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REZUMAT : În această lucrare, autorul prezintă 

rezultatele cercetărilor proprii privitoare la realizarea 

unei instalaţii automate de încălzire cu gaze 

combustibile pentru agregatele frigorifice cu absorbţie 

Fram 22. Pentru a putea funcţiona cu recipiente de 

gaze, de tip "călătorie", instalaţia a fost echipată cu un 

regulator de presiune şi debit, comandată de un 

termostat. De asemenea, instalaţia a fost dotată cu o 

supapă de protecţie pentru întreruperea accidentală a 

flăcării, - în exclusivitate proiectate de către autor şi 

desiminate în lucrările 4 şi 5. 

 
CUVINTE CHEIE:  Agent frigorific, agregat 

frigorific, absorbţie, regulator de presiune şi debit, 

supapă de protecţie, arzător de gaze, fierbător, 

evaporator, condensator, termostat. 

 

1. INTRODUCERE  
 

Pentru a încălzi agentul frigorific din 

instalaţiile frigorifice cu absorbţie la 

temperatura  prescrisă de proiectant se poate 

folosi orice sursă de căldură printre care şi un 

arzător de gaze petroliere lichefiate. Soluţia 

prezintă importanţă mai ales acolo unde nu 

există o sursă de energie electrică, dar se 

doreşte utilizarea unui frigider. Autorul 

prezentului articol, pentru a fructifica această 

idee, a studiat, proiectat şi realizat practic o 

instalaţie automată de încălzire a agentului 

frigorific din agregatul cu absorbţie al unui 

frigider FRAM 22 pentru voiaj. Instalaţia a 

fost concepută să funcţioneze cu gaze 
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1. INTRODUCTION  
 

In order to heat up the refrigerant from 

absorption frigorific plants at the temperature 

provided by the designer any heating source 

can be used among which a liquefied oil gas 

burner. The solution is important especially 

of there is not a source of power, but a 

refrigerator is desired. 

 In order to capitalize this idea, the 

author of this article has studied designed and 

practically achieved an automated heating 

plant of the refrigerant in the absorption 

aggregate of a travel FRAM 22 refrigerator. 

The plant was designed to operate with 

liquefied fuel gases sold in Romania under 

the name of GAS STOVE in containers of 18 
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combustibile lichefiate ce se comercializează  

în România sub denumirea  de ARAGAZ în 

recipienţi de 18 Kg. Pentru a putea fi folosiţi 

şi recipienţi de altă provenienţă cu capacitate 

redusă autorul a proiectat şi ataşat la instalaţie 

un regulator de presiune şi debit. De 

asemenea s-a ţinut seama şi de necesitatea 

utilizării unui consum economic de gaz şi 

asigurarea unui grad de protecţie sporit 

împotriva scurgerilor de gaze, în situaţia în 

care în timpul funcţionării s-ar întrerupe 

intempestiv flacăra arzătorului. 

 

2. NOTIUNI TEORETICE 

 

 a) Viteza de ardere a amestecului 

combustibil gazos - aer şi stabilitatea 

flăcării la arzător. 

 La o instalaţie frigorifică prin 

absorbţie, arzătorul pentru combustibil gazos 

trebuie montat direct în canalul de gaze arse. 

Ca urmare, amestecarea jetului de 

combustibil gazos cu aerul, este necesar să fie 

făcută înaintea secţiunii de ieşire din corpul 

arzătorului. Conform lucrării [1], avem de-a 

face cu o flacără cinetică, iar modelul fizic al 

acesteia este prezentat în figura 1. 

 Dacă se notează cu Um  viteza ameste-

cului în axul jetului, atunci aceasta este dată 

de relaţia: 

  (1) 

unde: 

 uo  = viteza în secţiunea de ieşire 

din arzător; 

 x = distanţa în lungul axului; 

 a = coeficient de structură 

(coeficient de turbulenţă); 

 do = diametrul secţiunii la ieşirea 

din arzător. 

Kg. in The plant was designed to operate with 

liquefied fuel gases sold in Romania under 

the name of GAS STOVE in containers of 18 

Kg. in order to use low capacity containers of 

other origin, the author has designed and 

attached a pressure and flow regulator to the 

plant. He has also considered the need to use 

an economic consumption of gas and provide 

and increased level of protection against gas 

leaks, if the burner flame suddenly interrupts 

during operation. 

