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1. Testări experimentale a combustiei biomasei dense în jet de 

hidrogen 

 
 

Cercetarea şi dezvoltarea unei industrii energetice durabile (surse, operatori de 

transport şi depozitare) este una dintre cele mai importante sarcini în lumea ştiinţifică 

(Tanksale, 2010 et al.). Industria de hidrogen este considerată de mulţi a fi o posibilă 

abordare pentru a satisface nevoile viitoare de energie. Caracteristicile hidrogenului 

(practic inepuizabil, fără emisii nocive şi diferite metode de producere a acesteia), fac o 

optiune promitatoare de utilizare a acestuia (Mirza et al., 2009). Utilizarea hidrogenului 

(pur sau în amestec) pentru arderea biomasei (Prisecaru şi colab, 2011;.. Birtas et al, 

2009), are rolul de a îmbunătăţi condiţiile de ardere şi de a creşte viteza de reacţie. Mai 

mult decât atât, acest fapt influenţează concentraţiile de CO, SO2 şi NOx. Biomasa 

studiată în lucrare este o biomasă lemnoasă poroasă: lemn tocat, rumeguş şi salcie 

energetică. A fost testată şi biomasa sub formă de peleţi dar cantitatea de hidrogen 

absorbită a fost foarte mică. În a doua parte a cercetărilor a fost utilizat un gaz îmbogăţit 

cu hidrogen numit HRG.  

Cercetarea experimentală 

Utilizarea hidrogenului pur în combustia biomasei 

Cercetările experimentale au fost făcute în două faze. În prima, probele testate 

(tocătura de lemn, rumeguşul şi salcia energetică, fig. 1.1) au fost trecute printr-un curent 

de hidrogen. Probele au fost menţinute în curentul de hidrogen (timp calculat cu relaţia 

11) până la saturaţie. Timpul a fost cuprins între 0,5 şi 25 secunde în funcţie de mărimea 

particulei. Alimentarea cu hidrogen s-a făcut dintr- o butelie iar probele au fost amplasate 

într-un tub (figura 1.2). Au fost făcute mai multe teste pentru a obţine cantităţi suficiente 

de tocătură, rumeguş sau salcie energetică. 
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      Fig. 1.1 Probe utilizate la testări                   Fig. 1.2 Standul experimental pentru difuzia 

hidrogenului 

 

Probele de biomasă au fost cântărite înainte şi după difuzia hidrogenului. În 

general scăderea de masă a fost de 4-5 %. Explicaţia poate fi dată prin mutarea şi 

înlocuirea oxigenului din porii particulelor cu hidrogen, care are densitatea mai mică. În 

parte a doua a cercetărilor probele au fost arse într-un cazan de putere termică mică (20 - 

40 kWt). Părţile componente  

principale ale cazanului sunt prezentate în figura 1.3 iar principalele caracterictici ale 

cazanului sunt următoarele: 
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 Randamentul net ……………………………….….83 – 87  

 %; 

 Încărcarea termică a suprafeţei…………………….450 – 600 kW/m2; 

 Încărcarea termică volumetrică…………………...300 – 400 kW/m3; 

 Puterea calorifică inferioară………………….….14,000 – 18,000 kJ/kg; 

 Excesul de aer (la sfârşitul focarului)…….…………1.3 – 1.5; 

 Temperatura flăcării…………….…………………..680 – 850 °C; 

 Pierderile de căldură cu nearsele chimice…..…….….0.5 – 1.5 %; 

 Nivelul de automatizare……………………….….……95 – 100 %. 

 

 

 

Fig.1.3. Principalele componente ale cazanului pentru biomasă 

 

1- focar; 2- suprafaţă de căldură; 3- boltă dublă refractară; 4- izolaţie; 5,6,7- uşi de vizitare; 8- grătar mobil; 9- 

evacuare gaze de ardere;10- şnec principal; 11, 12-motoare de antrenare; 13- şnec de alimentare; 14, 15-dispozitive 

de extragere combustibil;16-aer primar; 17- aer secundar; 18- ciclon; 19- ventilator de gaze; 20- coş de gaze de 

ardere. 
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    Fig. 1.4 Cazanul experimental pentru arderea biomasei      Fig. 1.5 Evoluţia flăcării 

prin camera în infraroşu 

 

Datorită cantităţilor mici de probe obţinute, alimentarea s-a făcut direct în şnecul 

principal, 10 din figura 1.3. Arderea biomasei a fost testată pe un cazan de 30 kW şi a 

fost supravegheată cu o cameră în infraroşu (CEPID SILVER 420) iar analiza gazelor de 

ardere s-a făcut cu un analizor tip MAXYLIZER (figura 1.4). 

Au fost efectuate următoarele testări: arderea tocăturii de lemn cu şi fără infuzie de 

hidrogen, arderea rumeguşului cu şi fără infuzie de hidrogen şi arderea salciei energetice 

cu şi fără infuzie de hidrogen. Aspectul flăcării şi evoluţia temperaturii au fost 

monitorizate cu o cameră în infraroşu (figura 1.5). Rezultatele măsurătorilor sunt redate 

în tabelul 1.1.Temperatura mai ridicată şi concentraţia de CO mai mică la arderea 

tocăturii versus arderea rumeguşului se datorează conţinutului mai mic de umiditate al 

tocăturii. Analizând valorile din tabelul 1.1. se poate observa că la arderea biomasei cu 

infuzie de hidrogen temperatura flăcării este mai mare cu aproximativ 10 %, concentraţia 

de CO este mai mică cu 20-25 % în timp ce concentraţiile de SO2 şi NOx rămân 

aproximativ constante. Prin descreşterea concentraţiei de CO se reduce pierderea 

procentuală de căldură datorată nearselor din punct de vedere chimic cu 15-30 %.   

