient pot fi uşor detectate, 
deoarece la depresurizarea izoentalpică până la presiunea atmosferică, 
temperatura acestora ajunge la valori negative. Ca urmare, umiditatea din 
aer îngheaţă, apărând un nor albicios şi gheaţă în jurul locului în care s-a 
produs neetanşeitatea. 

 
d) Limitele de inflamabilitate 

În amestec cu aerul, gazele petroliere lichefiate dau naştere unor 
amestecuri explozive care pun în primejdie instalaţiile şi personalul. 
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Intervalul de explozie pentru amestec propan-aer se situează între 2,4 – 
9,5%, iar pentru butan 1,8 – 8,4%. În practică, limitele se referă la limita 
inferioară pentru butan şi la limita superioară pentru propan. 

În urma arderii propanului şi butanului în aer rezultă bioxid de 
carbon şi apă. Pentru o ardere completă, un volum de butan necesită 30 
volume de aer, iar un volum de propan 24 volume de aer. Trebuie avut în 
vedere că o cantitate insuficientă de aer conduce la apariţia monoxidului de 
carbon. 

 
e) Dilatarea GPL-ului 

Dilatarea fazei lichide a gazelor petroliere lichefiate sub influenţa  unei 
surse de încălzire este foarte mare în comparaţie cu alte  lichide. Astfel, rata 
de expansiune a gazelor petroliere lichefiate este de 15-20 ori mai mare 
decât cea a apei. 

Când temperatura creşte, gazul petrolier lichefiat se dilată, putându-se ajunge ca 
întregul volum al rezervorului să fie umplut cu gaz, fără să mai existe vreun 
spaţiu de lichid. Începând din acest moment, la creşterea temperaturii cu fiecare 
grad, presiunea creşte de 7-8 ori. Ca urmare a compresibilităţii reduse a gazului 
lichefiat şi a capacităţii de dilatare elastică a pereţilor rezervorului de asemenea 
mică, acesta cedează. De acea este important să se lase spaţiu pentru dilatare în 
orice vas în care se păstrează GPL. 

Nivelul maxim de îmbuteliere în siguranţă, pentru un vas cu GPL, poate fi 
calculat cu precizie în funcţie de produsul depozitat, dar, de reglă, se lasă un 
spaţiu de 20% din volumul vasului cu GPL, atunci când vasul se umple până 
la nivelul său maxim de îmbuteliere în siguranţă. Acest nivel este denumit 
adesea “spaţiu mort” şi se determină prin utilizarea unui limitator de “spaţiu 
mort”. 

Concluzionând, recipientele nu se umplu niciodată mai mult de 80% 
din volum. 

 
f) Raportul lichid-gaz 

După cum s-a arătat, prin aplicare unei presiuni vaporilor de GPL, aceştia 
pot trece în stare lichidă. Ca lichid, GPL ocupă un spaţiu mult mai restrâns 
decât GPL în stare gazoasă. De aceea, este mai convenabil şi mai 
economicos să se transporte GPL în stare lichidă. 
Când se reduce presiunea din recipient, lichidul revine în stare gazoasă şi, în 
acest proces, volumul său creşte de aproximativ 250  
de ori. Cu alte cuvinte, o tonă de lichid, în procesul trecerii în stare de 
vapori, va umple echivalentul unui vas de 250 de tone. 
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GPL-ul se evaporă, ocupând un volum de 250 de ori mai mare decât 
volumul său propriu. 
Diferenţele reale între butan şi propan, la trecerea din stare lichidă în stare 
de vapori, sunt: 
    – 1 litru de propan lichid se transformă în 275 litri de vapori de propan; 
   – 1 litru de butan lichid se transformă în 233 litri de vapori de butan. 
Este important de reţinut că o scăpare mică de GPL lichid poate degaja o 
cantitate semnificativă de vapori de GPL. 

Pentru a lichefia propanul, este necesară o presiune de trei ori mai 
mare decât presiunea necesară lichefierii butanului. 

În concluzie, degajarea unei tone de GPL va împrăştia un nor de gaz 
cu un volum echivalent cu volumul unui vas de 250 de tone, care atunci 
când intră în combinaţie cu aerul la limita inferioară de aprindere de 2,0% 
va degaja un nor de gaz inflamabil cu un volum echivalent cu volumul unui 
vas de 1250 de tone şi care poate detona cu o forţă corespunzătoare la 0,9 – 
1,2 t de TNT. 

În afară de cele prezentate anterior, se mai găsesc în literatură unele 
precizări suplimentare legate de proprietăţile GPL-ului, de transportul 
acestuia, şi de reglemntările UE în vigoare, după cum urmează: 

– GPL-ul poate forma un amestec exploziv cu aerul; poate reacţiona 
violent cu oxidanţii; 

– GPL-ul nu are efecte toxicologice cunoscute; 
– nu este cunoscut niciun efect ecologic cauzat de acest produs 
– nu se evacuează GPL în locuri unde există riscul formării de 

amestecuri explozive cu aerul; 
– alimentarea cu gaz petrolier lichefiat a unui arzător trebuie să fie 

prevăzută cu opritor de flacări;  
– GPL-ul nu va fi eşapat în locuri unde există pericolul acumulărilor 

periculoase. 
Informaţii relative la transportul GPL-ului sunt prezentate sintetic în 

tabelul următor: 
Denumirea oficială  
     la transport  

Propan  
 

Butan  
 

Numarul ONU/ UN  
Clasa/ Diviziunea  
Cod clasificare ADR/ RID  
Nr de pericol ADR/ RID  
Eticheta ADR  
Nr.CAS 
Nr.CEE (EINECS) 

1978 
2.1 
2F 
23 

Eticheta 2.1: gaz inflamabil
74-98-6 

200-827-9 

1011 
2.1 
2F 
23 

Eticheta 2.1: gaz inflamabil 
106-97-8 

203-448-7 
 

Tabelul 1.11 



 

 - 52 -

Informaţiile privind reglementările în vigoare la nivelul UE sunt 
prezentate sub forma tabelului 1.12: 
 
Nr. index conform 
Directivei 67/548 CEE 
Anexa 1; 
Clasificarea CE  
Simboluri  
Fraze de risc  
 
 
Fraze de securitate  

 601-003-00-5  
F+; R12  
 
F+: Extrem de inflamabil 
R12  
S9 Conservaţi recipientul
în locuri convenabil 
ventilate. 
S16 Feriţi locul de surse 
de aprindere sau scântei. 
Nu fumaţi.  

601-004-00-0  
F+; R12  
 
F+: Extrem de inflamabil  
R12.  
S9 Conservaţi recipientul în 
locuri convenabil ventilate.  
 
S16 Feriţi locul de surse de 
aprindere sau scantei. Nu 
fumaţi. 

 
Tabelul 1.12 

 
Transportul rutier al GPL trebuie însoţit de “Fişa de urgenţă pentru 

transportul rutier (TEC-Transport Emergency Card)” conform OUG 
200/2000 şi elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
transport ADR (pentru propan există TEC (R)-27A, iar pentru butan-
TEC(R)-27b).  

 
Fişa de urgenţă pentru transportul rutier al gazelor petroliere 

lichefiate este următoarea: 
 

Natura pericolului  
Foarte inflamabil, poate forma amestec exploziv cu aerul;  
Încălzirea poate provoca creşterea presiunii, prezintă risc serios de spargere a 
recipientelor şi ulterior explozie;  
Gazul este mai greu decât aerul şi se împrăştie la nivelul solului; 
Scăpările de gaz petrolier lichefiat produc degerături. 

Nr.CAS  74-98-6  106-97-8  
Nr.CEE (EINECS)  200-827-9  203-448-7  

 
1.5. Generalităţi şi proprietăţi ale gazelor naturale lichefiate GNL 

 
Gazul natural lichefiat (prescurtat GNL) este format din gaz natural 

(în special Metan) şi condensat în stare lichidă. Când este răcit la -165º C şi 
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la 1 atm, gazul natural devine lichid curat, ocupând de 600 de ori mai puţin 
spaţiu şi dând posibilitatea de a fi transportat practic cu ambarcaţiuni (vase), 
special proiectate. 
     Gazul natural lichefiat oferă o energie comparabilă cu cea a 
combustibililor petrolieri şi produce o poluare mai mică, dar costul de 
producţie este mai mare şi necesită o depozitare destul de costisitoare în 
depozite criogenice . 
      Condiţiile de condensare ale gazului natural depind de o compoziţie 
precisă a acestuia, de piaţa pe care va fi vândut şi de procesele la care va fi 
folosit. Gazul natural se lichefiază la o temperatură între -120 şi -170 grade 
Celsius (metanul pur lichefiază la –161ºC) şi presiuni de la 1 la 60 atm . 
Gazului natural condensat îi este redusă presiunea pentru ca apoi să poată fi 
depozitat şi transportat mai uşor. 
       Densitatea GNL este de aproximativ 0.41 – 0.5 kg /l faţă de cea a apei 
care este de 1 kg /l. 
        GNL nu are o energie specifică pentru că este făcut din gaze naturale 
(acestea au în compoziţie mai multe gaze ). Energia depinde de gazul folosit 
în procesul de lichefiere. 
       Gazul natural se supune unui proces de tratare în care sunt eliminate 
substanţele care la acele temperaturi scăzute de lichefiere vor îngheţa, şi 
anume: apă, hidrocarburi, sulfaţi, oxigen, nitrogen, dioxidul de carbon, 
benzenul.  
        Se poate ca procesul de purificare să fie proiectat astfel încât să 
obţinem metan pur 100%. 
            GNL nu este toxic, nu este coroziv şi are densitate mai mică decât 
apa. GNL este inodor şi incolor, nu poluează pământul şi nici apa. 

GNL-ul lichefiat este produs prin criogenie şi necesită o temperatură 
de -163 C. Răcirea este făcută cu ajutorul pompelor de căldură cu două sau 
trei trepte de schimbare a fazei, folosind hidrocarburi şi amoniac. GNL-ul 
lichefiat este aproape metan pur. Ceilalţi componenţi ai gazului sunt separaţi 
în procesul de lichefiere. Dioxidul de carbon trebuie extras în prealabil şi 
poate strica unitatea de lichefiere dacă se solidifică. Îl putem considera ca un 
deşeu. Hidrocarburile mai grele decât metanul sunt vândute ca materie 
primă în industria petrochimică sau ca şi carburant (GPL), astfel că cele mai 
multe terminale de producere a GNL-ului produc de asemenea şi GPL. Mai 
rezultă şi heliu, dar valoarea lui comercială nu este aşa de mare. 

Cea mai importantă infrastructură pentru producerea şi transportul 
gazului natural lichefiat este staţia de lichefiere compusă din unul sau mai 
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multe trenuri de lichefiere. Cea mai mare staţie este SEGAS Plant în Egipt 
cu o capacitate de producţie de GNL de 5 milioane de tone pe an . 
        Pe lângă staţia de lichefiere pe platformă trebuie să mai existe: 

– terminale de descărcare a vehiculelor; 
– barjele pentru transport; 
– terminalele de descărcare din ţara importatoare, unde GNL este 

regazeificat prin încălzire . Din aceste terminale pleacă conducte spre parcul 
de rezervoare pentru depozitare şi spre consumatori . 

GNL este mai avantajos decât gazul natural pentru că: 
– are volumul de 600 ori mai mic;  
– pot fi transportate cantităţi enorme, pe distanţe mari ,pe mare sau 

ocean; 
 

Resursele de gaze naturale din lume sunt împărţite astfel: 

 

  
 

 

 

 
Proprietăţile GNL  
 

Gazul natural produs la sondă conţine metan, etan , propan şi 
hidrocarburi grele , plus cantităţi mici de nitrogen, heliu , dioxid de carbon, 
compuşi ai sulfului şi apă. GNL este gaz natural lichefiat. Procesul de 
lichefiere necesită în prima faza pretratamentul gazului natural pentru a 
îndepărta impurităţi cum ar fi apa , nitrogenul, hidrogenul sulfurat şi alţi 
compuşi ai sulfului . Prin îndepărtarea acestor impurităţi, solidele nu pot 

Restul lumii 31%

Rusia 31% 

S.U.A.3% 

Algeria3% 

Iran15% 

Emiratele Unite Arabe 4% 

Arabaia Sudită 4%
Qatar9%
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apărea în gaz în timp ce acesta este refrigerat. De asemenea, produsul 
corespunde specificaţiilor de calitate ale utilizatorilor de GNL. Gazul natural 
pretratat se lichefiază la –160 C° şi apoi este gata pentru înmagazinare şi 
transport. GNL ocupă numai 1/600 din volumul necesar pentru o cantitate 
asemănătoare de gaz natural la temperatură ambiantă şi presiune atmosferică 
normală. Pentru că GNL este un lichid foarte rece fiind format prin 
refrigerare , nu este depozitat sub presiune. Percepţiile greşite, cum că GNL 
ar fi o substanţă presurizată au dus la înţelegerea eronată a pericolului creat 
de acesta . 

GNL este un lichid curat, necoroziv, netoxic, criogenic, la o presiune 
atmosferică normală. Este inodor, de fapt substanţele odorizante trebuie 
adăugate în metan înainte ca acesta să fie distribuit de către utilităţile locale 
de gaz către consumatori pentru a putea face posibilă detecţia scurgerilor de 
gaz de la aparatele de gaz ce îl utilizează. Oricum, cu alte substanţe gazoase 
în afara aerului şi oxigenului, gazul natural vaporizat din GNL poate cauza 
asfixierea datorită lipsei de oxigen , dacă concentraţia de oxigen se dezvoltă 
într-un spaţiu neventilat închis. Densitatea GNL este mai mică decât a apei, 
astfel, dacă vărsăm GNL peste apă, acesta pluteşte şi se vaporizează rapid 
pentru că este mai uşor decât apa. 

Vaporii degajaţi de la GNL, în timp ce îşi reiau forma gazoasă, dacă 
nu sunt controlaţi în siguranţă pot deveni inflamabili , dar explozibili doar în 
anumite condiţii. Totuşi măsurile de siguranţă şi cele de securitate prevăzute 
în designul ingineresc, în tehnologii şi în proceduri de operare cu instalaţiile 
de GNL , reduc foarte mult aceste pericole potenţiale. 

Intervalul de inflamabilitate este intervalul între minimul şi maximul 
concentraţiei de vapori (în procente volumice), în care aerul şi vaporii de 
GNL dintr-un amestec inflamabil se pot aprinde şi arde. 

Se observă limita superioară de inflamabilitate şi limita inferioară de 
inflamabilitate a metanului, component dominant al vaporilor de GNL, care 
este de 15 procente volumice, respectiv 5 procente volumice.  

Când concentraţia de carburant depăşeşte limita superioară de 
inflamabilitate , nu poate arde pentru că există prea puţin oxigen. Aceste 
situaţii există, de exemplu, în interiorul unui rezervor închis, securizat unde 
concentraţia de vapori este de aproximativ 100 de procente volumice de 
metan. Când concentraţia de carburant este sub limita de inflamabilitate, 
acesta nu poate arde pentru că avem prea puţin metan. Un exemplu este 
scurgerea unei mici cantităţi de GNL într-o zonă bine controlată. În această 
situaţie vaporii de GNL se vor amesteca rapid cu aerul şi se vor disipa într-o 
concentraţie mai mică de 5 procente volumice . 
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Domeniul inflamabil pentru metan (GNL) : 
 

100%       Amestec prea bogat in metan. 
Amestecul nu va arde. 

15%         Limita superioară de inflamabilitate. 
15%-5%  Domeniul cu concentraţia necesară. 

arderii metanului. 
Amestecul va arde. 

<5%         Limita inferioară de inflamabilitate . 
Amestec sărac în metan. 
Amestecul nu va arde. 

 
Tabelul 1.13 

 
O comparaţie a proprietăţilor GNL cu ale altor lichide combustibile 

sunt prezentate în tabelul de mai jos, care indică de asemenea că limita 
inferioară de inflamabilitate a GNL este în general mai ridicată decât a altor 
carburanţi . Aceasta arată că mai mulţi vapori de gaz natural lichefiat trebuie 
să fie într-o zonă dată, pentru a se aprinde, în comparaţie cu vaporii 
proveniţi de la benzină sau de la gaze petroliere lichefiate . 

Tabel pentru comparaţii între proprietăţile lichidelor combustibile: 
 

Proprietăţi GNL GPL Benzina Petrol 
Toxic Nu Nu Da Da 
Carcinogen Nu Nu Da Da 
Vapori  
inflamabili 

Da Da Da Da 

Formează 
vapori 

Da Da Da Nu 

Asfixiant Da ,sub forma 
de vapori 

Da, sub forma 
de vapori 

Da Nu 

Rezistă la 
temperaturi 
scăzute 

Da Da Nu Nu 

Alte riscuri 
contra sănătăţii 

Niciunul Niciunul Irită ochii, 
pielea, 
nasul 

Irită ochii, 
pielea, 
nasul 

Temperatura de 
aprindere 

-187ºC -104ºC -45ºC 60ºC 

Temperatura de -160ºC -42ºC 32ºC 204ºC 
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fierbere 
Concentraţia de 
inflamabilitate 
în aer % 

5-15 2.1-9.5 1.3-6 - 

Presiunea de 
depozitare 

Atmosferică Presurizat 
(atmosferică 
dacă este 
refrigerat ) 

Atmosferică Atmosferică 

 
Tabelul 1.14 

 
        Tabelul cu proprietăţi ne demonstrează că gazele naturale lichefiate 
sunt diferite de alte substanţe cum ar fi gazul petrolier lichefiat sau alte gaze 
naturale lichide. GNL este, de asemenea, diferit de benzină, care este 
rafinată din petrol neprelucrat. Toţi aceşti carburanţi pot fi folosiţi în 
siguranţă, atât timp cât sunt respectate toate măsurile de siguranţă şi 
securitate. În general, ne alimentăm maşinile cu benzină, motorină sau GPL, 
folosim metan pentru a ne încălzi casele şi incidentele serioase sunt rare. 
Transportăm şi înmagazinăm toţi aceşti carburanţi şi, din nou, incidentele 
serioase din punct de vedere al siguranţei şi securităţii sunt rare . 
          Pe scurt gazul natural lichefiat este un lichid extrem de rece, netoxic, 
necoroziv care este transportat şi îmbuteliat la presiune atmosferică. Este 
refrigerat şi nu este presurizat, ceea ce permite ca GNL să fie o metodă 
eficientă, economică de transport a unor mari cantităţi de gaz natural pe 
distanţe lungi. GNL prezintă puţin pericol atât timp cât este în rezervoare, 
conducte şi echipamente destinate pentru folosirea GNL în condiţii 
criogenice. Oricum, vaporii rezultaţi din GNL ca urmare a unor scăpări 
necontrolate pot fi periculoase doar în condiţiile expuse anterior, şi anume în 
intervalul de inflamabilitate specific şi contactul cu o sursă de foc. 
În afară de comerţul maritim cu gaz natural, care este principala utilizare a 
GNL-ului, acesta se mai foloseşte ca şi carburant pentru vehicule grele, 
pentru transport terestru (cu camionul sau trenul), sau ca mijloc de stocare 
pe termen scurt. 
Sintetizând cele prezentate anterior, se poate afirma că cele mai mari 
avantaje ale folosirii GNL sunt: 

o Producerea GNL-ului nu este poluantă, dar consumă destulă 
energie; 

o Nu este de loc toxic; 
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o Combustia sa este foarte puţin poluantă, în condiţii normale 
de utilizare singurul produs secundar fiind gazul carbonic; 

o Acest tip de energie nu necesită decât foarte puţine operaţii 
de întreţinere. 

o Instalarea terminalelor de GNL provoacă uneori teamă de 
explozie sau de atentate printre riverani, cu toate că 
statisticile afirmă că folosirea GNL-ului peste 40 de ani nu a 
provocat niciun dezastru. În schimb au avut loc mai multe 
explozii la producerea sa, cea mai tragică fiind cea de la 
Skikda din 19.01.2004 în Algeria, unde au murit 27 de 
oameni. 

 
1.6. Proprietăţi specifice ale gazelor naturale comprimate pentru 

vehicule GNCV  
 

În Codul tehnic al gazelor naturale comprimate pentru vehicule, 
prescurtat GNCV, elaborate de către ANRGN în 2006 sunt date precizări 
specifice referitore la GNCV produse în ţara noastră. 

Pe lângă caracteristicile comune tuturor gazelor, prezentate în detaliu 
în acest capitol, Codul Tehnic mai prezintă următoarele : 
 a) GNCV se produc prin comprimarea la presiuni cuprinse între  

20-25MPa (200-250 bari) a gazelor naturale preluate din conductele 
colectoare, de transport sau distribuţie.  

  b) Gazele naturale din România au indice Wobbe cuprins între 37,8 
şi 56,6 MJ/m,

3
 iar cifra octanică corespunzătoare metanului (CH4) 

este cuprinsă între 125 şi 130.  
  c) Presiunea maximă de stocare a GNCV în recipientul-rezervor al 

vehiculului este de 20MPa (200 bari), iar densitatea relativă a 
gazelor naturale din România este cuprinsă între 0,55 şi 0,7 kg/m3.  
d) Temperatura de auto-aprindere a GNCV este în jur de 540° C.  

 
Avantajele principale ale utilizării GNCV sunt: 
– combustibil netoxic; 
– combustie lentă cu zgomot redus; 
– densitatea mai mică decât a aerului face uşor de depistat scăpările 
accidentale, evacuarea făcându-se prin sisteme de ventilare naturală; 
– rezistenţă bună la şoc datorită condiţiilor impuse recipientelor, 
rezervoarelor şi conductelor;  
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– realizarea mai uşoară a amestecului de combustie decât la 
combustibilii tradiţionali;  
– protecţie ridicată la aprinderea instalaţiilor din vehicule;  
– compoziţie chimică simplă şi emisii mai puţin poluante (reducerea 
emisei de CO2 cu aproximativ 25%);  
– grad ridicat de diluţie în aer în cazul scăpărilor accidentale de 
combustibil;  
– eliminarea posibilităţilor de explozie a recipientului – rezervor de 
GNCV datorită sistemelor de protecţie.  
Experienţa unor state din Comunitatea Europeană (Italia, Franţa, 

Germania) şi de pe continentul american (Argentina, SUA, Canada) 
dovedeşte oportunitatea şi avantajele introducerii în România a vehiculelor 
care utilizează GNCV drept combustibil. În Anexa nr. 2 sunt prezentate o 
serie de caracteristici comparative ale următorilor combustibili: benzina, 
motorină, gaz petrolier lichefiat, GNCV.  
 Experienţa acumulată în peste 20 de ani de utilizare a acestui tip de 
combustibil, precum şi progresele tehnologice ale producătorilor de 
echipamente au demonstrat din plin avantajele importante ale folosirii 
GNCV comparativ cu folosirea altor tipuri de combustibili. 

Programul elaborat de Comisia Europeană preconizează ca 10% din 
vehiculele din Europa să fie alimentate cu GNCV până în anul 2020. 
 
 



 

 - 60 -

 
 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  22  
ELEMENTE DE DINAMICA GAZELOR 

 
 
 

2.1. Teoreme de conservare şi elemente de termodinamica gazelor 
 

2.1.1. Teoremele de conservare a masei, impulsului şi energiei 
 
În mediile compresibile, aşa cum este cazul gazelor, în fiecare punct din 
spaţiu, de coordonate x,y,z, la timpul t, curgerea este caracterizată de  
6 mărimi dependente, astfel: u,r,w-componentele vitezei pe cele trei direcţii 
într-un sistem de coordonate carteziene, p-presiunea, ρ-densitatea,  
T-temperatura. 
Pentru determinarea lor, este nevoie de şase ecuaţii, la care se adaugă 
condiţiile iniţiale şi/sau la limită. Se scriu astfel teoremele de conservare a 
masei, a impulsului şi a energiei sub formă integrală, la care se poate adăuga 
o ecuaţie de stare termodinamică. Se pot determina  forţele din câmpul de 
curgere (forţa portantă şi forţa de rezistenţă), ecuaţia undei de şoc datorat 
compresibilităţii fluidului. Se obţin şi ecuaţiile sub formă diferenţială 
(continuitatea, ecuaţiile Navier-Stokes şi teorema energiei). Toate teoremele 
se deduc considerând un domeniu de masă „m” în câmpul curgerii: 
 
1. Teorema conservării masei: variaţia în timp a masei este zero. 
Matematic, aceasta se exprimă astfel: 
 

∫ ∫∫ =+
∂
∂

==
ττ

ρτρτρ
A

dAnvd
t

d
dt
d

dt
dm 0ρρ  (2.1) 

 
Prima integrală din partea dreaptă a relaţiei este o integrală triplă, de 

volum şi reprezintă variaţia locală a masei aflată în volumul τ, iar cea de-a 
doua integrală este o integrală dublă, de suprafaţă, care reprezintă fluxul 
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pozitiv sau negativ prin suprafaţa A care înconjoară (mărgineşte volumul τ 
considerat – influx sau eflux). 
 
2. Teorema impulsului: variaţia impulsului în timp este egală cu suma 
forţelor exterioare care acţionează în volumul de control: FM (forţe masice 
precum forţe gravitaţionale, centrifuge, electrice şi magnetice) şi FA (forţe 
de surpafaţă precum forţe de presiune şi frecare). 

( )∫ ∫ ∫ +=+
∂
∂

==
τ τ

ρτρτρ
A

AM FFdAnvvd
t
vdv

dt
d

dt
dI ρρρ

ρ
ρ           (2.2) 

 
În cazul forţelor de presiune, forţa de presiune are expresia: 
 

∫−=
A

p dAnpF ρρ
           (2.3) 

 
3. Teorema energiei (bilanţul puterii): variaţia energiei în timp este egală 
cu suma puterilor forţelor masice PM, forţelor de suprafaţă PA şi forţelor de 
altă natură, de exemplu conductibilitatea termică PW: 
 

( )∫ ∫∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++=++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

∂
∂

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

ττ

ρτρτρ
A

wAM PPPdAnVvedve
t

dve
dt
d

dt
dE ρρ222

2
1

2
1

2
1       (2.4) 

 
De exemplu, pentru puterea forţei de presiune se poate scrie expresia: 
 

( )∫−= dAnvpPp
ρρ             (2.5) 

 
2.1.2. Primul principiu al termodinamicii 
 

Cantitatea de căldură introdusă din exterior într-un gaz oarecare se 
regăseşte în variaţia energiei cinetice a moleculelor şi lucrul mecanic 
efectuat de acest gaz în exterior. Aceasta este formularea primului principiu 
al termodinamicii. 
Energia cinetică a moleculelor reprezintă energia internă. 
Dacă se notează cu dQ căldura introdusă în unitatea de masă a gazului, cu 
„d“ creşterea energiei interne ale aceleiaşi cantităţi de masă şi cu dL lucrul 
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mecanic extern, primul principiu al termodinamicii va fi formulat prin 
expresia : 
 
dQ = de+dL         (2.6)  
 
Lucrul mecanic extern 
Fie σ o suprafaţă care mărgineşte volumul v al masei considerate; se admite, 
de la început, că vitezele sunt mici (destindere lentă), presiunea este 
constantă în interiorul volumului v, iar pe suprafaţa σ ea este dirijată în 
exterior după direcţia normalei. 
După introducerea căldurii, volumul se destinde şi devine v’, iar suprafaţa σ 
ajunge în σ’, un punct oarecare P deplasându-se în P’. Creşterea volumului 
va fi deci dv= v’-v. Notând cu n versorul normalei dirijate spre exterior, cu 
dn distanţa dintre cele două suprafeţe σ şi σ’ după normală şi cu „dr“ 
deplasarea 'PP , lucrul mecanic efectuat de presiunile care se exercită pe 
suprafaţă va fi succesiv: 
 

∫ ∫ ==⋅=
σ σ

σσ pdvdndpdrnpddL           (2.7) 

 
Relaţia (2.1) devine în acest caz: 
 

pdvdedQ +=                     (2.8) 
 
Energia internă a gazului 
Energia cinetică a moleculelor depinde de viteza de agitaţie, de masa 

şi numărul moleculelor şi se manifestă prin gradul de încălzire a gazului 
care se măsoară la rândul său prin temperatură. Energia aceasta se numeşte 
energie internă şi depinde numai de temperatură, fiind independentă de 
volum. 

Întra-adevăr, energia internă este conţinută în însăşi moleculele 
gazului; numărul lor rămânând acelaşi, oricare ar fi volumul în care se 
cuprinde gazul considerat, şi energia internă rămâne aceeaşi. 

În realitate însă, pentru gazele de densitate mare, la care volumul 
moleculei faţă de volumul total nu ar fi neglijabil, forţele intermoleculare nu 
mai sunt complet neglijabile şi în acest caz energia internă poate varia cu 
volumul. Această variaţie este însă extrem de mică, aşa precum a arătat-o, şi 
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pe cale experimentală, Joule şi Gay-Lussac, supunând gazul la variaţii mari 
de volum sub temperatură constantă. 

Energia internă a gazelor variază practic numai cu temperatura. 
De altfel, acest lucru reiese şi din teoria cinetică a gazelor, după care 

se ajunge la formula: 
 

NRTe
2
1

=           (2.9) 

 
N fiind numărul de grade de libertate al fiecărei molecule (3 pentru gazele 
monoatomice, reprezentând cele trei direcţii de deplasare în spaţiu). Variaţia 
energiei interne depinde doar de diferenţa între temperatura finală şi cea 
iniţială, fiind o caracteristică a gazului. 

 
Căldura specifică la volum constant şi la presiune constantă 
Dacă se înlocuieşte de în funcţie de temperatură: 
 

dT
dT
dede =        (2.10) 

 
relaţia (2.8) devine: 
 

pdvdT
dT
dedQ +=        (2.11) 

 
care nu este o diferenţială totală exactă, ci indică numai felul cum este 
repartizată cantitatea de căldură introdusă din exterior, în creşterea energiei 
interne şi lucrul mecanic extern. 
Dacă volumul masei de gaz considerat rămâne constant (dv=0), atunci toată 
cantitatea de căldură serveşte numai pentru creşterea energiei interne: 
 

v
v

c
dT
de

T
Q

==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂        (2.12) 

 
În aceste condiţii, energia internă a unităţii de masă, care şi-a mărit 
temperatura de la T=0 la T va fi: 
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∫ ∫ ==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

=−
T T

v
v

TcdT
dT
dedT

T
Qee

0 0
0        (2.13) 

 
unde constanta e0 reprezintă energia aceleiaşi unităţi de masă la zero 
absolut, independentă de volumul sub care se găseşte această masă. Pentru 
fluidele perfecte, la T=0 rezultă p=0; fluidul este complet inert şi deoarece 
e0=0, se obţine: 
 
e=cvT        (2.14) 
 
Rescriind ecuaţia primului principiu al termodinamicii sub forma: 
 

( ) vdppvddTcpdvdTcdQ vv −+=+=                 (2.15) 
 
sau încă, ţinând seama de ecuaţia de stare: 
 

( ) vdpdTcRdQ v −+=             (2.16) 
 
Dacă presupunem mai departe că transformarea se face sub presiune 
constantă (dp=0), rezultă că: 
 

pv
p

ccR
T
Q

=+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂         (2.17) 

unde indicele p defineşte o transformare sub presiune constantă. 
Din această relaţie se deduce că, pentru a ridica temperatura unităţii de masă 
cu un grad, păstrând presiunea constantă (dp=0), este necesară o cantitate de 
căldură egală cu cp. De aceea acest coeficient se numeşte căldură specifică 
sub presiune constantă şi este practic constant, independent de presiune sau 
densitate, dacă variaţiile acestor parametri nu sunt mari şi dacă gazul îşi 
păstrează compoziţia (nu intervin reacţii chimice, disociaţii etc.) 
Atât cv cât şi cp se deduc uşor pe cale experimentală şi valorile care se obţin 
sunt în foarte bun acord cu cele deduse direct din teoria cinetică a gazelor. 
Într-adevăr, se ştie că: 
 

,
2
1 TcNRTe v==         (2.18) 

de unde rezultă uşor: 
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NRcv 2
1

=        (2.19) 

şi prin urmare: 
 

( ) RNcRc vp ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=+=

2
11        (2.20) 

 
Raportul dintre căldura specifică la presiune constantă şi cea la volum 
constant, raport pe care îl vom însemna cu x şi care va juca un rol important 
în transformările şi calculele noastre, va fi dat de expresia: 
 

N
N

c
c

v

p +
==ℵ

2        (2.21) 

 
În funcţie de acest raport, vom avea, respectiv: 
 

1
,

1
1

−ℵ
ℵ

=
−

=
R
c

xR
c pv     (2.22) 

 
Pentru gazele monoatomice, molecula putându-se deplasa în trei direcţii, N 
este egal cu 3. pentru aceste gaze vom avea, respectiv: 

67,1;5,2;5,1 =ℵ==
R
c

R
c pv .       (2.23) 

 
2.1.3 Funcţiile de stare şi transformările de stare ale gazelor 
 

Entalpia 
În acest subcapitol, se vor dezvolta două noţiuni care au fost definite 

sumar în capitolul 1 şi anume entalpia şi entropia. 
Este greu de definit în mod practic entalpia sau, cum se mai numeşte, 
conţinutul total de căldură, deoarece nu este o proprietate fizică direct 
măsurabilă. De aceea, expresia analitică a entalpiei este: 
 
h=e+pv  (2.24) 
Se presupune că, la un moment dat, se ţine gazul sub o presiune oarecare 
constantă şi se reduce temperatura până la zero absolut. Din acel moment, 
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păstrând mereu presiunea constantă, se introduce o cantitate de căldură până 
atingem temperatura T; cantitatea totală de căldură Q astfel introdusă, este 
egală tocmai cu variaţia entalpiei. 
Într-adevăr, luând diferenţiala expresiei (2.24), se obţine: 
 
dh=de+pdv+vdp=dQ+vdp        (2.25) 
 
care devine, după integrare: 
 

( )

∫ ==
TQ

QdQh
0

          (2.26) 
 

adică definiţia entalpiei ca fiind egală cu conţinutul total de căldură 
pentru o presiune dată. 
Dacă în expresia generală a entalpiei se înlocuieşte e şi v, din relaţiile 
anterioare se obţine: 
 

RTpp
R
c

TcRTTch v
pv 11 −ℵ

ℵ
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ρρ

   (2.27) 

 
sau, sub formă diferenţială: 
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⎞
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ρ
pddTcdh p 1

                (2.28) 

 
Sub diferitele sale forme, funcţia entalpiei este aplicată des în problemele 
practice de termoaerodinamica gazelor. 
 