 

 

2. THEORETICAL NOTIONS 

 a) The burning speed of the gaseous 

– air fuel mixture and flame stability in the 

burner. 

 In an absorption frigorific plant, the 

burner for the gaseous fuel has to be 

assembled directly in the burnt gases channel. 

Consequently, gaseous fuel jet mixture with 

the air has to be made before the outlet 

section from the burner body. According to 

the paper [1], we have a kinetic flame, and its 

physical model is presented in figure 1. 

 If we use Um  to note the mixture 

speed in the jet axle, then it is given by the 

relation: 

  (1) 

where:  

 uo  = speed in the outlet section from the 

burner; 

 x = distance along the axle; 

 a = structure coefficient 

(turbulence coefficient); 

 do = section diameter at the 

burner outlet. 

The kinetic flame undergoes instability 

phenomena like breaking and flame return. 

The analysis of stability conditions leads to 
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Flacăra cinetică poate cunoaşte ca fenomene 

de instabilitate atât ruperea , cât şi returul de 

flacără. Analiza condiţiilor de stabilitate 

conduc la concluzia că este suficient ca într-o 

zonă  a frontului de flacără să se respecte 

condiţia egalităţii vitezei de curgere în axul 

jetului u cu cea normală de ardere  Su . În 

figura 2 se reprezintă cele trei posibilităţi de 

funcţio-nare la o flacără cinetică. Arderea 

este stabilă pentru cazul c) de funcţionare la 

care se respectă egalitatea  u = Su într-un 

punct al frontului de flacără. Se remarcă 

obţinerea acestei egalităţi numai în cazul în 

care gradientul vitezei de curgere în stratul 

limită la perete   şi cel al vitezei 

de ardere  sunt egali. 

the conclusion that it is enough that in an area 

of the flame front, one complies with the 

condition of flowing speed equality in the jet 

axle u with the common burning one Su . 

Figure 2 describes the three running 

possibilities in a kinetic flame. Burning is 

stable for the operation case c) for which the 

equality is complied with u = Su in a point of 

flame front. We notice the same equality only 

if the gradient of the flowing speed in the 

wall limit layer and burning speed 

are equal. 

 

 
 

Figura 1. Modelul fizic al flăcării cinetice. 

Figure 1. The physical model of the flame kinetics. 
 

 

 
Figura 2. Cele trei posibilităţi de funcţionare la flacără cinetică. 

Figure 2. The three running possibilities in a kinetic flame. 
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b) Calculul transferului de căldură prin 

radiaţie între gazele de ardere şi pereţii 

fierbătorului. 

 Calculul transferului de căldură prin 

radiaţie între gazele de ardere şi pereţii 

canalului de gaz (pereţii fierbătorului 

instalaţiei frigorifice), este foarte complex.  

De obicei conform lucrării [2] se preferă 

metode simplificatoare cu ajutorul unor 

grafice şi tabele cu date empirice, obţinute 

experimental.  Dintre metodele de calcul, cea 

mai simplă metodă este metoda lui A. 

Schack, conform căreia: 
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unde: 

q = fluxul de căldură unitar; 

p = presiunea gazelor de ardere; 

lec= lungimea echivalentă la radiaţia gazelor; 

T= temperatura medie a pereţilor canalului. 

 Fluxul de căldură  q
gp

 primit de 

pereţii  incintei, drept rezultat al transferului 

de radiaţii termice de la gaze la perete se 

determină cu relaţia: 

    .,q q q
gp g pp    (3) 

unde: 

 p
,  = coeficientul de negreală efectiv al 

suprafeţei incintei; 

q
g

 = fluxul de căldură corespunzător 

radiaţiei CO2 şi  H2O la temperatura medie a 

gazului; 

q
p

 = fluxul de căldură corespunzător  

absorbţiei de CO2 şi  H2O la temperatura 

medie a  peretelui. 

Cunoscând fluxul de căldură  q
gp

 se poate 

determina coeficientul mdiu de de căldură  

b) Calculation of the radiation heat 

transfer between burning gases and 

burner walls.  