Acest fapt înseamnă că utilizarea hidrogenului la arderea biomasei îmbunătăţeşte 

condiţiile de ardere şi creşte viteza de reacţie. În acelaşi timp au fost făcute testări şi 

pentru peleţi, dar datorită porozităţii reduse cantitatea de hidrogen absorbită a fost 

neglijabilă. Un important lucru trebuie să fie preţul producerii hidrogenului sau al 

amestecurilor de hidrogen. 



 5 

Tabelul 1.1. Rezultatele măsurătorilor (valori medii) la injecţii cu H2 

Tipul de biomasă Parametrii Valoarea 

 

    Tocătură cu H2 

Temperatura flăcării 

Pierderile de căldură, qch 

Concentraţia de CO* 

Concentraţia de SO2
* 

Concentraţia de NOx
* 

840°C 

 0.51 % 

1020 ppm 

 3-8 ppm 

45-50 ppm 

    Tocătură fără H2 

Temperatura flăcării 

Pierderile de căldură, qch 

Concentraţia de CO* 

Concentraţia de SO2
* 

Concentraţia de NOx
* 

780°C 

 0.72 % 

1490 ppm 

5-10 ppm 

40-45 ppm 

Rumeguş cu H2 

Temperatura flăcării 

Pierderile de căldură, qch 

Concentraţia de CO* 

Concentraţia de SO2
* 

Concentraţia de NOx
* 

810°C 

 0.63 % 

1242 ppm 

 3-5 ppm 

~ 50 ppm 

Rumeguş fără H2 

Temperatura flăcării 

Pierderile de căldură, qch 

Concentraţia de CO* 

Concentraţia de SO2
* 

Concentraţia de NOx
* 

  740°C 

  0.74 % 

   1450 ppm 

   8-10 ppm 

     50-55 ppm 

Salcie energetică cu H2 

Temperatura flăcării 

Pierderile de căldură, qch 

Concentraţia de CO* 

Concentraţia de SO2
* 

Concentraţia de NOx
* 

 823°C 

  0.57 % 

   1174 ppm 

    6-8 ppm 

     40-55 ppm 

Salcie energetică fără H2 

Temperatura flăcării 

Pierderile de căldură, qch 

Concentraţia de CO* 

Concentraţia de SO2
* 

Concentraţia de NOx
* 

 775°C 

  0.72 % 

  1472 ppm 

   5-9 ppm 

     45-50 ppm 

*la O2 = 7% 

Concluzii: 

Din aceste cercetări se pot desprinde următoarele concluzii: 

 Concentraţia în interiorul porilor scade odată cu creşterea lungimii porilor, şi 

pentru o lungime de por dată creşte cu creşterea fluxului de hidrogen; cantitatea 

de hidrogen absorbit scade odată cu creşterea lungimii porilor, şi pentru o 

lungime dată cantitatea de hidrogen absorbit creşte odată cu creşterea fluxului 

de hidrogen, cu suprafaţa internă a porilor şi cu volumul particulei; 
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 Injectarea de hidrogen în biomasa poroasă conduce la creştere temperaturii 

flacării cu aproximativ 10%, la scăderea concentraţiei de CO cu aproximativ 25-

30%. Pierderea de căldură qch scade cu 15-30%. Acest lucru înseamnă că 

utilizarea hidrogenului la arderea biomasei îmbunătăţeşte condiţiile de ardere şi 

creşte viteza de reacţie; 

 

A) Utilizarea HRG în combustia biomasei 

În această fază a cercetărilor, gazul este injectat direct în sistemul de cazan, în aer 

primar. Testele de ardere au fost realizate la focarul de 1 MW termic, care face parte din 

Universitatea Politehnica din Bucureşti (figura 1.6). In acest caz se utilizează un amestec 

de hidrogen, hidrogen gazos îmbogăţit numit (HRG) pentru a face trecerea la condiţii 

reale şi la costuri mai mici (Pisa şi colab., 2012). Gazul de hidrogen îmbogăţit (HRG) 

este produs într-un sistem electrolitic (figura 1.7). Acest sistem electrolitic este unul 

dinamic, păstrând lichidul într-un flux permanent şi care produce un amestec gazos cvasi-

stoechiometric de hidrogen şi oxigen. De fapt, acest gaz este format dintr-un amestec de 

molecule de hidrogen şi oxigen, aproape respectând raportul stoechiometric al apei. HRG 

este un gaz cu un grad ridicat de reactivitate care, prin adsorbţie, difuzează în biomasă 

(Neniţescu, 1963; DIN 51649-1). 
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Fig. 1.6 Schema focarului pilot de 1 MW 

 

Astfel, aprinderea şi viteza de ardere sunt îmbunătăţite, iar emisiile poluante sunt 

reduse. HRG este un gaz incolor, care are o densitate de 0.503 kg/m3, greutate moleculară 

12.3 kg/kmol, temperatura de autoaprindere 591-605 ° C şi limita de inflamabilitate între 

7,3 – 100 % ( Poling et al, 2004). Procesul de difuzie liberă (ecuaţia Legendre) este baza 

pentru tehnologia de ardere a HRG / biomasă poroasă. Capacitatea maximă de producere 

a HRG este de 1500 litri / h. Energia electrică consumată pentru a produce 1000 litri de 

HRG este între 3 – 3,5 kWh. Aceasta înseamnă aproximativ 0,4 Euro / 1000 litri.  