B) Entropia 
Neputând măsura direct entropia, nici definiţia nu poate fi redată pe calea 
fenomenelor fizice. De aceea, vom stabili funcţia entropiei pe calea 
deducţiilor indirecte. 
Rescriind o ecuaţie anterioară, se poate pune sub forma: 
 

( )[ vdpdTcvdpdTcRdQ pv −=−+=         (2.29) 
de unde se vede că dQ nu este o diferenţială totală exactă. 
Într-adevăr: 
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( )
T

v
p
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∂
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∂
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       (2.30) 
 

deoarece căldura specifică sub presiune constantă este independentă de presiune, 

deci 0≅
∂

∂

p
cp , pe când volumul unui gaz depinde de temperatură, deci 0≠

∂
∂
T
v

. 

Dacă înmulţim însă fiecare membru al relaţiei anterioare cu 1/T, obţinem o 
diferenţială totală exactă, pe care o vom nota cu dS şi care se va scrie, 
succesiv, 
 

dp
p
RdT

T
c

dp
T
vdT

T
c

T
dQdS pp −=−==        (2.31) 

 
de unde rezultă: 
 

( ) ( )pRdTdcds p lnln −=                    (2.32) 
 
Integrând de la valorile iniţiale T0 şi p0 ale temperaturii şi presiunii până la 
valorile lor finale, obţinem: 
 

00
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p
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T
TcSS p −=−                    (2.33) 

 
Ecuaţia poate fi pusă mai departe sub forma: 
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S, care nu depinde decât de starea iniţială şi finală se numeşte entropie. 
Ştiind că: 
 

ℵ
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=
1
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se poate scrie: 
 



 

 - 68 -

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−

ℵ
−ℵ 1

0

0
0 ln

p
p

T
TcSS p        (2.36) 

 
Înlocuind pe T şi T0 prin valorile lor deduse din ecuaţia de stare se va obţine 
o expresie mai folosită a entropiei: 
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 (2.37) 

 
Sub această formă, se vede uşor că entropia rămâne constantă dacă 

între presiune şi densitate avem relaţia: 
 

.
0

0 const
pp

== ℵℵ ρρ
      (2.38) 

 
Pentru acest motiv, transformarea care ascultă de această lege se 

numeşte transformare izentropică. 
În acest caz, entropia fiind constantă, va rezulta: 
 

0==
T
dQdS                              (2.39) 

 
C) Funcţii de stare derivate 
S-au definit anterior două funcţii de stare, entalpia şi entropia care 

sunt cele mai uzitate pentru aplicaţiile curente. 
Anumite probleme speciale se pot trata mai simplu dacă formăm 

combinaţii între cele două funcţii de mai sus spre a le aduce într-o formă 
convenabilă pentru a fi aplicate la aceste probleme speciale. 

Astfel, vom menţiona funcţia de stare a lui Helmholtz: 
 
H=e-TS                      (2.40) 

care se numeşte şi energie liberă şi a cărei diferenţială este: 
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dH=-SdT-pdv       (2.41) 
 

De asemenea, se scrie şi funcţia lui Gibbs, care se numeşte entalpia 
liberă, după cum urmează: 
 
G=h-TS       (2.42) 
 
şi diferenţiala sa: 
 
dG=-SdT+vdp                  (2.43) 
 
D) Transformările de stare ale gazelor 
O schimbare în stare a unui gaz aduce de la sine modificări importante 
asupra presiunii, densităţii, temperaturii, precum şi în schimbul de căldură şi 
în lucrul mecanic efectuat în timpul trecerii de la o stare la alta. Această 
trecere se numeşte transformarea de stare sau proces de transformare. 
Printre transformările uzuale şi de interes practic vom cita: 

Transformarea sub volum constant sau izometrică (sau încă izocoră); 
Transformarea sub presiune constantă sau izobară; 
Transformarea sub temperatura constantă sau izotermă (sau încă 

izotermică); 
Transformarea fără schimb de căldură cu exteriorul sau adiabatică. 

Dacă se neglijează pierderile interne provenite din fenomenele perturbatoare 
şi care se transformă în căldura de disipaţie, această transformare 
corespunde cu cea izentropică (dQ=dQe=0); 

Transformarea în care toate proprietăţile variază, variaţia fiind însă 
definită totuşi printr-o ecuaţie de stare simplă sau politropică. 

Deoarece această din urmă transformare este mai generală şi 
cuprinde toate celelalte cazuri, vom începe cu transformarea politropică. 

Ecuaţia politropică 
În mod practic, procesele de transformare se produc după o lege 

complexă care se poate însă formula sub o expresie simplă: 
 

constp
n =

ρ
      (2.44) 

unde coeficientul n este un parametru care poate lua în general valori 
cuprinse practic între 1 şi x (1≤x<2) în realitate, fenomenele sunt mai 
complicate şi nu se lasă guvernate de această lege simplă, deoarece n este 
totuşi variabil în timpul transformării, ceea ce duce la dificultăţi mari de 
calcul. Numai dacă intervalul dintre starea iniţială şi cea finală este mic, 
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putem să considerăm un exponent n constant. În cazul când acest interval 
este mare, putem să-l împărţim în altele mai mici, astfel încât, în interiorul 
fiecăruia, n să fie constant: n=n1, n2, n3..........ni. cu aceste consideraţii, să 
remarcăm acum că toate transformările de la  a) la d) derivă din cea 
politropică; vom avea într-adevăr: 
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ppn
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n
0

,0
ρ

const., transformare izobară; 

pentru === RTpn
ρ

,1 const., transformare izotermă; 

pentru =ℵ= ℵρ
pn , const., dS=0, transformare izentropică. 

În aceste condiţii, rezultatele obţinute pentru un „n” oarecare vor fi 
aplicate şi la transformările de mai sus. Aceste rezultate se referă în special 
la următoarele probleme: 

1) relaţiile dintre temperatură şi presiune sau densitate, în starea 
iniţială (T0, ρ0, p0)şi cea finală (T, ρ, p): 
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2) variaţia energiei interne, de la starea iniţială şi cea finală: 
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3) variaţia entalpiei, dintre starea iniţială şi cea finală: 
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4) lucrul mecanic extern : 
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căldura schimbată cu exteriorul: 
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unde cn este căldura specifică sub transformarea politropică, 
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Se poate calcula variaţia entropiei, care se obţine uşor, punând: 
 

dTcdQ n=        (2.51) 
 
şi înlocuind dQ în integrala entropiei: 
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2.1.4 Transmisia căldurii 
 

În prezentul capitol nu se ţine seama efectiv de mecanismul transmisiei 
căldurii prin fluid deoarece, în marea majoritate a aplicaţiilor se poate 
admite cu o bună aproximaţie că evoluţia este adiabatică, iar fluidul este 
inviscibil. 
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Cele trei căi de transmisie a căldurii menţionate în literatura de 
specialitate sunt: prin convecţie, prin conducţie şi prin radiaţie. 

 
Convecţia. Convecţia reprezintă fluxul de căldură care se scurge 

împreună cu particulele în mişcare şi care se găseşte în înseşi aceste 
particule. 

Convecţia este naturală, când mişcarea particulelor se face prin 
diferenţa de densitate sau forţată, când se introduce din afară o diferenţă de 
presiune pentru a asigura scurgerea fluidului. 

Mecanismul de transmitere a căldurii prin convecţie este foarte 
complicat şi depinde de starea şi proprietăţile fluidului, de viteza şi regimul de 
scurgere (turbulent, laminar etc.) în imediata apropiere a suprafeţelor prin care 
căldura se transmite de la, sau înspre fluid. Sub acest aspect, este nevoie să se 
examineze condiţiile de mişcare în straturile din apropierea suprafeţelor (stratul 
limită laminar sau turbulent), care formează un fel de film şi în care căldura se 
transmite mai departe prin particulele în mişcare în întregul fluid sau în care 
căldura se transmite dinspre masa fluidului înspre acest film. 

Conducerea căldurii în interiorul filmului depinde mai departe de 
suprafaţa sa, de diferenţa de temperatură dintre cele două feţe ale filmului, de 
grosimea sa, care la rândul ei depinde de vâscozitate, de densitate şi de viteza 
generală a curentului şi, în sfârşit, de căldura specifică şi de conductibilitatea 
fluidului. Se vede acum de ce problema este atât de complicată. 

 
Conducţia. Conducţia reprezintă fluxul de căldură care transmite în 

interiorul unui corp de la o regiune caldă la una rece, fără o deplasare 
specială prin materia însăşi, ci printr-un proces molecular. 

Se admite, într-adevăr, că moleculele dintr-un punct oarecare, care se 
găsesc la o temperatură înaltă şi deci au o viteză mare comunică moleculelor 
adiacente o parte din cantitatea lor de mişcare şi viteza acestora se măreşte, 
ceea ce are ca efect creşterea temperaturii. 

Legea prin care se face transmisia căldurii prin conductibilitate a fost 
dată de Fourier şi se poate exprima în modul următor: 

Cantitatea de căldură dQc care trece, în unitatea de timp, printr-o 
suprafaţă elementară dσ din interiorul unui corp este proporţională cu dσ şi 
cu derivata temperaturii după direcţia normală la acest element de suprafaţă: 

 

n
TkdTnkddQc ∂
∂

−=∇−= σσ         (2.53) 
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Coeficientul de proporţionalitate k se numeşte coeficientul de 
conducţie termică. Acest coeficient variază cu temperatura putându-se 
admite legea liniară: 

 

( )00 TTCkk k −+=                                                        (2.54)  
 

unde Ck este un coeficient care depinde de material  şi care este foarte mic. 
Pentru solide, acest coeficient poate fi complet neglijabil, mai ales că 
valoarea primului termen k0 este considerabil mai mare; pentru lichide, de 
asemenea, poate fi neglijat. Pentru gaze însă, mai ales la diferenţe mari de 
temperatură, partea constantă k0 şi cea variabilă Ck(T-T0) devin de acelaşi 
ordin de mărime şi deci aceasta din urmă nu mai poate fi neglijată. Dealtfel, 
coeficientul k se deduce şi pe cale teoretică, din teoria cinetică a gazelor, aşa 
cum l-a stabilit Maxwell: 
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ppp c
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unde C este un coeficient constant, μ este coeficientul de vâscozitate, iar cp 
este căldura specifică la presiune constantă. 
Apare deci un parametru adimensional, constant pentru gaze perfecte şi 
anume, numărul Prandtl: 
 

k
c pμ

=Pr         (2.56) 
 

Pentru gaze monoatomice (N=3, x=1,67) rezultă Pr=0,66, iar pentru gaze 
biatomice (N=5, x=1,4) rezultă Pr=0,74, valori destul de apropiate de  cele 
experimentale. 

2.2 Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor compresibile  
 
2.2.1 Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor compresibile în formă 

integrală şi diferenţială 
 
Se consideră o masă de fluid compresibil în mişcare (m). Pentru 

demonstraţie, se separă din acest fluid o porţiune de volum τ, mărginită de 
suprafaţa A. Acţiunea fluidului înconjurător se înlocuieşte cu un sistem de 
presiuni p, ce se exercită de fluidul înconjurător către masa m considerată.  
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Un volum elementar dτ oarecare din această masă m are masa ρdτ şi 

o viteză vρ, forţa de inerţie ce acţionează asupra lui fiind τρd
dt
vdρ

− . 

Dacă se notează cu f
ρ

 forţa exterioară raportată la unitatea de masă, 
atunci forţa elementară ce acţionează asupra lui τd este τρdf

ρ
. 

Volumul τ este în echilibru dinamic sub acţiunea următoarelor forţe: 
 

Rezultanta forţelor de inerţie : τρ
τ

d
dt
vdFi ∫−=
ρρ

; 

Rezultanta forţelor exterioare : τρ
τ

dfFe ∫=
ρρ

; 

Rezultatul forţelor de presiune: ∫ ∫∇−==
A

pddAnpP
τ

τρρ
, relaţie în 

care s-a aplicat formula de trecere de la integrală pe suprafaţa închisă A, la 
integrala triplă, de volum. 

 

Făcând suma acestor trei forţe, şi punând condiţia de echilibru 
dinamic, se obţine: 
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 (2.57) 

 

De aici, se poate ecuaţia diferenţială a mişcării, astfel: 
 

p
p

f
dt
vd

∇−=
1ρρ

   (2.58) 

 
În cazul gazelor, datorită densităţii mici a acestora (faţă de densitatea 

lichidelor), se pot neglija forţele masice, astfel încât relaţia anterioară capătă 
forma simplificată: 

  p
dt
vd

∇−=
ρ
1ρ

(2.59) 

 
unde p∇  este gradientul presiunii.  
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Într-un sistem de coordinate cartezian, viteza kwjriuv
ρρρρ

++= , unde 
u, r şi w sunt componentele scalare ale vitezei după direcţiile Ox, Oy, 
respective Oz: 
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dxu === ,,  (2.60) 

 

Expresia vitezei devine: 
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Ţinând cont de aceste considerente, ecuaţia (2.) capătă următoare 
formă: 
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 (2.62) 

 

Dacă presiunea p, viteza v şi/sau densitatea ρ, rămân constante în 
timp, mişcarea este permanentă sau staţionară. 
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Rotorul vitezei, în coordonate carteziene se exprimă sub forma: 
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Proiectând relaţia vectorială a mişcării de-a lungul axei Ox, şi aranjând 
convenabil termenii, se obţine: 
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(2.55)  
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Introducând componentele rotorului vitezei şi ţinând cont de faptul 
că 2222 wruv ++= , relaţia anterioară devine: 
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Pe celelalte două direcţii Oy şi Oz, în acelaşi mod se deduc relaţiile: 
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Înmulţind relaţiile scalare anterioare cu versorii axelor şi  

adunându-le, se obţine relaţia vectorială sub următoarea formă: 
 

pfvxv
t
v

∇−=Ω+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∇+

∂
∂

ρ
1

2
1 2

ρρρρ
    (2.69) 

 
Un caz particular de mişcare este cel al mişcării irotaţionale 

(potenţiale), când rotorul vitezei este nul: 0=Ω . În acest caz, toate cele trei 
componente ale rotorului sunt nule: 

 

z
r

y
w

∂
∂

=
∂
∂ , ,

x
w

z
u

∂
∂

=
∂
∂

y
u

x
r

∂
∂

=
∂
∂  (2.70) 

 

iar forţele exterioare derivă dintr-o funcţie de forţe U: Uf ∇=
ρ

. 
De asemenea, în cazul mişcărilor potenţiale, vitezele derivă dintr-un 

potenţial de viteze φ : 
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Componentele scalare ale vitezei sunt în acest caz particular de 
mişcare următoarele: 
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Ecuaţia de mişcare capătă forma: 
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Dacă mişcarea e permanentă, derivata în raport cu timpul este nulă, 

deci 0=
∂
∂

⇒
t
φ , iar relaţia anterioară se reduce la o formă mai simplificată: 
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Relaţia anterioară se poate scrie şi sub formă diferenţială: 
 

0=+−
ρ
dpdUvdv (2.75) 

 
Impunând încă o condiţie restrictivă, şi anume neglijarea forţelor 

exterioare, se obţine relaţia:  
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care în mişcare permanentă este : 
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Se ştie din cinematica fluidelor că expresia matematică a liniilor de 

curent este:
w
dz

r
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u
dx

== . 
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Vectorul vxρ
ρρ

∇=Ω=
2
1

2
1ω  se numeşte vârtej, iar curba tangentă în 

fiecare punct la vârtejul din punctul respectiv poartă denumirea de linie de 
vârtej, cu expresia: 
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               (2.78) 

 

Ecuaţia de mişcare intrinsecă în lungul unei linii de curent de-a 
lungul unei direcţii s tangentă la traiectorie, n fiind direcţia normalei la 
traiectorie în punctul considerat : 
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unde R este raza de curbură în punctul considerat, iar ν este direcţia 
binormalei. 
 

2.2.2. Mişcarea izotermă a gazelor în conducte 
 

Se consideră mişcarea unui gaz între două secţiuni ale unei conducte 
1 şi 2. 

Pentru determinarea parametrilor curgerii trebuie cunoscute viteza v, 
presiunea p, şi densitatea ρ în orice secţiune. Considerând cazul simplificat 
al unei curgeri izoterme (T=ct.), se scrie un sistem de 3 ecuaţii: legea 
continuităţii, legea energiilor generalizată şi ecuaţia transformării izoterme: 

1) Legea continuităţii: debitul masic de-a lungul conductei este 
constant: 

 

ctQm =           (2.80) 
 

Legea energiilor generalizată: 
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în care termenii au următoarea semnificaţie:  
z - cota geodezică faţă de un plan de referinţă convenabil ales; 
p - presiunea; 
ρ - densitatea gazului; 
α - coeficientul de neuniformitate al vitezei pe secţiune, al lui Coriolis; 
g - acceleraţia gravitaţională; 
hr12 - pierderea de sarcină totală între secţiunile 1 şi 2; 

l12 = lucru mecanic specific (pe unitatea de greutate) efectuat de gaz. 
În ipoteza în care se neglijează forţele masice (deoarece z ≅ ct), legea 
energiilor capătă forma următoare: 
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Relaţia unei transformări izoterme : 
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ρ
        (2.83) 

 
Dacă secţiunile (1) şi (2) sunt foarte apropiate, ecuaţia următoare: 
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se poate scrie sub formă diferenţială astfel: 
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Lucrul mecanic efectuat de gaz între secţiunile 1 şi 2 este: 
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Scriind sub formă diferenţială, rezultă că: 
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Prin combinarea relaţiilor anterioare se ajunge succesiv la relaţiile 
următoare: 
 

0
2

01
2

1

01
2

2

2

2

=+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

r

r

r

dh
g
vd

g
dp

g
pddh

g
vd

g
dp

g
dp

g
pddh

g
vd

g
pd

α
ρ

ρ
α

ρρ

ρ
α

ρ

(2.87) 

 
Se ştie că panta hidraulică este pierderea de sarcină pe unitatea de 

lungime: 
 

x
hi r=   (2.88) 

 
Diferenţiind pierderea de sarcină, se obţine: 

 

Idxdhr = (2.89) 
Împărţind cu v2 ultima ecuaţie diferenţială a energiilor, rezultă că: 
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Scoţând viteza din relaţia de continuitate ctAvAvQm === 2211 ρρ , 
rezultă că: 
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Se ridică la puterea a doua expresia vitezei din ecuaţia de 
continuitate a debitului masic şi se utilizează expresia anterioară, obţinând: 
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Diferenţiind ecuaţia izotermei: pv = ct, rezultă că: pdv + vdp = 0, sau 

rescriind
p

dp
v
dv

−=  va rezulta o formă ai complicată din punct de vedere 

matematic a relaţiei energiilor pentru curgerea gazelor: 
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2.2.3. Mişcarea generalizată a gazelor în conducte 

 
Se consideră în acest subcapitol cazul în care gazul este supus unei 

transformări generalizate de forma: 
 

n
n ppv

γ
=  (2.94) 

 

În cazul particular pentru n=1, se obţin relaţiile de calcul de la 
subcapitolul anterior (curgere izotermă), iar pentru n=γ, curgerea este 
adiabatică. Ecuaţia diferenţială a energiilor (Bernoulli generalizată), 
folosind expresia greutăţii specifice γ=gρ: 
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Există şi posibilitatea scrierii ecuaţiei de continuitate a debitului de 

greutate: 
 

AvG γ= (2.96) 
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Ca şi în cazul precedent, se neglijează influenţa forţelor masice , se 
utilizează relaţia lui Darcy pentru exprimarea pierderilor de sarcină liniare. 
Pierderile de sarcină locale nu există, deoarece mişcarea gazului este 
considerată între două puncte foarte apropiate ale unei conducte, de-a lungul 
unei direcţii „s” orientată arbitrar. 
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Prin împărţirea cu v2 a relaţiei anterioare, se obţine: 
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Ţinând cont şi de ecuaţia de continuitate, va rezulta următoarea 

expresie: 
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Secţiunea A prin care curge gazul fiind constantă între cele două 

puncte 1 şi 2 infinitezimal de apropiate, se obţin relaţiile următoare: 
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sau rescriind: 
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Această ultimă expresie se introduce în ecuaţia diferenţială a 

energiilor, obţinându-se: 
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Curgerea gazului este considerată turbulentă şi în acest caz ne găsim 

în regimul pătratic de curgere (din diagrama lui Moody), astfel încât 
coeficientul de pierdere liniară de sarcină a lui Darcy este constant: ct=λ . 
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Prin integrarea în raport cu presiunea ultimei relaţii şi rearanjarea termenilor 
va rezulta expresia următoare: 
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unde M şi N sunt prescurtări ale coeficienţilor din ecuaţia anterioară. 
În practică se întâlnesc patru cazuri tipice de probleme care se pot rezolva 
cu ajutorul ecuaţiilor curgerii generalizate a gazelor în conducte: 
 
Cazul 1: determinarea diametrului conductei: 
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Cazul 3: determinarea lungimii: 
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Cazul 4: determinarea debitului G: 
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2.2.4 Curgerea gazelor-forma simplificată 
 

În practică, problema curgerii gazelor se rezolvă cu multe 
simplificări şi aproximaţii, relaţia generală a energiilor: 
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putând căpăta forme mai simplificate astfel: 

– se analizează neglijarea unor termeni; 
– termenul logaritmic se neglijează când variaţia Ec poate fi 
neglijată în cazul sisteme lungi, iar pentru regimul politropic şi 
izoterm erorile sunt ≤ 2 …3%; 

 
În practică, debitul de gaz se determină pentru un tronson de 

conductă, între două puncte 1 şi 2, cu relaţia simplificată: 
 

Tl
ppDQN δ

2
2

2
165,275,14 −

=     (2.107) 

Unitatea de măsură este: normali m3/h, adică debitul de gaz în condiţii 
normale, aşa cum este definit de normativul I6-98 (760 mmHg, 200C). 
Mărimile din formulă au următoarea semnificaţie: 
 
– D- diametrul conductei (în cm); 

– L- lungimea conductei [în km]; 
– T-temperatura gazulzui [în 0K]; 
– p presiunea (în bari); 

– δ  – densitatea relativă a gazului faţă de aer. 
 Relaţia e recomandată pentru presiuni mici ale gazului, pentru 

presiuni de 15-20 atmosfere, relaţia devine; 
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=         (2.108) 
 

Pentru presiuni foarte mari, se introduce coeficientul z care ţine 
seama de abaterea de la legea gazelor perfecte: 
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2.3. Diferite tipuri de curgere a gazelor 
 
2.3.1. Curgerea staţionară a gazelor în tuburi 
 
Pentru simplificarea descrierii se consideră un tub de curbură mică şi 

de secţiune variabilă de-a lungul lungimii sale, dar suficient de mică, astfel 
încât presiunea, densitatea, temperatura şi viteza să poată fi considerate 
constante în toată secţiunea şi egale cu valorile medii corespunzătoare 
presupuse că sunt situate pe linia sa medie. Acest tub este evident un tub de 
curent. 

În aceste condiţii, axa curbă a unui astfel de tub poate fi considerată 
rectilinie şi luată drept axă x; curentul va avea astfel o singură direcţie, cea 
după Ox .  

Se consideră o secţiunea oarecare σ  
 

 
 

Figura 2.1 
 
unde presiunea, densitatea şi viteza vor avea, respectiv, valorile p, ,ρ V. Din 
ecuaţia de continuitate în tuburi : 
 

ρ Vσ  = const.             (2.110)  
 
şi din relaţia izentropică a gazelor perfecte: 
 

.,constp
=γρ

            (2.111) 
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se obţine prin diferenţiere logaritmică: 
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Ecuaţia lui Bernoulli, sub formă diferenţială : 
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conduce la următoarea formulă: 
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Combinând relaţiile anterioare, se obţine ecuaţia fundamentală de 

mişcare în tuburi sub formă diferenţială: 
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sau introducând criteriul Mach .⎟
⎠
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Aceasta este legea de curgere într-o secţiune oarecare, a fiind viteza 
sunetului. 

Presupunând acum că V, are o valoare sub viteza locală a  
sunetului: 
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se vede că la o creştere a secţiunii (dσ  > 0), corespunde o descreştere a 
vitezei ( dV< 0) şi invers, la o descreştere a secţiunii (dσ < 0), corespunde o 
creştere a vitezei ( dV >0). 
Acesta este deci modul de curgere în regim subsonic: pe măsură ce 
secţiunea creşte sau descreşte, în aceeaşi măsură viteza descreşte sau creşte. 
Dacă condiţiile de curgere din amonte şi aval, fac să rezulte în secţiunea σ , 
o viteză V mai mare decât viteza locală a sunetului,  
 

01,1 2 <−>= M
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atunci, la o creştere sau descreştere a secţiunii corespunde de asemenea o 
creştere sau o descreştere a vitezei. În aceste condiţii, când secţiunea creşte 
şi viteza creşte de asemenea, se zice că avem o expansiune. 
În ceea ce priveşte variaţia presiunii sau a densităţii, se poate vedea uşor, că 
această variaţie este invers proporţională faţă de cea a vitezei, 
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la o creştere a acesteia corespunde o descreştere a presiunii sau a densităţii. 
 
2.3.2. Curgerea gazelor dintr-un rezervor 
 
Se studiază succint în acest subcapitol curgerea unui gaz dintr-un rezervor 
printr-un ajutaj convergent. Fie un rezervor oarecare, care conţine un gaz în 
stare de repaus, sub presiunea p0, densitatea 0ρ  şi temperatura T0 ; rezervorul 
este prevăzut cu un ajutaj, a căruia secţiune la ieşire este minimă. 

 
Figura 2.2 
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Prin acest ajutaj gazul curge în exterior, curgerea este izentropică şi 
presiunea la ieşirea gazului din ajutaj este egală cu presiunea mediului 
exterior, de valoare p. Debitul masic care curge prin ajutaj (m), este dat chiar 
de ecuaţia de continuitate : 
 

σρVm =   (2.121) 
 

Ţinând acum seama de ecuaţia presiunii se poate scoate V, şi considerând o 
transformare izentropică, se obţine ecuaţia lui Saint-Venant: 
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unde, eventual, se poate introduce şi un coeficient de debit 1<Dα , pentru a 
se ţine seama de pierderile care pot apare (de exemplu contracţia jetului în 
cazul orificiilor cu muchii ascuţite, pierderi prin frecare etc.). 
Presupunând că micşorăm presiunea exterioară, p, de la p = p0  când  m =0, 
la valori din ce în ce mai mici; luând derivata în funcţie de p, obţinem 
debitul-masă maxim pentru o presiune exterioară pm dată de relaţia: 
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care este identică tocmai cu relaţia presiunii critice, de unde rezultă: 
 

    pm =  pc ;         (2.124) 
 
2.3.3 Curgerea  prin ajutajul Laval 
 

Dacă ajutajul este continuat mai departe cu o secţiune crescătoare 
adică se creează un ajutaj convergent-divergent pe  care-l vom numi ajutaj 
Laval, este cert că aceeaşi presiune critică va avea loc în secţiunea minimă, 
după care urmează o expansiune. Să notăm cu cσ  secţiunea minimă; ţinând 
seama de relaţiile anterioare şi de valoarea vitezei critice, care este egală cu 
viteza sunetului în condiţiile proprietăţilor critice ale gazului ( cρ  pc, Tc): 
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debitul masic maxim va avea valoarea mc, 
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În partea divergentă a ajutajului, presiunea coboară sub presiunea critică în 
funcţie de secţiunea din punctul respectiv, astfel încât, pentru ca presiunea 
în secţiunea de la ieşire să fie egală cu presiunea din exterior, trebuie ca 
secţiunea în acelaşi punct să aibă o anumită valoare dedusă din ecuaţia 
debitului. De altfel, nu este nevoie să ne raportăm la presiunea din exterior, 
ci la cea dintr-o secţiune oarecare a divergentului, care este sub presiunea 
critică şi care impune valoarea secţiunii în acel punct. Se deduce valoarea 
acestei secţiuni în raport cu secţiunea contractată: 
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Această ecuaţie rezolvă problema găsirii unui ajutaj (denumit ajutajul 
Laval), prin care se scurge un debit-masă m dat de gaz, dintr-un rezervor, 
unde avem po, ,, 00 Tρ  într-un alt rezervor, unde presiunea p este sub 
presiunea ce corespunde valorii critice în secţiunea contractată. 
Se calculează mai întâi secţiunea minimă cσ , după care variaţia secţiunii în 

funcţie de raportul de presiune 
0p

p . 

Pentru a găsi secţiunea de ieşire cσ , se înlocuieşte presiunea p din această 
ecuaţie prin presiunea pe dată, care se presupune că domneşte în rezervorul 
al doilea. 
Ecuaţia aceasta se mai poate pune şi în funcţie de numărul Mach 
corespunzător unei secţiuni din ajutaj: 
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în care caz ecuaţia precedentă devine 
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2.3.4 Mişcarea unidimensională cu transfer de căldură 

 
Ca exemplu, se prezintă condiţiile de curgere într-un tub de secţiune 

constantă, prin ai cărui pereţi se face schimb de căldură. 
Se examinează efectul calitativ al schimbului de căldură cu exteriorul. 
Astfel, în locul ecuaţiei de continuitate vom avea, ţinând seama că 

.const=σ ,  
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în timp ce, din ecuaţia de stare a gazelor, se deduce succesiv: 
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sau încă, ţinând seama de modul de definire a vitezei sunetului: 
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Pe de altă parte, ecuaţia diferenţială a presiunilor este: 
 

0=+VdVd
ρ
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de unde, introducând această valoare a lui 
ρ
ρd , se obţine: 
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Cantitatea de căldură dQ introdusă în conductă va fi: 
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de unde rezultă: 
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 Introducând această expresie în relaţiile anterioare, se deduce în final că: 
 

( ) dQ
a

x
V
dVM 2

2 11 −
=−       (2.137) 

 



 

 - 92 -

 
 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  33  
INSTALAŢII DE GPL 

 
 
 

3.1. Domenii de utilizare GPL; identificarea GPL 
 

În continuare, se prezintă principalele instalaţii de GPL utilizate pe 
plan mondial: 
 

1. Instalaţii monobloc tip SKID pentru livrare de autogaz (cu sau 
fară posibilitatea de umplere/îmbuteliere recipiente-butelii) în staţii de 
distribuţie mixte (benzină şi GPL), sau independente.  
Aceste tipuri de instalaţii respectă prescripţiile din normativul NP-037/99 
referitor la „proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu 
gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule. 

În funcţie de modul de poziţionare al rezervoarelor (recipientelor) de 
GPL, aceste instalaţii se subclasifică astfel:  

a. Instalaţii GPL cu recipiente staţionare orizontale sau verticale 
supraterane: 

– recipiente sub presiune cu capacitate de până la 13m3 apă; 
– recipiente sub presiune cu capacitate peste 13m3 apă.  
b. Instalaţii GPL cu recipiente staţionare subterane:  
– recipiente sub presiune orizontale cu capacitate de până la 13m3 

apă; 
– recipiente sub presiune orizontale cu capacitate de peste 13m3 apă. 
c. Instalaţii GPL cu recipiente acoperite: 
– recipiente sub presiune orizontale cu capacitate de până la 13m3 

apă; 
– recipiente sub presiune orizontale cu capacitate peste 13m3 apă. 
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2. Instalaţii exterioare pentru livrare de GPL în sistem mic vrac. 
Şi aceste tipuri de instalaţii se subclasifică în: 
a. Instalaţii GPL cu recipiente sub presiune supraterane, fixe sau 

transportabile: 
– butelii cu capacitate până la 150 l apă;  
– containere cu capacitate până la 450 l apă;  
– recipiente sub presiune cu capacitate până la 13m3 apă; 
– recipiente sub presiune cu capacitate peste 13m3apă; 
b. Instalaţii GPL cu recipiente sub presiune staţionare subterane: 
– containere cu capacitate până la 450 l apă;  
– recipiente sub presiune cu capacitate până la 13m3 apă; 
– recipiente sub presiune cu capacitate peste 13m3 apă; 

c. Instalaţii GPL cu recipiente acoperite: 
– recipiente sub presiune cu capacitate până la 13m3 apă; 
– recipiente sub presiune cu capacitate peste 13m3 apă. 
3. Instalaţii pentru livrare de GPL în sistem mic vrac pentru 

echipament recreaţional (rulote şi bărci de agrement); 
4. Instalaţii interioare de uz casnic şi industrial pentru utilizarea GPL 

drept combustibil cu sau fără vaporizatoare; 
5. Instalaţii de uz industrial pentru utilizarea GPL la operaţii de 

tăiere şi sudare(cu O2); 
6. Instalaţii interioare industriale pentru utilizarea GPL în 

laboratoare; 
7. Instalaţii pentru utilizarea GPL la refrigerare, inclusiv instalaţii de 

condiţionarea aerului care utilizează GPL drept agent de răcire; 
8. Instalaţii pentru umplerea aerosolilor cu GPL; 
9. Sisteme de presurizare cu GPL în sisteme de depozitare sau 

terminale; 
10. Instalaţii pentru conversia combustibilului la vehicule rutiere şi 

feroviare inclusiv kituri auto pentru motoare, cu combustie pe GPL auto. 
 

Identificarea instalaţiilor de GPL 
Aşa cum s-a precizat şi în capitolul I, gazele petroliere lichefiate-GPL, au 
nişte caracteristici aparte, care permit clasificarea şi identificarea acestora la 
nivelul UE şi nu numai: 

– GPL reprezintă un amestec de hidrocarburi uşoare în fază gazoasă 
în condiţii standard de presiune şi temperatură, care pot fi lichefiate prin 
creşterea presiunii sau scăderea temperaturii;  
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– GPL sunt considerate fluidele având o presiune de vapori care nu o 
depăşeşte pe cea admisă pentru propanul comercial, compus predominant 
din următoarele hidrocarburi - singure sau în amestec - propan, 
propenă(propilenă), butan (n-butan şi/sau izo-butan) şi butene (butilene) 
inclusiv butadiene;  

– GPL sunt fracţii de hidrocarburi uşoare din seria parafine (alcani), 
derivate din procesele de rafinare, instalaţii de stabilizare a ţiţeiului şi din 
procesarea gazelor naturale. Sunt în mod normal lichefiate sub presiune 
pentru a fi transportate sau depozitate.  

Pentru identificare imediată, la nivelul producătorilor şi al pieţei, 
GPL este caracterizat de numere unice de clasificare după cum urmează:  

– numărul ONU/UN cuprins în recomandările privind transportul 
mărfurilor periculoase serveşte ca bază pentru reglementările în transportul 
naval, feroviar şi rutier naţional, regional şi internaţional; Numărul 
ONU/UN a fost stabilit de Comitetul de experţi (COE) în transportul 
mărfurilor periculoase al Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) sub egida 
ONU şi este utilizat în întreaga lume în comerţul şi transportul internaţional 
pentru identificarea produselor chimice sau a claselor de mărfuri periculoase 
fiind cuprins în regulamentele privind transportul mărfurilor periculoase . 