 

The calculation of the radiation heat transfer 

between burning gases and burner channel 

walls (burner walls of the frigorific plant), is 

very complex.  Usually, according to the 

paper [2] simplifying methods are preferred 

with the help of graphics and empirical data 

tables, achieved experimentally. Among the 

calculation methods, the simplest method is 

A. Schack’s method, coaccording to which:  
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where: 

q = unitary heat flow; 

p = burning gases pressure;  

lec= equivalent length at gases radiation;  

T= average temperature of channel walls. 

 The heating flow q
gp

received by the 

enclosure walls as a result of thermal 

radiations transfer from gases to the wall is 

determined with the relation: 

    .,q q q
gp g pp    (3) 

where: 

 p
,  = the actual blackness coefficient of the 

enclosure surface; 

q
g

= the heating flow corresponding to the 

radiation of CO2 and  H2O at the average 

temperature of the gas; 

q
p

= the heat flow corresponding to the 

absorption of CO2 and  H2O at the average 

temperature of the wall; 

 If we know the heat flow q
gp

we can 

determine the average heat transfer 
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prin radiaţie 
r

 coefficient through radiation 
r

 

cu relaţia: 


r

gp

gm pm

q

T T



.    (4) 

unde: 

T
gm

 = temperatura medie  de ardere a 

gazelor;  

T
pm

 = temperatura medie a pereţilor; 

 

using the relation:  


r

gp

gm pm

q

T T



.    (4) 

where:    

T
gm

= average temperature of gas burning;  

T
pm

= average temperature of walls. 

 

 
 

Figura 3. Schema agregatul frigorific Fram 22. 

Figure 3. Scheme of Fram 22 frigorific aggregate. 

 

3. IMPLICATII CONSTRUCTIVE 

ALE FIERBATORULUI AGREGA-

TULUI  FRIGORIFIC  

  

 În fierbătorul agregatului frigorific 

Fram 22 se găseşte o soluţie apoasă de 

amoniac. Prin încălzire vaporii fierbinţi de 

amoniac trec prin rectificatorul agregatului  

(figura 3) către condensator. Datorită aerului 

din exteriorul ţevii rectificator, vaporii de apă  

ce însoţesc vaporii de amoniac se 

condensează parţial reintrând în fierbător. 

La ieşirea din condensator, vaporii de 

amoniac intră în contact cu amoniacul lichid 

3. CONSTRUCTIVE IMPLICATI-

ONS OF THE FRIGORIFIC 

AGGREGATE BURNER  

  

In the burner of Fram 22 frigorific 

aggregate we find an aqueous ammonia 

solution. Through heating, hot ammonia 

steam passes through the aggregate rectifier 

(figure 3) towards the condenser. Because of 

the air outside the rectifier pipe, water 

condensate that accompanies the ammonia 

condensate are partially condensed reentering 

the boiler. 

 At the condenser outlet, ammonia 
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şi hidrogen, producând o vaporizare la 15 - 

16 N / cm2 şi temperaturi negative. 

În stare rece, nivelul lichidului din fierbă-tor 

este acelaşi cu nivelul lichidului din rezervor. 

condensate that enter in contact with the 

liquid ammonia and hydrogen, causing 

vaporization at 15 - 16 N / cm2 and negative 

temperatures. In cold state, the level of the 

fluid from the boiler is the same with the 

level of the fluid in the tank. 

Prin încălzire, lichidul din fierbător îşi 

măreşte volumul, iar în partea superioară a 

fierbătorului începe procesul de vaporizare. 

 Dacă fierbătorul este construit numai 

pentru încălzirea cu rezistenţă electrică, 

transferul de căldură  dintre rezistnţă, pereţi şi 

lichidul frigorific se face integral. Atunci 

când alimentarea se face cu arzător de gaze, o 

parte din căldura flăcării se pierde pe canalul 

de gaze arse fără a produce un schimb caloric 

cu lichidul frigorific. Ca urmare, se impune 

parcurgerea unui drum cât mai lung al 

gazelor arse, încât transferul de căldură  cu 

pereţii fierbătorului să fie cât mai mare, iar 

arderea gazelor combustibile să fie integrală. 

 După mai multe experimentări noi am 

ajuns la concluzia că fierbătorul trebuie să fie 

cât mai lung. În figura 4 se prezintă  desenul   

fierbătorului utilizat pentru experimentări. 