Injecţia de HRG în biomasa poroasă contribuie la reducerea concentraţiei de 

monoxid de carbon (radicalul OH având un rol primordial) conform reacţiilor: 

.2;; 222 OHOHOOOHOHHCOOHCO           

(1.1) 

Mai mult, injectarea de HRG reduce concentraţia de dioxid de sulf şi poate fi o 

modalitate de a reduce oxizii de azot, care se formează din azotul din biomasă. Dar acest 

subiect este o altă problemă (Pisa, 2013, Pisa, 2006).  

Focarul pilot folosit pentru experimente funcţionează, prin proiect, cu cărbune 

pulverizat. Acesta a fost adaptat prin montarea unui grătar fix (suprafaţa grătarului este de 

1,1 m2, iar distanţa dintre bare este de 4 mm) şi a unui alimentator cu şurub. Biomasă 
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lemnoasă (numai tocătura de lemn şi salcia energetică au fost folosite) este depozitată în 

buncărul de biomasă şi introdusă în focar, pe grătar, cu alimentatorul şurub. Consumul de 

combustibil al focarului pilot este mult mai mare comparativ cu primele experimente de 

la A) (aproximativ 60 kg/h) iar puterile termice sunt de aproximativ 200-300 kW. Aerul 

de ardere (excesul de aer,   = 1,6) se introduce sub grătarul fix, printre gratii, de 

ventilatorul de aer. HRG este injectat în conducta de aer primar (figura 1.8). 

 

                   

 

        Fig. 1.7 Sistemul electrolitic de producere HRG           Fig. 1.8 Injecţia de HRG în 

aerul primar 

 

                    

    

       Fig.1.9 A nalizorul de gaze HORIBA PG 250               Fig. 1.10 Aspectul flăcării la 

arderea salciei 
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Un analizor de gaze de ardere HORIBA PG 250 (funcţionare continuuă, figura 

1.9) a fost instalat pentru a lua probe de gaze de ardere din camera de ardere (punctul A, 

figura 9), în scopul de a măsura CO2, CO, O2, SO2 şi NO. Aspectul flăcării de salcie 

energetică (Mihăescu şi colab, 2013.) este prezentată în figura 1.10. Testele au fost 

efectuate pentru tocătura de lemn şi salcia energetică în două situaţii: injecţie de 600 de 

litri de HRG pe oră (10 litri/1 kg biomasă) şi injecţie de 1200 litri pe ora (20 de litri/1 kg 

biomasă). Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 1.2. 

Tabelul 1.2. Rezultatele măsurătorilor (valori medii) la injecţii de HRG  

Tipul de biomasă Parametrii Valoarea 

 

Tocătură cu HRG 

(20 litri/1 kg) 

Pierderile de căldură, qch 

Concentraţia de CO* 

Concentraţia de SO2
* 

Concentraţia de NOx
* 

     0.21 % 

331 ppm 

 96 ppm 

162 ppm 

Tocătură cu HRG 

(10 litri/1 kg) 

Pierderile de căldură, qch 

Concentraţia de CO* 

Concentraţia de SO2
* 

Concentraţia de NOx
* 

     0.88 % 

1354 ppm 

139 ppm 

155 ppm 

Tocătură fără HRG 

 

Pierderile de căldură, qch 

Concentraţia de CO* 

Concentraţia de SO2
* 

Concentraţia de NOx
* 

     2.03 % 

3242 ppm 

 162 ppm 

 148 ppm 

Salcie energetică cu 

HRG 

(20 litri/1 kg) 

Pierderile de căldură, qch 

Concentraţia de CO* 

Concentraţia de SO2
* 

Concentraţia de NOx
* 

       0.19 % 

   296 ppm 

   102 ppm 

     171 ppm 

Salcie energetică cu 

HRG 

(10 litters/1 kg) 

Pierderile de căldură, qch 

Concentraţia de CO* 

Concentraţia de SO2
* 

Concentraţia de NOx
* 

      0.77 % 

   1174 ppm 

    131 ppm 

     160 ppm 
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Salcie energetică fără 

HRG 

Pierderile de căldură, qch 

Concentraţia de CO* 

Concentraţia de SO2
* 

Concentraţia de NOx
* 

      2.01 % 

  3092 ppm 

   159 ppm 

     149 ppm 

*at O2 = 7% 

 

Analizând valorile din tabelul 3 se poate observa că pentru injecţia cu HRG în 

biomasă, concentraţia de CO este mai mică cu aproximativ 50-60%, pentru un raport 

specific HRG/biomasă de 10 litri/kg şi cu 80-90% pentru un raport de 20 litri/kg. 