– numărul CAS (Chemical Abstract Service Registry Number) care 
defineşte produsul chimic, dar nu concentraţia sau amestecurile specifice; 
Numărul CAS defineşte produsul chimic, dar nu concentraţia sau 
amestecurile specifice. Din punctul de vedere al securităţii şi al modului de 
inventariere a substanţelor chimice reprezintă cel mai bun criteriu în privinţa 
eliminării ambiguităţilor; 

– numărul EINECS introdus prin Decizia 81/437/EEC a Comisiei 
Comunităţii Europene şi este compus din două grupe de trei cifre şi un grup 
de două cifre (digiţi).  

– numărul ICSC este caracteristic identificării internaţionale a 
substanţelor periculoase al International Chemical Safety Cards (Fişa 
internaţională de securitate chimică).  
 

În afară de acestea mai există şi numărul EC, care a fost introdus în 
baza Directivei 87/548/EEC. 
OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor 
periculoase prevede în Anexa 1, numerele de identificare EC caracteristice 
GPL – propan si butan, precum şi amestecurilor acestora aşa  
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cum sunt definite în Regulamentele de transport a mărfurilor periculoase 
ADR/RID.  

3.2. Instalaţii GPL de tip SKID pentru autovehicule 
 

3.2.1. Descrierea instalaţiei cu rezervoare supraterane 
 

În figura 3.1 este prezentată schema staţiei de distribuţie GPL la 
autovehicule, numită prescurtat SKID: 

 
 

Figura 3.1 
 
 
Elementele componente ale unei astfel de staţii sunt următoarele: 
1. Suport rezervor; 
2. Recipient GPL: a-indicator de nivel, b-supapă de siguranţă,  
c-ventil de umplere, d-indicator de presiune; 
3. Ventil de închidere (cu comandă de la distanţă sau cu comandă manuală); 
4. Ventil de sens unic; 
5. Ventil de limitare exces debit; 
6. Filtru; 
7. Supapă de siguranţă; 
8. Pompă centrifugă; 
9. Motor antrenare pompă; 
10. Supapă de siguranţă; 
11. Ventil by-pass; 
12. Traseu recirculare GPL; 
13. Pompă distribuţie GPL cu pistol de conectare la auto şi măsurătoare 
mecanică sau electronică; 
14. Tablou de comandă montat în cutie antiex; 
15. Suport cadru metalic. 
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Instalaţia monobloc de distribuţie GPL la autovehicule – tip Skid se  
amplasează pe o fundaţie de beton. 
La amplasarea Skid-ului se respectă distanţele de siguranţă faţă de obiectivele din 
incinta staţiei şi faţă de obiectivele din vecinătate, existente după limita de 
proprietate, conform Normativului de proiectare, execuţie şi exploatare a 
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate pentru autovehicule, 
indicativ NP-037/1999. Pentru detalii se realizează şi „Planul de zonare Ex”. 
Distanţele de siguranţă între instalaţia monobloc tip SKID şi alte construcţii 
şi amenajări în incinta staţiei mixte de carburanţi sunt prezentate în tabelul 
3.1: 
 

Nr. 
crt. Categorii de construcţii din incinta staţiei Distanţele de siguranţă 

faţă de Skid* (m2) 

1 Punct de alimentare cu GPL din autocisternă 5 

2 Cabină personal de deservire 10 

3 Grup sanitar 10 

4 Magazin propriu pentru piese auto 10 

5 Spălătorie auto, atelier reparaţii 10 

6 Punct de alimentaţie publică, cu volum sub 100 m3 15 

7 Restaurant, motel – cu volum de peste 100 m3 30 

8 Construcţii subterane 15 

9 Prize de aer proaspăt pentru ventilare 10 

10 Separatoare de grăsimi, cămine de canalizare 10 

11 Rezervoare subterane de carburanţi (benzină, motorină) 10 

12 Pompe de distribuţie carburanţi (benzină, motorină) 
la autovehicule 

15 

13 Post transformare, staţie conexiuni de tip interior 20 
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14 Punct desfacere butelii aragaz 10-15** 
 

Tabelul 3.1 
Accesul, staţionarea, circulaţia în zona pompei de alimentare cu GPL 

şi ieşirea autovehiculelor din staţie, se organizează astfel încât să asigure: 
 siguranţa autovehiculelor, utilizatorilor şi autocisternelor cu 

GPL; 
 neafectarea fluxurilor prevăzute la pompele de benzină şi 

motorină; 
 intrarea în zona de distribuţie GPL, fără manevre 

suplimentare; 
 reducerea la maximum a riscului de coliziune între 

autovehicule intrate la pompele de benzină respectiv la 
pompa de GPL; 

 intrarea în zona de distribuţie GPL, fără manevre 
suplimentare; 

În zona Skid-ului se amplasează marcaje şi inscripţionări pentru 
identificarea şi avertizarea conducătorilor auto privind pericolul de incendiu 
şi explozie, sensurile de acces, circulaţie şi de ieşire a autovehiculelor. 

Autocisterna de GPL va staţiona pe timpul alimentării paralel cu 
Skid-ul, la distanţa de minim 5,00m. În perioada cât se realizează 
descărcarea, nu este permis accesul autovehiculelor în zonă. 

Distanţele faţă de obiectele existente în zona se încadrează în cele 
minime de siguranţă prevăzute în tabelul 3 din NP 037/1999. 

 

Nr. 
crt. CATEGORIILE DE CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI 

ALTE AMENAJĂRI 

Distanţa 
faţă de 

instalaţia 
tip Skid* 

0 1 2 

  
A. Civile (Publice) 
  

1 Clădiri de locuit:  40 m 
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- birouri amplasate în cartiere de locuinţe; 

  - locuinţe unifamiliale (individuale) amplasate în 
construcţii izolate. 20 m 

2 Construcţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli primare şi 
gimnaziale, licee, şcoli profesionale şi postliceale, 
instituţii de învăţământ superior). 40 m 

3 Construcţii de sănătate (spitale, policlinici, creşe speciale, 
case de copii, cămine de bătrâni, staţii de salvare şi alte 
unităţi sanitare). 50 m 

4 

  

Construcţii de cultură:  

- expoziţii, biblioteci, muzee, cluburi, săli de reuniune, 
cazinouri, case de cultură, cinematografe, centre şi 
complexe culturale, teatre; 

- săli polivalente şi circuri. 

40 m 

 

50 m 

5 

  

Construcţii de cult:  

- lăcaşe de cult; 

- mănăstiri, schituri şi cimitire. 

40 m 

50 m 

6 

  

Construcţii comerciale:  

- magazine generale, construcţii pentru comerţ alimentar 
şi nealimentar; 

- supermagazine, pieţe agroalimentare, depozite en-gros. 

40 m 

 

50 m 
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7 

  

Construcţii şi amenajări sportive:  

- complexe sportive, stadioane, patinoare, poligoane de 
tir, săli de competiţii sportive; 

- săli de antrenamente, popicării. 

50 m 

 

30 m 

8 Construcţii de agrement:  

- locuri de joacă pentru copii, parcuri, scuaruri; 50 m 

9 

  

Construcţii de turism: 

- hoteluri, moteluri şi restaurante şi alte clădiri de cazare 
cu peste 50 locuri; 

- hoteluri, moteluri, vile, cabane, restaurante et. cu 
capacitate de cazare sub 50 locuri. 

30 m 

 

20 m 

10 Campusuri universitare, campinguri şi sate de vacanţă. 50 m 

11 Construcţii financiar-bancare (sedii de bănci centrale, 
filiale): 

- sedii societăţi de asigurări. 30 m 

12 Construcţii pentru transport:  

- porturi, aeroporturi, gări, autogări. 35 m 

13 

  

Construcţii administrative: 

- sedii ale administraţiei centrale şi locale; 

- sedii de birouri. 

30 m 

25 m 

  
B. Industriale de producţie şi depozitare 
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14 Cu procese tehnologice din categoria A, B pericol de 
incendiu. 25 m 

15 Cu procese tehnologice din categoria C, D, E pericol de 
incendiu. 15 m 

16 Mici ateliere de producţie, depozite de mărfuri (cu 
suprafaţa construită sub 100 m2). 15 m 

17 Depozite lichide inflamabile supraterane. 25 m 

18 Depozite lichide inflamabile subterane, altele decât din 
benzinării. 15 m 

  
C. Drumuri, reţele, conducte magistrale, amenajări 
  

19 Autostrăzi, drumurile internaţionale. 15 m 

20 Drumuri naţionale şi judeţene. 8 m 

21 Căi ferate, linii tramvai. 20 m 

22 Linii de tramvai. 10 m 

23 Drumuri publice în localităţi (străzi). 5 m 

24 Linii electrice aeriene de înaltă tensiune. 30 m 

25 Linii electrice aeriene de medie şi joasă tensiune. 10 m 

26 Conducte de transport gaze naturale sau de produse 
petroliere. 10 m 

27 Cămine de canalizare. 10 m 

28 Canale termoficare. 15 m 

29 Împrejmuire la limita de proprietate. 8 m 
 

Tabelul 3.2 
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În „Planul de zonare Ex” se poate prezenta atât zonarea Ex pentru 

Skid, cât şi cea pentru instalaţia de distribuţie a combustibililor lichizi 
(benzine/motorine) pentru autovehicule. 

La amplasarea Skid-ului se are în vedere şi respectarea cerinţelor din 
Normativul pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi 
postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule 
(benzinării), indicativ NP004/2000. 

În figura 3.2 se prezintă o instalaţie de tip SKID – vedere din 
faţă/laterală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 3.2 
 

În continuare, se prezintă unele detalii legate de  instalaţia de 
distribuţie de gaze petroliere lichefiate pentru autovehicule. 

Utilajele din componenţa Skid-ului sunt montate pe un cadru 
metalic, care se fixează pe o fundaţie de beton armat. 

Instalaţia SKID se livrează cu toate utilajele, armăturile, aparatele, 
echipamentele şi conductele montate, instalaţia monobloc fiind garantată de 
producător. 

Darea în exploatare a instalaţiei monobloc tip Skid se face numai 
după obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate de ISCIR, pe baza 
proiectului. 

 

A) Recipientul de stocare 
Recipientul de stocare GPL este avizat ISCIR şi corespunde Prescripţiilor 
tehnice C8 – Colecţia ISCIR. 
 

 
R 
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Figura 3.3 
Recipientul este prevăzut cu următoarele racorduri : 

 racord cu supapă pentru încărcarea GPL din autocisterne; 
 racord pentru conducta de aspiraţie a pompei centrifuge; 
 racord pentru supapa de siguranţă; 
 racord pentru indicatorul de nivel; 
 racord pentru returul fazei lichide şi fazei gazoase în 

recipient; 
 racord pentru manometru. 

Recipientul se protejează împotriva supratensiunilor interne cu o 
supapă de siguranţă cu arc, reglată să se deschidă în atmosferă la depăşirea 
parametrilor stabiliţi prin Prescripţiile ISCIR C4 şi C37. Supapa de 
siguranţă va fi verificată şi sigilată o dată pe an, pe standuri autorizate 
ISCIR. 

Supapa de siguranţă este prevăzută cu un element de închidere: 
sub-supapa, (menţinută în poziţia deschis pe timpul funcţionării), care 
asigură închiderea circuitului în cazul demontării supapei pentru verificare 
sau înlocuire. 

Recipientul este echipat de furnizor cu următoarele aparate de 
indicare şi măsură: 

 manometru care indică permanent presiunea vaporilor de 
GPL în interiorul rezervorului; 

 indicator de nivel, cu transmisie magnetică şi indicare 
permanentă. 

Volumul de stocare GPL maxim admis în recipient este de 4000 l 
(80 0

0  din capacitatea recipientului ). 
Pe recipient este aplicată în loc vizibil, o placă de timbru cuprinzând 

datele, parametrii de lucru şi de încercare ai vasului, conform Prescripţiilor ISCIR. 
Recipientul este protejat împotriva radiaţiilor solare cu vopsea albă 

având proprietăţi reflectorizante. 
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În zona mediană, pe întreg perimetrul recipientului se trasează o 
dungă de culoare portocalie cu lăţimea de 200 mm, pe care, cu culoare albă, 
se inscripţionează pe ambele părţi <<GAZ PETROLIER LICHEFIAT>>. 

Racordul pentru umplere se prevede cu un dispozitiv (supapa de 
încărcare) care permite alimentarea recipientului numai sub presiunea 
realizată prin pornirea pompei din echiparea autocisternei de GPL. 

Conducta de retur (by-pass) a fazei lichide este prevăzută cu o 
supapă limitatoare de debit şi un robinet manual, cu rol de a prelua surplusul 
de fază lichidă dinspre pompa centrifugă în recipient. 

În figurile 3.4 şi 3.5 este prezentat un rezervor subteran în vedere 
laterală, respectiv în plan:  

 
 

Figura 3.4 
 

 
 

Figura 3.5 
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Electropompa centrifugă 
Pentru vehicularea fazei lichide, dinspre recipient spre pompa de 

distribuţie GPL la autovehicule, se prevede o pompă centrifugă acţionată de 
un motor electric în construcţie adecvată mediului cu degajări de vapori 
GPL (protecţia minimă a echipamentului electric Ex-dIIB). Pompa 
centrifugă are prevăzute ventile manuale de izolare (figura 3) 

Acţionarea şi comanda pompei centrifuge se realizează prin butoane 
de pornire-oprire amplasate într-un tablou electric, protejat într-o carcasă 
metalică în construcţie Ex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.6 
 
Pe aspiraţia pompei centrifuge s-au prevăzut: 

 un robinet cu bilă rezistent la foc, realizat din materiale 
rezistente la acţiunea focului, sigilat în poziţie „normal 
deschis”; 

 supapă de exces de flux 
 robinet pneumatic acţionat pneumatic de la distanţă de la un 

compresor cu aer, asigurând admisia GPL în fază lichidă în 
aspiraţia pompei centrifuge; 

 un filtru pentru reţinerea impurităţilor; 
 supapă de siguranţă; 
 robinet de siguranţă diferenţial reglat la 10 bar; 
 un robinet cu bilă. 
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Acţionarea pompei centrifuge (pornire, oprire şi oprire în caz de 
urgenţă) se face de la tabloul local de comandă montat în tabloul general al 
staţiei, în afara zonei EX. 

Oprirea de urgenţă a pompei centrifuge şi închiderea circuitului de 
aer în caz de eveniment se face din butonul de emergenţă sau din tabloul de 
comandă (scoatere de sub tensiune a instalaţiei). 
 

C) Distribuitorul GPL la autovehicule 
Distribuitorul este prevăzut cu: 

 robinete electromagnetice pe faza lichidă, respectiv a fazei 
gazoase; 

 filtru pe traseul de intrare a fazei lichide; 
 contor volumetric; 
 separator de faze; 
 afişaj electronic a cantităţii de GPL livrate şi a preţului; 
 aparatură de măsură şi control; 
 furtun flexibil prevăzut cu pistol de alimentare şi cuplaj de 

închidere automată a circuitului în cazul smulgerii 
accidentale a furtunului. 

Pistolul pompei de alimentare cu GPL a recipientelor din echiparea 
autovehiculelor trebuie astfel conceput încât să asigure livrarea GPL numai 
atunci când s-a realizat cuplarea etanşă a pistolului cu valva de alimentare 
de pe recipientul autovehiculului. 

Închiderea automată a circuitului la atingerea nivelului maxim de 
umplere se realizează de către valva din rezervorul automobilului alimentat 
cu GPL. 
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Figura 3.7 
D) Instalaţii utilitare 
Alimentarea cu energie a pompei centrifuge se realizează din tabloul 

general de distribuţie, amplasat în cabina staţiei. 
Compresorul care asigură aerul necesar deschiderii robinetului de pe 

aspiraţia pompei este amplasat în camera tehnică şi se alimentează cu 
energie din traseul de prize de 220 V, prin intermediul unei prize cu contact 
de protecţie. 

Butonul de emergenţă, prin a cărui acţionare se închide automat 
robinetul de pe aspiraţia pompei şi se întrerupe alimentarea cu energie 
electrică a pompei centrifuge, se montează pe peretele magazinului pe latura 
dinspre Skid. 

Traseul de aer comprimat de la compresor la ventilul de închidere 
rapidă se realizează printr-un tub capilar flexibil din polipropilenă care este 
furnizat de producător.  

Traseu tubului capilar de la compresor pe porţiunea îngropată se 
protejează în tub de PVC şi se pozează pe un pat de nisip împreună cu 
cablurile electrice. 

E) Coloneta apă-aer 
Generalităţi 
Coloneta prezentată în figura 3.8 pentru staţia de distribuţie a 

carburanţilor este de tip Auto Air II-K. 
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Figura 3.8 
 
Domeniul de utilizare 
Coloneta este utilizată ca aparat de verificare automată a presiunii 

pentru umflarea cauciucurilor până la maxim 5,5 bari. Auxiliar, are montat 
şi un furtun de apă pentru completarea lichidului în circuitul de răcire a 
maşinii sau în circuitul de spălare a parbrizului care poate fi folosit numai la 
temperaturi peste 0°C. 

Descriere 
Coloneta are ca parte principală un aparat de verificare automată a 

presiunii cu preselectarea valorii cerute prin butoanele +/-. Există şi un 
buton special pentru cazul în care cauciucul care trebuie umflat este pe 
jantă. 
Valorile presiunii actuale şi cerute sunt afişate pe un display de  
2,5 cm. Când valoarea nominală/cerută este atinsă se aude un semnal sonor. 
Echipamentul este livrat cu un compresor instalat în interior, dotat cu valvă 
de siguranţă, comutator de presiune şi filtru reductor de presiune. Filtrul 
reductor de presiune este echipat cu drenaj automat al apei provenită din 
condens.  
Pentru protejarea compresorului pe timp de iarnă, în jurul său se află o 
rezistenţă automată care intră în funcţiune şi încălzeşte proporţional cu 
scăderea temperaturii mediului ambiant. 
Pentru protejarea blocului electronic de comandă pe timp de vară la 
temperaturi excesive, coloneta este dotată : 

 miniventilator pentru circulaţie forţată a aerului în zona părţii 
electronice; 

 vopsea reflectorizantă pe suportul metalic de afişaj; 
 orificii pentru circulaţia aerului. 

Pentru alimentarea colonetei cu apă sub aparat trebuie montată o 
ţeavă cu diametrul de 1/2” cu robinet cu bilă, tot de 1/2”, situate la nivelul 
insulei support a colonetei. 

Date tehnice 
 Înălţime ………………...........................1500mm 
 Lăţime   ………………...........................400mm 
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 Grosime ………………...........................325mm 
 Tensiune de alimentare ............................230V, 50Hz 
 Putere absorbită – în repaos .....................10W 

                                                               – în funcţionare ..............500W 
 Curent ............................................. .max. 3,5 A 
 Presiunea maximă ....................................5,5 bar 
 Eroare ...................................................< 0,08 bar 

 

3.2.2 Amenajări constructive, punerea în funcţiune, fluxul 
tehnologic şi modul de operare a SKID-ului 
 

Montarea Skid-ului se va face în incinta staţiei, într-un amplasament 
ce nu contravine normelor în vigoare. 

Pentru descărcarea electricităţii statice, Skid-ul se leagă la pământ. 
Aceasta se poate face prin racordarea Skid-ului la centura de împământare a 
clădirii prin intermediul unei platbande metalice, sau printr-un cablu 
multifilar de 10 mm şi o bară metalică cuprată în lungime de 2 m, înfiptă în 
pământ. Legăturile se realizează prin bride care vor asigura un contact 
perfect. 

Pentru montarea Skid-ului este necesară realizarea unei platforme 
din beton armat cu dimensiuni de 5,00 × 2,00 m şi grosime de minim 50 cm, 
din care 35 cm suprateran. 

Înainte de punerea în funcţiune a Skid-ului, întreaga instalaţie trebuie 
să fie inertizată cu azot sau dioxid de carbon. 

Punerea în funcţiune a instalaţiei se face numai după avizul ISCIR şi 
după ce s-a efectuat testul de etanşeitate al întregii instalaţii tip Skid la 
presiune minimă de 5 bar, timp de 30 minute, cu fluid de lucru sau cu gaz 
inert, în prezenţa ISCIR. 

La încărcarea recipientului de stocare este interzisă distribuirea 
oricărui carburant, de asemenea accesul oricărui autovehicul sau persoană 
neautorizată, cu excepţia personalului autorizat ISCIR. 

Autocisterna cu GPL intră în staţie pe platforma betonată cu o viteză 
de maxim 10 Km/h. Cisterna va staţiona în perioada descărcării la 5,00 m 
faţă de Skid. 

Din momentul intrării cisternei, staţia devine neoperaţională, 
interzicându-se accesul sau continuarea alimentării autovehiculelor la 
pompa de GPL. Pistolul pompei de distribuţie se asigură prin închiderea 
locaşului cu lacăt. Obligatoriu, se va scoate de sub tensiune pompa 
centrifugă, se va opri compresorul, ceea ce va conduce la izolarea 
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recipientului ca urmare a închiderii robinetului acţionat pneumatic de pe 
aspiraţia pompei. Se vor închide robinetele manuale de pe aspiraţia, 
respectiv refularea pompei centrifuge şi de pe retur faza lichidă şi gazoasă în 
recipient. La încărcarea recipientului de stocare de la autocisternă, acesta 
trebuie să aibă cel puţin 10 0

0  gaz în el. 
Premergător descărcării, conducătorul auto va lua toate măsurile 

privind asigurarea vehiculului (oprirea motorului, tragerea frânei de mână şi 
montarea saboţilor la roţi). 
Conducătorul autovehiculului va asigura împământarea autocisternei şi va 
racorda furtunul flexibil de la autocisternă la ştuţul de încărcare de pe 
recipient prin intermediul sistemului de cuplare (personalul de deservire va 
supraveghea corectitudinea operaţiilor). În cazul în care autocisterna este 
prevăzută şi cu furtun pentru faza gazoasă, se va efectua racordarea acestuia 
la ştuţul prevăzut cu manometru pentru egalizarea presiunii între recipientul 
de pe autocisternă şi recipientul Skid-ului. 
După cuplarea furtunurilor flexibile, conducătorul auto va deschide ventilul 
pe faza lichidă de la recipientul autocisternei şi va porni pompa, în prima 
fază descărcându-se circa 100 l GPL, după care opreşte pompa. Manevra are 
scopul de a verifica etanşeitatea sistemului de alimentare şi a Skid-ului 
precum şi funcţionarea aparaturii de măsură şi control de pe recipientul 
respectiv de la autocisternă (manometru şi indicator de nivel). În situaţia în 
care nu se sesizează scăpări de GPL, operaţia de încărcare cu GPL a 
recipientului se continuă, repornindu-se pompa şi urmărindu-se permanent 
indicaţiile aparaturii de măsură şi control (manometru, termometru) de la 
Skid, respectiv manometrul, indicatorul de nivel şi contorul de la 
autocisternă. 
Pe perioada încărcării este interzis conducătorului auto şi personalului de 
deservire să părăsească zona. 

Încărcarea este considerată terminată la indicarea nivelului de 80 % 
la aparatul de pe recipientul Skid-ului. 

Cantitatea de GPL livrată se verifică prin indicaţia contorului de pe 
autocisternă (prin diferenţă). 

Încărcarea la capacitate maximă a Skid-ului se poate verifica prin 
deschiderea şurubului de pe ştuţul pe care este montat manometrul de la 
Skid (la atingerea nivelului de 80 % se eşapează în atmosferă faza lichidă). 

După descărcare conducătorul auto decuplează furtunul şi îl strânge pe 
tambur, scoate împământarea şi scoate autocisterna în afara incintei staţiei. 
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După plecarea autocisternei personalul de distribuţie GPL va face o 
nouă verificare a etanşeităţii sistemului, utilizând soluţie de apă cu săpun. 

Pentru ca staţia de distribuţie GPL la autovehicule tip Skid să devină 
operaţională personalul de distribuţie va efectua următoarele manevre : 

 pornirea compresorului care deschide robinetul cu închidere 
rapidă de pe aspiraţia pompei; 

 deschiderea robinetelor manuale de pe aspiraţia şi refularea 
pompei, de izolare şi de pe returul fazelor lichidă-gazoasă şi 
eventual a robinetului de pe by-pass-ul pompei centrifuge, în 
situaţia apariţiei vibraţiilor la conducta de retur. 

Alimentarea cu GPL a autovehiculelor presupune ridicarea pistolului 
din locaş şi racordarea cuplei la gura de alimentare de pe autovehicul, 
decuplarea pârghiei pistolului şi pornire pompei de distribuţie. 

Obligatoriu, pe timpul alimentării se vor urmări contorul (afişajul) şi 
manometrul pompei de distribuţie GPL, precum şi etanşeitatea cuplării 
pistolului la gura de încărcare de la autovehicul. Cuplarea şi încărcarea 
recipientului de pe autovehicul se face numai de către personalul de 
distribuţie, autorizat ISCIR. 

Pe timpul alimentării autovehiculului, faza gazoasă separată pe 
traseul spre pistolul de distribuţie se întoarce în recipient pe conducta de 
retur, asigurându-se echilibrarea presiunilor între Skid şi recipientul de pe 
autovehicul. 

Presiunea vehiculată de pompă la încărcarea rezervoarelor 
autovehiculelor este de circa 8-10 bari, atingerea nivelului de 80 % în 
rezervorul de pe autovehicul conducând la întreruperea automată a pompei 
de distribuţie. 

Cantitatea de GPL livrată în litri, este indicată de contorul electronic 
al distribuitorului, putându-se citi ulterior de către beneficiar prin indicaţia 
aparatului de măsurare a nivelului montat în grupul multivalvă de pe 
rezervorul autovehiculului. 
După încărcare, se opreşte pompa de distribuţie prin trecerea manetei pe 
poziţie închis, se decuplează pistolul apăsând pe pârghie, şi se asigură 
pistolul prin punerea în locaşul de la pompa de distribuţie. 
În cazul în care, nu sunt alte autovehicule la alimentat se asigură pistolul 
prin închiderea cu lacăt, se opreşte compresorul şi se scoate de sub tensiune 
pompa centrifugă, Skid-ul trecând în poziţie de aşteptare. 
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3.2.3. Protecţia şi siguranţa personalului de deservire al staţiei 
de distribuţie GPL la autovehicule  

 
La proiectarea şi realizarea staţiei de distribuţie GPL la autovehicule 

de tip Skid, s-au respectat cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, 
siguranţa şi igiena muncii prevăzute în actele normative în vigoare : 

 Legea nr. 90, privind protecţia muncii; 
 Normativul de proiectare, execuţie şi exploatare a staţiilor de 

distribuţie GPL la autovehicule – indicativ NP 037/1999; 
 Normativul de proiectare, execuţie şi exploatare a staţiilor de 

distribuţie carburanţi la autovehicule – indicativ NP 004/1996. 
Personalul de deservire dar mai ales cel de intervenţie şi întreţinere 

va fi autorizat de ISCIR, în conformitate cu Prescripţiile Tehnice CR 5-2000 
Colecţia ISCIR. 

Realizarea şi exploatarea staţiei de distribuţie asigură condiţii de 
siguranţă şi sănătate atât pentru personalul de deservire, cât şi pentru 
utilizatori. 

Personalul de deservire a Skid-ului este obligat ca pe durata 
programului de lucru să poarte echipamentul de protecţie pus la dispoziţie 
de administratorul staţiei. 

Echipamentul de protecţie şi lenjeria trebuie să fie realizate din fibre 
de bumbac. Încălţămintea nu trebuie să aibă blacheuri sau alte accesorii din 
materiale feroase, care pot produce scântei. 

Pe timpul intervenţiilor sau reparaţiilor la utilaje, personalul 
desemnat va purta mănuşi şi după caz, ochelari de protecţie. 
Sistemele de siguranţă se iau în fazele de proiectare, execuţie şi exploatare 
şi se asigură protecţia împotriva: 
– depăşirii parametrilor de lucru (montarea a două supape de siguranţă pe 
recipient, ,manometru, termometru, indicatoare de nivel); 
– curenţilor electrostatici (împământarea instalaţiei şi izolarea conductelor 
îngropate); 
– scânteilor electrice (alegerea echipamentelor electrice de tip Ex. IIAT1) şi 
mecanice (evitarea gripării pompelor şi descentrărilor); 
– surselor cu foc deschis (respectarea distanţelor de siguranţă faţă de 
vecinătăţi şi eliminarea scurgerilor GPL-ului. 

 
Cerinţe la locul de instalare a colonetei apă-aer 
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Deoarece aparatul Auto Air II-k nu este rezistent sub acţiunea 
exterioară a unei explozii, nu este permisă instalarea acestui tip de 
echipament în zone în care pot apărea explozii. 

Punctul de alimentare cu energie electrică, respectiv cablul aferent al 
colonetei trebuie amplasat prin pământ în partea de jos sau din spatele 
echipamentului. 

Pentru a lucra fără incidente este necesar să conectaţi cablul de 
alimentare la panoul general de distribuţie a energiei electrice (230 V, 50 
Hz). Între punctul de comutare şi echipament trebuie instalat un comutator 
principal într-un loc adecvat. 

Instrucţiuni de lucru în siguranţă  
Utilizarea adecvată a instalaţiei GPL implică de asemenea urmărirea 

instrucţiunilor fabricantului referitor la montaj, pornire, operare şi 
întreţinere. 

Toate lucrările de instalare, pornire, reglare şi întreţinere trebuie 
făcute cu personal calificat.  

Pornirea aparatului 
Echipamentul se comută pe poziţia „ON” de la comutatorul de 

tensiune. Compresorul începe să funcţioneze. La presiunea de 8 bari 
compresorul se opreşte automat. 

Faptul că este gata să funcţioneze va fi indicat de valoarea nominală 
iniţială de 2,0 bar pe afişajul cu cristale lichide. Pe parcursul utilizării 
colonetei trebuie respectate anumite reguli, precum: 

 în cazul în care cauciucul autovehiculului este dezumflat pe 
jantă butonul „OK” trebuie apăsat de două ori; 

 aparatul Auto Air II-k nu este potrivit pentru umflarea 
cauciucurilor de biciclete cu valva sau adaptoare; 

 rezervorul compresorului trebuie golit cel puţin o dată pe 
săptămână prin deschiderea robinetului de drenaj. Este 
recomandat ca apa să fie colectată într-o sticlă; 

 dacă garnitura valvei pentru cauciucuri este umedă, aceasta 
trebuie înlocuită cu cea suplimentară. 

 
3.2.4 Instalaţii SKID cu rezervoare subterane 

 
Pe lângă instalaţiile de tip Skid cu rezervoare supraterane cu 

capacitate de maxim 5000 l (volum de apă), care au fost prezentate în 
detaliu în subcapitolele anterioare, se mai utilizează şi instalaţiile cu 
rezervoare subterane, care pot avea unul sau două recipiente subterane de 
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aceeaşi capacitate, cu un volum de maxim 15000 l (volum de apă), şi 30.000 
l (volum de apă).  

Atât la instalaţiile de tip SKID cu rezervoare subterane, cât şi la cele 
cu rezervoare subterane, trebuiesc respectate şi prescripţiile tehnice C4, C8, 
C20 şi C27 ale ISCIR. 

Acestea se realizează în două tipuri constructive: 
a) Cu pompă nesubmersibilă, ca cel prezentat în figura 3.9: 

 
Figura 3.9 

b) Cu pompă submersibilă: 

 
Figura 3.10 

 
La proiectare, execuţia şi exploatarea instalaţiilor GPL la autovehicule se 
vor respecta cerinţele de calitate din legea nr. 10/1995, astfel: 

a) rezistenţă şi stabilitate 
b) siguranţă în exploatare 
c) siguranţă la foc 
d) igienă, sănătate, refacerea şi protecţia mediului 
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e) izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie 
f) protecţie împotriva zgomotului 

Atât rezervoarele subterane (îngropate şi acoperite cu nisip), cât şi cele 
supraterane trebuie să respecte cerinţele din normativul NP-037/99), 
prezentate la articolele 5.1-5.24. Recipientele se echipează cu aparatură de 
măsură, control şi siguranţă care să semnalizeze o funcţionare normală, iar 
în caz de avarie să semnalizeze corespunzător. Aparatura constă din: 

– manometru cu cadran, în diametru de cel puţin 160 mm şi 
termometru cu cadran în diametru de cel puţin 160 mm;  

– indicator pentru măsurarea nivelului de lichid minim, maxim, 
continuu; 

– supape de siguranţă (minim două bucăţi pe rezervor), pentru 
limitarea presiunii interioare, cu descărcare în atmosferă la înălţime de min. 
3,0 m faţă de cota terenului. Aparatele de măsură şi control vor fi alese 
astfel ca indicaţiile parametrilor de lucru să fie în treimea mijlocie a 
cadranului, valorile maxime fiind inscripţionate cu vopsea roşie; 

– supape de exces debit pe racordurile de intrare/ieşire fază lichidă şi 
gazoasă pentru izolarea mecanică a rezervorului.  

Se precizează, de asemenea, că darea în exploatare a instalaţiei 
monobloc tip Skid se face numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare 
eliberată de ISCIR, conform prevederilor Prescripţiilor tehnice CR 1, 
colecţia ISCIR. 

 
3.2.5 Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor; dotarea cu 

instalaţii şi mijloace de stingere a incendiilor şi primă intervenţie la 
instalaţiile SKID 

 
Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor 
Prevederi generale 

Accesul, circulaţiile interioare şi ieşirile din staţie trebuie menţinute 
permanent libere, degajate de orice obstacole care ar putea împiedica 
evacuarea în caz de incident sau accesul forţelor de intervenţie solicitate. 
Fluxurile de circulaţie, locurile de staţionare ale autocisternelor şi 
autovehiculelor pe timpul alimentării se marchează cu plăcuţe indicatoare. 
Administratorul staţiei de distribuţie GPL la autovehicule este obligat să 
întocmească instrucţiuni de operare a Skid-ului pe baza celor primite de la 
producător şi de prevenire şi stingere a incendiilor pe care să le pună la 
dispoziţia personalului de deservire a Skid-ului. 
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Prevederi specifice se referă la execuţia instalaţiei SKID. 
La executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii, atât în cazul benzinăriilor 
noi, cât şi în acela al reparaţiilor, modernizărilor şi dezvoltării celor 
existente, vor fi respectate prevederile din "Normativul de prevenire şi 
stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora" - indicativ C 300/91. 
După montare, revizii, reparaţii curente şi capitale, înainte de punerea în 
funcţiune, toate rezervoarele vor fi încercate obligatoriu la etanşeitate şi 
hidraulic, conform prevederilor documentaţiei rezervorului. 
 