 

By heating, the fluid from the heater 

increases its volume, and in the upper part of 

the boiler, the vaporization process begins. 

 If the boiler is built only for heating 

with electric resistance, the heat transfer 

between the resistance, walls and the 

frigorific liquid is made completely. When 

supply is made with gas burner, a part of the 

flame heat is lost on the burnt gas channel 

without causing a caloric exchange with the 

frigorific fluid. Consequently, a longer path 

of burnt gases is required, in order for the 

heat transfer with the boiler walls to be 

bigger, and fuel gases burning has to be 

complete. 
 After several experiments, the author 

has reached the conclusion that the boiler has 

to be as long as possible. Figure 4 presents 

the drawing of the boiler used for 

experiments. 

 

 
Figura 4. Desenul   fierbătorului utilizat pentru experimentări. 

Figure 4. The drawing of the boiler used for experiments. 
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4. MODELUL EXPERIMENTAL 

PROPUS.     

      
 După modificarea agregatului 

frigorific Fram 22 conform cerinţelor 

prezentate în capitolul 3, am construit o 

instalaţie automată de alimentare cu gaze 

combustibile lichefiate. Conform figurii 5, 

instalaţia se compune din  regulatorul de 

presiune şi debit 1, regulatorul flăcării de 

veghe  3,  termostatul 2, supraveghetorul 

flăcării 5, ventilul de protecţie 4 şi arzătorul 

6. Dimensional, instalaţia a fost concepută 

pentru a putea fi introdusă sub agregatul 

frigorific, fără a ieşi din gabaritul frigiderului 

Fram 22. 

 Pentru a regla debitul de gaz  

combustibil şi pentru a obţine o cantitate de 

căldură variabilă,    am echipat arzătorul cu 

diuza 2 interschimbabilă (figura 6). 

 

4. THE EXPERIMENTAL PA-

TTERN  PROPOSED.   

       
 After altering Fram 22 frigorific 

aggregate, according to the requirements 

provided in chapter 3, i built an automated 

supply plant with liquefied fuel gases. 

According to figure 5, the plant consists of 

the pressure and flow regulator 1, continuous 

flame regulator  3,  thermostat 2, flame 

supervisor 5, protection valve 4 and burner 6. 

Dimensionally, the plant was conceived in 

order to be introduced below the frigorific 

aggregate, without leaving the Fram 22 

frigorific aggregate. 

 In order to regulate the fuel gas flow 

and achieve an amount of variable heat, i  

provided the burner with interchangeable 

bean 2  (figure 6). 

  

 

 
 

 

Figura 5. Instalaţia automată de alimentarecu 

gaze combustibile lichefiate. 

Figure 5. The automated supply plant with 

liquefied fuel gases. 

 

  
 

Figura 6. Secţiune prin arzător. 

Figure 6. Section through burner. 

 

 

De asemenea, pentru  ca amestecul aer - 

combustibil gazos să poată fi obţinut în limite 

de stabilitate a flăcării şi cu arderea completă 

a constituenţilor combustibili, noi am 

conceput piesele  3 şi 5  cu orificii 

dimensionate experimental. Totodată am 

prevăzut în piesa 6  mai multe orificii pentru 

a se crea un tiraj natural în coloana gazelor 

arse. 

Având în vedere că amestecarea aerului cu 

combustibilul gazos se produce în piesa 4 

 Also, in order for the air – gaseous 

fuel mixture to be achieved within flame 

stability limits and with complete burning of 

fuel constituents, we conceived parts 3 and 5 

with experimentally dimensioned holes. We 

also provided part 6  with several holes in 

order to create a natural circulation in the 

burnt gas pipe.  

 Taking into consideration that air 

mixture with gaseous fuel occurs in part 4 
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înainte de secţiunea de ieşire din aceasta, 

rezultă că avem de-a face cu o flacără 

cinetică. Pentru a nu se produce fenomene  de  

instabilitate a flăcării cinetice (în special pe 

perioada flăcării de veghe), am montat o grilă 

5 la ieşirea gazului combustibil, aşezată 

transversal  faţă de curentul de gaz. 