Concentraţia de SO2 scade cu 40% şi cea de NOx creşte cu cca. 10%. Reducând 

concentraţia de CO se reduc cu 60-90% pierderilor de căldură cu nearsele din punct de 

vedere chimic, în funcţie de raportul specific.  

În termeni financiari se face următoarea analiză: preţul de biomasă lemnoasă este 

de aproximativ 60 euro/tonă. Reducerea pierderilor de căldură cu nearsele d.p.d.v. chimic 

de la 2,03% la 0,21% (în cazul tocăturii de lemn) duce la creşterea eficienţei cazanului cu 

1,82%. Pentru o putere termică de 200 kW economia de combustibil este de 1,3 kg de 

biomasă. Astfel, rezultă următoarea  analiză a rezultatelor (pentru 1 kg de biomasa):  

• costurile de producţie cu HRG (raportul specific de 20 litri/kg) ............................. .0.008 

euro;  

• beneficiul cu de economia de combustibil ................................................................ 

0.078 de euro.  

       Rezultă un raport de aproape 10 de ori în favoarea rezultatelor beneficiilor. In analiza 

economică reducerea concentraţiei de SO2 nu a fost luată în considerare. Este evident că 

pentru fiecare instalaţie de ardere în parte va fi un raport specific optim între fluxul de 

HRG şi cantitatea de biomasă. 

Concluzii 

În urma evaluării rezultatelor se poate concluziona:  

 injecţia de HRG în biomasa poroasă conduce la scăderea concentraţiei de CO cu 

aproximativ 50-60%, la un raport specific HRG/biomasă de 10 litri/kg şi de apox. 

80-90% la 20 litri/kg. Concentraţia de SO2 scade cu 40% şi cea de NOx creştere 
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cu cca.10%. Reducând concentraţia de CO se reduc cu 60-90%  pierderilor de 

căldură cu nearsele din punct de vedere chimic, în funcţie de raportul specific;  

 reducerea pierderilor de căldură cu nearsele chimice de la 2,03% la 0,21% (în 

cazul tocăturii de lemn) a condus la creşterea eficienţei cazanului cu 1,82%. În 

cazul în care preţul biomasei lemnoasă este de aproximativ 60 euro/tonă, pentru o 

putere termică de 200 kW, economia de combustibil este de 1,3 kg de biomasă. 

Rezultă un raport de aproape 10 de ori mai mare în favoarea beneficiilor injecţiei 

de HRG, raportat la costul producerii acestuia Este evident că pentru fiecare 

instalaţie în parte va fi un raport specific optim între fluxul de HRG şi cantitatea 

de biomasă. 

2. Analiza teoretică şi experimentală a impactului proiectului de dezvoltarea de noi 

tehnologii prin creşterea eficienţei combustiei biomasei solide sub jet de hidrogen 

2.1. Analiza teoretică a impactului proiectului în dezvoltarea de noi tehnologii 

inovative 

Eficienţa arderii biomasei solide sub curent de hidrogen 

 În cadrul laboratorului de Combustibili şi Instalaţii de Ardere de la Universitatea 

Politehnica din Bucureşti s-au  efectuat cercetări experimentale asupra eficienţei arderii 

biomasei solide cu aport hidrogen. S-au vizat tehnologiile de ardere a tocăturii de lemn 

(sort 0 – 30 mm) sub formă densificată sau în curent de aer. Prima tehnologie reprezintă o 

aplicaţie a arderii în strat fluidizat, cu fluidizarea localizată numai într-o cameră 

amplasată în focar, iar cea de a doua are similitudini cu arderea combustibililor în stare 

pulverizată. 

 Cercetările au vizat în special o ardere eficientă pentru  sortul 0 – 30 mm de 

biomasă lemnoasă, pentru o reducere a costurilor privind prelucrarea mecanică 

suplimentară a acesteia după recoltare (sortul 0 – 30 mm rezultând în urma tocăturii 

efectuate fie o dată cu recoltarea, fie ulterior recoltării). 

 Utilizarea hidrogenului, a fost evaluată din punct de vedere al reducerii lungimii 

flăcării şi al reducerii emisiei de monoxid de carbon prin cercetări experimentale  . 

 Prin utilizarea hidrogenului în susţinerea arderii biomasei solide s-au realizat 

performanţe deosebite, în special în reducerea emisiei de monoxid de carbon de circa 30 

– 100 ori. S-a realizat o emisie de CO sub pragul a 40 ppm, pentru toate cazurile 
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experimentate. Viteza de ardere a biomasei lemnoase tocată la sortul 0 – 3 mm a fost de 

17 m/s, o valoare foarte ridicată. 

  Noi tehnologii inovative de combustie eficientă a biomasei solide 

 Din analiza rezultatelor cercetărilor experimentale referitoare la arderea biomasei 

solide cu jet însoţitor de hidrogen, se propun două tehnologii inovative. 

a. Arderea biomasei solide cu hidrogen într-un tunel sau într-o cameră de ardere 

amplasată ca antefocar la un cazan. 

          Această tehnologie de ardere, exemplificată prin schema din fig. 2.1, are  aplicaţii 

pentru Cazanele de puteri termice reduse, al căror focar fiind de dimensiuni reduse nu 

permit crearea condiţiilor de o ardere completă. Se are în vedere arderea masei lemnoase, 

inclusiv a salciei energetice sub formă de tocătură. 