La montarea şi efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparaţie 
a pompelor de distribuţie , se iau următoarele măsuri: 

efectuarea lucrărilor respective se realizează numai de către 
personal de specialitate atestat; 
pe timpul lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau revizie se 
deconectează de la tabloul electric general pompa respectivă; 
circulaţia autovehiculelor şi accesul persoanelor neautorizate se 
interzice în zona de lucru; 
executarea lucrărilor este admisă numai după luarea tuturor 
măsurilor tehnologice (spălare, suflare, aerisire, verificare 
concentraţii etc.) pentru prevenirea formării unei atmosfere 
explozive, precum şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor 
(supraveghere, dotare cu mijloace de stingere, interzicerea focului 
deschis şi a fumatului etc.); 
efectuarea unor lucrări de sudură în incinta staţiilor de distribuţie a 
carburanţilor, este admisă numai cu luarea tuturor măsurilor de 
protecţie şi cu permis de lucru cu foc deschis, emis conform 
prevederilor în vigoare. 

După fiecare reparaţie se realizează proba de funcţionare hidraulică a 
conductelor în comunicaţie directă cu pompele, conform condiţiilor 
specifice acestora. 
În zona de amplasare a Skid-ului se plasează indicatoare de avertizare, 
securitate şi interdicţie, privind viteza admisă la intrare, fumatul, pericolul 
de incendiu şi explozie. 
Se interzice în zona Skid-ului utilizarea focului deschis, fumatul, utilizarea 
de unelte care pot produce scântei sau surse de iluminat fără protecţie 
antiex. 
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Zonarea Ex se face atât pentru staţii de distribuţie a benzinei, conform 
"Normativului pentru proiectare, execuţie, exploatare şi postutilizare a 
staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule (benzinării) pentru 
asigurarea siguranţei la foc ", Indicator NP004-2000, cât şi pentru staţii 
mixte, la care zonele ex sunt definite astfel: 

ZONA 0 - cuprinde mediul în care pericolul de explozii 
există în mod permanent sau pentru perioade foarte lungi de 
timp, ori perioade scurte de timp cu frecvenţă mare în 
condiţii normale de funcţionare, respectiv mai mult de 1000 
ore pe an 

ZONA 1 – este acea zonă în care există amestecuri explozive: 
o în mod intermitent sau periodic, în condiţii normale de 

funcţionare(respectiv în total între 10 şi 1000 ore pe an); 
o în mod frecvent, datorită lucrărilor de reparaţii sau de 

întreţinere sau din cauza neetanşeităţii; 
o zona în care o avarie sau funcţionare greşită a instalaţiilor 

tehnologice poate conduce la  formarea de amestecuri cu 
pericol de explozii, cu existenţa simultană (datorită avariei) a 
unei surse potenţiale de aprindere. 

ZONA 2 – este locul în care: 
o atmosfera explozivă are apariţii accidentale, ca urmare a unui 

accident tehnic sau pe perioade scurte de timp în condiţii 
normale de funcţionare, respectiv până la 10 ore pe an; 

o acele locuri care sunt învecinate cu zonele "1" şi la care 
concentraţiile periculoase de vapori pot pătrunde ocazional; 

o spaţiile din jurul flanşelor cu garnituri plane de construcţie 
obişnuite, a racordurilor înfiletate, în încăperi închise, 
neventilate corespunzător. 

 
 Pentru instalaţia de distribuţie GPL tip SKID se stabilesc zonele 0, 1 şi 2 în 
modul următor: 

Zona "0"  –  interiorul recipientului de stocare GPL; 
– interiorul autocisternei pentru transport pe timpul 
alimentării instalaţiei monobloc tip SKID; 

Zona "1"  –  interiorul carcasei pompei de distribuţie GPL; 
 –  interiorul încăperilor pompei centrifuge GPL; 
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 –  în jurul supapelor de siguranţă; 
 –  zona punctului de alimentare din autocisternă; 
 –  zona pompei centrifuge de la instalaţia monobloc tip 

SKID; 
–  zona din jurul canalului de ventilare a încăperii 
pompelor centrifuge. 

Zona "2"   –  spaţiul din jurul instalaţiei monobloc tip SKID; 
       –  spaţiul din zona pompelor de distribuţie GPL; 
       –   spaţiul din jurul punctului de alimentare din autocisternă. 
Planul de zonare Ex al staţiei a fost întocmit prin transpunerea pe acesta a 
extinderii zonelor cu pericol de explozii ale fiecărui obiect.  

Planul de zonare Ex, în timpul exploatării, va fi reexaminat şi adus la 
zi, ori de câte ori se produc modificări în instalaţii, va fi aprobat de 
proprietarul staţiei şi va fi prezentat la solicitarea organelor de control 
competente. 
Orice modificare într-o instalaţie cu pericol de explozii conduce automat la 
reexaminarea documentaţiei de zonare şi la consecinţele ce decurg din 
aceasta. Revizuirea documentaţiei examinate se face de către unitatea care a 
întocmit proiectul modificator. 
Dotarea cu instalaţie de stingere a incendiilor se face la: încăperea 
pompelor, recipiente, construcţiile anexe şi auxiliare, astfel: 
a) Încăperea pompelor – se prevede o instalaţie de stingere cu dioxid de 
carbon, conform normativului ID 49. Volumul încăperilor trebuie umplu cu 
gaz astfel încât procentul de oxigen în aer să scadă cu 14% cât mai repede; 
b) Recipientele – butelii de dioxid de carbon trebuie să respecte prevederile 
C5-98 ale ISCIR, trebuie amplasate într-o încăpere subterană, la cel puţin 10 
m faţă de încăperea pompelor; 
c) Construcţiile auxiliare şi anexe se prevăd cu stingătoare portabile, cu 1 
stingător minim pentru 100 mp. de suprafaţă construită desfăşurată, dar 
minim 2 stingătoare la o construcţie. 

Dotarea minimă este următoarea (conform art. 7.40): 
– 3 stingătoare portabile cu pulbere de 6 kg pentru fiecare SKID; 
– 6 stingătoare portabile cu pulbere de 6 kg şi un stingător 

transportabil cu pulbere pentru fiecare sistem de distribuţie cu un recipient 
subteran de 15.000 l (volum de apă). 

Prima intervenţie la SKID se realizează astfel: 
1. Se izolează recipientul prin acţionarea sistemului de închidere de 

la distanţă a ventilului de siguranţă prevăzut pe aspiraţia pompei centrifuge;  
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2. Se acţionează cu stingătoarele cu pulbere şi/sau jeturi de apă 
pentru răcirea rezervorului (după caz);  

3. Se anunţă pompierii;  
4. Se evacuează autovehiculele şi se opreşte accesul utilizatorului în 

staţie;  
5. După sosirea pompierilor se procedează conform prevederilor 

manualului de operare (transvazare, inundare cu apă) asigurându-se răcirea 
cu apă până la terminarea operaţiunilor de intervenţie.  

 
3.3 Instalaţii GPL montate pe autovehicule 

 
3.3.1 Generalităţi; descrierea instalatiei auto de GPL  

După cum s-a precizat în capitolul 1, GPL-ul 
(Gazul Petrolier Lichefiat) este un amestec de 
hidrocarburi format predominant dintr-un amestec de 
propan şi butan, obţinut prin rafinarea petrolului sau 
direct din extracţie, după ce a fost separat de gazele 
naturale sau petrolul cu care acesta este în amestec în 
zăcămintele petroliere. GPL-ul este curat, nu conţine apă sau alte impurităţi, 
are o ardere completă şi nu generează depuneri pe pistoane, segmente şi 
bujii. Pentru a preveni şi minimiza hazardul combustibilului, industria GPL-
ului a dezvoltat o serie de standarde şi reguli în design-ul, producţia şi 
instalarea componentelor şi echipamentelor, care sunt în permanenţă 
adaptate la evoluţiile tehnologice.  

Gazul Petrolier Lichefiat este un carburant sigur şi curat care a fost 
folosit ani de zile pentru gătit şi încălzit. Este non toxic, nu este otrăvitor şi 
nu contaminează apa şi solul. GPL-ul are cea mai mica rază de 
inflamabilitate dintre combustibilii alternativi. Mai mult decât atât, 
temperatura de aprindere este mai mică cu jumătate decât cea a benzinei. 
Autogazul are un sistem închis în care există valve care închid şi transportă 
carburantul de la pompa la rezervor fără expunere la mediu înconjurător, 
ceea ce previne scurgerile şi evaporările. 

Componentele acestui sistem au fost proiectate şi fabricate în scopul 
echipării perfecte a autovehiculului, fără a modifica modul de funcţionare 
original. În România, soluţia alternativă a alimentării cu G.P.L. este astăzi 
legală (RNTR 6/2000), uşoară şi imediată. Dezvoltarea tehnicii a dus la 
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soluţii în măsură să depăşească toate problemele legate de utilizarea gazului 
pe orice tip de vehicul. 

Recentele inovaţii au introdus îmbunătăţiri substanţiale utilizând 
sonda Lambda şi pentru G.P.L. Acest dispozitiv, utilizat de maşinile „verzi” 
analizează gazul de eşapament şi furnizează informaţii la un microprocesor 
care prin intermediul unui dozator cu motoraş liniar (pas cu pas) reuşeşte să 
asigure carburaţia corectă în orice moment, cu avantaje notabile pentru 
gradul de poluare, durata de utilizare a catalizatorului şi sondei lambda 
precum şi economie de combustibil. Tehnologic, sistemele auto GPL se 
dezvoltă mereu, (injecţie multipunct asistată electronic în faza lichidă sau 
gazoasă) datorită avantajelor pe care le oferă acest carburant ecologic şi 
mereu mai ieftin decât benzina. Să nu uităm că datorita normelor privind 
poluarea nu se va mai produce benzină pentru maşinile cu carburator, în 
acest caz singura soluţie viabilă şi posibil de realizat este alimentarea cu 
GPL. 

De altfel, marile companii de autoturisme sunt direct implicate în 
dezvoltarea şi producerea de motoare ultra ecologice, una dintre soluţiile 
imediat aplicabile fiind echiparea autovehiculelor cu motoare alimentate cu 
GPL. Dezavantajele, cum ar fi reducerea spaţiului din portbagaj, preţul 
iniţial al instalaţiei, performanţele dinamice ale maşinii cu cca. 10% mai 
scăzute, sunt pe deplin compensate de avantajele economice, ecologice şi de 
siguranţă oferite în exploatare. 

Componentele principale ale unei instalaţii auto de gaz sunt 
prezentate în cele ce urmează. 
 

a) Reductorul-vaporizator 
Reductorul este un dispozitiv electropneumatic cu dublu control al 

presiunii, care permite reducerea şi vaporizarea gazului lichid provenit din 
rezervor, în aşa fel încât asigură o alimentare stabilă a motorului cu un flux 
de gaz adecvat diferitelor condiţii de utilizare.  

Gazul provine din rezervor în stare lichidă, cu o presiune de 5-10 
bari şi se reduce în primul stadiu la 0,8-1,2 bari. Al doilea stadiu permite să 
alimenteze, în funcţie de depresiunea creată în galeria de aspiraţie, cantitatea 
adecvată de gaz. 
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Figura 3.11 
 

b) Electrovalva GPL 
Este un dispozitiv care este montat între rezervor şi reductorul GPL, 

care permite blocarea debitului de gaz către reductor în momentul trecerii pe 
benzină. Are şi rolul de a filtra gazul de impurităţi. 

 
 

Figura 3.12 
c) Comutatorul 
Este dispozitivul care permite selectarea combustibilului pentru a 

utiliza GPL-ul sau benzină. Există o gamă largă de astfel de dispozitive, care 
pot sau nu să aibă indicatoare, pentru a indica nivelul combustibilului din 
rezervor. Trecerea de pe benzină pe GPL se face prin simpla apăsare a unui 
buton sau automat (în cazul celor pe injecţie). 
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Figura 3.13 
 

 
 

Figura 3.14 
 

d) Modulul electronic de comandă şi control 
Este dispozitivul electronic dotat cu un microprocesor care este 

programat să verifice semnalele de la sonda lambda şi senzorul de 
acceleraţie TPS şi care este capabil, cu ajutorul motoraşului pas cu pas, să 
gestioneze cantitatea de gaz aspirată de motor, în aţa fel încât să fie 
menţinute condiţiile bune de funcţionare în regim stoechiometric. Reglarea 
carburaţiei este complet automată , astfel se memorează parametrii corecţi 
pentru carburaţie şi dacă este necesar, în funcţie de condiţiile de funcţionare, 
se fac corecţiile necesare şi se menţine raportul aer/gaz corect. 
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Figura 3.15 
 

 
Este dispozitivul electronic care întrerupe alimentarea cu tensiune a 

injectorilor, oprind astfel alimentarea cu benzină în momentul trecerii pe 
GPL. 

 

 
 

Figura 3.16 
 

 
Este un dispozitiv mecanic care, folosind principiul Venturi, asigură 

amestecul corect aer/carburant, atât în condiţii dinamice cât şi statice. Acest 
dispozitiv este necesar de montat la unele autovehicule pentru a crea un 
vacuum destul de mare care să permită absorbţia controlată a gazului în 
funcţie de poziţia clapetei de acceleraţie. 

Fiecare mixer este proiectat special pentru fiecare tip de autovehicul 
în parte pentru a asigura împreună cu un redactor, optima funcţionare atât pe 
benzina, cât şi pe GPL. 

e) Emulatorul 

f) Mixerul 
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Figura 3.17 
 

 
Rezervorul GPL este dispozitivul mecanic care permite stocarea 

GPL-ului, fiind ferm fixat de caroserie cu bride metalice. Acesta nu se 
schimbă ca la aragaz, ci se umple prin dispozitivul de alimentare cu GPL la 
staţiile care dispun de skid-uri GPL. Rezervorul este realizat din material de 
3,5 mm special tratat chimic pentru a evita fisurile în caz de accident, este 
dotat cu un grup de supape care împiedică umplerea cu mai mult de 80% din 
capacitate, permiţând astfel gazului o expandare în caz de temperaturi înalte. 
Rezervoarele sunt echipate cu multivalve prevăzute cu supape de 
suprapresiune care se deschid la presiuni mai mari de 25 atm., conducând 
gazul pe tubulatura de aerisire afară din portbagaj, spre exteriorul 
autoturismului. 

Presiunea de lucru este de 2-8 atm. (iarna–vara). Există o gamă 
variată de rezervoare şi diferite locuri de amplasare: rezervoare cilindrice: 

- în portbagaj, rezervoare toroidale de interior;  
- în portbagaj în locul roţii de rezervă; 
- rezervoare toroidale de exterior; 
- sub autoturism în locul roţii de rezervă. 

g) Rezervorul GPL (butelia)
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Figura 3.18 

 
h) Multivalva 
Multivalva este de fapt un grup mecanic din bronz şi din alte 

materiale rezistente la gaz, care este montat vizibil în afara rezervorului şi 
care are rolul de a limita alimentarea la 80% din capacitatea rezervorului. 
Acest sistem are aplicată o electrovalvă cu rolul de a bloca gazul în rezervor 
în momentul întreruperii alimentarii cu curent electric, o valvă de exces de 
debit care garantează blocajul scăpărilor de gaz, în caz de rupere accidentală 
a tubulaturii, un indicator de nivel pentru conţinutul de GPL, în interior, un 
sorb pentru alimentare, precum şi două robinete cu acţionare manuală cu 
rolul închiderii permanente a multivalvei. 

 
 

Figura 3.19 

- rezervoare cilindrice 

 

  

- rezervoare toroidale de
interior şi exterior 
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Figura 3.20 
 
i) Carcasa etanşă 
Este carcasa etanşă montată pe ansamblul rezervor-multivalvă, cu 

rolul de a elimina către exterior eventualele scăpări de gaze din instalaţie. 
 

 
 

Figura 3.21 
 

j) Dispozitivul de alimentare 
Este un dispozitiv cu supapă de reţinere, confecţionat din aliaj de 

bronz legat de multivalvă printr-un tub de cupru plastifiat, cu rolul de a 
asigura umplerea rezervorului cu gaz. Alimentarea se face cu un pistol 
special care se cuplează ermetic pe gura de alimentare, pierderile de 
combustibil în mediu înconjurător fiind nule. 
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Figura 3.22 
 

3.3.2 Tipuri de instalaţii GPL auto 
 

În acest subcapitol sunt prezentate câteva dintre cele mai noi şi 
folosite tipuri de instalaţii GPL pentru autovehicule. 
 

a) Instalaţiile auto GPL secvenţiale EURO 4  
Sunt instalaţii de ultima generaţie, capabile să alimenteze cele mai 

noi tipuri de motoare care corespund celor mai severe norme de poluare. 
Este un sistem care se montează în paralel cu sistemul pe benzină 
funcţionând în strânsă legătură cu sistemul de injecţie al autoturismului, 
ceea ce face ca acesta să-şi păstreze performanţele dinamice şi de consum. 
Această instalaţie se poate monta pe orice autoturism alimentat cu benzină 
(3-8 cilindrii), având injecţie electronică de benzină, cu nivel de poluare 
EURO 2, EURO 3 sau EURO 4. 

 

Figura 3.23 
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Instalaţia GPL MILANO a revoluţionat industria GPL, face parte din 
a 4-a generaţie de instalaţii GPL, a fost dezvoltată în cursul anului 2005, 
folosindu-se tehnologie de ultimă oră. 

În urma testelor efectuate în Romania pe autoturismele Dacia 
SOLENZA, LOGAN şi Skoda OCTAVIA s-a demonstrat că randamentul şi 
fiabilitatea sunt superioare faţă de celelalte tipuri de instalaţii GPL de generaţie 
a 3-a. Poate echipa orice autoturism cu injecţie electronică EURO2, EURO3, 
EURO4, cu 4 sau 6 cilindrii, cu puterea cuprinsă între 38 - 120 kw. 

Instalaţia GPL AUTRONIC S.I.S (Seqventia Injection System) AJ 
100 MISTRAL a revoluţionat industria GPL, face parte din a 4-a generaţie 
de instalaţii GPL, a fost dezvoltată în cursul anului 2003, folosindu-se 
tehnologie de ultimă oră, fiind net îmbunătăţită prin apariţia noului 
MISTRAL II în anul 2005. 

 
 

Figura 3.24 
 

Acest produs a fost dezvoltat, folosindu-se cea mai nouă tehnologie 
disponibilă astăzi şi reprezintă o "operă de artă" în rândul sistemelor LPG 
din ultima generaţie. Instalarea uşoară a componentelor şi controlul exact al 
injecţiei gazului, pornind de la aşezarea iniţială a injecţiei de benzină fac ca 
Mistral să fie soluţia ideală de transformare a tuturor vehiculelor, în special 
autoturismele de ultima generaţie. 

 

b) Instalaţii cu injecţie  
Instalaţiile GPL auto cu injecţie sunt de mai multe tipuri, astfel: 

– injecţie monopunct; 
– injecţie multipunct fără sondă lambda; 
– injecţie multipunct cu sondă lambda; 
– injecţie secvenţială. 



 

 - 128 -

În figura 3.25 este prezentat schematic un exemplu de adaptare a 
unei instalaţii GPL pentru un autoturism cu injecţie monopunct. 
 

 
 

Figura 3.25 
 

Sistemul electronic achiziţionează date de la motorul vehiculului în 
orice regim de funcţionare garantând controlul emisiilor şi menţinând 
funcţionarea corespunzătoare. Sistemul electronic inovator prezent în 
centralina e-Gas duce la reducerea la minim a pierderilor de putere. 

Nu este absolut necesar prelevarea tuturor semnalelor de la centrala 
de benzină, eliminând astfel orice problemă care poate apare în faza de 
instalare faţă de alte instalaţii existente pe piaţă.  

Unic in felul său, kitul SLY Injection necesită doar două conexiuni 
electrice (pozitivul şi negativul bateriei). Datorită cablajului inovator, conexiunile 
cu celelalte componente se vor face prin conectori speciali, eliminându-se astfel 
erorile de conectare, dând posibilitatea şi operatorilor mai puţin experimentaţi să 
realizeze conexiunile electrice asupra oricărui vehicul. 

 
3.4. Principii de proiectare, siguranţă şi risc la instalaţiile GPL 

 
3.4.1 Principii de amplasare, temperatura şi presiunea de proiectare  

 
În faza de proiectare, trebuie respectate anumite cerinţe generale legate de 
modul de amplasare a instalaţiilor de GPL, cât şi de doi factori foarte 
importanţi în cazul GPL-ului, şi anume temperatura şi presiunea. 
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Astfel, se precizează că la amplasarea infrastructurii din domeniul 
GPL, proiectantul trebuie să stabilească gradul de prioritate a factorilor 
specifici, în ordinea următoare:  

1. respectarea jurisdicţiei în amplasarea sistemelor;  
2. delimitarea geografică a amplasamentului;  
3. asigurarea accesului pentru serviciile de urgenţă şi a evacuării 

personalului prin trasee de urgenţă;  
4. interacţiunea cu alte instalaţii din locaţie;  
5. prevenirea prin delimitare a locului unde pot apare scăpări de 

substanţe inflamabile;  
6. asigurarea condiţiilor acceptabile de lucru pentru personalul de 

exploatare;  
7. necesitatea operabilităţii şi mentenabilităţii;  
8. interacţiunea dintre facilităţile existente sau planificate din 

amplasament, precum căi de acces, canalizare şi traseele 
utilităţilor;  

9. existenţa unor distanţe până la minimum posibil care să reducă 
costurile şi riscurile pentru transferul materialelor între instalaţii/ 
unitatea de depozitare;  

10. necesitatea de a localiza amenajările materialelor periculoase cât 
mai departe posibil de la graniţa amplasamentului şi vecinatatea 
populaţiei active locale.  

 
Temperatura de proiectare  

Un parametru important în proiectarea instalaţiilor de GPL este 
temperatura de proiectare, la care trebuie să se aibă în vedere următorii 
factori:  

a. temperatura fluidului care trebuie manipulat;  
b. temperaturile medii de încălzire şi răcire ale fluidului;  
c. efectul Joule-Thomson (schimbarea temperaturii care însoţeşte 

expansiunea unui gaz cu producerea de lucru mecanic şi 
transfer de căldură), fenomen utilizat la lichefierea gazelor;  

d. temperaturile ambiante;  
e. efectul radiaţiei solare;  
 

Presiunea de proiectare 
Un alt parametru important este presiunea, astfel încât echipamentele 

sub presiune trebuie să fie proiectate să reziste la presiunea maximă 
acceptabilă în exploatare; pentru echipamentele sub presiune este necesară 
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prevederea unui set de supape de siguranţă care să lucreze cu ±5% faţă de 
presiunea normală de lucru. Suprapresiunea acumulată în echipamentul sub 
presiune conduce, în situaţii de urgenţă, la creşterea în sistem a presiunii 
peste presiunea de proiectare, până la presiunea maxima admisibilă 
acumulată – PMAA, aşa cum este menţionată în coduri tehnice şi standarde 

Se mai precizează, de asemenea, că echipamentele care sunt 
proiectate să lucreze sub vacuum trebuie să fie proiectate la presiune 
negativă totală de -1 bari şi trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de 
spargere/cedare la vacuum dimensionat la presiunea de lucru. 

Prin proiectare, trebuie avute în vedere următoarele aspecte privind 
securitatea sistemului:  

– prevenirea, limitarea şi/sau reducerea escaladării evenimentelor 
adiacente (efecte Domino);  

– asigurarea securităţii construcţiilor ocupate din şantier şi de pe 
locaţia sistemului;  

– controlul accesului personalului neautorizat;  
– facilitarea accesului pentru serviciile pentru situaţii de urgenţă;  
– facilităţi de comunicare rapidă cu serviciile pentru situaţii de urgenţă;  
– evaluarea condiţiilor de securitate intrinsecă.  
Trebuie, de asemenea, să se respecte principiul major al securităţii 

intrinseci trebuie să fie îndepărtarea totală a pericolelor prin următoarele 
mijloace:  

– evaluarea indicilor de pericol (Dow/Mond) – care se utilizează 
pentru evaluarea proceselor sau proiectelor, ierarhizându-i în 
funcţie de facilităţile existente şi repartizându-i în funcţie de 
clasificarea accidentelor;  

– evaluarea condiţiilor de explozie, pentru care metodele de 
securitate intrinsecă/ proprie trebuie să fie:  

a. stabilirea distanţelor de securitate astfel încât instalaţiile 
adiacente nu vor fi afectate în situaţia cea mai rea;  

b. instalarea/prevederea de bariere, panouri de dispersie, 
ziduri antiexplozie, construcţii/clădiri rezistente;  

c. prevederea de canale, diguri, taluzuri, teren în pantă care 
să reţină şi să colecteze scăpările limitând efectele 
asupra mediului înconjurător;  

d. dirijarea colectoarelor de evacuare, în caz de explozie, 
departe de zonele vulnerabile, clădiri sau căi de 
comunicaţie, lângă graniţele locaţiei;  
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e. depozitarea separată a materialelor inflamabile/ 
explozive în afara zonei de procesare;  

f. localizarea instalaţiilor periculoase, astfel încât să nu fie 
afectate cele mai importante căi de acces ale locaţiei;  

g. poziţionarea armăturilor (mecanismelor de acţionare) de 
siguranţă în afara locaţiilor vulnerabile;  

h. amplasarea sistemelor în aer liber pentru a se asigura 
dispersia rapidă a scurgerilor minore de GPL, astfel încât 
să se prevină concentrarea de-a lungul construcţiilor care 
pot provoca incendii sau explozii;  

i. clasificarea zonelor periculoase de GPL, astfel încât să se 
indice zonele unde sursele de aprindere trebuie 
eliminate;  

j. stabilirea distanţelor faţă de clădirile de locuit, astfel încât 
să fie reduse pericolele de explozie, incendii şi emisii 
noxe;  

k. evitarea blocării sau intersectării traseelor de evacuare. 
 

3.4.2. Protecţia activă şi pasivă împotriva incendiilor 
 

Sarcina sistemelor de protecţie la incendii trebuie să fie stingerea şi 
controlul incendiului sau furnizarea protecţiei în cazul expunerii, pentru 
prevenirea efectelor Domino.  

Prin proiectare, măsurile care trebuie luate pentru protecţia activă şi 
pasivă împotriva incendiilor trebuie să aibă în vedere:  

a. potenţialul de incendiu al substanţei;  
b. toxicitatea substanţei şi fumul degajat; 
c. volumul substanţei depozitate;  
d. frecvenţa operaţiilor periculoase;  
e. distanţa fată de alte instalaţii periculoase;  
f. posibilitatea de acces la locul incendiului;  
g. capacitatea de stingere a incendiului în amplasamentul sistemului;  
h. timpul de răspuns al formaţiei de pompieri;  
i. resursele disponibile ale formaţiei de pompieri.  
Mijloacele de stingere recomandate în funcţie de natura incendiului 

sunt: apa, spuma chimică, gazele inerte, pudrele chimice, halonii.  
Mijloacele de protecţie pasivă la incendii, recomandate pentru 

recipientele şi conductele sub presiune, în cazul expunerii la incendiu sunt:  
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a. acoperirea de protecţie a construcţiei metalice cu mortar, beton 
sau pământ;  

b. acoperirea cu spume speciale intumescente;  
c. acoperirea de sublimare;  
d. matisarea cu fibre minerale; 

Prin proiectare, sistemele de alarmă trebuie să îndeplinească 
următoarele cerinţe:  

a. fiabilitate maximă;  
b. independenţă faţă de sistemul de control al procesului şi faţă 

de sistemele de alarmare ale acestuia;  
c. asigurarea procedurii de răspuns la alarmă;  
d. prezentarea într-o manieră inconfundabilă şi distinctă fata de 

alte sisteme;  
e. posibilitate de verificare şi operare imediată.  

La proiectarea sistemelor de detectare a scurgerilor de GPL în 
vederea asigurării unei supravegheri şi detectări eficiente, se iau în 
considerare următoarele aspecte: 

1. percepţia factorului uman a semnalelor emise; 
2. obiectivele sistemului de detectare;  
3. tipurile de detectoare;  
4. întreţinerea detectoarelor;  
5. managementul sistemului de detecţie şi, implicit, identificarea 
altor surse care pot contribui la producerea unor accidente majore 
sau la apariţia unor pericole, respectiv:  

a. necunoaşterea zonelor de risc maxim unde detectoarele trebuie 
să fie instalate;  

b. lipsa detectoarelor sau existenţa unor detectoare neadecvate în 
zonele de risc maxim;  

c. detectoare incorect poziţionate sau instalate pe amplasamentul 
sistemului;  

d. nivel scăzut de întreţinere şi control a sistemului de detecţie;  
e încredere prea mare în detectoarele ineficiente;  
f. detectoare incapabile să revină la zero în vederea reluării 

procesului de detecţie;  
g. alarme, dispozitive de siguranţă şi protecţie incapabile să 

opereze la comandă;  
h. scurgere care să nu poată fi detectată;  
i. proceduri de întreţinere neurmărite; 
j. creşterea riscului de funcţionare incorectă a sistemului de 

detecţie sau a sistemului de transmitere.  



 

 - 133 -

3.4.3. Zone de pericol şi evaluarea riscului 
 

Clasificarea zonelor de pericol pentru infrastructura în domeniul 
GPL se face în conformitate cu prevederile :  
 

a. HG 752/ 2004 privind echipamentele şi sistemele utilizate în 
atmosfera potenţial explozivă ;  

b. Ordinul MMSSF 476/ 2004 privind standardele armonizate 
aferente HG 752/ 2004 ;  

c. Ordinul 176/ 2005 al MTCT privind aprobarea reglementărilor 
tehnice NP 099-04 pentru proiectarea, execuţia, verificarea şi 
exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol exploziv.  

 
Zonele cu pericol exploziv sunt:  

 
a. Zona 0 care corespunde unei arii în care atmosfera explozivă 

gazoasă este prezentă permanent sau pe perioade lungi de timp, în condiţii 
normale de funcţionare a sistemului (peste 1000 ore/an);  

b. Zona 1 care corespunde unei arii în care este probabilă apariţia 
atmosferei explozive gazoase, în condiţii normale de funcţionare a 
sistemului (între 10…1000 ore/an); 

c. Zona 2 care corespunde unei arii în care nu este posibilă apariţia 
unei atmosfere explozive gazoase în condiţii normale de funcţionare a 
sistemului, iar dacă totuşi apare, este posibil ca aceasta să se întâmple doar 
pentru o perioadă scurtă de timp (mai puţin de 10 ore/an) .  

Delimitarea zonelor de pericol pentru activităţile desfăşurate în 
domeniul GPL este în strânsă legătură cu gradul de degajare şi debitul de 
degajare generat de sursa de degajare , în condiţii de funcţionare normală.  

Gradele de degajare pot fi:  
a. continuu, care se produce permanent sau care este de aşteptat să se 

producă pentru perioade lungi de timp; o degajare de grad 
continuu caracterizează zona 0;  

b. primar, care este de aşteptat să se producă periodic sau ocazional; 
o degajare de grad primar caracterizează zona 1;  

c. secundar, care nu este de aşteptat să se producă şi care , dacă 
totuşi se produce, este de aşteptat să se producă rareori şi pentru 
perioade scurte de timp; degajarea de grad secundar 
caracterizează zona 2. 
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Condiţia esenţiala în controlul dispersiei degajărilor de GPL o 
constituie ventilaţia naturală a tipului de zona cu pericol exploziv.  

Ventilaţia naturală depinde de amplasamentul sursei de degajare, 
este caracterizată de condiţiile geografice şi meteorologice specifice locaţiei 
şi este suficientă pentru a asigura dispersia întregii atmosfere explozive care 
ar apărea în zonă.  

În cazul ventilaţiei naturale este important să se cunoască direcţia 
predominantă a vântului care trebuie marcată vizibil.  

Eficienţa ventilaţiei în controlul dispersiei şi persistenţei atmosferei 
explozive , caracterizată de gradul de ventilare( puternică, medie sau slabă), 
poate, în condiţii specifice, să modifice nivelul de încadrare a zonelor 
periculoase; 

Concentraţia GPL în amestec cu aerul defineşte limita inferioară şi 
superioară de explozie.  

Clasificarea zonelor cu pericol exploziv, specifice activităţilor în 
domeniul GPL se va realiza în conformitate cu schema prezentată în fig.1.  

La clasificarea zonelor cu pericol exploziv specifice activităţilor în 
domeniul GPL, se vor întocmi: lista fluidelor inflamabile, caracteristicile lor 
şi lista surselor de degajare. 

 
Planul acţiunii de urgenţă trebuie să cuprindă:  
a. limitarea şi controlarea incidentelor pentru a se minimaliza/ reduce 

efectele şi limita pericolului asupra persoanelor, mediului 
înconjurător şi proprietăţii;  

b. implementarea măsurilor necesare pentru protecţia persoanelor, 
mediului şi proprietăţii;  

c. descrierea activităţilor care trebuie realizate pentru a se controla 
evenimentele, în vederea limitării consecinţelor, inclusiv 
descrierea echipamentelor de siguranţă şi a resurselor 
disponibile;  

d. informarea autorităţilor locale şi serviciilor pentru situaţii de 
urgenţă;  

e. furnizarea de asistenţă în vederea acţiunii de atenuare/ reducere a 
consecinţelor incidentelor.  

 
Izolarea de urgenţă a sistemului 
Izolarea de urgenţă a sistemului trebuie să se realizeze în situaţia 

iminenţei sau producerii unui eveniment şi cuprinde: sistemul, conductele 
tehnologice, sistemul de control şi sistemul electric.  