Am ales această soluţie întrucât grila având 

rol de obstacol, în spatele său se produce o 

zonă de stagnare a curgerii şi ca urmare se 

 produce o acumulare de gaze calde 

(figura 7). Amplasarea grilei în această zonă 

se justifică întrucât în zona A la întâlnirea 

amestecului proaspăt  1 cu gazele de ardere 

calde 2, ia naştere flacăra pentru transferul de 

căldură, difuzie de masă şi de centri activi  de 

reacţie. 

 Din punct de vedere teoretic [1], 

limitele de stabilitate cu obstacole depind de 

concentraţia combustibilului în aer, viteza 

curentului de gaz, temperatura, presiunea, 

turbulenţa, precum şi de mărimea şi/sau 

forma obstacolului (grilei). 

 

before the outlet section, it results that we 

have a kinetic flame. In order not to cause 

instability phenomena of the kinetic flame 

(especially during the continuous flame), we 

assembled a grid 5 at the outlet of the fuel 

gas, placed transversally from the gas current. 

We chose this solution because the grid with 

the role of an obstacle, causes a stagnation 

area of the flow behind it and therefore, hot 

gas accumulation occurs (figure 7). Grid 

location in this area is justified because in 

area A at the crossroads of the fresh mixture 

1 with hot burning gases 2, the flame for the 

heat transfer occurs, mass diffusion and 

active reaction centres. 

 From theoretical point of view [1], 

stability limits with obstacles depend on the 

fuel concentration in the air, the speed of the 

gas current, temperature, pressure, 

turbulence, as well as on the size and/or form 

of the obstacle (grid). 

 

 
Figura 7. Zona de stagnare a curgerii. 

Figure 7. Flow stagnation zone. 

 

Pentru a supraveghea permanent 

flacăra arzătorului, noi am montat cu ajutorul  

pieselor 10 şi 11  (figura 6), în imediata 

apropriere a flăcării de regim, bulbul unui 

supraveghetor de flacără conceput în acest 

scop. S-a asigurat astfel temperatura necesară 

In order to permanently supervise the 

burner flame, we used parts 10 and 11 to 

assembly (figure 6), close to the flame, the 

bulb of a flame supervisor conceived for 

these purposes. We have therefore provided 

the temperature necessary for the 
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vaporizării uleiului siliconic din tubul silfonic 

al supraveghetorului de flacără. 

 De asemenea, pentru a se evita 

apariţia unor sarcini axiale de dilatare care ar 

putea deteriora ventilul de protecţie sau 

arzătorul, noi am efectuat o buclă pe sonda 

supraveghetorului de flacără. 

 

vaporization of the silicon oil in the sulfonic 

tube of the flame supervisor. 

 Also, in order to avoid the occurrence 

of some axial dilatation duties that could 

deteriorate the protection valve or the burner, 

we made a loop on the flame supervisor well. 

 
Figura 8. Curbele de variaţie ale temperaturilor. 

Figure 8. The variation curves of temperatures. 

 

 

5. REZULTATUL EXPERIMEN-

TĂRILOR 

  

 Conform lucrării [3],  pentru a se 

obţine pe vaporizator temperaturi de - 16 o C 

este necesar ca temperatura amestecului de 

vapori amoniac - apă, la ieşirea din fierbător 

să fie de 144 o C. De asemenea din condiţiile 

tehnice de fabricare a agregatului FRAM 22 

cunoaştem că aceste temperaturi se obţin 

numai prin încălzirea soluţiei amoniacale cu o 

rezistenţă de 60 W cilindrică introdusă în 

fierbător , sau cu o rezistenţă de 70 W tip 

manta pe exteriorul acestuia. 

 Utilizarea încălzirii soluţiei 

amoniacale cu ajutoru unui arzător de gaze 

trebuie să conducă la aceleaşi performanţe 

tehnice. 

 Ca urmare, noi am alimentat arzătorul 

cu G.P.L. (gaz petrolier lichefiat STAS 

66/78) şi cu gaz metan de Transilvania 

existent  în reţeaua curentă a oraşului Târgu 

 

5. EXPERIMENTS RESULTS 

  

 
According to the paper [3],  in order to get 

temperatures of - 16 o C on the sprayer, it is 

necessary that the temperature of ammonia 

condensate – water mixture, at the boiler 

outlet be   

144oC. Also, from the technical 

manufacturing conditions of FRAM 22 

aggregate, we know that these temperatures 

are achieved only by heating the ammonia 

solution with a cylindrical resistance of 60 W 

introduced in the boiler, or with a case 

resistance of 70 W on its outside. 