 Se realizează astfel o ardere în două etape, cu aprinderea şi arderea fracţiei fine în 

arzătorul tunel şi definitivarea arderii în focarul cazanului. Hidrogenul va fi admis în 

arzătorul tunel, unde prin viteza sa foarte mare de ardere va cataliza procesele 

termogazodinamice. 

 Fig. 2.1. Cazanul cu arzătorul tunel 

 

Pentru o eficientizare de ansamblu, va trebui realizarea arderii într-o proporţie de 

minimum 70% în arzătorul tunel. Se va menţine proporţia termică a hidrogenului 

determinată din programul anterior al experimentării de 2,8 – 4,8%. 

 Aceste date sunt pentru o analiză medie pentru lemn în jurul celei impuse la 

arderea salciei energetice, conform datelor din tabelul 2.1 . 
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 Cu această tehnologie de ardere se estimează realizarea de cazane cu debite foarte 

reduse de abur supraîncălzit , în domeniu 1,3 – 4,8 t/h, care să permită realizarea unor 

microcentrale de producere a energiei electrice de 100 – 600 KW. O astfel de 

microcentrală, eventual într-un ciclu cogenerativ urmează a realiza binomul economic 

„cultură energetică – valorificare locală în producţia de energie”. Acest concept va 

modela mărimea lotului de cultură de combustibil regenerabil şi va orienta eficienţa 

financiară numai spre sectorul producţiei de energie. 

Tabelul 2.1 

Proximate analysis [% by weight, as received] Ultimate analysis [% by weight, on dry basis] 

moisture 17 C 47,3 

volatiles 67,1 H 5,66 

fixed carbon 13,6 N 1,4 

ash 2,3 O 42,8 

Heating value [KJ/kg as received] S 0,05 

LHV a.r. (as received) 15400 Cl 0,018 

Elementary analysis [mg/kg on dry basis] 

Al 70 Mg 600 

As 1,3 Mn 11 

B 12 Na 190 

Ca 7700 Ni 25 

Co 0,6 P 860 

Cr 8,2 Si 220 

Cu 7,6 Ti 2,8 

Fe 81 V 0,2 

K 2700 Zn 130 

 

b. Arderea biomasei solide în cazane cu suport termic de gaz gazogen 

Rezultatele pozitive la arderea biomasei cu suport de hidrogen, pot fi extinse la 

suport termic gaz de gazogen obţinut din aceeaşi biomasă. Se obţine astfel un complex 

energetic cuprinzând: 

- gazogen sau pirolizor pentru biomasă solidă; 

- instalaţie de producere lucru mecanic cu gaz de gazogen sau piroliză 

cuprinzând motor cu ardere internă sau turbină cu gaze; 
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- cazan de abur cu ardere de biomasă solidă cu suport termic gaz de 

gazogen sau piroliză, cuplată la o turbină. 

Acest complex energetic dirijează combustibilul gazos obţinut din biomasa solidă 

spre doi utilizatori, unul direct producător de energie şi un utilizator pentru suport termic 

la un cazan de abur. În figura 2.2, se prezintă schematic complexul energetic propus. 

Complexul energetic permite un grad sporit de generare a energiei termice în 

cadrul schemei de cogenerare, cu aplicaţie în special pentru cazul utilizării turbinelor cu 

gaze. 

 

Fig.2.2. Complex energetic de valorificare a biomasei solide 

 

  Concluzii 

 Arderea biomasei solide nu are azi rezultate complet pozitive pentru tehnologia 

majoritară de ardere, pe grătar mobil. Sprijinul acordat de hidrogen, un gaz cu o mare 

viteză de ardere s-a dovedit teoretic şi experimental foarte benefic. Pornind de la acest 

rezultat, se propun două tehnologii de ardere. Se are în vedere o prelucrare minimă a 

biomasei solide în vederea arderii. 

 Prima tehnologie de ardere inovativă propusă urmăreşte realizarea sa în cea mai 

mare proporţie înaintea focarului cazanului, pentru implementarea la instalaţii de putere 

redusă. 
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 A doua tehnologie inovativă propune realizarea unor complexe energetice pentru 

arderea biomasei solide, cu existenţa gazeificării sau pirolizei în paralel cu arderea în 

instalaţii atât a combustibilului gazos cât şi a biomasei solide. 

 

2.2. Analiza experimentală a impactului proiectului prin creşterea eficienţei 

combustiei biomasei solide sub jet de hidrogen 

Aspecte generale 

O tehnologie inovativă şi eficientă de ardere a salciei energetice o constituie 

arderea în jet de aer. Această tehnologie permite arderea biomasei solide sub formă de 

tocătură, la starea dimensională de recoltare. Se disting următoarele aspecte legate de 

eficienţă: 

- neprelucrarea mecanică a particulelor de lemn de după recoltare; 

- ridicarea puterii termice a instalaţiilor, lucru ce îndreaptă aplicaţia spre 

producerea de energie electrică; 

- o ardere cât mai rapidă şi eficientă. 