 

 - 135 -

Factorii care trebuie avuţi în vedere la luarea deciziei privind 
izolarea de urgenţă a sistemului sunt:  

a. pericolul principal al substanţei (toxicitate, inflamabilitate, 
corozivitate, oxidare);  

b. nivelul pericolului (de ex. foarte inflamabil, puţin, slab, deloc);  
c. caracteristicile fizice ale substanţei (volatilitate, punct de 

inflamare etc.);  
d. dacă produsul care este evacuat/purjat poate forma acumulări sau 

fluxuri periculoase;  
e. dacă personalul de operare poate fi expus riscului până la 

efectuarea izolării sistemului;  
f. dacă există sisteme de securitate/protecţie secundară;  
g. natura factorilor care influenţează mărimea evacuării (presiune 

înaltă a sistemului, cantităţi mari deversate sau depozitate, conducte lungi, 
reflux/ curgeri în sens invers, recipiente interconectate, efect Domino pentru 
sistemele învecinate);  

h. cauzele potenţiale ale evacuării: conducte vulnerabile, defectări 
ale echipamentelor, incidente datorită sistemelor învecinate (efect Domino) 
şi/ sau greşeli de operare;  

i. modalitatea de detectare a scurgerii/ evacuării şi intervalul de timp;  
j. potenţialul escaladării periculoase a evenimentului;  
k. caracteristica populaţiei expuse riscului;  

 

Scenariile posibile ale accidentelor majore în domeniul GPL:  
a. Defectarea/ruperea recipientului sub presiune;  
b. Revărsare/deversare de GPL în faza lichidă;  
c. Defectarea/ruperea unei conducte de GPL;  
d. Defectarea/ruperea vaporizatorului;  
e. Defectare/rupere în instalaţia de îmbuteliere GPL în recipiente –

butelii;  
f. Defecţiuni în timpul operaţiilor de umplere/golire ale cisternelor 

de transport rutier şi/sau feroviar;  
g. Deversare la coşul de dispersie gaze;  
h. Localizare de defecţiune deasupra nivelului de GPL lichid din 

recipient;  
i. Localizare de defecţiune sub nivelul de GPL lichid din recipient;  
j. Supraîncărcare;  
k. BLEVE (explozia vaporilor produşi de expansiunea lichidului la 

fierbere);  
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l. Descărcarea supapei de siguranţă; 
m. Defectare/ rupere la sistemul de vaporizare-vaporizator;  
n. Deversare de GPL în fază lichid din coşul de dispersie gaze;  
o. Absorbţia flăcării la foc şi producere de BLEVE;  
p. Ruperea furtunului cisternei de transport feroviar şi/ sau rutier;  
q. Şoc termic produs de jetul de flacără;  
r. Suprapresiune produsă de explozie;  
s. Flux de vapori produs de radiaţia termică ;  
t. Explozia vaporilor dintr-un spaţiu deschis UVCE şi/sau închis-

VCE;  
u. Distrugere/ rupere provocată de aşchii/schije din explozii ;  
v. Dispersia unei flăcări întinse.  
 
Metodologia de evaluare a riscului 
Metodologia de evaluare a riscului trebuie să răspundă 

următoarelor întrebări: 
a. La ce sistem ne referim?  
b. Care sunt riscurile legate de execuţia şi exploatarea sistemului?  
c. Dacă există evenimente care ne aşteptam să se producă? 

d. Care este cel mai periculos?  
e. Care sunt consecinţele posibile?  
f. Care este probabilitatea de producere?  
g. Care este lanţul de evenimente care ar produce pagube?  
h. Pot fi tolerate consecinţele potenţiale estimate ca fiind probabile?  
i. Care sunt avantajele şi costurile unei tehnologii alternative?  

 
Criteriile de evaluare a riscului sunt definite de următoarele 

elemente:  
1. Elemente statice: calea de acces, încrucişări în substructura de 

transport, şosele şi căi ferate, semnalizări, unităţi de transmiterea 
semnalelor şi detectoare de avarie, poduri, tuneluri, ziduri de 
protecţie, linii şi stâlpi de înaltă tensiune, elemente de construcţie 
necesare accesului la sistem şi ale infrastructurii –clădiri de gări, 
cabine, depouri etc.; 

2. Elemente dinamice: întreţinere, nivel de pregătire a personalului, 
module de instruire, planificarea procesului de transport, 
logistica, procese provizionale şi proceduri de control;  
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3. Elemente externe: densitatea populaţiei de-a lungul locaţiei, 
prezenţa zonelor industriale de depozitare şi potenţialul de risc al 
substanţelor periculoase depozitate, poziţia instalaţiilor de 
putere, încrucişări ale traseelor de conducte (de apă, gaz, 
energie), zone de conflict între două sisteme de transport 
(sisteme paralele de cale ferată şi şosea, încrucişări şi treceri la 
nivel, poduri, tuneluri), influenţa vremii (zone cu ceaţă, 
intensitatea ploii, condiţiile de zăpadă, polei, durata perioadei cu 
lumină naturală, direcţia şi intensitatea vântului etc.).  

 
Evaluarea riscului trebuie să se bazeze şi pe următoarele principii:  

1. Determinarea intenţiilor de utilizare;  
2. Identificarea pericolelor, situaţiilor periculoase şi 

evenimentelor periculoase;  
3. Evaluarea consecinţelor/ probabilităţii riscului;  
4. Estimarea riscului rezidual;  
5. Evaluarea riscului;  
6. Analiza opţiunilor de reducere a riscului.  
 

Sistemul de Management pentru condiţii de Securitate – SMS 
(Safety Management System), considerat pentru limitarea consecinţelor 
accidentelor majore trebuie să aibă în vedere indicatorii de performanţă 
enumeraţi în tabelul  următor: 

Indicatorii sistemului managementului de siguranţă 
 

Indicatori de sistem  
Numărul notificărilor şi 
raportărilor accidentelor 
posibile  

Numărul proiectelor relevante privind acţiunile de prevenire a 
accidentelor  
Numărul inspecţiilor şi evaluărilor  
Numărul instruirilor pentru situaţii de urgenţă  
Numărul întâlnirilor şi auditărilor  
Numărul persoanelor cu responsabilităţi în domeniul securităţii, raportat 
la numărul total al persoanelor cu responsabilităţi de conducere  
Opririle producţiei  
Numărul orelor de instruire şi simulare pentru condiţii de securitate  

Indicatori de proces  Probabilitatea producerii 
accidentelor  
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Numărul componentelor defectabile  
Numărul greşelilor de operare  
Numărul scurgerilor de GPL  
Numărul orelor de întreţinere/ Numărul orelor de producţie globală  
Întreţinerile amânate (în ore)  
Numărul amânărilor/ întârzierilor în întreţinerea componentelor critice de 
testare  
Numărul orelor de instruire de siguranţă pentru o instalaţie  
Numărul anilor de funcţionare normată  
Numărul operatorilor avertizaţi  
Frecvenţa revizuirii procedurilor  

Indicatori de produse  
Limitele Qmax / Q legal 
(conform HG 95/2003 Anexa 
2)  

Stocul Qm de substanţe periculoase  
Cantitatea de substanţe Q în punctele de comandă  

Indicatori economici  
Costurile directe de 
siguranţă/ Costurile totale 
directe  

Costurile anuale totale pentru asigurări  
Costurile totale pentru repornirea producţiei  
Creşterea investiţiilor anuale în domeniul măsurilor preventive  

 
Tabelul 3.3 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  44  
INSTALAŢII DE GNL 

 
 
 

4.1. Perspectivă istorică asupra industriei gazelor naturale 
lichefiate 
 
         Lichefierea gazelor naturale datează din secolul al XIX-lea, atunci 
când fizicianul englez Michael Faraday a realizat experimente de lichefiere 
a mai multor gaze, inclusiv a gazelor naturale. Inginerul german Kart Von 
Linde a construit primul compresor de răcire, în Munchen în anul 1873. 
Prima staţie de GNL şi-a început activitatea 44 de ani mai târziu, în vestul 
statului american Virginia, în anul 1917 (construcţia acesteia fiind terminată 
din anul 1912), iar prima staţie comercială a fost construită tot în Virginia în 
anul 1939. Următoarea, cea de-a doua staţie de GNL a fost construită în 
Cleveland, Ohio în anul 1941. Gazul era depozitat în rezervoare la presiune 
atmosferică. Industria lichefierii gazului natural a apărut în ţări bine 
dezvoltate, cu o putere economică mare. Acest fapt este determinat de 
cheltuielile mari pe care le presupune construcţia unei staţii de lichefiere 
criogenică a gazului natural. 
         Lichefierea gazului natural a crescut posibilitatea ca acesta să fie 
transportat, pe distanţe mari, în siguranţă. 
         În anul 1914, Godfrey Cabot a patentat prima barjă pentru transportul 
gazelor lichefiate, fiabilă din punct de vedere tehnic şi satisfăcătoare din 
punct de vedere economic. Astfel, încep să se pună bazele transportului 
maritim. 
        Prima navă transportatoare de GNL, construită în anul 1959, a fost 
denumită “The Methane Pioneer”. Ambarcaţiunea avea 5 km³ de GNL în 
rezervoare  confecţionate din aluminiu, aşezate pe suporţi din lemn, având 
izolaţie din lemn şi poliuretan. Această navă a transportat încărcătura de 
GNL din Lake Charles, L.A., până în Canvey Island, din Anglia. Acest 
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eveniment istoric a demonstrat că mari cantităţi de GNL pot fi transportate 
în siguranţă peste ocean. În următoarele 14 luni, 7 cargouri au fost duse la 
destinaţie fără probleme majore. Au existat probleme, dar acestea au fost 
minore, probleme obişnuite care nu implică pericole majore. 
        Anglia a pus bazele unui proiect pentru a putea importa GNL din 
Venezuela. Până la terminarea proiectului, a importat din Libia respectiv 
Algeria cantităţi gigantice de gaze naturale . 

Aceste ţări, fiind mult mai aproape de Anglia au schimbat proiectul. 
Astfel, Anglia devine prima importatoare de gaze naturale lichefiate, iar 
Algeria prima exportatoare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1. – Primul terminal GNL din lume- Canvey Island, Anglia 
 
 
 
 
 
 
 

În SUA, au fost construite între anii 1971-1980 patru terminale: 
Lake Charles, Everett, Elba Island şi Cove Point. 

În anul 1964 Methane Princess & Methane Progress, primele vase 
comerciale au navigat între Algeria şi UK. Acestea aveau încărcături de 27,4 
km³. În anul 1969, începe transportul de GNL din Alaska în Tokio, cu 
vasele Polar Alaska şi Arctic Tokio. 
          Transportul până la această dată se făcea în rezervoare prismatice. În 
1971, Kvaerner realizează rezervorul sferic de 8000 m³. În 1975 
rezervoarele de GNL depăşesc pragul de 10000 m³, când francezul Ben 
Franklin construieşte rezervorul de 12.000 km³. 
          În 1979, Formaţiunea internaţională a operatorilor de terminale şi 
depozite de GNL a impus reguli, astfel ca operaţiunile din terminalele şi din 
parcurile de rezervoare de GNL să se desfăşoare în condiţii de siguranţă. 
          În lume, există astăzi peste 155 de ambarcaţiuni cu capacităţi de: 

– 120.000 m³ sau mai mari, aproximativ 125 ambarcaţiuni;  
– între 50.000 m³ şi120.000 m³, aproximativ 15 ambarcaţiuni; 
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– mai mici de 50.000 m³, aproximativ 15 ambarcaţiuni. 
          Pentru că, cu cât cantitatea transportată este mai mare, se cheltuiesc 
mult mai puţini bani, tendinţa actuală în lume este construcţia de 
ambarcaţiuni cu capacităţi de peste 140.000 m³. 

Cererea tot mai mare de pe piaţa de GNL a schimbat piaţa globală, 
astfel s-au făcut cercetări amănunţite la capitolul GNL, pentru a diminua cât 
mai mult costurile de producţie şi transport . Este foarte important ca 
energia consumată să fie cât mai mică , astfel că, pentru 1 kg de GNL stocat 
într-un rezervor se consumă aproximativ 0,25 – 0,3 kw . 

 

 
 

Figura 4.2. -Dezvoltarea industriei de GNL 
 

În figura 4.2, de jos în sus, sunt prezentate în grafic următoarele zone: 
– Asia 
– Africa 
– America de Sud 
– S.U.A. 
– Rusia 
– Europa 
Resursele de gaze naturale din lume sunt împărţite astfel: 
 

 

  
 

 

Figura 4.3 

Restul lumii 31%

Rusia 31% 

S.U.A.3% 

Algeria3% 

Iran15% 

Emiratele Arabe Unite 4% 

Arabaia Saudită 4%
Qatar9%



 

 - 142 -

Marile ţări exportatoare sunt cele bogate în zăcăminte, şi anume: 
Algeria, Brunei, Malaezia, Oman, Trinidad & Tobago, Indonezia, Australia, 
Libia, Nigeria, Qatar. 

Statele importatoare de gaz natural lichefiat sunt următoarele: 
– Japonia  
– Coreea de Sud  
– SUA  
– ţări din Europa.  

             România nu este o ţară importatoare de gaz natural lichefiat 
criogenic GNL. Costurile pentru a importa GNL sunt foarte mari, deci nu 
este avantajos din punct de vedere economic, ţările exportatoare fiind mult 
prea departe. În prezent, ţara noastră importă gaz natural din Rusia, dar în 
viitor, un proiect de importanţă destul de ridicată este proiectul Nabucco. 
             Prin acest proiect, România împreună cu ţări cum ar fi Turcia , 
Bulgaria, Ungaria şi Austria vor importa gaze naturale din Marea Caspică  
prin conductă . 
             GNL va fi importat de ţările care sunt prea departe de ţările 
exportatoare sau când  transportul prin conductă este prea costisitor şi uneori 
imposibil de realizat din cauza structurii geologice a terenului. 
             La ora actuală, în lume există 17 terminale de producţie şi export şi 
41 terminale importatoare. Există de asemenea, aşa cum s-a precizat şi 
anterior 155 ambarcaţiuni care transportă anual 120 milioane km³ de GNL, 
şi care au efectuat de-a lungul anilor 40.000 de voiajuri în siguranţă, fără 
probleme majore . 
 

4.2. Prescripţii tehnice privind stocarea, transportul, distribuţia şi 
utilizarea gazelor naturale lichefiate 
 

4.2.1. Scopul şi obiectivele codului tehnic al GNL 
 Scopul codului tehnic al Gazelor Naturale Lichefiate (GNL) este 
promovarea cerinţelor tehnice minime, specifice gazelor naturale 
lichefiate precum şi definirea autorităţilor statului care, prin legislaţia 
în vigoare, au atribuţii şi competenţe în domeniul stocării, transportului, 
distribuţiei şi utilizării GNL. 
 Cerinţele tehnice minime pentru  stocarea, transportul, distribuţia şi 
utilizarea GNL au la bază norme europene şi internaţionale precum şi 
standarde recomandate europene şi internaţionale, care sunt în programul 
ASRO pentru adoptarea acestora ca standarde române. 



 

 - 143 -

 Cerinţele tehnice stipulate în Codul Tehnic al GNL sunt 
menite să ofere cadrul de reglementări necesare pentru introducerea, în 
condiţii de siguranţă, stabilitate şi eficienţă economică, pe teritoriul 
României, a instalaţiilor pentru stocarea, transportul, distribuţia şi utilizarea 
GNL. 

Obiectivele codului tehnic al GNL sunt: 
a) îndeplinirea condiţiilor de sănătate si siguranţă pentru 

populaţie şi asigurarea protecţiei mediului pe termen scurt, 
mediu şi lung; 

b) stabilirea cerinţelor tehnice pentru activităţile de bază legate de 
infrastructura de stocare, transport, distribuţie şi utilizare a GNL; 

c) stabilirea condiţiilor generale de calitate a GNL; 
d) stabilirea cadrului general privind autorizarea şi licenţierea în 

domeniul GNL; 
e) transmiterea fluxurilor informaţionale de la titularii de 

autorizaţii / licenţe către autorităţile competente; 
f) precizarea modalităţilor de exercitare a controlului şi inspecţiilor 

în domeniul GNL; 
 Codul Tehnic al GNL este un instrument deosebit de util de lucru, 
care vine în sprijinul investitorilor români sau străini, facilitându-le 
informarea printr-un document unic asupra reglementărilor tehnice 
aplicabile GNL. 
 În ţara noastră, aplicarea prevederilor Codului Tehnic al GNL este 
obligatorie agenţilor economici şi persoanelor fizice autorizate care 
desfăşoară activităţile de: 
    – stocare; 
 – transport; 
 – distribuţie; 
 – utilizare.  
 În schimb, există şi o limitare, şi anume că, prevederile Codului 
Tehnic al GNL nu se aplică instalaţiilor şi echipamentelor existente pe 
vasele maritime care asigură transportul GNL. 

 

4.2.2. Stabilirea cerinţelor tehnice pentru activităţile de bază 
legate de infrastructura de stocare, transport, distribuţie şi utilizare  
 
 Aşa cum s-a precizat şi în capitolul 1, GNL este un amestec de 
hidrocarburi în stare lichidă, cu grad de inflamabilitate ridicat. 
Lichefierea gazului natural permite stocarea şi transportul în condiţii 



 

 - 144 -

tehnico-economice viabile, datorită volumelor minime în stare lichidă faţă 
de starea gazoasă. Se cunoaşte că temperatura GNL la presiune atmosferică 
este de aproximativ-160°C, astfel că este necesar ca materialele care vin în 
contact cu GNL să fie materiale criogenice. 
 Densitatea vaporilor proveniţi din fierberea GNL este mai mare 
decât aerul până la o temperatură de aproximativ –100°C şi aceştia pot 
forma un nor, în caz de scurgere din instalaţii. Acest nor se încălzeşte 
progresiv în atmosferă şi se dispersează în timp, în funcţie de curenţii de 
aer. 
 
 Riscul de rostogolire 
 Precesul de depozitare a GNL-ului este afectată de un risc 
specific, cunoscut ca «risc de rostogolire». Prezenţa într-un rezervor a 
unor volume de GNL de densităţi şi temperaturi diferite duce la 
supraîncălzirea volumului din partea de jos a rezervorului şi la instabilitatea 
sa termodinamică. După o anumită perioadă de timp, volumele de GNL 
se amestecă dând naştere unui volum de evaporare anormal şi unui risc de 
suprapresiune în rezervor. 
 Încălzirea bruscă a GNL poate conduce uneori la suprapresiune, 
datorită fenomenului de tranziţie rapidă din faza lichidă în faza gazoasă. 
  

 Proiectarea infrastructurii de stocare, transport, distribuţie şi 
utilizare a GNL 
 Standardul european EN 1473  «Instalaţii şi echipamente pentru 
gazul natural lichefiat – proiectarea instalaţiilor terestre » precizează 
principalele aspecte legate de proiectarea în sectorul  
 La proiectarea, execuţia şi exploatarea infrastructurii de stocare, 
transport, distribuţie şi utilizare a GNL trebuie avute în vedere următoarele: 
               - cerinţa fundamentală de asigurare a siguranţei şi sănătăţii populaţiei 
şi protecţia mediului înconjurător; 

– posibilitatea apariţiei pericolelor naturale precum cutremurele, şi 
fenomenelor meteorologice extreme; 
– desfăşurarea lângă instalaţiile de GNL a traficului rutier, feroviar 

şi aerian, apropierea de alte instalaţii industriale periculoase; 
– activităţile specifice care vor fi desfăşurate după punerea în 
funcţiune a obiectivului GNL;  
– lucrările în cadrul zonei unde va fi construit obiectivul GNL. 
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Evaluarea riscului, selecţia şi conformitatea materialelor 
Înainte de amplasarea unei instalaţii de GNL, în zona şi în jurul 

zonei vizate se efectuează studii asupra mediului şi obiectivelor din zonele 
învecinate. Activitatea de proiectare a instalaţiilor şi echipamentelor din 
terminalele GNL începe cu realizarea unui studiu de evaluare a riscului, care 
va conţine cel puţin următoarele elemente: 

– efectul cutremurelor: evaluarea riscului datorită tensionării 
infrastructurii obiectivelor GNL şi a eforturilor de încărcare a 
infrastructurii; 

– efectul fenomenelor meteorologice (vânt, creşterea nivelului 
apelor, inundaţii, fulgere, precipitaţii), pe baza evenimentului 
cu impactul cel mai distructiv care ar putea avea loc într-o 
anumită perioadă ; 

– efectele riscurilor legate de activităţile desfăşurate în vecinătatea 
amplasamentului (calculul efectelor impactului avioanelor, 
elicopterelor, al activităţilor industriale adiacente etc.). 

Materialele care vin în contact cu GNL trebuie să fie materiale 
criogenice. Materialele utilizate în instalaţiile GNL trebuie să fie în 
conformitate cu specificaţiile tehnice precizate în proiect cu respectarea 
reglementărilor tehnice în vigoare în România specifice GNL. Materialele 
utilizate, se testează conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare 
care pot ţine seama de standardele europene în vigoare, pentru a se 
determina dacă acestea folosite în mod normal la temperaturi joase, sunt 
compatibile din punct de vedere fizic, chimic şi termic cu toate fluidele sau 
alte tipuri de materiale cu care vor intra în contact. 

 

Zone de retenţie GNL 
     În jurul rezervoarelor de peste 50t, vaporizatoarelor, 
recondensatoarelor şi instalaţiilor de umplere şi golire a cisternelor se 
construiesc pereţi de izolare pentru scurgeri accidentale. Capacitatea de 
retenţie a perimetrului delimitat de zidurile de izolare trebuie să fie cuprinsă 
între 100% şi 150% din capacitatea rezervorului, conform 
reglementărilor tehnice în vigoare. 
 Zonele de retenţie trebuie echipate cu detectoare de gaz, generatoare 
de spumă contra incendiilor, sisteme de drenare şi după caz, pompe de 
evacuare a apei pluviale. 
 

Elemente de proiectare a echipamentelor de stocare şi transfer 
a) Rezervoarele pentru stocarea GNL 

 Principalele etape care trebuie parcurse la proiectarea rezervoarelor 
pentru GNL sunt: 
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        – determinarea solicitărilor la care sunt supuse rezervoarele 
(presiune; greutatea  structurii si a GNL depozitat; probele de rezistenţă, 
alunecări de teren, echipamente de conectare, operaţii de transfer GNL); 
 – prevederea de dispozitive pentru minimizarea «riscului de 
rostogolire»; 
 – prevederea de aparate de măsură şi control a temperaturii, 
presiunii şi nivelului GNL din rezervoare, indicatori de mişcare între 
diversele straturi componente ale rezervorului; 
 – controlul spaţiului de izolare dintre straturile componente ale 
rezervorului (impurităţi, umiditate etc.); 

Rezervoarele trebuie să fie bine izolate pentru a se preveni 
formarea gheţii şi evaporările de gaz. Deoarece izolaţia este sensibilă la 
umiditatea din aer, rezervoarele trebuie să fie protejate la exterior cu un 
înveliş rezistent la acţiunea corozivă a apei. Pentru a preveni intrarea aerului 
în rezervoare, trebuie menţinută o suprapresiune în rezervor de 100 ... 200 
mbar. 

b) Sistemele de transfer GNL 
Sistemul de transfer al GNL trebuie să fie echipat cu robinete de 

secţionare aşa cum rezultă din studiul de risc, pentru a face posibilă 
intervenţia în caz de accident sau pentru a permite controlul periodic şi 
întreţinerea sistemului. 

La proiectarea, execuţia şi exploatarea obiectivelor aferente GNL se 
vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului 
precum şi cerinţele din directivele europene privitoare la protecţia mediului. 
 Gazele naturale lichefiate trebuie să îndeplinească condiţiile de 
calitate impuse de reglementările în vigoare.  

 

Echipamente pentru detectarea şi combaterea incendiilor 
La proiectarea obiectivelor GNL, se prevăd obligatoriu echipamente 

pentru detectarea şi combaterea incendiilor, avându-se în vedere cel puţin:  
• instalarea detectoarelor de gaz şi de incendiu; 
• amplasarea în locuri corespunzătoare a echipamentelor 

pentru combaterea incendiilor (generatoare de spumă, 
perdele de apă, stingătoare cu pulberi); 

• amplasarea hidranţilor în număr corespunzător, astfel  
încât să fie asigurat debitul de apă necesar în caz de 
incendiu. 



 

 - 147 -

Verificarea şi aprobarea proiectelor pentru obiectivele GNL 
Verificarea proiectelor se face de către Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale-ANRGN, prin consultarea 
specialiştilor din ţări cu tradiţie în domeniul GNL. Costurile aferente 
verificării proiectelor se stabilesc pe bază de contract încheiat între ANRGN 
şi investitorul pentru obiectivele GNL. 
 

Operarea infrastructurii de stocare, transport, distribuţie şi 
utilizare a GNL 

Operaţiile care se efectuează la punerea în funcţiune, în timpul 
funcţionarii şi la verificările periodice, se execută în conformitate cu 
prevederile reglementărilor tehnice în vigoare si a procedurilor prevăzute în 
manualul de calitate al fiecărui operator, numai de către instalatori autorizaţi 
pentru GNL. 

Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiilor GNL este obligatorie 
obţinerea avizelor de funcţionare de la ISCIR (pentru echipamentele care 
funcţionează sub presiune) şi de la IGSU (Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă). 
          Operatorii şi proprietarii instalaţiilor de GNL, au următoarele 
obligaţii minime: 

• întocmirea şi actualizarea permanentă a unui registru unic de  
siguranţă; 
• punerea la dispoziţia personalului a instrucţiunilor de 

lucru şi a manualelor de utilizare aferente echipamentelor, 
aparatelor şi instalaţiilor pe care le deservesc; 

• instruirea personalului pentru a răspunde necesităţilor care 
rezultă din activitatea de operare a obiectivelor GNL şi 
verificarea periodică a pregătirii profesionale; 

• asigurarea întregului echipament pentru siguranţa 
personalului şi folosirea corespunzătoare a acestuia; 

• efectuarea de inspecţii de rutină ale instalaţiilor electrice si 
echipamentelor care pot prezenta risc; 

• implementarea unui sistem de management al siguranţei; 
• raportarea incidentelor şi accidentelor către ANRGN, 

ministerul de resort pentru protecţia muncii şi IGSU. 
 Transportul rutier şi feroviar al GNL se face cu îndeplinirea 
cerinţelor minime pentru transportul substanţelor periculoase, impuse de 
legislaţia în vigoare şi de directivele europene care reglementează astfel de 
transporturi. 



 

 - 148 -

 Transportul, distribuţia şi utilizarea GNL după procesul de 
regazeificare se face în conformitate cu reglementările privind 
transportul, distribuţia şi utilizarea gazului natural. 
 

4.2.3. Distanţe de siguranţă în domeniul GNL 
 Distanţele între instalaţiile şi echipamentele aferente terminalelor 
GNL, precum şi faţă de diverse obiective aflate în împrejurimi se determină 
astfel încât: 

– să se reducă la minim pericolul legat de consecinţele 
unui incendiu;  
– să se reducă la minim pericolul legat de scurgerile de 
GNL (nori de gaz); 
– să minimizeze dimensiunile unui accident; 
– să faciliteze accesul echipelor de intervenţie în caz de accident. 

Distanţe de siguranţă pentru radiaţiile generate de fluxul termic 
rezultat din arderea GNL (exemple): 
 

Tipuri de zone 
Radiaţia maximă admisibilă şi 

distanţa minimă dintre marginea 
zonei restricţionate şi ţintă 

Zone îndepărtate - rar ocupate, de 
puţini oameni 13 kW/m2 , 350 m 

Zone urbane  5kW/m2 , 500 m 

Zone neprotejate  1,5kW/m2,  900 m 
 

Tabelul 4.1 
 

Distanţele de siguranţă între componentele unui terminal GNL  
 

Distanţele de siguranţă din interiorul unui terminal GNL rezultă din 
studiul de risc care se face la proiectarea terminalului GNL. Un exemplu de 
distanţe de siguranţă obţinute în urma unui astfel de studiu, este dată în 
tabelul de mai jos:  
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Componentele terminalului GNL Distanţa(m) 
Rezervoare GNL 25 
Vaporizatori şi o sursă de foc 75
Echipament de conectare pentru 
încărcare /descărcare şi sursa de foc sau 

70 

Vaporizatoare de combustie 
submersibile şi zone restricţionate 

75 

Echipamente de proces şi sursa de foc sau 75
Rezervoare GNL şi limita terminalului 75
Zone de retenţie şi limita terminalului 40 
Vaporizatoare şi limita terminalului 75 
 

Tabelul 4.2 
 

4.3.Extracţia şi lichefierea gazelor naturale combustibile 
 

 
 

Figura 4.4 
 
Pentru a ajunge la consumator, gazul natural este supus mai multor procese. 
Aceste procese sunt următoarele : 

– extracţia gazului natural; 
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– transportul până la terminalele de tratare şi lichefiere; 
– tratarea şi lichefierea; 
– încărcarea GNL– ului în rezervoarele de pe barje; 
– transportul maritim; 
– descărcarea în terminale speciale;  
– gazeificarea şi depozitarea şi/sau distribuţia la consumatori. 

 
Tratarea şi lichefierea gazului natural 

 
Tratarea şi lichefierea gazelor naturale se face în terminale special 

construite pentru aceste operaţiuni (vezi figura 4.4). 
 

 

Figura 4.5 
 

Principalele parţi componente ale unui terminal GNL sunt prezentate 
în continuare: 

 
a) Terminal de acostare şi braţe de descărcare 
 

Terminalul de acostare consta în principal din: 
• o platformă la acelaşi nivel cu accesul rutier; 
• amortizoare pentru absorbţia energiei cinetice la acostare; 
• sistem de ancorare (cârlige, cabestane etc.); 
• sistem de alimentare şi de acces la trapa tancului; 
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• platforma ridicată care susţine braţele de descărcare; 
• sistem de automatizare şi control; 
• sistem de prevenire şi stingere a incendiilor. 

 
b) Rezervoare de stocare 

             Rezervoarele sunt clasificate astfel: 
• rezervor de formă cilindrică cu un singur container metalic (cuva 
interioară de aluminiu sau oţel cu 9% Ni, izolaţie de perlită) şi cu 
diafragmă; 
• rezervor de formă cilindrică cu două containere, cuva interioară 
de metal (prima învelitoare) şi cuva exterioară din metal sau 
diafragma din beton (învelitoare secundară); 
• rezervor de formă cilindrică cu cuvă interioară de metal (prima 
învelitoare) şi cuva exterioară din metal sau diafragmă de beton 
pretensionat (învelitoare secundară); 
• rezervor de formă cilindrică din beton pretensionat cu membrană 
interioară de metal; 
• rezervor de formă cilindrică cu cuvă interioară de beton (prima 
învelitoare) şi perete exterior de beton pretensionat (învelitoare 
secundară); 
• rezervoare sferice. 

 

 
Figura 4.6 
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 c) Pompe GNL 
Pompele sunt caracterizate prin treapta de presiune de refulare. 

Pompele de presiune joasă (PJ) se folosesc pentru presiuni de la 0 la 10 bari, 
iar cele de presiune înaltă (PI) pentru presiuni de la 10 la peste 100 bari. 

 

d) Vaporizatoare 
Vaporizatoarele (echipamentul de regazeificare) cele mai frecvent 

folosite sunt: 
–Vaporizatoare în sistem deschis (VSD) - fig.4.7. a), b); 
– Vaporizatoare cu combustie submersibilă (VCS) –fig.4.7 c). 
 
e) Compresoare de evaporare 

                    Compresoarele de recuperare a gazelor evaporate sunt, în 
general, compresoare cu piston. 
 

f) Recondensoare 

 
Figura 4.7 a) b) şi c) 
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Terminalul de descărcare a GNL-ului este prezentat în figura 4.7: 
 

 
 

Figura 4.7 

Există, în momentul actual, mai multe metode de lichefiere a gazelor 
naturale, însă cel prin criogenie este cel mai preferat. 

S-au obţinut beneficii prin combinarea extracţiei gazelor naturale şi 
tehnologiei de lichefiere a acestora. 

Combinaţia de recuperare a gazelor naturale în stare lichidă cu 
tehnologiile de lichefiere a GNL. Pe plan istoric, îndepărtarea 
hidrocarburilor “grele” sau cu un punct ridicat de îngheţ din foraj către 
uzinele de GNL a fost caracterizată ca o „condiţionare a gazului” şi a fost 
atinsă folosind una sau mai multe coloane de distilare. În timp ce unele 
încercări de a realiza fierberea cu lichefierea coloanelor de distilare au sporit 
marginal recuperarea de NGL, o mică accentuare s-a pus pe maximizarea 
recuperării de NGL ca produs al procesului GNL. De exemplu, integrarea 
celor două procese nu a fost o prioritate. Integrarea tehnologiei de reabilitare 
în procesul CoP LNGSM (Conoco Phillips Company), altădată procesul 
optimizat de GNL în trepte Phillips, rezultă într-o reducere semnificativă a 
puterii specifice cerută pentru a produce GNL, maximizând reabilitarea cu 
NGL. Aceasta corespunde cu o creştere a producţiei atât a GNL, cât şi a 
NGL pentru programe comparabile de compresie, în comparaţie doar cu 
lichefierea GNL şi facilităţile extracţiei NGL. În plus, există potenţiale 
intensificări a uşurinţei generale a disponibilităţii şi economii de proiect care 
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folosesc conceptul integrat. Conceptul integrat a fost aplicat la trei proiecte 
internaţionale de acţiuni NGL/GNL utilizând procesul CoP LNG. În aceste 
cazuri, producţia de gaz natural lichefiat a crescut cu aproximativ 7%, în 
timp ce folosea aceeaşi putere. 

Datorită caracteristicilor curate de ardere şi abilităţii de a întâlni 
cerinţe stringente ambiente, cererea de gaz natural a crescut considerabil în 
ultimii câţiva ani. Proiecţiile reflectă o creştere continuă pentru următorii 
câţiva ani. Oricum, se cere un gaz clar, abundent, de ardere, cu metan, în 
opoziţie cu gazul brut tipic care există în natură, care deseori include 
componenţi adiţionali cum sunt hidrocarburile grele şi alte impurităţi. 
Hidrocarburile grele, odată separate de gazul natural, sunt gazul petrolier 
lichefiat (GPL) şi gazul natural lichid (GNL).  

Impurităţile pot include dioxid de carbon, sulfat de hidrogen, 
mercaptani, azot, heliu, apă şi chiar urme de contaminanţi cum ar fi 
mercurul sau trimetilarsină. Gazul natural trebuie condiţionat, având 
întâietate lichefierii pentru a îndepărta componentele nedorite. 
“Condiţionarea“ are loc de obicei în înlesniri separate şi izolate şi include, 
tipic, extragerea hidrocarburilor grele ca GPL sau GNL. Gazul ‘condiţionat” 
este apoi îndreptat către conducte spre distribuire. În orice caz, transportarea 
către pieţele la distanţă prin reţeaua de conducte de gaz nu este întotdeauna 
economică sau tehnic realizabilă. Economia lichefierii gazului natural este 
realizabilă în special datorită reducerii mari a volumului obţinut în timpul 
lichefierii, care creează abilitatea de a depozita şi transporta volume mari. 
Cererea de GNL (gaz natural lichefiat) în America de Nord a crescut 
considerabil cu cât cererile de energie au crescut în acelaşi timp cu scăderea 
stocului de gaz în conducte. GNL este o alternativă naturală pentru a adăuga 
reţele de conducte de gaz întrucât infrastructura procesului şi arderii gazului 
sunt în mare măsură la locul lor. În plus, GNL este o sursă de gaz de mare 
încredere. Spre exemplu, Conoco Phillips Kenai, Alaska, care foloseşte 
procesul CoP LNG, a livrat GNL Japoniei timp de peste 35 de ani fără 
probleme. 