  The use of ammonia solution 

heating with the help of a gas burner has to 

result in the same technical performances. 

 Consequently, we supplied the burner 

with liquefied oil gas TAS 66/78 and 

methane gas from Transylvania existing in 

the current network of Târgu city during the 
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Jiu în perioada de iarnă.  De asemenea pentru 

fiecare tip de gaze combustibile s-au folosit 

diferite diametre de diuze. Măsurătorile s-au 

efectuat la ieşirea din fierbător şi pe 

vaporizator utilizând aparatul Thermometer - 

model TM 1300K   cu două sonde de 

măsurare. 

În urma efectuării măsurătorilor şi după 

prelucrarea datelor pe calculator  PC cu 

ajutorul programului “ORIGIN” s-au obţinut 

curbele de variaţie ale temperaturilor din 

figura 8. 

winter.  Also, for the same type of fuel gases, 

various bean diameters were used. 

Measurements were made at the outlet from 

the boiler and on the sprayer using a 

Thermometer device - model TM 1300K with 

two measurement wells. 

 As a result of measurements and after 

processing the data on the computer, using 

the “ORIGIN” program, the variation curves 

of temperatures in figure 8 resulted. 

 

În partea superioară au fost trasate curbele de 

variaţie ale temperaturii fierbătorului, iar în 

partea inferioară curbele de variaţie ale 

temperaturii vaporizatorului, în următoarele 

condiţii: 

1) - încălzire fierbător cu gaze naturale, 

la  p = 260 mm H2O şi diuză  

Ø = 0,2 mm; 

2) - încălzire fierbător cu rezistenţă 

manta cu P = 70 W; 

3) - încălzire fierbător cu rezistenţă  

cilindrică cu P = 60 W; 

4) - încălzire fierbător cu G.P.L. la   

p = 300 mm H2O şi diuză Ø = 0,2 mm; 

5) - încălzire fierbător cu G.P.L. la   

p = 300 mm H2O şi diuză Ø = 0,3 mm. 

 

6. CONCLUZII. 

 
 După prelucrarea datelor 

experimentale s-au formulat următoarele 

concluzii: 

1. Arzătorul propus de autori, are capacitatea 

de a furniza o putere calorică echivalentă cu o 

rezistenţă electrică cilindrică de 60 W, atunci 

când se folosesc combustibili gazoşi de tip 

GPL, la o presiune de 300 mm col. H2O şi o 

diuză cu diametrul  Ø = 0,2 mm; 

2. La întreruperea intempestivă a flăcării, 

sesizorul de flacără opreşte alimentarea 

arzătorului cu gaz  după 40 secunde; 

3. După ce temperatura evaporatorului a 

ajuns la valoarea reglată la termostat, acesta 

In the upper side, the variation curves of the 

boiler temperature were traced, and in the 

lower part, the variation curves of the sprayer 

temperature were traced in the following 

conditions: 

1) - heating boiler with natural gases, at  

p = 260 mm H2O and bean Ø  = 0,2 mm; 

2). - heating boiler with casing resistance 

with P = 70 W; 

3) - heating boiler with cylindrical 

resistance with P = 60 W; 

4). - heating boiler with liquefied oil gas 

at p = 300 mm H2O and bean Ø  = 0,2 mm; 

5). - heating boiler with liquefied oil gas 

at p = 300 mm H2O and bean Ø  = 0,3 mm; 

  

 

6. CONCLUSIONS 

 
After processing the experimental 

data, the following conclusions were drawn: 

1.- The burner proposed by the author has the 

capacity of supplying a caloric power 

equivalent to a cylindrical electrical 

resistance of 60 W, when gaseous fuels and 

liquefied oil gas fuels are used at a pressure 

of 300 mm col. H2O and a bean with the 

diameter of  Ø = 0,2 mm; 

2.- At the sudden interruption of the flame, 

the flame detector stops the burner supply 

with gas after 40 seconds; 

3.- After the temperature of the sprayer 

reached the value regulated by the thermostat, 

it automatically commands the passage of the 
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comandă automat trecerea arzătorului în 

regim de flacără de veghe cu un consum de 3 

% din debitul nominal; 
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consumption of 3 % of the nominal flow; 
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