De regulă, arderea biomasei solide, indiferent de tehnologie, emisia de CO este 

destul de ridicată. Arderea sub un jet de hidrogen, de regulă cu o participaţie termică sub 

8%, permite ţinerea sub control a emisiei de CO, aceasta la finele focarului ajungând la 

valorile general acceptabile de max 100 ppm. 

Realizarea de instalaţii energetice de puteri ridicate prin utilizarea biomasei solide 

implică încadrarea în limitele de protecţie a mediului. Emisia de CO este principalul 

obstacol ce trebuie eliminat, astfel că arderea cu suport de hidrogen reprezintă o cale de 

rezolvare eficientă a acestei probleme. 

Eficienţa arderii salciei energetice sub jet de aer şi de hidrogen 

Arderea în jet de aer a biomasei solide este similară arderii în stare pulverizată a 

cărbunelui. Ca urmare, incinta de ardere (focarul) va trebui echipată cu un arzător 

adecvat. În cadrul cercetărilor anterioare, s-au construit două arzătoare de 600 şi 620 KW. 

Hidrogenul a fost introdus pe traseul de admisie a tocăturii în arzător, reuşindu-se 

un amestec perfect între faza solidă, aerul de transport şi hidrogen. Analiza siguranţei în 

arderea hidrogenului a evidenţiat concluzia că sistemul de alimentare continuă cu 

combustibil şi hidrogen alături de viteza ridicată de insuflare în focar nu permite un retur 
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de flacără pe partea de hidrogen. Returul de flacără ar putea fi posibil ca urmare a 

deficienţei de viteză de ardere între hidrogen şi biomasă solidă. 

În figura 2.3, se prezintă o schemă a arzătorului de tocătură lemnoasă şi a modului 

de admisie a hidrogenului (s-a utilizat gaz îmbogăţit în hidrogen – HRG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3.Sistemul de injecţie a gazului  HRG  

Combustibilul lemnos utilizat a avut analiza elementară cuprinsă în domeniul: 

Ci = 40 – 44,8%; Hi = 4,3 – 4,8%; Oi = 33 – 36,3%; Ni = 0,7 -1%; Ai = 2,3 – 5,6%; Wi
t = 

9,8 – 13,7%. 

 Puterea calorifică a variat în domeniul 14 115 – 19860 KJ/kg. 

 Metodologia de lucru 

 Arzătorul de tip turbionar, cu curenţi de aer secundar şi terţiar, a fost proiectat de 

către UPB şi executat de ICEMENERG SA. Pentru următoarele caracteristici: 

a) putere termică: maximum 600 KW; 

b) greutate redusă (sub 50 kg); 

c) construcţie autoportantă (toate subansamblele sunt sudate la canalul central de 

agent primar, element ce susţine toată construcţia); 

d) dimensiuni radiale ce îi permit implementarea în ambrazura focarului. 
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Rezistenţa hidraulică a circuitelor pneumatice conectate la arzător a fost astfel 

calculată pentru a crea compatibilitatea acestuia cu instalaţiile auxiliare ale cazanului: 

- pentru agentul primar (aer şi particule de lemn), rezistenţa hidraulică este sub 

100 mm H2O realizată de sistemul de ventilaţie a traseului respectiv; 

- pentru circuitul de aer secundar, rezistenţa hidraulică este sub cea de 100 mm 

H2O realizată de către ventilatorul de aer; 

- pentru circuitul de aer terţiar, rezistenţa hidraulică este sub cea de 100 mm 

H2O realizată de către ventilatorul de aer. 

Regimul termic al circuitelor fluidelor este în următorul domeniu: 

- temperatura agentului primar (60 – 900C); valoarea este impusă de umiditatea 

tocăturii la intrarea în sistemul de alimentare şi de temperatura aerului 

primar; 

- aerul primar, în funcţie de sarcina termică a instalaţiei va avea valori de 150 – 

200 0C. Pentru a se evita o eventuală aprindere a rumeguşului (a volatilelor 

degajate din aceasta la contactul cu aerul primar cald), se va utiliza o dilatare 

a concentraţiei de oxigen prin recirculare de gaze de ardere; 

- temperatura aerului secundar este de 150 – 2200C; 

- temperatura aerului terţiar este de 150 – 2200C. 

Aerul primar a reprezentat 30 – 40% din totalul aerului necesar arderii.  

Excesul de aer la finele focarului se impune λf = 1,25, reprezentând valori uzuale 

la arderea biomasei cu randament ridicat al cazanului.  

Mărimile ce caracterizează funcţionarea instalaţiilor sunt caracterizate prin 

următorii parametrii: 

1. Cota de participare a combustibilului de suport termic: 

- cota participaţiei masice: 

                                          BBq gB /                                    

în care Bg  este debitul de hidrogen, iar B – debitul de biomasă 

  

- cota participaţiei termice 

                                         
gg

i

i

gg

B
QBQB

QB
q
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unde Qg este puterea calorifică a combustibilului gazos, iar Qi
i puterea calorifică a 

biomasei. 

2. Capacitatea de transport pneumatic a biomasei, definită prin concentraţia 

volumică în aerul de transport 

                                                      
aV

B
c                                          

în care aV  este debitul de aer de transport pneumatic, în m3/s. 

 În proporţii masice, concentraţia de transport al rumeguşului va fi: 

                                                 
aaV

B
c


                                             

unde pa este densitatea aerului de transport al rumeguşului (corectată pentru regimul real 

de temperatură), în kg/m3. 