Figura anterioară reprezintă o vedere aeriană a recent-construitei 
înlesniri de GNL de pe Atlantic din Point Fortin, Trinidad, care foloseşte o 
versiune modernă a procesul CoP LNG. 

Pentanul şi hidrocarburile grele, inclusiv cele aromatice care au un 
punct de îngheţ ridicat, trebuie îndepărtate, în mod substanţial, la un nivel 
extrem de jos pentru a preveni îngheţul şi astuparea ulterioară a 
echipamentului în timpul lichefierii. În plus, componentele grele trebuie, de 
asemenea, să fie îndepărtate pentru a corespunde cu cerinţele impuse pentru 
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compoziţia GNL. Hidrocarburile grele separate de GNL pot fi apoi utilizate 
ca vânzări petrochimice sau amestecuri de benzine.  

De fapt, lichidele NGL şi/sau GPL pot avea o valoare mai mare 
decât LNG. Multe eforturi au fost făcute pentru recuperarea acestor 
hidrocarburi grele. În orice caz, cele mai multe dintre eforturi au fost depuse 
pentru îndepărtarea hidrocarburilor grele într-o uzină de NGL separată, 
localizată în amonte de înlesnirea de lichefiere GNL. 

Alternativ, deoarece toate componentele care au o temperatură de 
condensare mai înaltă decât metanul vor fi lichefiate în procesul de 
lichefiere, practic, din punct de vedere tehnic se va integrae recuperarea 
NGL în interiorul lichefierii GNL. Dublarea echipamentului de procesare şi 
a cererilor de răcire sunt evitate cu o apropiere integrată. De fapt, economii 
substanţiale de cost pot fi atinse când recuperarea NGL este integrată efectiv 
în interiorul procesului de lichefiere. 

Au existat încercări pentru recuperarea NGL înăuntrul înlesnirii 
GNL. De exemplu, componente mai uşoare de NGL sunt recuperate în 
îmbinări cu îndepărtarea hidrocarburilor C5+ utilizând o coloană de 
recuperare într-un proces preîngheţat mixt de răcire. Coloana de recuperare 
NGL este adesea cerută să opereze la o presiune relativ ridicată pentru a 
conserva cerinţele de compresie prin răcire. Deşi puterea de refrigerare este 
păstrată folosind o coloana de înaltă presiune, eficientă separării fiind 
adesea redusă semnificativ datorită condiţiilor de operare puţin favorabile, 
ca volatilitatea relativ joasă. 

Cu o atentă integrare a recuperării NGL şi proceselor GNL, eficienţa 
generală a procesului integrat poate fi îmbunătăţită simţitor, din aceasta 
rezultând creşterea recuperării NGL şi reducerea consumului de putere 
specifică. Integrarea procesului de recuperare a NGL în procesul de 
lichefiere CoP GNL, reprezintă o îmbunătăţire semnificativă în acest 
domeniu. 

 
Uzinele tradiţionale de gaz în comparaţie cu uzinele de lichefiere 
 
Un număr mare de procese de recuperare NGL a fost dezvoltat 

pentru gazul natural şi alte tipuri de gaz. Printre variatele procese de 
recuperare NGL, procesul de expansiune criogenică a devenit preferat 
pentru recuperarea lichidă a hidrocarburilor din şuvoaiele de gaz natural. În 
procesul convenţional cu turbo-extensor, gazul de alimentare la presiuni 
ridicate este pretratat pentru îndepărtarea gazelor acide, apei, mercurului şi a 
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altor contaminanţi pentru a produce un gaz purificat potrivit pentru 
temperaturile criogenice. Gazul tratat este condensat parţial folosind 
schimbul de căldură şi alte procese şi/sau răcirea externă cu propan, 
depinzând de compoziţia gazului. Lichidul condensat rezultat, conţinând 
cele mai puţin volatile componente, este apoi separat şi îndreptat spre o 
coloană de fracţionare la o presiune medie sau joasă, pentru recuperarea 
componentelor hidrocarburilor grele. Vaporii necondensaţi rămaşi, 
conţinând mai multe componente volatile, sunt extinşi către presiunea joasă 
a coloanei utilizând un turbo-extensor, rezultând în răcirea ulterioară şi 
condensarea lichidului adiţional. Cu presiunea de descărcare a extensorului 
în principiu egală cu cea a coloanei, fluxul rezultat în două faze este dirijat 
către secţiunea de sus a coloanei de fracţionare. Porţiunea de lichid rece se 
comportă ca un reflux, sporind recuperarea componentelor hidrocarburilor 
grele. Porţiunea de vapori se combină cu gazul în susul coloanei. Gazul 
combinat iese din partea superioară a coloanei ca un gaz de reziduu. După 
recuperarea răcirii disponibile, gazul de reziduu este apoi recomprimat la o 
presiune mai înaltă, propice pentru livrarea prin conducte sau pentru 
lichefierea gazului natural lichefiat. 

 
Diagrama proceselor într-o uzină tradiţională de lichefiere a gazului 

este următoarea: 

 
 

Figura 4.8 
 
Coloana de fracţionare descrisă funcţionează esenţial ca o coloană de 

dezgolire întrucât vaporii de descărcare ai extensorului nu sunt subiectul 
rectificării. Aceste componente pot fi recuperate pe mai departe dacă sunt 
rectificate. Într-o încercare de a atinge recuperări mari de lichid, eforturi 
recente s-au concentrat pe adăugarea unei secţiuni de rectificare şi metode 
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de a genera efectiv fluxuri optime de rectificare , ca de exemplu refluxul de 
gaz din figura de mai sus. 

Figura de mai jos ilustrează o diagrama tipică de bloc a înlesnirii 
GNL. Gazul conţinând predominant metan intră în înlesnirea GNL la 
presiuni ridicate şi este pretratat pentru a produce un stoc potrivit pentru 
lichefiere la temperaturi criogenice. Pretratamentul include, de obicei, 
îndepărtarea gazelor acide (sulfiţi de hidrogen şi dioxid de carbon), 
mercaptani, apă, mercur şi alţi contaminanţi. Gazul tratat este apoi supus 
mai multor stadii de răcire prin schimb indirect de căldură cu unul sau mai 
mulţi refrigeranţi, cu ajutorul cărora gazul este redus progresiv în 
temperatură până la lichefiere completă. GNL- ul sub presiune este mai apoi 
extins şi subrăcit în una sau mai multe stadii pentru a facilita depozitarea la 
o presiune puţin peste cea atmosferică. Vaporii rezultaţi şi gazul eliminat din 
vaporizare sunt reciclate în timpul procesului 

Schema îmbunătăţită a obţinerii gazului natural lichefiat: 

 
Figura 4.9 

 
Pentru că lichefierea GNL cere o cantitate semnificativă de energie 

de refrigerare, sistemele de răcire reprezintă o mare parte din înlesnirea 
GNL. Un număr mare de procese de lichefiere a fost dezvoltat, diferenţele 
constând în tipul de cicluri de refrigerare folosite. Cele mai utilizate 
tehnologii GNL sunt: 

 
1. Procesul CoP LNG. Acest proces, cunoscut formal ca procesul 

optimizat de GNL în trepte Phillips, foloseşte esenţial componente pure de 
răcire într-un aranjament integrat în trepte. Procesul oferă eficienţă şi 
siguranţă ridicate. Schimbătoarele de căldură de aluminiu şi bronz sunt mult 
folosite în aria de transfer de căldură, aprovizionând înlesnirea robustă cu 
care este uşor de operat şi foarte uşor de întreţinut. Refrigeranţii folosiţi de 
obicei sunt propanul, etilena şi metanul.  
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2. Procesul refrigerant mixt cu propan. Acest proces de răcire 
mixt furnizează un proces eficient folosind un amestec mixt de hidrocarburi, 
comprimând propan, etan, metan şi opţional alţi componenţi uşori într-un 
singur ciclu. Un schimbător mare spiralat este folosit pentru majoritatea 
ariei de transfer de căldură. Un ciclu separat de răcire cu propan este folosit 
pentru a prerăci gazul natural şi fluxurile de refrigeranţi amestecaţi la 
aproximativ –38 ºC. 

3. Procesul de răcire mixt. Acest proces include hidrocarburi grele 
într-o mixtură multicomponentă, de exemplu butan şi pentan, şi elimină 
ciclul de răcire prerăcit cu propan. Procesul prezintă simplitatea unei singure 
compresii, care este avantajoasă pentru uzinele mici de LNG. 

Pe plan istoric, îndepărtarea hidrocarburilor grele din gazul natural 
este considerată parte a condiţionării de alimentare. În majoritatea cazurilor, 
gazul de reziduu (comprimarea primară a metanului) dintr-o uzină de 
recuperare NGL este livrată înlesnirii GNL pentru lichefiere. Este normal 
pentru extracţia NGL să fie o uzină separată de înlesnirile lichefierii GNL din 
diverse motive comerciale sau geografice. Un astfel de motiv comercial este 
atunci când recuperarea şi vânzările NGL sunt mai cerute decât cele GNL. Pot fi 
de asemenea motive geografice de luat în calcul cum ar fi cazurile în care 
lichidele NGL sunt cerute în locaţii diferite decât GNL şi unde o reţea lungă de 
conducte separă cele doua uzine. Un alt motiv ar putea fi ca uzina de recuperare 
NGL poate exista deja având întâietate înlesnirii GNL. 

 
Descrierea procesului unei uzine integrate NGL-LNG 
 

O diagramă de bloc pentru un proces integrat este prezentată în 
figura 4.10. În scopul acestei lucrări, procesul CoP LNG a fost folosit pentru 
tehnologia de lichefiere a gazului. Gazul natural tratat este întâi răcit 
folosind refrigerarea din procesul de lichefiere în una sau mai multe trepte şi 
apoi introdus într-o coloană de distilare, sau coloana de îndepărtare a 
hidrocarburilor grele. 

 
 

Figura 4.10 
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4.4 Lichefierea la bord pentru vapoarele de GNL 
 
4.4.1. Introducere; tehnologia de lichefiere la scară mică 

 
Gazul natural lichefiat este transportat la o presiune aproape de 

valoarea presiunii atmosferice şi la temperaturi joase (aproximativ -160 °C) 
în rezervoare, pe distanţe lungi. În timpul transportului, o parte din LNG 
este vaporizat prin căldura din sistemul care conţine încărcătura. 
Rezervoarele cu încărcătură sunt bine izolate cu izolaţie criogenică (de 
amestec frigorific) tipică, de aproximativ 270 mm, dar totuşi pot apare unele 
scurgeri, care produc „gaz pierdut prin vaporizare” (BOG). Valorile tipice 
sunt între 0.1 şi 0.15% din total pe zi, procent care, într-o călătorie de peste 
21 de zile devine o cantitate semnificativă. Vapoarele pot folosi compresia 
de gaz şi gazul lichefiat pierdut prin vaporizare ca şi combustibil pentru 
sistemele de propulsie. Până acum, solvenţii de GNL au fost echipaţi cu 
turbine de aburi aprovizionate cu ulei combustibil greu (HFO) şi/sau GNL 
BOG. Oricum, designerii de vapoare noi mai mari, caută soluţii de propulsie 
mai economice care, combinate cu o înlesnire de relichefiere BOG la bordul 
transportatoarelor de GNL, oferă pe mai departe avantaje economice. 

Vaporizarea la bordul vapoarelor poate fi stopată prin conceptul 
procesului unui sistem de relichefiere cu BOG dezvoltat de Tractebel Gas 
Engineering (TGE), implementa la bordul unui vapor, având o capacitate 
mai mare de 200,000 m³ GNL. Procesul descris mai jos ia în consideraţie 
relichefierea BOG cu o capacitate de aproximativ 6,500 kg/ oră de BOG 
care este suficientă ca să menţină presiunea rezervorului pentru un 
transportator de o capacitate de 228,000 m³ GNL. În realitate, vitezele 
gazului după fierbere sunt întrucâtva mai mici, dar unitatea trebuie să poată 
să ţină piept cu vitezele de vârf pentru a coborî presiunea rezervorului şi de 
asemenea trebuie să reziste încărcăturilor GNL având concentraţii de azot 
relativ ridicate. 

Lichefierea gazului natural este în vigoare de mai multe decenii şi 
din 1970 capacităţile operaţiilor pe un singur tren de lichefiere au depăşit 
constant de 100 de ori capacitatea considerată pentru procesul de 
relichefiere BOG. Aceste procese folosesc cicluri mixte de refrigerare de 
diferite tipuri, pentru a atinge o putere specifică foarte joasă, pentru a 
lichefia GNL-ul. De obicei, această putere poate fi între 0.25-0.3 kW/kg 
GNL în rezervorul de depozitare. Consumul de putere este foarte important 
în asemenea instalaţii mari. 
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           În orice caz, în anii 1970 a fost, de asemenea, o vreme în care 
aplicaţiile de vârf erau implementate în multe ţări printre care SUA, Olanda, 
Belgia şi Germania. Aceasta era o vreme când experienţa criogenică era 
aplicată din industria separării aerului pentru a optimiza ciclurile de 
lichefiere a GNL şi, deşi procesul de refrigerare mixt  s-a ivit chiar mai 
devreme ca acesta, alte procese au fost utilizate pentru atingerea 
performanţelor. Acestea includeau cicluri dilatatoare de metan, cicluri 
cascadă şi închideau în laturi ciclurile de azot. Alegerea lor era stabilită 
bazându-se pe numărul de zile în care aceşti lichefianţi erau aşteptaţi să 
opereze în fiecare an. În unele cazuri, orele de operaţie erau destul de puţine 
şi astfel consumul de putere era mai puţin important. În astfel de cazuri 
costul capital era un factor extrem de puternic în alegerea procesului. 

Alţi factori pentru selecţia procesului erau: 
– pornirea rapidă şi cerinţele de oprire pentru aplicaţiile severe; 
– disponibilitate mare a dispozitivelor de eficienţă ridicată pentru 

aplicaţiile cu gaz inert; 
– fără cerinţe deosebite pentru raţia înaltă de respingere (unităţile 

funcţionează în general la capacitate 100%). 
Aceşti lichefianţi aveau în general o diferenţă de capacitate între 100 

şi 300 de tone pe zi, care se potrivea bine în rezervorul de gaz relichefiat 
pierdut prin evaporare.  

Un astfel de exemplu a fost un lichefiant de 240 de tone pe zi din 
Belgia proiectat şi construit de Tractebel pentru Distrigas. 

Uzina era mai complexă decât cerea relichefierea concentrată pe 
vapor, din mai multe motive printre care: 

– gazul era ud şi solicita uscător cu sită; 
– gazul conţinea 14% azot care solicita transportare; 
– cerinţa clientului includea azot lichid; 
De aceea, calea procesului includea o secţiune de pretratament, iar 

unitatea amestecului frigorific includea un proces de distilare în două 
coloane care separau azotul de metan. 

Ciclul de azot era ales pentru acest proces datorită motivelor 
menţionate mai sus şi de asemenea datorita faptului că azotul poate fi 
obţinut din proces. Partea de lichefiere propriu zisă era conţinută   într-o 
cutie mică şi rece care închidea schimbătoarele de căldura cu talere de 
derivă, ţevi şi comenzi într-un mediu izolat. Compresorul ciclului de azot 
era localizat într-o hală de compresie, pe când turbina de expansiune era 
localizată în afară, lângă cutia cea rece. Coloana de deazotare era localizată 
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în exterior . A existat şi o a doua uzină construită care utiliza conceptul 
ciclului de azot în Anglia şi care folosea un aranjament-ciclu similar, având 
o capacitate de 200 de tone de GNL pe zi. În timpul intensei competiţii 
pentru diferiţi lichefianţi, o cantitate considerabilă de optimizare era 
obţinută din ciclu la: presiuni de exploatare, temperaturi, aranjamente ale 
compresorului şi ale extensorului, precum şi temperatura de admisie a 
extensorului. Acestea au rezultat într-un optim consistent pentru ciclul de 
lichefiere care a fost un factor de succes pentru aceste uzine. Autorii au fost 
implicaţi cu succes în această optimizare şi în design-ul ulterior, construind 
şi începând conceptul ciclului de azot. Acest concept a fost examinat în 
detalii considerabile pentru a ajunge la planul pentru trenul de relichefiere 
de gaz pierdut prin vaporizare. 

De atunci afacerea lichefierii GNL a mers în direcţia folosirii 
uzinelor cu încărcătura de bază şi a folosirii refrigeranţilor micşti complecşi 
şi a proceselor în cascadă pentru a reduce semnificativ puterea specifică. În 
consecinţă, procesul ciclului de azot a fost puţin utilizat în industria GNL, 
deoarece era luat în calcul pentru uzinele plutitoare de GNL. În plus, a fost 
continuu îmbunătăţit pentru industria separării aerului. Schema Tractebel 
este bazată pe optimizările menţionate mai sus şi ţine cont de asemenea şi de 
dispozitivele moderne şi îmbunătăţirile de schimb. 

Merită notat şi faptul că relichefierea  de gaz pierdut prin evaporare a 
fost pusă în practică pentru vapoarele GNL încă din 1970. Totuşi, datorită 
economiei, nu a fost implementată până acum. Manipularea gazului  
lichefiat pierdut prin evaporare şi relichefierea au fost implementate în 
multe alte aplicaţii în ultimii 20 de ani, în gazul petrolier lichefiat  
refrigerat şi vapoarele cu etilenă. TGE deţine peste 60% din piaţa de primire 
în relichefierea gazului lichefiat vaporizat de la expeditorii de etilenă.  
Pentru a atinge această performanţă, TGE utilizează ciclul în cascadă  
pentru refrigerare. Respectând consumul de energie, un ciclu în cascadă  
ar fi de asemenea soluţia preferată pentru relichefierea gazului lichefiat  
după vaporizare pe navele de GNL, dar datorită nivelurilor diferite  
de temperatură uzina ar fi mai complexă decât pe un transportator  
de etilenă. Aceste sisteme pentru GNL ar cere operatori foarte  
calificaţi şi costul investiţiei ar fi de asemenea relativ ridicat. De  
aceea mult mai simplul ciclu de azot Brayton a fost ales pentru relichefierea 
GNL. 
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4.4.2 Selecţia, descrierea şi proiectarea procesului de lichefiere 
 

Pentru unităţi mici de lichefiere şi în particular pentru unităţile de 
montare, mai multe probleme devin dominante în deciziile luate în timpul 
selecţiei procesului. Acestea includ: 

– experienţa anterioară în aceste tehnologii; 
– pornire/oprire rapidă şi flexibilitate; 
– simplitatea uzinei; 
– abilitate de a opera în timpul călătoriilor; 
– spaţiul la bord poate fi limitat; 
– cost scăzut; 
– instalare uşoară, 
– siguranţa-un număr scăzut de inventare riscante în uzină. 
Fiecare dintre aceşti parametrii împing proiectantul către un ciclu 

apropiat de azot. În selectarea condiţiilor optime de proces, există câţiva 
parametrii care sunt importanţi printre care: 

– presiunea de lichefiere a BOG (cu cât este mai mare, cu atât mai 
bine); 

– temperatura BOG (cu cât este mai mică, cu atât mai bine); 
– compoziţia gazului. 
Din nefericire, cu cât este comprimat mai mult BOG- ul, cu atât mai 

scump este costul compresiei şi cu atât mai cald devine gazul lichefiat după 
vaporizare. Deci primii doi parametrii lucrează unul împotriva celuilalt. Al 
treilea parametru este determinat de încărcătura care este transportată. De 
aceea un singur, simplu compresor BOG în trepte a fost selectat pentru 
procesul TGE. Refrigerarea care trebuie să fie prevăzută pentru a fi răcit, 
condensat şi pentru a subrăci GNL- ul atinge temperaturi între –50 °C şi –
170 °C. Odată ce presiunea BOG este joasă, condensarea se face la o rată 
îngustă de temperatură care face ciclul de lichefiere termodinamic mai puţin 
eficient. De aceea, experienţa ciclurilor de azot dintre anii 1970-1980 a fost 
revizuită şi optimizată pe mai departe pentru a furniza soluţii noi 
relichefierii BOG. 

Selecţia unei configuraţii de ciclu optime necesită o apreciere a unui 
număr de probleme specifice, incluzând: 

– mari diferenţe de temperatură înseamnă mari pierderi de energie; 
– circulaţia mare a refrigerantului înseamnă scăderea pierderilor de 
presiune mari şi de aici pierderi mari de energie, dacă nu cumva este 
folosit un echipament mare pentru a reduce scăderile de presiune în 
schimbătorii de căldură şi în ţevi; 
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– dispozitivele de capacităţi mari au în general eficientă mai mare, 
– un dilatator de gaze are o raţie optimă a presiunii pentru o mai 
mare eficienţă; 
– o roată de compresor cuplată la un dilatator are de obicei o raţie 
maximă a presiunii de aproximativ 1,4 . 
Datele menţionate anterior ghidează proiectantul în selectarea unei 

soluţii optime şi, aplicând aceste “reguli”, el poate să obţină o secvenţă de 
optimizare care va conduce în final la soluţia preferată. Aceasta a fost 
realizată de TGE ţinând cont experienţa în design şi operaţiile din 1970 
înainte.  

O reprezentare calitativă a optimizării pentru procesul de relichefiere 
BOG arată că a existat o valoare minimă pentru consumul de putere pentru a 
lichefia BOG- ul . Puncte importante de comparare pentru optimizare au fost 
presiunile sistemului ciclului de azot. 

Conceptul procesului TGE pentru relichefierea gazului vaporizat în 
cursul stocării este bazat pe clasicul ciclu Brayton. BOG-ul este retras din 
rezervoarele încărcăturii şi comprimat la o presiune de aproximativ 3-6 bari. 
Este apoi lichefiat într-un schimbător principal de proces (lichefiantul de 
BOG). Gazul lichefiat este coborât la presiunea din rezervor într-o supapă 
separată şi împrăştiat în fiecare dintre rezervoarele cu încărcătură de pe 
vapor. Procesul este creat astfel încât să obţină gaz BOG 100% lichid, la 
presiunea din rezervor. Răcirea şi lichefierea BOG este făcută cu schimburi 
de azot rece şi gazos. 

Principalul ansamblu de schimbătoare de căldură este reprezentat de 
un schimbător din aluminiu care are 3 trepte. BOG -ul este răcit în prima 
treaptă, pe când azotul este răcit în a doua treaptă. În a treia treaptă se află 
azotul rece la o presiune foarte scăzută care furnizează răcirea în proces. În 
sistemul TGE, acest schimbător de căldură este un singur bloc, dar atenţia a 
fost îndreptată asupra configuraţiei locaţiei orificiului de BOG pentru a evita 
mari solicitări termice care altfel ar fi culminat cu BOG supraîncălzit în 
timpul călătoriilor cu balast. Azotul este comprimat într-un compresor turbo 
cu trei trepte la o presiune ridicată. Este răcit după fiecare etapă într-un 
schimbător de căldură cu tuburi la o temperatură ambiantă utilizând apa din 
mare ca răcitor. Temperatura apei mării are de obicei între 0° şi 32° C. 
Azotul prerăcit la temperaturi mari este apoi trimis la lichefiantul de BOG şi 
îngheţat până la -80°C – -110°C. Azotul îngheţat la presiuni ridicate este 
îndreptat către extensorul care este direct legat de a treia treaptă a 
compresorului, formând un “Compandor” (compresor extinctor de 
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dinamică). Temperatura de ieşire a azotului cu presiune scăzută este de 
aproximativ –170°C până la –180°C. Ciclul pe care temperaturile şi 
presiunile au fost optimizate să îl furnizeze, are cel mai mic consum practic 
de putere.  

Azotul este circulat într-un circuit închis cu pierderi minime. 
Pierderile sunt compuse dintr-un supliment de o puritate ridicată dintr-o 
unitate de producţie de pe vapor. Azotul refrigerat trebuie să fie de o puritate 
ridicată şi să fie foarte uscat pentru a evita blocajele trecerilor 
schimbătorului în timpul operaţiei şi trebuie de asemenea să aibă un conţinut 
scăzut de oxigen. Combinaţia dintre compresia în trei trepte cu o expansiune 
turbo de mare eficienţă folosind nivelurile corespunzătoare ale presiunii 
asigură o eficienţă ridicată a procesului total. Consumul total de energie este 
de aproximativ 0.75 kWh/kg.  

Uzina a fost proiectată pentru instalarea a 228.000m³ pe o 
ambarcaţiune de expeditor de gaz care este proiectată pentru depozitarea şi 
transportarea gazului natural lichefiat (GNL). 

Şirul de compoziţie al încărcăturii de mai sus a fost utilizat pentru a 
proiecta ciclul procesului şi echipamentul. Calculul performanţelor uzinei a 
estimat că acolo vor exista nişte îmbogăţiri ale gazului vaporizat în timpul 
călătoriei, deşi acesta este minimizat cât de mult posibil când şuvoiul de 
GNL este injectat în fiecare dintre lichidele din rezervoarele încărcăturii. Nu 
în ultimul rând, performanţele uzinei au fost bazate pe condiţiile de ‘cel mai 
rău caz’ calculate. 

Fiind dată o capacitate a încărcăturii de 228.000 m³ şi o densitate 
maximă pentru GNL de 470 kg/m³ şi o rată a pierderii prin evaporare de 
0,14% rezultă o capacitate de 6.250 kg/h. 

În realitate, rata pierderii prin evaporare va fi ceva mai mică, poate 
undeva între 5.500 şi 5.800 kg/h, depinzând de compoziţia încărcăturii de 
GNL. Marginile proiectate au fost foarte atent discutate în acest proces.  

Economisirea echipamentului a fost, de asemenea, luată în calcul şi 
în proiectarea TGE. Două compresoare de BOG sunt antrenate în proiectare. 
Un singur schimbător criogenic a fost folosit pentru că acesta este un 
serviciu foarte curat şi similar dispozitivelor de ciclu. Încrederea în turbo-
dispozitivul din funcţia azotului, atât compresoarele cât şi extensoarele sunt 
de ajuns să justifice utilizarea unui singur concept de o singură maşină 
pentru ambele maşini. Dacă uzina de lichefiere este închisă din orice motiv, 
atunci un oxidant termal este folosit ca baza pentru aşezarea BOG -ului care 
va fi mai apoi depozitat în rezervoare. Produsul GNL emanat din principalul 
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schimbător de căldură va conţine o mică cantitate de gaz care va conţine o 
cantitate substanţială de azot. Acesta ar trebui injectat în încărcătura de GNL 
în fiecare din calele de încărcătură pentru a se asigura că este reabsorbit de 
încărcătura lichidă. Aceasta previne orice îmbogăţire a GNL -ului şi 
dezvoltarea unui gaz bogat în azot, în consecinţă, menţinând compoziţia 
GNL relativ constantă în timpul călătoriei. De aici, compoziţia gazului 
lichefiat este aceeaşi ca şi în alimentarea lichefiantului cu un flux de 6250 
kg/h. 

 
4.4.3. Descrierea uzinei de relichefiere a gazului vaporizat BOG 

 
O singură relichefiere completă are următoarele componente majore: 

•Compresorul de vaporizare după fierbere (2x105%); 
Rolurile compresorului sunt: 
– de a alimenta cu BOG schimbătoarele criogenice de căldură; 
– de a trimite BOG la oxidantul termal (în cazul eşecului uzinei de 

relichefiere); 
•Extensorul de azot/ unitatea de compresie (1x105%) 
•Extensorul de azot/sistemul de compresie constând în 3 

trepte de compresie conduse de un singur motor şi o singură treaptă a 
extensorului; 

– tipul compresorului: orizontal, 3 trepte, centrifugal, 
– tipul extensorului : orizontal, o singură treaptă, o singură turbină 

de toleranţă conectată direct la un compresor care este folosit ca frână pentru 
extensor.  

Acesta este un compresor integral cu mai multe rotaţii în a treia 
treaptă a roţii compresorului ataşată la echipamentul compresorului 
principal, dar asistat de turbo-extensor. Expansiunea de la o presiune 
ridicată la una joasă este realizată în treptele extensorului. Extensorul 
produce aproximativ 1200 kW de energie care este absorbită de “frâna” care 
reprezintă a treia treaptă. Aceasta este energia care este extrasă pentru a 
furniza răcirea necesară pentru procesul de lichefiere. Azotul comprimat 
este răcit în trei răcitoare de gaz folosind apei marii. Aproximativ 700 m³/h 
de apă din mare cu temperatura de 32°C este cerută şi produce o creştere de 
6°C în răcitoare. Răcitoarele de gaz sunt de tipul cu tuburi şi pereţi, cu apă 
din mare pe partea cu tuburi şi gaz pe partea cu pereţi pentru o mai uşoară 
curăţare. Tuburile sunt fine, din materiale de construcţie compatibile cu 
mediul din apei mării. Acestea sunt de preferat să fie din alamă sau titan. 
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Un schimbător de căldură criogenic este folosit pentru condensarea 
BOG- ului comprimat prin schimb indirect de căldură utilizând azot rece 
după descărcarea turbinei ca mediu de schimb de căldură. Acesta este un 
schimbător în trei trepte aflat pe o platformă de oţel. Înainte de a introduce 
treapta de expansiune a companderului, azotul este trecut prin bolta 
principalului schimbător de căldură, ajungând până la azotul rece expandat. 
În acest fel azotul rece la presiune joasă se răceşte în acelaşi timp cu azotul 
cald la presiune ridicată şi condensează BOG -ul. 

Sistemul de colectare a BOG 
BOG este colectat în racordarea vaporilor din calota rezervorului de 

încărcătură şi este îndreptat către compresorul de vaporizare. Pentru a 
controla absorbirea, lichidul produsului de gaz natural lichefiat produs de 
unitatea de lichefiere poate fi injectat. Totuşi, aceasta va fi cerută doar în 
cazuri extreme şi la început. 

Sistemul de întoarcere a GNL -ului condensat 
Lichidele din supapă sunt trimise înapoi în rezervorul încărcăturii 

printr-un condensator. În timpul începerii procesului este utilizată o alta rută 
deoarece supapa de control trebuie să fie mai mare când măreşte 
vaporizarea. Odată ce sunt atinse condiţiile potrivite de operare este folosită 
calea supapei mici. GNL -ul este îndreptat spre fiecare dintre rezervoarele 
încărcăturii pentru a echilibra chiar şi scurgerile relichefiate . Orice gaz 
incondensabil din procesul de lichefiere este îndreptat către fiecare din 
rezervoarele de GNL pentru a permite unele reabsorbţii ale gazului în cele 4 
rezervoare de încărcătura GNL. 

Unitatea de control este de obicei integrată în vapor şi în arhitectura 
sistemului de control al încărcăturii. Unitatea de control este completă 
incluzând toate verificările de proces şi de siguranţă necesare şi 
monitorizarea vibraţiilor pentru echipamentul de rotaţie. Toate instrumentele 
folosite pentru uzina de gaz, dispozitivele acestei sunt pentru aplicaţie 
marină şi sunt rezistente la şocuri. Controlul compresorului este bazat pe 
vânzătorii care preferă controale standard. Rastelul de control este în mod 
normal proiectat pentru a fi urcat într-un loc sigur. 

Sistemul de relichefiere BOG este proiectat pentru folosirea într-un 
locaş al compresorului cu un compartiment de procesare şi o cameră a 
aparatelor fără gaz. Sistemul este compus din 6 unităţi legate: 

– compresoare BOG, cutie de viteze, motor, ulei de sistem, fiecare 
pe o structură de bază comună; 
– compresorul/extensorul de refrigerare, cutie de 
viteze/echipamentul de viteze, motor, inter-răcitoare, ulei de sistem, 
fiecare pe o structură de bază comună; 
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– principalul ansamblu de schimbător  izolat şi acoperit de oţel 
inoxidabil. 
Se presupune că compresorul ciclului de azot combinat şi turbo-

extensorul sunt localizate într-o zonă sigură, în consecinţă permiţând 
utilizarea unor dispozitive de cost redus ca cele aplicate în industria 
separării aerului matur. 
 

4.4.4 Moduri de operare şi sisteme de pază 
 

Unitatea de relichefiere BOG va fi solicitată să opereze la 60-90% 
din capacitatea sa de proiectare în majoritatea timpului, pe toată durata de 
viaţă a vaporului. Va exista gaz vaporizat produs în timpul călătoriei cu 
încărcătură precum şi în timpul călătoriei cu balast când vaporul are o 
încărcătură mică de GNL în rezervoarele şi se întoarce pentru încărcătura 
viitoare. În momentele în care creşterea presiunii în spaţiul de vapori este 
mică, în timpul călătoriilor de balast, unitatea poate să se oprească/să 
pornească relativ frecvent. De exemplu, luând o fluctuaţie diferenţială de 
presiune de aproximativ 100 bari în rezervoarele încărcăturii, unitatea de 
relichefiere BOG se poate opri/poate porni în fiecare zi mergând 9-12 ore, 
coborând presiunea în rezervoarele de încărcătură şi apoi oprindu-se. 

Procesul ciclului de azot este foarte permisiv în acest tip de ciclu 
start/stop deoarece este uşor de operat. Ciclul este în primul rând încărcat cu 
azot la o presiune imediată de 9-10 bari , căci unitatea azotului poate înlocui 
aceasta fără compresie ulterioară. Unitatea poate fi apoi  pornită, pornind 
ciclul compresorului. Turbo-extensorul este cuplat la compresorul principal 
printr-un mecanism şi astfel se roteşte dar foloseşte puterea motorului 
pentru a ridica presiunea azotului. Intrândurile giruetelor sunt apoi deschise 
încet utilizând o succesiune preprogramată pentru a se asigura că răcirea nu 
este atât de rapidă încât să impună un şoc termic sistemului. Odată ce 
giruetele de ghidaj ale extensorului se deschid, efectul de răcire creşte, şi 
schimbătorul principal răceşte semnificativ. Acest proces poate fi controlat 
utilizând o secvenţă preprogramată care să atingă temperaturile corecte de 
operare în maxim 2 ore. Apoi unitatea poate lichefia la capacitate maximă, 
dacă se cere. Odată răcită, unitatea poate fi pornită şi oprită într-o oră în 
secvenţa preprogramată. 
          Compoziţia finală a azotului este realizată de un controlor de 
presiune, care ia un semnal de la absorbirea compresorului ciclului (sau 
ieşirea extensorului). Acesta este folosit ca un optimizator de presiune al 
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ciclului care să asigure că consumul de putere este minim. Odată ce unitatea 
se răceşte, compoziţia azotului este cerută, din două motive: 

– există o compresie şi o răcire netă care cresc densitatea netă a 
azotului; 

– există pierderi de azot prin compresor şi sigiliul extensorului. 
În stare stabilă, amestecul de azot este doar pentru sigilii, care ajunge 

până la 60-100 Nm³/h de azot pur. Calitatea azotului este importantă, 
întrucât ciclul va atinge temperaturi de sub -170°C, cerând azot perfect 
uscat. Experimentul TGE a fost bazat pe stocul de azot criogenic al sursei, 
dar nişte generatoare de azot pot de asemenea produce azot foarte uscat. 
Economiile compresiei sigiliilor au fost evaluate şi utilizarea unui generator 
de azot se dovedeşte a fi cea mai bună opţiune. Gazul vaporizat BOG are 
nevoie să fie dispus în timpul întreruperilor de putere. Aceasta este făcută 
fie de un încălzitor, dacă este disponibil, prin alimentare la un motor cu o 
propulsie dublă de combustibil. Capacitatea este suficientă pentru a 
considera cantitatea completa de BOG în cazul unui eşec al sistemului de 
refrigerare/lichefiere. Unitatea de relichefiere a sistemului ESD ar trebui, în 
mod normal, să fie integrată în sistemul ESD al vaporului. Sistemul de 
închidere de urgenţă este operat hidraulic şi trebuie să fie activat automatic 
în caz de: 

1. alarmă de incendiu-presiune joasă în gaura de tubulatură din ESD, 
prin obturatorii fuzibili termali; 

2. alarma de gaz-activată de sistemul de detectare a gazului; 
3. proasta funcţionare a compresorului sau extensorului; 
4. puncte de  chemare manuale. 
Puterea va fi cerută de un driver mare şi mai multe drivere mai mici. 