3. Încărcarea termică a ambrazurii arzătorului: 

                                             
a

gg

i

i

a
S

QBQB
q


                                              

unde Sa este suprafaţa ambrazurii arzătorului, m2. 

4. Încărcarea termică a volumului focarului 

g

f

g

i

i
Q

V

BQB
q


  

unde Vf este volumul activ al focarului în m3. 

 Eficienţa arderii sub curent de hidrogen, a fost caracterizată în urma 

experimentărilor de următoarele criterii de performanţă: 

- the thermal support combustible quota:  

qB = max 0,03 kg HRG/kg sawdust 

q*
B =2,9% 

Puterea calorifică a gazului HRG a fost : Qg = 10760 KJ/m3
N (18240 KJ/kg), 

debitul de biomasă fiind B = 82 kg/h cu Qi
i = 17000 KJ/kg 

- încărcarea termică a volumului focarului: q = 0,04 - 0,0041 MW 

Cum încărcarea termică poate fi mărită la valoarea 0,1 – 0,12 MW, rezultă 

posibilitatea încărcării unui astfel de focar cu volumul de 10 m3, cu două astfel de 

arzătoare, cu un debit mărit până la 120 kg/h 

 Concentraţia masei în aer a fost: c = 0,24 kg/m3 and c* = 0,19 kg/kg 
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- valorile determinate experimental au indicat: 

O2 = 1,2 – 6,6% 

λ = 1,06 – 1,45 

      CO = 20 – 40 ppm 

       NOx = 375 – 387 mg/m3         

Concluzii 

 Parametrii funcţionali pentru arzător recomandă o viteză a aerului de transport de 

25 – 35 m/s, a aerului secundar de 30 – 35 m/s şi a aerului terţiar de 30 – 35 m/s. 

 Experimentările au demonstrat că hidrogenul este mult mai eficient în reducerea 

emisiei de CO decât gazul natural sau GPL. Dacă se fac referiri economice privind 

utilizarea hidrogenului se poate preciza că acesta fiind în proporţii foarte reduse, nu va vi 

un inhibitor financiar (costul unui m3 de gaz HRG este în jur de 0,5 lei).  

 

3. Analiza teoretică şi experimentală a impactului potenţial al tehnologiei inovative 

dezvoltate în sectoarele ştiinţifice, economice şi de mediu 

3.1.Analiza experimentală a impactului potenţial al tehnologiei inovative 

 

 Analizând impactul realizat prin cercetările întreprinse pentru dezvoltarea 

tehnologiei de susţinere a arderii biomasei solide cu hidrogen, a rezultat un potenţial 

însemnat atât sub aspect ştiinţific cât şi aplicativ (cu efecte în special asupra protecţiei 

mediului şi a soluţiilor economice de implementare). 

 De la începutul desfăşurării cercetărilor, au fost realizate publicaţii, participări la 

congrese internaţionale şi naţionale, interesul manifestat de rezultatele obţinute fiind 

certificat şi de larga participare la masa rotundă „Efficiency increase of the solid biomas 

combustion under hidrogen flow” de la 3rd – International Conference on Thermal 

Equipment, Renewable Energy and Rural Development, TE-RE-RD 2014, Mamaia 12 – 

14 iunie 2014. 

 Tehnologia de utilizare a hidrogenului pur sau sub forma de gaz disociat din apă 

împreună cu oxigenul şi produsele de disociere (gazul RHG) în susţinerea arderii 

biomasei solide reprezintă o tehnologie inovativă, cu o primă aplicare în ţara noastră. 
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 Avantajul tehnologiei dezvoltate cuprinde în primul rând reducerea emisiei de 

CO, care este prezentă la orice procedeu de ardere a biomasei solide. 

 Utilizarea gazului HRG în calculul acestei tehnologii prezintă şi un avantaj 

economic, costul de producţie a acestuia cu ajutorul unor generatoare nefiind prohibitiv 

economic. 

 Tehnologia inovativă dezvoltată rezolvă următoarele deziderate: 

- ardere eficientă; 

- ardere ecologică; 

- ardere economică. 

Aspectele arderii ecologice cuprind reducerea până la eliminare a emisiei de CO 

şi alimentarea emisiei de CO2, arderea hidrogenului emiţând numai H2O. 

Cercetările teoretice au cuprins următorii paşi: 

- analiza adsorbţiei hidrogenului în porozitatea biomasei; 

- arderea biomasei îmbogăţită cu hidrogen; 

- arderea biomasei cu suport de hidrogen, injectat în zona de aprindere a 

biomasei. 

Ultima tehnologie de ardere s-a dovedit experimental cea mai eficientă, 

remarcabilă fiind şi aplicaţia privind arderea tocăturii de salcie energetică. 

Tehnologia dezvoltată a fost experimentată într-o gamă de puteri termice (30 – 

1000 kW), demonstrându-se astfel că nu apar limitări inferioare sau superioare la această 

aplicaţie. 

Analizând rezultatele teoretice şi experimentale dezvoltate în cadrul acestei 

tehnologii inovative de ardere s-au putut evidenţia certe avantaje ecologice (de mediu) şi 

economice. Partea ştiinţifică realizată va putea fi în continuare dezvoltată, pentru crearea 

unui mecanism care să exprime cât mai exact şi eficient mecanismul interacţiunii 

hidrogen-biomasă în cadrul procesului complex caracterizat de ardere. 

3.2. Analiza experimentală a impactului potenţial al tehnologiei inovative 

 

Cazanul multifuncţional de 400 kW pentru utilizarea drept combustibil a biomasei 

agricole şi a deşeurilor lemnoase, realizează trecerea spre puteri termice medii şi mari 

pentru varianta de cazan cu tub de flacără. 
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În figura 2.4. este prezentat cazanul în faza de execuţie. 

 

 

Fig.2.4. Vedere generală a corpului cazan 

 

Cazanul reprezintă o extensie a celui de 150 kW, realizat de aceeaşi firmă din 

România  „E. Morărit” şi care în 2 ani de funcţionare a avut o comportare remarcabilă. 

 S-a avut în vedere construcţia cu tub de flacără şi grătar mobil, răcit parţial pentru 

a menţine temperatura la finele focarului sub 8500C în scopul eliminării depunerilor  

aderente de cenuşă în special la arderea paielor de cereale. Acest obiectiv a fost atins şi 

cu automatizare completă şi foarte pretenţioasă. 

 La ambele cazane, pentru curăţarea ţevilor schimbătorului de căldură convectiv s-

au introdus în acestea elemente metalice spiralate, care realizează o intensificare a 

schimbului de căldură prin turbionare, şi o curăţire a depunerilor prin acţionarea axială de 

către un mecanism mecanic foarte complex. 

 Construcţia cazanului prevede o manta cilindrică  cu diametrul Φ 1040, în 

care este montat, tubul de flacără cu diametrul Φ 860. Distanţa minimă dintre cei doi 

cilindri este de 70 mm. Cazanul are o lungime activă, a mantalei de 1900 mm – fig.2.5.  

Se evidenţiază şi conducta de alimentare cu aer secundar. În dreptul fiecărui orificiu 

există un sistem de reglaj manual cu ac de opturare. 
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Fig.2.5. Vedere longitudinala a corpului cazanului 

 

 

 Combustibilul de calcul este reprezentat de către brichete de paie din zona de 

nord-est a României, cu calitatea: 

Ci = 42,1%, Hi = 6,6%, Ni = 0,6%, Oi = 33,4%, Wi
t = 11,9%, Ai = 5,4%. 

Puterea calorifică inferioară 16980 kJ/kg 

Compoziţia cenuşii:  

SiO2 = 56,9%, Al2O3 = 5,4%, MgO = 3,1%, CaO = 4,1%,……….. 

Volumul activ al focarului este de 0,5 m3. 

 Se mai poate utiliza: 

- deşeuri de lemn cu umiditatea maximă de 20%; 

- tocătură de tulpini de floarea soarelui; 

- tocătură de tulpini de porumb.  

În interiorul tubului de flacără este introdus grătarul, ce cuprinde: 

- o bară fixă cu lăţimea de 270 mm, răcită cu apă; 

- un rând de bare mobile din fontă cu lungimea de 270 mm şi lăţimea de 70 

mm; 

- o bară fixă răcită cu apă cu lăţimea de 56 mm; 

- un rând de bare mobile din fontă; 

- o bară fixă răcită cu apă; 

- un rând de bare mobile din fontă. 
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Toate barele fixe şi mobile au dimensiunile prezentate anterior. Barele fixe, au 

degajări laterale pentru pătrunderea aerului primar. În figura 2.6. se prezintă construcţia 

grătarului. 

 

 

Fig.2.6. Ansamblu grătar bare fixe şi mobile 

Barele mobile sunt acţionate cu un sistem de cremalieră. O altă cremalieră 

acţionează împingătorul de combustibil amplasat în continuarea grătarului, sistem prin 

care se controlează calitatea aerului. 

Aerul secundar pătrunde deasupra zonei de ardere, prin câte trei orificii amplasate 

stânga-dreapta grătarului, cu dimensiunea  Φ15.  

Schimbătorul de căldură convectiv este sub formă dreptunghiulară, cu trei 

drumuri pentru gazele de ardere şi este amplasat deasupra mantalei cazanului, aşa cum se 

precizează în figura 2.7.  
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Fig.2.7. Vedere generală schimbător de căldură convectiv 

În figura 2.8 sunt evidenţiate sertarele de captare a depunerilor de cenuşă . Ţevile 

schimbătoare de căldură au diametrul interior de 53 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.2.8. Poziţionarea sertarelor de captare a depunerilor de cenuşă 

În figura 2.9  se prezintă sistemul de acţionare cu lanţ al elementelor de curăţare a 

depunerilor şi sistemul de roţi de acţionare. 

Randamentul de calcul al cazanului este de 90% pentru brichete de paie. Această 

valoare va fi corectată în funcţie de calitatea combustibilului utilizat. 
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Fig.2.9. Sistem de acţionare cu lanţ a elementelor de curăţare a depunerilor 

 

Cazanul este în faza finală a construcţiei urmând a fi montat pentru încălzire de 

spaţii industriale. După punerea în funcţiune se vor efectua teste de funcţionare, de 

performanţă şi determinării ale emisiilor poluante 
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