Driverele instalate vor fi împărţite după cum urmează: 
– compresorul ciclului; 
– compresoarele BOG; 
– circuitul lubrifierii compresorului va necesita 2 pompe. 
Facilităţile vaporului includ, în mod normal, atât sisteme de azot cât 

şi de aer instrumental. Aerul instrumental este cerut la o presiune de 
aproximativ 8 bari şi punctul de condensare a apei mai mic de – 40 °C. 
Cantitatea de aer este de sub 30-40 Nm³/h. Cele două generatoare de azot 
localizate pe vapor trebuie să furnizeze azot de calitate după cum urmează: 

– capacitate de 150 Nm³/h pe unitate; 
– presiunea de descărcare 8-10 bari g; 
– punct de rouă de -100°C sau chiar mai mic; 
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– puritate 99%; 
Aproximativ 80-120 Nm³/h vor fi utilizaţi de dispozitivele de 

etanşare şi de epurare îngheţată. Aceasta este realizată cu uşurinţă de unul 
dintre generatoarele de azot. A doua unitate poate fi utilizată pentru a mări 
viteza secvenţei de pornire a unităţii de lichefiere după ce a fost închisă 
pentru o perioadă lungă de timp şi după ce presiunea de stabilizare a scăzut 
semnificativ. 
 

4.4.5 Aspecte economice ale relichefierii BOG 

 
Tabelul 4.3 

 
Piaţa de gaz natural lichefiat a lărgit costul diferenţial dintre 

combustibil şi folosirea vapoarelor cu BOG la bord. Preţul Henry- Hub- ului 
a crescut recent la peste 5$/MMBtU şi preturile HFO sunt relativ statice în 
comparaţie cu cele ale GNL- ului. De aici este o creştere diferenţială între 
HFO şi GNL făcând utilizarea relichefierii BOG mai atractivă pe vapoarele 
care folosesc HFO. Situaţia cu dieselul marin MDO, este destul de diferită. 

Bazate pe utilizarea HFO-ului pe vapoare în ambarcaţiunile cu viteză 
mică, cifrele se arată favorabile pentru implementarea relichefierii BOG 
care economiseşte peste 2 milioane US$, bazându-se pe 150 $/ tonă cost de 
HFO şi un preţ al GNL de 5$/MMBtU. Sunt prognozate astfel de lucruri în 
3-5 ani. Referindu-se la preţurile Henry Hub , GNL-ul a fost puţin mai ieftin 
decât HFO până în 2002, iar acum este cu aproximativ 15-20% mai scump . 
Când combustibilul este diesel, imaginea este mai puţin clară din cauza 
preţului mare al MDO. 

Anul şi sursa  MDO GNL HFO 

2002 US $/ tonă 210 156 135 
2004, 
Rotterdam US $/ tonă 365-370 - 146-150 

2004 pentru 
GNL US $/ tonă - 250-270 - 

2004, Suez, 
Singapore US$/ tonă 375-380 - 174-178 

 MJ/ kg 41,8 49,2 40,4 
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Concluzii 
Utilizarea proceselor de relichefiere BOG bazate pe clasicul ciclu 

Brayton a fost considerată un beneficiu pentru vapoarele de gaz natural 
lichefiat de multe decenii. Tehnologia procesului a fost în funcţionare în mai 
multe uzine de lichefiere de pe uscat şi în facilităţi de separare a aerului, 
dându-i o excelentă platformă pentru aplicarea pe expeditoarele cu GNL la 
bord. Cifrele pentru relichefierea BOG sunt foarte atractive, considerând 
folosirea HFO ca combustibil fundamental pe transportatoarele maritime de 
GNL.  
 

4.5. Depozitarea gazului natural lichefiat 
 

4.5.1 Generalităţi, elemente componente ale rezervoarelor 
supraterane 
 

 
 

Figura 4.11 
 
          În figura 4.11 este prezentat un rezervor de depozitare a gazului 
natural lichefiat, cu echipamentele exterioare de acces. 

Există trei categorii de rezervoare pentru depozitarea GNL-ului, aşa 
cum sunt prezentate în continuare. 
           Primul tip de rezervor este rezervorul cu un singur compartiment, 
care este construit în varianta unui rezervor simplu sau ca un rezervor cu 
pereţi dubli astfel că numai peretele interior trebuie să îndeplinească 
cerinţele reglementate asupra conductibilităţii temperaturii de depozitare a 
produsului. 
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           Al doilea tip de rezervor este rezervorul cu două compartimente 
construit în aşa fel încât peretele interior respectiv cel exterior sunt capabili 
să reţină depozitat lichidul lichefiat. 
           Al treilea tip  de rezervor este asemănător cu rezervorul precedent, 
numai că peretele exterior al acestuia este proiectat să reţină lichidul şi să 
ventileze vaporii rezultaţi în cazul în care există scăpări de GNL. Acesta 
este cel mai avansat tip de rezervor. 
            Aceste trei tipuri de rezervoare mai sunt clasificate în funcţie de 
poziţia lor în raport cu suprafaţa solului, şi anume: 

– rezervoare supraterane; 
– rezervoare îngropate; 
– rezervoare subterane. 

            Cel mai mare rezervor construit în lume este rezervorul de tipul trei, 
de tip suprateran. Peretele interior al unui astfel de rezervor este fabricat din 
aliaj de oţel cu nichel 9%, iar peretele exterior este confecţionat din beton 
armat şi beton precomprimat. Aliajul este folosit ca material la 
confecţionarea peretelui interior, fiind capabil să reţină lichidul la 
temperaturi criogenice de aproximativ –160ºC. Peretele interior este foarte 
bine etanşat, pentru a nu exista posibilitatea unor scurgeri de GNL. 
 

Descrierea unui rezervor suprateran de tipul trei de 200000 m³ 

 
 

Figura 4.12 
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Specificaţii tehnice : 
– tipul rezervorului: rezervor suprateran , tipul trei; 
– materialul folosit pentru peretele interior: aliaj de oţel cu nichel 

9%; 
– materialul folosit pentru peretele exterior:beton precomprimat 

armat; 
– componentele părţii superioare: dale din beton cu punte 

suspendată; 
– bariera secundară: protecţie exterioară peretelui interior din aliaj 

căptuşit cu spumă poliuretanică , până la înălţimea de 5 m; 
– baza rezervorului este izolată termic; 
– prezintă rezistenţă la seisme; 
– volum: 200000 m³;  
– presiunea maximă admisă: 29 kPa. 

         Rezervorul suprateran este răcit la partea de jos cu etilen glicol. 
Calculele hidraulice şi procesele simulate determină înălţimea maximă a 
rezervorului. De exemplu pentru rezervorul de mai sus , în urma calculelor 
şi simulărilor, respectând cerinţele tehnice precum şi pe cele de siguranţă şi 
securitate , au fost determinate dimensiunile ,după cum urmează : 

– diametrul peretelui interior 84 m; 
– nivelul la care ajunge lichidul: 36,22 m; 
– nivelul maxim operaţional: 35,92 m; 
– înălţimea rezervorului interior: 37,61 m; 
– distanţa dintre cei doi pereţi: 1200 mm; 
– diametrul peretelui exterior: 86,4 m; 
– înălţimea peretelui exterior: 52,4 m. 
Nervura de oţel instalată pe suprafaţa interioară a peretelui exterior 

măreşte rezistenţa acestui perete. Sistemul de izolaţie existent între cei doi 
pereţi asigură păstrarea temperaturii scăzute din interiorul rezervorului, 
oprind pierderile de căldură. În cazul unei scurgeri accidentale de lichid 
criogenic, acesta va ajunge în spaţiul de retenţie dintre cele două containere. 
Etanşeitatea peretelui exterior este asigurată de sistemul de protecţie, bariera 
secundară şi de spuma poliuretanică de pe peretele rezervorului exterior din 
beton. Peretele exterior asigură şi protecţia în cazul unui accident survenit 
din exterior, având o rezistenţă mecanică mare. 

Sistemul de răcire de la baza rezervorului este instalat astfel încât să 
se evite formarea unui strat de gheaţă. Armătura acoperişului este constituită 
din o membrană de oţel cu grosimea de 5mm, întărită cu fier beton dispus în 
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direcţie radială şi tangenţială. Structura din oţel este construită pe dale de 
beton, iar pentru a fi mutat în poziţie finală se foloseşte presiunea aerului. 
Armăturile sunt unite cu un inel de oţel de compresie ancorat în grinda – 
inel de beton, a acoperişului prin sudură. 

 
a) Descrierea peretelui interior al rezervorului   
Caracteristici generale : 
– tipul rezervorului: rezervor etanş confecţionat din aliaj de oţel cu 

nichel 9%; 
– capacitate: 200.000 m³; 
– presiunea maximă admisă în interior: 29 kPa; 
– temperatura: –170 º C; 
– depresiunea normată: -0.5 kPa; 
– diametrul interior: 84 m; 
– înălţimea: 37,61 m. 
– debitul maxim de încărcare: 11.000 m³/h; 
 
b) Designul static  
Rezervorul este dimensionat pentru a depozita 200000 m³ de GNL la 

temperatura de -160 º C. În spaţiul mort de la baza rezervorului adiţional a 
fost adăugată o pompă cu NPSH 2 m şi o toleranţă pentru mişcări seismice . 
În plus a fost adăugată o suprafaţă plutitoare aşezată sub nivelul de 
proiectare pentru a determina nivelul lichidului din interior. Presiunea 
vaporilor este egalizată pe ambii pereţi ai rezervorului în momentul în care 
avem un capac deschis pe peretele interior. Rezervoarele sunt neancorate şi 
nefixate rezistând la mişcări seismice prevăzute în proiect în funcţie de zona 
seismică în care se află. 

 
c) Încărcările rezervorului pe suprafaţa circulară  
Forţele care acţionează pe suprafaţa circulară a rezervorului sunt 

următoarele : 
– presiunea lichidului depozitat în interior asupra peretelui; 
– presiunea verticală datorată încărcăturii componentelor 

antiseismice; 
– presiunea convectivă. 
 
d) Rezistenţa la răsturnare 
Baza învelişului este aşezată pe izolaţie şi are aproximativ aceeaşi 

temperatură cu baza peretelui interior. În cazul unei scurgeri de GNL prin 



 

 - 174 -

peretele interior nu va avea loc un şoc termic asupra peretelui exterior. Dacă 
baza peretelui exterior ar fi situată la mijlocul izolaţiei, temperatura sa ar fi 
mai ridicată, astfel că în cazul unei scurgeri de GNL ar avea loc un şoc 
termic . 

 
e) Protecţia la colţurile rezervorului 
În cazul unei scurgeri din rezervor, GNL-ul se va acumula în spaţiul 

gol dintre peretele interior şi cel exterior răcind colţul de jos al peretelui. 
Pentru a preveni crăparea peretelui de beton protecţia termică va fi asigurată 
de izolaţia din sticlă celulară, stratificată prin plăci de inox.  

În figura următoare este reprezentată protecţia la colţurile 
rezervorului. 

 
 

Figura 4.13 
 

f) Puntea suspendată  
Este construită să reziste la încărcătura sa, încărcătura izolaţiei, 

diferenţei de presiune, încărcăturilor antiseismice precum şi greutăţii 
componentelor antiseismice. La exterior, este confecţionată din aluminiu şi 
este izolată termic cu fibră de sticlă stratificată.  
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g) Designul termic 
Sistemul de izolaţie termică este proiectat să nu permită o pierdere 

mai mare de 0.05% pe zi din temperatura de lichefiere. Fundaţia de beton 
are o temperatură de 10º C, datorită încălzirii de la baza rezervorului precum 
şi din cauza efectului radiaţiilor solare. 

 
h) Descrierea peretelui exterior al rezervorului  
Containerul exterior este construit din beton precomprimat armat. 

Construcţia de beton este făcută să reziste la încărcăturile normale de 
utilizare precum şi în cazul unor posibile accidente. 
 

i) Structura betonului 
 Placa circulară  de la baza containerului are un diametru de 91 m 
şi o grosime între 1.8 şi 2.1 m. Placa este susţinută ţevi de oţel. Peretele 
cilindric este confecţionat din beton precomprimat. Secţiunea peretelui la 
bază este mai mare, ea micşorându-se odată cu creşterea în înălţime. O 
centură orizontală, inelară din beton precomprimat completează peretele. 
Funcţia centurii este aceea de a reţine forţele verticale rezultate din greutatea 
acoperişului. 

 
j) Criterii de design 
Containerul de beton este construit respectând condiţiile impuse de 

standarde, în patru faze şi anume: 
– faza de construcţie; 
– faza operaţională; 
– faza de teste; 
– faza de urgenţă. 
Structura din beton este construită pentru a rezista în condiţii 

normale de exploatare, precum şi în alte condiţii apărute în timpul 
proceselor, având capacitatea de a reţine lichidul în cazul unor scurgeri. Din 
condiţiile de durabilitate, rezultă că o crăpare a suprafeţei peretelui din beton 
este limitată . 

 
k) Încărcările asupra peretelui din beton 

  Aceste încărcări apar din următoarele cauze: 
– greutatea rezervorului: beton, rezervorul interior din oţel, 

armăturile din oţel, puntea superioară; 
– GNL –ul; 
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– instalaţiile şi conductele rezervorului; 
– încărcăturile acoperişului; 
– vântul; 
– zăpada; 
– diferenţele de temperatură dintre platou-perete-acoperiş. 

     Urgenţele pot apare: 
– în caz de cutremur; 
– în caz de scurgeri accidentale; 
– în caz de suprapresiune; 
– în caz de radiaţii asupra zonei adiacente; 
– în cazul unor atacuri teroriste, la impactul cu o rachetă. 
Costurile imense efectuate pentru construcţia unui asemenea 

rezervor se pot reduce considerabil construind rezervoare cât mai mari. 
Odată cu costurile scade foarte mult şi suprafaţa construită. De exemplu, 
comparând rezervoarele de 150.000 m³ cu cele de 200.000 m³, la cel mai 
mare se reduc costurile cu aproximativ 12 % şi suprafaţa construită cu 
aproximativ 33 %.  
 

4.5.2 Scăpări dintr-un rezervor de gaz natural lichefiat criogenic 
la presiune atmosferică 

  
În cazul unui astfel de rezervor (depozit), presiunea fazei azoase este, în 
general, neglijabilă (câteva sute de milibari) în raport cu presiunea 
hidrostatică de la baza rezervorului (fundul rezervorului), care ea însăşi 
variază în funcţie de natura produsului depozitat. 

      În caz de scăpări, depresurizarea este foarte slabă şi puţin lichid se 
vaporizează instantaneu. Majoritatea cantităţii de produs se scurge sub 
formă  de lichid rece care se împrăştie pe sol. 

 
           Estimarea debitului prin fisură 
 Debitul masic poate fi calculat printr-o aproximare, aplicând formula 
lui Bernoulli la presiunea hidrostatică a lichidului şi la suprafaţa fisurii 
(spărturii): 
 

      
L

DL
PhgSCQ

ρ
ρ Δ

+Δ⋅⋅⋅⋅=
22        (4.1) 

 

ρL= densitatea lichidului la temperatura considerată, în kg/m3; 
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CD= coeficient de contracţie – pentru orificiu în perete subţire: 0,6; 
                                              – pentru ruptura braţului de încărcare: 0,9; 
S= suprafaţa orificiului, în m2; 
g= 9,81 m/s2 – acceleraţia gravitaţională; 
∆h= înălţimea lichidului în rezervor, deasupra orificiului, în m2; 
∆P= diferenţa dintre presiunea gazului în rezervor şi presiunea de 

descărcare (presiunea atmosferică în general), în [Pa]. 
             Formarea norului 
            Norul gazos emis în atmosferă se datorează vaporizării lichidului 
rece legat de schimbările termice cu mijlocul înconjurător exterior (sol 
atmosferă). 

În cursul scurgerii, debitul de vaporizare creşte pe toată durata fazei de 
extensie a produsului criogenic pe sol apoi se diminuează treptat pe măsură 
ce solul se răceşte. Singurele aporturi termice sunt legate de radiaţia solară, 
a aerului şi a efectului vântului. 

 
Figura 4.14 
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Evaluarea debitului gazos – aproximare matematică 
 
 Aportul termic al solului 
           Acesta constituie sursa esenţială de căldură furnizată lichidului, care 
de fiecare dată este mai importantă pe margini decât în mijlocul întinderii de 
lichid scurs (băltire). Întinderea de lichid scurs este supusă la temperatură 
constantă, fluxul termic fiind dat de formula simplificată: 
 

( )
t

ebsol
sol ⋅⋅

−⋅
=

απ
θθλφ           [w/m2]     (4.2) 

 
formulă în care mărimile care intervin au următoarea semnificaţie: 

λ= conductibilitatea termică a solului (w.m-1.k-1); 
α= difuzibilitatea termică a solului (m2/s); 
θsol= temperatura solului (K); 
θeb= temperatura de fierbere a produsului (K); 

Dependenţa λ şi α în funcţie de natura solului este prezentată în 
tabelul următor:  

 

Natura solului λ 
(w/m.K) 

α 
(m2.s-1) 

Sol moale 0,9 4,3 
Beton 1,5 6,5 
Beton izolat 0,7 4,7 
Sol nisipos uscat 0,3 2,0 
Sol nisipos 8%uscat 0,6 3,3 
Pietriş 2,5 1,0 

 
Tabelul 4.3 

 
Aportul termic al aerului se poate calcula cu formula: 

          Φaer  = haer[θ0-θeb]         (4.3) 
cu: -haer   - coeficient de convecţie (w.m-2.K-1), 

        -θ0      = temperatura aerului în K; 
        -θeb    = temperatura de fierbere la presiune atmosferică în K. 
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Coeficienţi de convecţie ai câtorva gaze sunt prezentaţi în tabelul următor:  
 

Produs haer (w/m2/k) 

Metan 10,0 
Etan 9,0 
Propan 7,5 
Butan 6,0 
Etilenă 9,0 
Propilenă 7,5 
Butilenă 6,5 
Butadienă 6,0 

 
Tabelul 4.4 

     
        Aportul termic al radiaţiei solare 

  Fluxul solar variază în funcţie de condiţiile climatice şi oră. Este 
cuprins între 400 şi 1000 w/m2.Bilanţul termic general se scrie: 

 
                 Φtotal=Φsol+Φaer+Φsolar     (4.4) 
 

4.6 Măsuri de siguranţă în operaţiunile cu gaze naturale 
lichefiate criogenic 
 
     Pentru a defini siguranţa în operaţiunile cu GNL, trebuie să ne întrebăm: 
„Ce este un dezastru produs de GNL?”. În industria GNL se produc aceleaşi 
dezastre obişnuite ca şi în cazul altor tipuri de instalaţii de gaze, şi sunt luate 
măsuri de siguranţă care apar în orice altă activitate industrială . 

Sistemele de micşorare a riscului trebuie instalate pentru a reduce 
posibilitatea accidentelor de muncă şi pentru a asigura protecţia mediului 
înconjurător şi a ecosistemului. Ca în orice altă ramură industrială, 
operatorii GNL trebuie să se supună tuturor regulilor, standardelor şi 
codurilor în vigoare pe plan internaţional, naţional sau local . 

În afară de dezastrele industriale şi măsurile de siguranţă obişnuite, 
GNL prezintă şi măsuri de siguranţă specifice. În eventualitatea unei scăpări 
accidentale de GNL, zona de siguranţă din jurul obiectivului protejează 
comunităţile învecinate de rănirea persoanelor, afectarea proprietăţilor sau 
de foc. Singurul accident care a afectat populaţia şi mediul înconjurător a 
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avut loc în Cleveland , Ohio, în 1944. Rezultatele cercetării accidentului de 
la Cleveland au influenţat standardele de siguranţă folosite în zilele noastre. 

 

 
 

Figura 4.15 
 

Într-adevăr, în ultimele patru decenii, creşterea globală a utilizării de 
GNL a condus la o diversitate de tehnologii şi practici în America şi în toate 
statele lumii, iar industria de GNL a evoluat şi s-a extins . 

În general, multitudinea cerinţelor de protecţie a creat patru condiţii 
de siguranţă, care sunt integrate cu o combinaţie de standarde industriale şi 
regulamente de utilizare . 

Cele patru condiţii de siguranţă sunt : 
1. Conţinutul primar  
2. Conţinutul secundar 
3. Sistemele de siguranţă  
4. Distanţele minime de siguranţă 

Standardele industriale sunt scrise pentru a îndruma această ramură a 
industriei  şi de asemenea pentru a implica autorităţile oficiale publice locale 
într-o evaluare mai eficientă a siguranţei, securităţii şi impactului asupra 
mediului înconjurător a utilizării GNL. Regulamentul de utilizare trebuie să 
asigure transparenţa şi uşurinţa folosirii în domeniul public. 

Cele patru cerinţe pentru siguranţă – conţinutul primar, conţinutul 
secundar, sistemele de siguranţă şi distanţele de siguranţă sunt aplicate 
întregului lanţ de procese ale obţinerii şi utilizării GNL, de la producţie, 
lichefiere şi transport, înmagazinare până la readucerea în stare de gaz. 
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Termenul conţinut este folosit în sensul de înmagazinare (depozitare) 
şi izolare în condiţii de siguranţă a GNL. Ultimele două secţiuni ale 
condiţiilor de siguranţa în domeniul GNL implică o trecere în revistă a 
lanţului de procese de obţinere şi utilizare, cât şi detaliile asociate cu 
măsurile de diminuare a riscului ce trebuie luate de-a lungul acestui proces. 
 

1. Conţinutul primar 
Prima şi cea mai importantă cerinţă de siguranţă pentru această 

industrie este îndeplinită prin utilizarea materialelor potrivite pentru 
rezervoare şi alte echipamente şi printr-un design ingineresc corespunzător 
întregului proces. 

2. Conţinutul secundar 
Al doilea tip de protecţie ne informează că dacă apar scăpări sau 

degajări locale de GNL, acestea poate fi reţinute sau izolate. Pentru 
instalaţiile de suprafaţa sunt prevăzute rigole ce înconjoară rezervoarele 
pentru a captura produsul în cazul unei deversări accidentale. Pentru 
anumite instalaţii, un rezervor din beton armat înconjoară rezervorul din 
interior ce conţine GNL. Sistemele din conţinutul secundar sunt proiectate 
pentru a controla volumul rezervoarelor. Sistemele secundare pot elimina 
necesitatea folosirii rigolelor. 
3. Sistemele de siguranţă  

În al treilea tip de protecţie, scopul este de a reduce la minim 
scăpările de GNL şi de a anihila efectele negative ale acestor scăpări. Pentru 
acest nivel de siguranţă, în procesele GNL se folosesc sisteme cum ar fi 
detectoare de gaz, detectoare de lichid combustibil, detectoare de foc, pentru 
a identifica prompt orice breşă  şi pentru a închide automat sistemele şi a 
minimiza scăpările în cazul unei defecţiuni. 

Sistemele operaţionale (proceduri, exerciţii de răspuns rapid), de 
asemenea previn sau reduc riscul dezastrelor. Respectarea cu stricteţe este 
vitală pentru a asigura buna funcţionare, în condiţii de siguranţa a 
instalaţiilor de GNL. 

4. Distanţele minime de siguranţă 
Regulamentele au cerut întotdeauna ca uzinele de lichefiere a 

gazelor naturale să fie situate la o distanţă de siguranţă faţă de celelalte 
obiective industriale învecinate, comunităţi sau alte zone publice. De 
asemenea zonele de siguranţă stabilite în jurul vaselor ce transportă GNL în 
apele teritoriale . Distanţele de siguranţă sau zonele cu grad de periculozitate 
sunt prevăzute conform unor date privind dispersarea vaporilor de GNL, a 
ariilor de radiaţie termică şi alţi factori specificaţi în regulamente. 
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Standarde industriale. Regulamente de utilizare 
 

Niciun sistem nu este complet fără o funcţionare corespunzătoare şi 
măsuri de siguranţă adecvate şi de asemenea cu asigurarea că acestea fac 
parte din sistem, şi că personalul este potrivit şi instruit corespunzător.  

Organizaţii cum ar fi Societatea Internaţională de Depozite de Gaz şi 
Operatori de Terminal (SIGITTO), Asociaţia Procesatorilor de Gaz (GPA) 
şi Asociaţia Internaţională de Siguranţă la Foc (IFPA), produc îndrumătoare 
inspirate din cele mai bune experimente ale acestei industrii . 

Cele patru condiţii descrise mai sus pentru siguranţă împreună cu 
standardele industriale şi regulamentele de utilizare, sunt vitale în 
continuitatea unei puternice performanţe în securitatea industriei de GNL . 

Ele sunt esenţiale dacă GNL va juca un rol din ce în ce mai 
important pe plan mondial, atât pentru securitatea energetică cât şi pentru a 
proteja fluxul beneficiilor economice începând de la GNL spre o societate 
privită ca un  întreg . 
 

Tipuri de accidente survenite din cauza GNL- ului 
 
Potenţialele accidente privesc în mare măsură pe operatorii unităţilor 

de GNL şi comunităţile înconjurătoare. Conţinutul primar, cel secundar, 
sistemele de securitate şi distanţele de siguranţă constituie multiple nivele 
de protecţie. Aceste măsuri asigură protecţia împotriva accidentelor ce au la 
bază  GNL . 
Explozia  

O explozie are loc când o substanţă îşi schimbă rapid starea chimică, 
este aprinsă sau este scăpată incontrolabil de sub presiune. Gazul metan se 
va aprinde doar dacă amestecul de vapori de gaz în aer este în limitele de 
inflamabilitate. Un accident ce apare mai des este iniţierea arderii datorită 
flamelor şi scânteilor . 

Unităţile de utilizare a GNL sunt consecvent proiectate  şi manevrate 
folosind standarde şi proceduri pentru a elimina aceste accidente şi echipate 
cu sisteme avansate de detecţie şi protecţie împotriva focului. 

Temperatura de autoaprindere este cea mai joasă temperatură la care 
vaporii de gaz inflamabil se vor aprinde spontan ,fără o sursă de căldură. 
Temperaturi mai ridicate decât temperatura de aprindere vor cauza 
aprinderea după o mai scurtă perioadă de expunere. Cu temperaturi foarte 
înalte, în intervalul de inflamabilitate arderea poate avea loc aproape 
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instantaneu . Pentru vaporii de metan derivaţi din GNL ,cu un amestec de 
carburant aer de aproximativ 10% metan în aer şi presiune atmosferică, 
temperatura de autoaprindere este de peste 540 C°. Această temperatură 
extrem de înaltă necesită o sursă puternică de radiaţie termică, căldură sau 
suprafeţe fierbinţi. Daca GNL este vărsat pe pământ sau în apă şi gazul 
inflamabil nu întâlneşte o sursă de aprindere (scânteie sau o altă sursă de 
căldură), vaporii în general se vor disipa în atmosferă, şi nu va izbucni 
niciun incendiu . 

În comparaţie cu alt combustibil lichid , vaporii de GNL necesită cea 
mai mare temperatură de autoaprindere cum ne arată şi următorul tabel: 
 

   
Tabelul 4.5 

 
Pentru a exista o scăpare necontrolată trebuie să aibă loc o 

defecţiune structurală, care să perforeze containerul sau containerul să se 
spargă din interior. Rezervoarele GNL înmagazinează lichidele la o 
temperatură extrem de joasă, aproximativ -160ºC, aşa că nu este necesară 
nicio presiune pentru a menţine gazul în starea de lichid. Sistemele 
sofisticate de reţinere previn sursele de aprindere în aşa fel încât acestea să 
nu intre în contact cu lichidul . Prin faptul că GNL este depozitat la presiune 
atmosferică, deci nepresurizat, o spărtură în recipientul care îl conţine nu va 
crea o explozie imediată. 
 
Norii de vapori 

De îndată ce GNL părăseşte un container cu temperatura controlată , 
începe să se încălzească , transformându-se din lichid în gaz . Iniţial gazul 
este rece şi mai greu decât aerul. Se va crea o ceaţă –nor de vapori deasupra 
scăpării de lichid. Cum gazul se încălzeşte, se amestecă cu aerul şi începe să 
se disperseze. Norul de vapori se va aprinde numai în situaţia când 

Lichidul combustibil Temperatura de autoaprindere (ºC) 

GNL 540 
GPL 454-510 

Etanol 422 
Metanol 463 
Benzină 257 
Motorină 315 



 

 - 184 -

întâlneşte o sursă de aprindere şi atât timp cât concentraţia sa se încadrează 
între limitele inflamabilităţii. Dispozitivele de siguranţă şi procedurile 
operaţionale sunt prevăzute pentru a minimaliza probabilitatea unei scăpări 
şi ulterior apariţia unui nor de vapori care să afecteze zonele din afara 
perimetrului unităţii de exploatare. 
 
Lichidul îngheţat  

Dacă GNL este scăpat de sub control în contactul direct al omului cu 
lichidul criogenic, va îngheţa punctul de contact, deci, vor rezulta 
degerături. Sistemele de reţinere din jurul unui rezervor de depozitare , sunt 
proiectate să retina 110% din conţinutul unui rezervor. Mai mult tot 
personalul unităţii trebuie să poarte mănuşi, cizme, măşti şi alte elemente de 
îmbrăcăminte de protecţie pentru a se proteja împotriva lichidului când 
pătrund într-o zonă cu pericol de accident. Acest potenţial pericol este 
restricţionat şi nu afectează comunităţile învecinate. 
 
Rostogolirea 

Când încărcăturile de GNL au greutăţi multiple sunt încărcate în 
rezervor una câte una, ele nu se amestecă la început, ci se dispun în straturi 
multiple cu densităţi diferite .După o perioadă de timp la aceste straturi 
poate apărea fenomenul de rostogolire ,un fenomen nedorit ,astfel lichidul 
stabilizându-se în interiorul rezervorului. Pe măsură ce stratul de GNL cel 
mai de jos este încălzit de scăpările normale de căldură, îşi schimbă 
densitatea până când în cele din urmă devine mai uşor decât stratul cel mai 
de sus. În acel moment o rostogolire a lichidelor va apărea cu o vaporizare 
bruscă a GNL, care ar putea fi prea masivă pentru a fi eliberate prin valvele 
normale de evacuare a presiunii cu care este prevăzut rezervorul. La un 
anumit moment excesul de presiune poate cauza crăpături sau alte dereglări 
structurale în rezervor. Pentru a preveni stratificarea ,operatorii în timp ce 
încarcă un transport de GNL măsoară densitatea , iar dacă este necesar 
ajustează procedurile de încărcare conforme. Rezervoarele de GNL au 
sisteme de protecţie la rostogolire, care includ senzori distribuiţi de 
temperatură şi sisteme circulare de pompare şi amestecare. 
 
Tranziţia rapidă prin fază  

Când este eliberat în apă, GNL pluteşte fiind mai puţin dens ca apa, 
şi se vaporizează. Dacă volume mari de GNL sunt scăpate în apă ,acestea se 
pot vaporiza prea rapid cauzând o tranziţie rapidă prin fază. Temperatura 
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apei şi prezenţa altor substanţe decât metanul afectează de asemenea mediul 
de dezvoltare a unei treceri rapide prin fază. O trecere rapidă prin fază poate 
apărea doar dacă există amestec între GNL şi apă. Intervalul de trecere 
rapidă prin fază poate varia de la mici pocnituri până la deflagraţii îndeajuns 
de puternice pentru a afecta structurile mai slabe. Alta lichide cu 
temperatură şi puncte de fierbere foarte puţin diferite pot crea accidente 
similare când ajung în contact unul cu celalalt . 

Cutremurele şi terorismul sunt pericole neaşteptate care se pun în 
discuţia despre siguranţa şi securitatea unităţilor de procesare a GNL. 

Industria GNL s-a confruntat în toată lumea în decursul a mai mult 
de 40 de ani cu foarte puţine accidente. În orice ramură industrială majoră 
există anumite accidente şi riscuri asociate cu activităţile desfăşurate zi de 
zi, la fel ca şi riscurile şi accidentele asociate la construcţia marilor 
întreprinderi. 

 
4.7. Acţiunile pompierilor în prevenirea şi stingerea incendiilor 

din industria gazelor naturale lichefiate criogenic 
 

4.7.1 Prevenirea şi stingerea incendiilor de GNL 
 

 
 

Figura 4.6 
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În ţările unde industria de lichefiere a gazelor naturale combustibile 
există şi este în continuă creştere, un mare accent se pune pe procedeele de 
stingere a incendiilor în cazul unor nedorite accidente. Au fost făcute filme şi 
lucrări de specialitate care să prezinte pericolul pe care îl constituie staţiile de 
lichefiere/descărcare sau depozitele de GNL. Măsurile de prevenire a 
accidentelor sunt foarte stricte în această ramură a industriei. Proasta publicitate 
care îi este atribuită industriei GNL, poate fi combătută practic prin construirea 
unor terminale, depozite şi ambarcaţiuni sigure în exploatare. Oamenii care 
intervin la astfel de accidente sunt foarte bine pregătiţi şi vor şti ce este de făcut în 
orice situaţie ivită. Lumea este speriată şi greşit informată, crezând despre această 
industrie că este un pericol pentru siguranţa lor.  

Experţii în domeniu pot demonstra că nu au de ce să se îngrijoreze, 
dovada fiind şi timpul care a trecut de la începuturile industriei, fără 
incidente.  

Într-adevăr, GNL este un lichid criogenic transportat şi depozitat în 
volume foarte mari şi deversarea accidentală prin spargerea sau crăparea 
pereţilor unui rezervor presupune unele riscuri . Lichidul deversat se 
vaporizează, rezultând gaze naturale combustibile care în prezenţa unor 
surse de aprindere pot deveni foarte periculoase. 

Industria se dezvoltă astfel că, de la cargourile ce înmagazinează 
145.000 m³ vor fi construite ambarcaţiuni care să transporte cantităţi de 
până la 215.000 - 265.000m³. Pompierii trebuie să fie foarte bine pregătiţi, 
pentru a interveni rapid în cazul unui accident. O intervenţie întârziată sau 
necorespunzătoare ar putea cauza pagube majore.  

Au fost construite centre speciale pentru antrenamentul pompierilor. 
În imaginea de mai jos avem prezentată stingerea gazului natural lichefiat 
deversat dintr-un rezervor. Stingerea este făcută cu spumă de o înaltă 
înfoiere şi cu pulbere stingătoare. 
 

 
Figura 4.17 
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Astfel de centre de învăţare, instrucţie şi antrenament au fost 
construite iniţial în America, urmând ca apoi ele să se facă în Europa şi 
Asia. Sesiunile de antrenament au multe teme, în funcţie de posibilul 
accident care ar surveni. Pericolul unei explozii este redus pentru că gazele 
într-un spaţiu deschis nu explodează. Arderea se produce atunci când 
concentraţia vaporilor în aer se află în limitele de inflamabilitate, adică intre 
5 şi 15% vapori de gaz în aer. 

Gazele naturale ard de trei ori mai repede decât benzina şi degajă un 
flux termic de 1,3 ori mai mare decât aceasta. În centrele de antrenament o 
atenţie mare se acordă lucrului cu spuma de înaltă înfoiere, pentru că aceasta 
limitează formarea vaporilor de gaz, şi implicit dimensiunile incendiului. 

Deversarea de spumă de înaltă înfoiere asupra GNL-ului este o 
acţiune importantă de stingere a unui incendiu izbucnit la o instalaţie de 
GNL, aşa cu se prezintă în figura următoare: 
 

 
 

Figura 4.18 
 

Apa nu poate fi folosită la stingerea unor incendii de GNL pentru că 
aceasta ar agrava incendiul. Apa poate fi folosită pentru răcirea 
rezervoarelor, instalaţiilor precum şi pentru diluarea norilor de vapori de gaz 
formaţi. 
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4.7.2 Substanţe stingătoare folosite la incendiile de gaze naturale 
lichefiate 

 
Dintre substanţele cele mai utilizate la stingerea incendiilor de gaze 

naturale lichefiate se numără spumele şi pulberile. 
 

a) Spumele 
 
Clasificarea spumelor utilizate pentru stingerea incendiilor se poate 

face: 

a) din punct de vedere al procedeului de obţinere: 
 spumă chimică; 
 spumă aeromecanică – obţinută prin dispersia unui gaz sub 

presiune într-o soluţie apoasă de spumant. 
b)în funcţie de coeficientul de înfoiere (k): 

 spumă de joasă înfoiere, k ≤ 20; 
 spumă de medie înfoiere, 20 < k ≤ 200; 
 spumă de înaltă înfoiere, k > 200. 

c)din punct de vedere al compoziţiei chimice: 
 spumanţi de natură proteinică; 
 spumanţi de natură sintetică. 

d)spumanţii se pot clasifica după natura lor astfel: 
 spumanţi proteinici: 
♦spumant proteinic clasic: 

 spumant proteinic (P); 
 spumant proteinic rezistent la alcooli. 

♦spumant fluoroproteinic: 
 spumant fluoroproteinic (FP); 
 spumant fluoroproteinic care formează film apos rezistent 

la alcooli. 
spumanţi sintetici 
♦spumant sintetic cu formare de film apos: 

 spumant cu formare de film apos (AFFF); 
 spumant cu formare de film apos rezistent la alcooli.  

♦spumant sintetic pe bază de detergenţi: 
 spumant pe bază de detergent 
 spumant pe bază de detergent rezistent la alcooli. 
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O clasificare a spumelor pe care o fac firmele producătoare este 
următoarea: 

proteinică (P); 
fluoroproteinică (FP); 
fluoroproteinică generatoare de peliculă (FFFP); 
spumă generatoare de peliculă apoasă (AFFF); 
spumă generatoare de peliculă rezistentă la alcooli (AR); 
spumă sintetică cu medie şi înaltă expansiune. 

 

Spuma mecanică 
Spuma mecanică se obţine prin dispersarea aerului în soluţii de 

spumanţi în apă. Spumele sunt formate din bule, al căror înveliş conţine 
molecule de spumant umplute cu aer, sunt mai persistente şi necorozive 
comparativ cu spumele chimice. 

Ca spumant se foloseşte spumogenul lichid sau cel praf. Cel mai bun 
spumogen se obţine din proteine. 

Acest gen de spumă acţionează asupra focarului prin efect de izolare, 
de răcire (datorită prezenţei apei) şi de înăbuşire în urma formării vaporilor 
de apă ce conduce la scăderea conţinutului de oxigen sub 7,5%. 

Cu cât mai multe bule se descompun în apropierea focarului, cu atât 
efectul de răcire şi implicit cel de stingere este mai accentuat. Acest aspect 
este legat puternic şi de coeficientul de înfoiere (k) şi de persistenţa spumei. 

Efectul de stingere al oricărei spume constă în realizarea unui strat 
de o anumită grosime, care provoacă răcirea parţială a suprafeţei aprinse, 
împiedică ieşirea vaporilor în zona de flăcări sau accesul oxigenului 
atmosferic. Pentru a-şi îndeplini misiunea, o spumă trebuie să aibă 
următoarele calităţi: 

 fluiditate, pentru a curge bine şi a acoperi rapid întreaga 
suprafaţă a lichidului incendiat; 

 coeficient de înfoiere, care se recomandă să aibă o valoare cât 
mai mare, pentru a rezulta un volum cât mai mare de spumă; 

 densitate, care se recomandă a fi cât mai mare pentru a nu fi 
împrăştiată de flăcările existente la suprafaţa lichidului incendiat; 

 persistenţă, care se recomandă a fi cât mai mare, pentru a permite 
scăderea temperaturii lichidului stins sub cea de autoaprindere, până când 
spuma îşi pierde capacitatea de izolare; 

 aderenţă, pentru a realiza rapid efectul de izolare al lichidului de 
mediul înconjurător; 
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 timp de stingere minim, pentru a creşte eficienţa stingerii şi a 
diminua pierderile. 

La îndeplinirea acestor cerinţe ale calităţii mai concură: 
 temperatura mediului ambiant, care diferă în funcţie de substanţa 

de stingere şi mijloacele aferente acesteia; 
 proporţia de spumant şi apă, astfel încât spuma rezultată să fie 

conformă cu calităţile impuse; 
 presiunea apei, care trebuie să fie conformă cu normele impuse; 
 caracteristicile instalaţiilor existente pe autospecialele de stins 

incendii, care pot zădărnici întreaga intervenţie dacă nu funcţionează la 
capacitate. 

Se impune ca periodic să se execute transvazarea spumogenului 
lichid, pentru înlăturarea depunerilor pietrificate. Spumogenul lichid se 
depozitează şi se păstrează numai la temperaturi de peste +5 °C, în caz 
contrar aceasta degradându-se. Nu este permisă utilizarea simultană a 
spumei şi a apei, întrucât spuma se distruge repede sub acţiunea apei şi nu-şi 
mai îndeplineşte rolul. 

           Coeficientul de înfoiere al spumei se determină conform metodei 
descrise în SR ISO 7203-1, anexa F şi se calculează cu relaţia: 

 

12 mm
VE
−

=     (4.5) 

 
în care: 

                      E = coeficientul de înfoiere al spumei; 
                      V = volumul vasului de colectare ( l ); 
                      m1 = masa vasului de colectare gol ( kg ); 
                      m2 = masa vasului de colectare plin cu spumă ( kg ). 

 
În calcul se consideră că densitatea soluţiei spumante este de 1,0 

kg/l.Spuma produsă din spumantul concentrat, înainte şi după condiţionare 
la temperatură, conform art. 16, cu apă potabilă şi, dacă este corespunzător, 
cu apă de mare sintetică, trebuie să aibă coeficientul de înfoiere de ± 20% 
faţă de valoarea caracteristică sau ± 1,0 din valoarea caracteristică, oricare 
din ele este mai mare. 

Dacă oricare din valorile coeficientului de înfoiere obţinute după 
condiţionare la temperatură, este mai mică de 0,85 ori sau mai mare de 1,15 



 

 - 191 -

ori faţă de valoarea corespunzătoare obţinută înaintea condiţionării la 
temperatură, spumantul concentrat este clasat ca ,,sensibil la temperatură’’. 
 

b) Pulberile 
Componentul de bază al unor pulberi stingătoare este bicarbonatul 

de sodiu. În afara acestora, se mai fabrică pulberi pe bază de bicarbonat de 
potasiu, sulfat de amoniu, carbonat de sodiu, uree şi din diferiţi compuşi ai 
borului. 

La ora actuală în România se utilizează, din producţia indigenă, 
pulberi pe bază de bicarbonat de potasiu şi uree, denumite Florex. 

Acţiunea de stingere a incendiilor se datorează aductului 
potasocarbonic. Acesta măreşte viteza de întrerupere a reacţiilor chimice de 
ardere prin efectul absorbţiei pe suprafaţa particulelor de pulbere şi a 
radicalilor liberi din flăcări şi de inhibare a particulelor de oxidare. La 
efectul de stingere mai contribuie natura şi fineţea particulelor de pulbere, 
capacitatea de a degaja gaze inerte şi vapori de apă  care răcesc şi diluează 
mediul de ardere. 

Pulberile stingătoare trebuie să îndeplinească condiţiile de: 
 eficacitate mare de stingere, determinată de proprietăţi chimice 
şi de gradul de dispersie; 

 fluiditate bună în conducte; 
 capacitate de a forma un nor compact în suspensie în aer; 
 stabilitate la umezire; 
 stabilitate termică; 
 combustibilitate termică redusă. 
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TERMINOLOGIE 
 

 
Această enumerare cuprinde termenii cei mai des utilizaţi în domeniul 
gazelor de tip  GPL, GNC , GNL şi GNCV. 

Aditiv antistatic – substanţă care, înglobată materialelor plastice, împiedică 
dezvoltarea electricităţii statice, la suprafaţa acestora; 

Amestecător gaz/aer – dispozitiv prin care GNCV este introdus în admisia 
motorului (carburator sau injector);  

An – Perioada de timp începând cu ora 6 dimineaţa a primei zile din luna 
ianuarie a oricărui an calendaristic până la ora 6 dimineaţa a primei zile a 
lunii ianuarie a următorului an calendaristic; 

ANRGN - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Gazelor 
Naturale; 

Atmosferă explozivă gazoasă – amestec cu aer, în condiţii atmosferice, al 
unui material inflamabil sub formă de gaz sau vapori, în care, după 
aprindere, arderea se propagă în tot ansamblul amestecului neconsumat; 

Beneficiar – reprezintă persoana juridică având calitatea de distribuitor, 
titular al licenţelor de distribuţie şi furnizare gaze naturale, respectiv un 
consumator ce întruneşte condiţiile de eligibilitate, acreditat de ANRGN;  

BRML – Biroul Român de Metrologie Legală; 

Carburant (benzină, motorină) – produs petrolier sau de sinteză format 
din amestecuri de hidrocarburi lichide, cu sau fără aditivi, utilizat în 
principal drept combustibil pentru motoarele autovehiculelor; 

Compresor – utilaj care creşte presiunea gazelor de la un nivel scăzut la un 
nivel superior de presiune;  
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Conductă de alimentare din amonte – conducta, inclusiv instalaţiile, 
echipamentele şi dotările aferente, prin care se asigură vehicularea gazelor 
naturale de la obiectivele de producţie/înmagazinare până la sistemul de 
transport/distribuţie; 

Conductă de transport – conducta proiectată sa funcţioneze în regim de 
înaltă presiune; 

Conductă de aerisire la rezervoarele subterane – ţeava montată pe 
rezervorul subteran, care asigură preluarea vaporilor de carburanţi din zona 
superioară a recipientului şi eliminarea acestora în atmosferă, echipată cu 
dispozitiv special care împiedică trecerea flăcărilor sau scânteilor spre 
rezervor (opritor de flacără); 

Conducte flexibile de combustibil – furtunuri prin care este distribuit 
GNCV;  

Diametru exterior – De - diametrul precizat în normele de fabricaţie a 
ţevilor si este diferit de diametrul nominal se măsoară în milimetri; 

Diametru nominal – Dn - este o mărime convenţională care serveşte la 
indicarea diferitelor elemente de conductă. Valoarea diametrului nominal 
reprezintă aproximativ diametrul exterior al ţevii şi se exprimă în milimetri 
sau inch; 

Dispersie în cascadă – reprezintă permiterea utilizării eficiente a instalaţiei 
de înmagazinare de gaz prin împărţirea sa în porţiuni care operează la 
diferite nivele de presiune;  

Dispozitiv de declanşare la deplasare bruscă – dispozitiv montat pe 
distribuitorul de GNCV care închide debitul în cazul deplasare bruşte a 
vehiculului;  

Distanţă de siguranţă – distanţa minimă stabilită între ansamblul staţiei de 
distribuţie şi structurile vecine în vederea reducerii riscului producerii de 
evenimente; 

Distribuitor GNCV – instalaţie prin intermediul căreia vehiculul este 
alimentat cu GNCV;  

Distribuţie „on site” – alternativă de distribuţie prin care mai multe 
vehicule sunt alimentate simultan pentru mai mult timp;  
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Furnizor – Persoană juridică, română sau străină, titulară a licenţei de 
furnizare a gazelor naturale; 

Gaze naturale – Substanţe minerale combustibile, constituite din 
amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarţa terestră şi care, în 
condiţiile de suprafaţă, se prezintă în stare gazoasă şi care întrunesc 
proprietăţile fizice şi chimice prevăzute în STAS 3317;  

Gaze naturale considerate “mediu corosiv” – gaze care antrenează apa 
sărată de zăcământ, gaze saturate cu vapori de apă la presiunea şi 
temperatura din conductă sau cu alţi agenţi corosivi; 

Gaze naturale considerate “mediu neutru” – gaze la care temperatura 
punctului de rouă este inferioară temperaturii minime care se poate atinge în 
conductă; 

GNCV –gaze naturale comprimate pentru vehicule; 

GNL – gaz natural lichefiat; 

GPL – amestec de hidrocarburi (în principal propan-butan) aflate în stare 
lichefiată şi care la 700C au o tensiune de vapori între 16 - 31 bari şi la 500C 
o masă voluminoasă între 0,495 – 0,440 Kg/l, funcţie de reţeta utilizată 
pentru livrarea cu gaz auto; 

Instalaţie de comprimare – instalaţie care comprimă gazele naturale, 
constând din unul sau mai multe compresoare cu conductele şi 
echipamentele aferente;  

Instalaţie de uscare – sistem prin care este eliminat conţinutul de apă din 
gazele naturale înaintea unitaţii de comprimare;  

Kilocaloria – Cantitatea de căldură necesară pentru ridicarea temperaturii 
unui kilogram de apă cu 1°C de la 14,5°C la 15,5°C; 

Limită inferioară de explozie– concentraţia de gaze sau vapori inflamabili 
în aer sub care atmosfera gazoasă nu este explozivă;  

Material criogenic – material care îşi păstrează caracteristicile mecanice la 
temperaturi;  

Metru cub [mc] – cantitatea de gaze naturale care ocupă volumul unui cub 
cu latura de 1 metru la temperatura de 15 °C şi presiunea de 1,01325 bari; 
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Mijloc de măsurare – reprezintă toate măsurile, aparatele, dispozitivele, 
instalaţiile, precum şi mostrele de materiale şi substanţe care materializează 
şi conservă unităţi de măsură si furnizează informaţii de măsurare;  

Operator de sistem – Persoana juridică titulară a licenţei pentru 
desfăşurarea de activităţi de exploatare, dispecerizare, întreţinere, verificare 
şi reparaţii într-un sistem de producţie, de transport, de înmagazinare 
/stocare, de distribuţie şi de dispecerizare a gazelor naturale.  

Opritor de flacără – dispozitiv special, montat pe conducta de aerisire, care 
nu permite trecerea flăcărilor şi a scânteilor; 

Perete cortină – închidere perimetrală a construcţiei realizată cu structură 
proprie de rezistenţă (independentă de cea a construcţiei de care nu mai se 
ancorează), sau panouri de faţadă fixate de structura construcţiei (fără 
structură de rezistenţă proprie); 

PI - pompă de presiune înaltă; 

PJ - pompă de presiune joasă; 

Polipropilenă – PP- produs plastic, macromolecular uşor, rezistent la 
temperaturi înalte, şi la coroziune obţinut prin polimerizarea catalitică a 
propilenei, fiind folosit la fabricarea recipientelor, conductelor etc.; 

Pompă de livrare (distribuţie) carburanţi – utilaj dinamic care asigură 
distribuţia carburantului din rezervoarele subterane în cele ale 
autovehiculelor, prevăzute cu afişaj şi calculator specializat, cu unul sau mai 
multe posturi de distribuţie; 

Presiune de operare - POP - presiunea gazelor din conductă în conditii de 
exploatare normală. Aceasta nu trebuie să depăşească presiunea maximă de 
operare. Se măsoară în MPa sau în bari; 

Presiune de proiectare sau de calcul - Pc sau P DP- (design pressure DP) – 
presiunea utilizată la calculul materialului tubular şi al componentelor 
conductei pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia. Se măsoară 
în MPa sau în bari; 

Presiune de rupere – presiunea care duce la avarii şi la pierderi ulterioare 
de fluid prin înveliş;  

Presiune maximă admisibilă de operare – Pmax (maximum allowable 
operating pressure MAOP) - presiunea maximă la care poate funcţiona 
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conducta. Aceasta presiune este mai mică sau egală cu presiunea de 
proiectare (PDP). Se măsoară în MPa sau în bari; 

Presiune maximă de avarie PMAV – (maximum incidental pressure MIP) 
– presiunea maximă de scurtă durată care poate fi atinsă într-o conductă, 
limitată de dispozitivele de siguranţă; 

Presiune maximă de operare – PMOP - (maximum operating pressure -
MOP) este presiunea cea mai mare a gazelor, la care conducta poate 
funcţiona în condiţii de siguranţă, într-un ciclu de funcţionare; 

Presiune nominală – Pn - presiune convenţională care constituie un criteriu 
pentru clasificarea, proiectarea şi alegerea componentelor conductelor. 
Presiunea nominală reprezintă presiunea maximă a gazelor, la care pot fi 
exploatate conductele şi se exprimă în bar;  

Presiunea maximă admisibilă de lucru – presiunea maximă la care 
echipamentul este proiectat să funcţioneze în condiţii de siguranţă;  

Protecţie activă – protecţia electrochimică prin care construcţia metalică 
este polarizată catodic cel puţin până la valoarea potenţialului de echilibru al 
metalului (în zona de imunitate); 

Protecţie Ex d IIB – protecţie antiexplozivă (Ex IIB  w = 0,3) cu 
capsulare antideflagrantă (d); unde „w” reprezintă interstiţiul maxim admis 
la modul de protecţie „d” şi este definit ca cea mai mare distanţă între 
suprafeţele conjugate la îmbinarea dintre diferitele părţi ale carcasei sau 
diferenţa diametrelor alezajelor şi arborilor, jocul îmbinărilor filetate pentru 
L=25 mm; 

Protecţie pasivă – structura electroizolantă aplicată pe suprafaţa 
construcţiilor metalice pentru protecţia metalului contra coroziunii; 

Punct de predare/preluare a gazelor naturale – ansamblul instalaţiilor şi 
a echipamentelor tehnologice care asigură măsurarea tehnologică a gazelor 
naturale la intrarea şi la ieşirea din SNT, în condiţiile în care acestea nu sunt 
utilizate într-un domeniu de interes public,  

Punct de predare/preluare comercială a gazelor naturale – Ansamblul 
instalaţiilor care asigură măsurarea gazelor naturale, din punctul în care 
gazele naturale trec din proprietatea/custodia furnizorului/transportatorului 
în cea a operatorului de distribuţie/înmagazinare sau a consumatorului; 
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Punctul de rouă al apei – Temperatura peste care condensarea vaporilor de 
apă nu se produce la presiune specificată. Pentru orice presiune mai mică 
decât presiunea specificată nu există condensare la această temperatură; 

Recipient tampon – recipient care recuperează gazul din compresor, care 
serveşte şi pentru amortizarea variaţiilor de presiune din aspiraţia 
compresorului;  

Recipient-butelie –recipient sub presiune folosit pentru stocarea şi 
transportul GNCV; 

Recondensor – coloana de contact care permite gazului comprimat evaporat 
dintr-un rezervor GNL, să fie dizolvat în GNL de la ieşirea din pompele de 
presiune joasă; 

Rezervor subteran – recipient cilindric, orizontal, neizolat termic, cu unul 
sau două compartimente, cu pereţi dubli sau simpli, îngropat direct în 
pământ sau amplasat în cuva de beton, montat cu partea superioară la cel 
puţin 0,20m sub cota terenului înconjurător, având ca destinaţie stocarea 
carburanţilor; 

Rezervor suprateran – recipient cilindric, vertical sau orizontal cu pereţi 
simplii şi capac fix, amplasat deasupra cotei ± 0,00m a terenului; 

Risc de rostogolire – existenţa în cadrul unui rezervor GNL a mai multor 
straturi de GNL de presiune şi temperatură diferite, care pot conduce la 
instabilitate termodinamică şi prin consecinţa acestei instabilităţi, se produce 
rostogolirea unor cantităţi de GNL rezultând suprapresiuni importante prin 
evaporare rapidă; 

Separator de hidrocarburi – construcţie subterană, care asigură preluarea 
apei cu produse petroliere, realizând decantarea nămolului şi separarea 
hidrocarburilor de apa restituită sistemului de canalizare; 

Sistem de recuperare a vaporilor – instalaţie prevăzută cu echipamente 
pentru captarea şi reţinerea vaporilor de carburanţi rezultaţi pe timpul 
operaţiilor de încărcare a rezervoarelor, depozitării produselor petroliere şi 
livrării carburanţilor la autovehicule; 

Sistem Naţional de Transport - SNT – Sistemul de transport al gazelor 
naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte, 
recipiente, echipamente şi instalaţii aferente, care asigură preluarea gazelor 
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naturale de la producătorii şi/sau furnizorii autohtoni şi/sau străini şi 
transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distribuţie şi/sau la 
consumatorii direcţi şi/sau înmagazinării/stocării acestora; 

 Sisteme de măsurare – ansamblul mijloacelor de măsurare care furnizează 
informaţii de măsurare utilizate în determinarea unei mărimi fizice.  

Staţie de distribuţie fiică – staţie de distribuţie neracordată la conductă de 
furnizare a gazelor naturale la care GNCV este livrat prin transport rutier de 
la o staţie de distribuţie mamă racordată la o conductă de furnizare a gazelor 
naturale;  

Staţie de distribuţie– locaţie în care GNCV este distribuit în recipientul - 
rezervor al vehiculului;  

Staţie mixtă de distribuţie carburanţi – incintă în care sunt amplasate 
construcţii şi instalaţii pentru depozitarea, vehicularea şi livrarea 
carburanţilor la autovehicule (benzine, motorine, gaz petrolier lichefiat, gaz 
natural comprimat sau gaz natural lichefiat) având utilaje, echipamente, 
construcţii anexe şi auxiliare specifice sau pentru diverse servicii la 
utilizatori, asemănătoare unei benzinării; 

Stocare transportabilă –baterie de recipiente-butelii sau recipient sub 
presiune montate permanent pe un vehicul special de transport rutier, 
folosită pentru transportul GNCV către alte staţii de distribuţie a GNCV;  

Temperatură de montaj – temperatura medie la care se execută montajul 
conductei. Se măsoară în grade Celsius; 

Terminal GNL – totalitatea instalaţiilor necesare pentru descărcarea, 
stocarea şi distribuţia gazului; 

Vaporizator - schimbător de căldură în care un fluid furnizează cantitatea 
de căldură; 

VCS – vaporizator cu combustie submersibilă; 

VSD – vaporizator în sistem deschis; 

Zi gazieră dispecerizată – Intervalul de timp de 24 ore cu începere de la 
ora 6.00, ora oficială a României; 

Zona de protecţie - zona adiacentă conductelor din sectorul gazelor 
naturale, extinsă în spaţiu, în care se instituie interdicţii privind accesul 
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persoanelor, regimul activităţilor şi al construcţiilor, stabilite prin norme 
tehnice; 

Zona de siguranţă - zona adiacentă conductelor din sectorul gazelor 
naturale, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul 
asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a 
persoanelor, bunurilor şi mediului, stabilite prin norme tehnice; zona de 
siguranţă cuprinde şi zona de protecţie; 

Zona de risc – zona în care există probabilitatea ca un anumit efect negativ 
să se producă într-o anumită perioadă de timp şi/sau în anumite 
circumstanţe;  

Zone de retenţie - perimetru delimitat care nu permite împrăştierea GNL în 
cazul unor scăpări accidentale. 
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Proprietăţile fizice ale gazelor naturale 
[1] ISO 6976/1995 – Calculul valorilor calorifice, densităţii, densităţii 
relative şi indicele Wobbe; 
[2] ISO 6327/1981 – Analiza gazului – Determinarea punctului de rouă al 
gazului natural, Higrometre pentru condensare pe suprafeţe răcite. 
 

Analiza gazului natural 
[3] ISO 6570/1983 – Determinarea conţinutului potenţial de hidrocarburi 
lichide. 
 

Măsurarea temperaturii în rezervoarele ce conţin gaz lichefiat 
[4] ISO 8310/1991 – Măsurarea temperaturii în rezervoare ce conţin gaz 
lichefiat; 
Termometre şi termocupluri cu rezistenţă. 
 

DIRECTIVELE EUROPENE RELEVANTE ÎN DOMENIUL GNL 
[5] 94/55/EC Nov. 21, 1994 Armonizarea legislaţiei statelor membre cu 
privire la transportul rutier al substanţelor periculoase; 
[6] 96/49/EC Jul. 23, 1996 Armonizarea legislaţiei statelor membre cu 
privire la transportul feroviar al substanţelor periculoase; 
[7] 96/61/EC Sept. 24, 1996 Prevenirea şi controlul integrat al poluării; 
[8] 96/82/EC Dec. 9, 1996 Controlul pericolelor de accidente majore care 
implică substanţe periculoase (SEVESO II); 
[9] 97/23/EC Mai 29, 1997 Armonizarea legislaţiei statelor membre privind 
echipamentele sub presiune; 
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[10] 1999/92/EC Dec. 16, 1999 Cerinţele minime pentru îmbunătăţirea 
siguranţei şi protejarea sănătăţii lucrătorilor din medii cu potenţial  
exploziv; 
[11] 2000/14/EC 8 Mai, 2000 Armonizarea legislaţiei statelor membre 
referitor la emisia de zgomote în mediul înconjurător de către echipamentele 
care sunt folosite în exteriorul clădirilor; 

[12] 2000/18/EC 1 Aprilie, 2000 Cerinţele minime de examinare pentru 
siguranţa transportului rutier, feroviar sau fluvial al substanţelor periculoase 
MID; 

[13] H.G. 584/2004, Stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a 
echipamentelor sub presiune (preluare Directiva 97/23/EC); 

[14] H.G. 95/2003, Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente 
majore în care sunt implicate substanţe periculoase (preluare Directiva 
96/82/CE) ; 

[15] Regulamentul nr. 110 CEE-ONU Prevederi uniforme privind 
aprobarea:  

I. Componentelor specifice ale vehiculelor cu motor care utilizează gaze 
naturale comprimate (GNC) pentru sistemul de propulsie. 

[16] Regulamentul nr,110 CEE ONU Instalarea componentelor specifice ale 
unui tip aprobat pentru utilizarea gazelor naturale comprimate (GNC) în 
sistemul de propulsie; 

[17] Regulamentul nr. 115 CEE-ONU Prevederi uniforme privind 
aprobarea:  

I. Sistemele specifice pentru adaptarea în vederea utilizării GPL (gaze 
petroliere lichefiate) care se instalează în vehiculele cu motor pentru 
utilizarea GPL în sistemul de propulsie;  
II. Sistemele specifice pentru adaptarea în vederea utilizării GNC (gaze 
naturale comprimate) care se instalează în vehiculele cu motor pentru 
utilizarea GNC în sistemul de propulsie; 
[18] SR EN ISO 11114-1:2003/AC:2003, Butelii transportabile pentru gaz. 
Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. 
Partea 1: Materiale metalice; 
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[19] SR EN ISO 15403, Gaz natural. Desemnarea calităţii gazului natural 
pentru utilizarea drept carburant comprimat pentru vehicule; 
[20] ISO 14469-1:2004, Vehicule rutiere – Conducta de conectare pentru 
realimentarea cu gaze naturale comprimate (GNC) – Partea 1: conducta de 
conectare de 20 MPa (200 bari);  
[21] ISO 15501-1:2001  Vehicule rutiere - Elemente componente 
ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC) – Partea 1: 
Cerinţe de securitate ; 
[22] prEN, Proiect de standard european pentru dispozitivele de 
realimentare cu GNCV;  
[23] NFPA30, Codul lichidelor inflamabile şi combustibile ; 
[24] NFPA 52, Codul sistemelor de gaze naturale comprimate pentru 
vehicule;  
[25] NFPA 54, Codul naţional al gazelor naturale;  
[26] NFPA 55, Depozitarea, utilizarea si manipularea gazelor comprimate şi 
a fluidelor criogenice în containere mobile sau fixe; 
[27] NFPA 99C, Sisteme de gaz şi de vacuum; 
[28] NFPA 274, Metode de evaluare a performanţelor caracteristicilor la foc 
ale izolaţiei conductelor;  
[29] NFPA 329, Intervenţia în cazul scurgerilor de lichide şi gaze 
inflamabile şi combustibile;  
[30] NFPA 385, Recipiente-rezervoare pentru lichide inflamabile şi 
combustibile instalate pe vehicule;  
[31] NFPA 497, Clasificarea lichidelor, gazelor sau vaporilor inflamabili si 
amplasarea (clasificarea) instalaţiilor electrice in zonele proceselor chimice; 
[32] NFPA 551, Ghid pentru evaluarea riscului de incendiu; 
[33] NFPA 921, Ghid de investigare a incendiilor şi exploziilor; 
[34] CGA C-6.4-1998, Metode de controlul vizual extern a recipientelor 
care conţin gaze naturale utilizate drept combustibil pentru vehicule şi 
instalaţiile aferente;  
[35] ANSI NGV1-1994, Dispozitive de conectare în vederea alimentării 
vehiculelor cu gaze naturale comprimate utilizate drept combustibil. 
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LEGI 

[36] Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

[37] Legea petrolului nr. 134/1995 cu modificări şi completări; 

[38] Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii; 

[39] Legea nr. 106/1996 privind protecţia civilă;  

[40] Legea nr. 463/2001 privind aprobarea Ordonanţei nr. 60/2000 privind 
reglementarea activităţii din sectorul gazelor naturale;  

[41] Legea nr. 791/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN). 

 
ORDONANŢE DE GUVERN  

[42] Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, 
aprobată şi modificată prin Legea 11/1994, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

[43] Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva 
dezastrelor cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRÂRI DE GUVERN 

[44] Hotărârea Guvernului nr. 1265/1996 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului nr. 134/1995, modificată şi 
completată; 

[45] Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi 
a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie; 

[46] Hotărârea Guvernului nr. 538/1999 privind condiţiile de emitere a 
acordului de utilizare şi consum al gazelor naturale;  

[47] Hotărârea Guvernului nr. 334/2000 privind reorganizarea S.N.G.N. 
ROMGAZ S.A. 
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NORME ŞI PRESCRIPŢII TEHNICE  
[48] CR 1-2001 Verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub 
presiune şi instalaţiilor de ridicat;  
[49] CR 8-99 Examinarea cu particule magnetice a îmbinărilor sudate ale 
elementelor instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat;  
[50] I 6/1-98 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale;  
[51] I 6/-98 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale;  
[52] I 6/1/PE/2000 Normativ pentru exploatarea sistemelor de distribuţie a 
gazelor naturale prin conducte din polietilenă; 
[53] I 6/PE/2000 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de 
distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte, fitinguri şi armături din 
polietilenă de medie densitate şi polietilenă de înaltă densitate; 
[54] I. 13-1994 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de 
încălzire centrală;  
[55] I. 13/1-1996 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire 
centrală; 
[56] I 14/76 Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor 
metalice îngropate; 
[57] ND 3915 Normativ departamental privind proiectarea şi construcţia 
conductelor colectoare şi de transport a gazelor naturale; 
[58] ND 900/3783 Întreţinerea şi reparaţia capitală a conductelor colectoare 
şi de transport gaze naturale; 
[59] ND pentru stabilirea distanţelor din punct de vedere al prevenirii 
incendiilor, dintre obiectivele componente ale instalaţiilor tehnologice din 
industria extractivă de petrol şi gaze, aprobat prin Ordinul nr. 278/86 la 
MMPG; 
[60] NP 004 /2000 Normativ pentru proiectare, execuţie, exploatare şi 
postutilizare a staţiilor de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule; 
[61] NP 037 /1999 Normativ de proiectare, execuţie şi  exploatare a 
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru 
autovehicule; 
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[62] NP – I 7 /2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor 
electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. ; 
[63] P 118 /1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. 
 
CĂRŢI, DIVERSE 
[64] Cioc, D., Mecanica Fluidelor, EDP, Bucureşti,1967; 
[65] Cruceru T.,Vintilă Şt., Instalaţii sanitare şi de gaze, Editura Tehnică, 
1995;  
[66] Geană M. Ş.a., Proprietăţilor fizice ale fluidelor, Editura Tehnică,1993; 
[67] Hutte, Manualul Inginerului, Fundamente, Editura Tehnică,1995; 
[68]  Kessel, Germany – Oil/Fuel and Coalescence Separators; 
[69] Horn GMBH & CO. KG, D-Flesnsburg – Auto Air II-K; 
[70] PetroTechnik Ltd., England – Universal Petrol Pipe; 
[71] Romcab S.A. Târgu Mureş – Catalog cabluri electrice; 
[72] Tankanlagen Salzkotten GMBH, Germany – Modular Petrol Dispenser 
mit Schlauch-Kolumne; 
[73] Wapo Service România – Instalaţie monobloc tip SKID pentru 
alimentarea cu G.P.L. a autovehiculelor. 
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