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Raport stiintific  

privind implementarea proiectului in perioada octombrie 2011- decombrie 2013 

În această etapa de implementare a proiectului s-au realizat: 

• Activitatea 1 : DETERMINARI  EXPERIMENTALE  PENTRU 
CARACTERISTICELE  ENERGETICE  ALE  BIOMASEI  SOLIDE; 

• Activitatea 2 : MODELAREA TEORETICĂ MATEMATICĂ ŞI NUMERICĂ A 

PROCESELOR DE ADSORBŢIE A HIDROGENULUI ÎN BIOMASA SOLIDĂ 

• Activitatea 3 : MODELAREA TEORETICĂ MATEMATICĂ ŞI NUMERICĂ A 

PROCESELOR DE ARDERE A BIOMAEI SOLIDE CU HIDROGEN 

• Activitatea 4:TESTĂRI EXPERIMENTALE ALE COMBUSTIEI 

BIOMASEI SOLIDE SUB JET DE AER ŞI HIDROGEN 

• Activitatea 5 : TESTĂRI EXPERIMENTALE ALE COMBUSTIEI BIOMASEI 

SOLIDE SUB JET DE HIDROGEN – FAZA 1 

 

Rezumat Activitatea 1 
DETERMINĂRI  EXPERIMENTALE  PENTRU CARACTERISTICELE  

ENERGETICE  ALE  BIOMASEI  SOLIDE 

1. Potenţialul de biomasă utilizabilă energetic 

Combustibilii fosili reprezintă peste 80,3 % din energia primară consumată în lume, dar numai 
23% din această cantitate este utilizată în sectorul energetic. Folosirea intensivă şi cu eficienţă redusă a 
combustibililor fosili pentru furnizarea de energie în ultimul secol a redus considerabil rezervele 
acestora, prognoza fiind de epuizare în următoarele decenii. Conform legislaţiei Uniunii Europene, 
biomasa reprezintă fracţia biodegradabilă a produselor deşeurilor şi reziduurilor din agricultură 
(inclusiv substanţele vegetale şi cele animale), domeniul forestier şi industriile conexe acestuia, 
precum şi fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale şi cele industriale. 

SRE – E poate avea un rol fundamental în gestionarea provocărilor determinate de schimbările 
climatice, de degradarea mediului şi de securitatea energetică. În timp ce aceste probleme devin din ce 
în ce mai stringente, guvernele şi pieţele trebuie să caute soluţii inovatoare. În UE, toate cele 27 State 
Membre au implementat o gamă de mecanisme de susţinere pentru promovarea energiei electrice din 
surse regenerabile, de susţinere a introducerii SRE-E pe piaţă, de îndeplinire a cotelor SRE-E la 
nivelul UE.  

Aceste măsuri includ tarife preferenţiale, licitaţii sau Certificate Tranzacţionabile (TGC) şi 
scutiri fiscale. Obiectivul intermediar pentru UE-27 este 12% energie regenerabilă până în 2010 şi o 
cotă a energiei electrice din surse regenerabile de 21%. 

Până în anul 2020, energia regenerabilă trebuie să ajungă la cota de 20%. Multe din ţările UE-
27 au făcut progrese importante în promovarea surselor de energie regenerabilă în mixul energetic. 
Însă, rămân multe obstacole şi este nevoie de eforturi mai mari pentru a îndeplini obiectivul pentru 
anul 2020. Până acum, cota energiei electrice din surse regenerabile nu este definită pentru 2020, însă 
„Planul pentru Energia din Surse Regenerabile” al Comisiei UE (2007) presupune cote ale SRE-E în 
2020 de 34,2 – 42,8%, în funcţie de scenariu. 
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În prezent, cele 27 de State Membre aplică 27 de scheme de susţinere naţionale diferite. SRE-
E este elementul esenţial pentru dezvoltarea unui mix energetic sustenabil şi poate contribui la 
obiectivele politice energetice în mai două moduri: Reducerea CO2 şi a altor emisii ; Dezvoltarea de 
noi tehnologii. 

1.2. Resursele de biomasă şi potenţialul energetic  

Biomasa este a treia mare sursă de energie primară din lume, după cărbune şi petrol. 
Principala sursă de biomasă o reprezintă lemnul. Alături de lemn există o largă varietate de resurse, 
precum sunt: 

• culturile energetice; 
• reziduurile (lemnul provenit din toaletarea copacilor) paiele şi tulpinile cerealelor, alte 

reziduuri provenite din prelucrarea unor produse alimentare (trestia de zahăr, ceaiul, cafeaua, 
nucile, măslinele); 

• deşeuri şi sub-produse (deşeurile de la prelucrarea lemnului: talaş, rumeguş, deşeurile de 
hârtie, fracţia organică din deşeurile municipale, uleiurile vegetale uzate şi grăsimile de 
origine animală); 

• metanul captat de la gropile de gunoi, de la instalaţiile de tratare a apelor uzate şi din bălegar. 

Biomasa cu potenţial energetic ridicat include reziduurile agricole şi reziduurile de la 
activităţile legate de pădure. Reziduurile de la activităţile legate de pădure (cu excepţia lemnului de 
foc) reprezintă 65% din potenţialul energetic al biomasei în timp ce 33% provine din reziduurile de 
culturi agricole. În UE suprafaţa împădurită acoperă 137 milioane hectare, iar suprafaţa agricolă 
reprezintă 178 milioane ha. Aceste resurse pot oferi, după ce se acoperă necesarul de hrană şi hârtie, 
11% din totalul anual de energie cerută în UE. Noile resurse, sub formă de culturi realizate în scop 
energetic, pot oferi anual 2 1810⋅ J, din care circa 60% sub formă de biomasă solidă pentru producerea 
căldurii şi electricităţii şi 40% ca biocombustibili. Recentele reforme agricole ale UE încurajează 
culturile destinate energeticii prin oferirea de subvenţii (45 Euro/ha), asigurându-se astfel o suprafaţă 
de 1,5 milioane ha. 
 În România, circa 90% din lemnele de foc şi 55% din deşeurile de lemn se găsesc în zona 
Carpaţilor şi Subcarpaţilor. Circa 54% din deşeurile agricole se găsesc în câmpiile de sud şi Moldova. 
Circa 52% din biogaz se găseşte în câmpiile de sud şi câmpiile de vest. Din suprafaţa totală a 
României, pentru agricultură se foloseşte circa 70% din resursele de lemn de foc. Din întreaga 
suprafaţă agricolă, pentru cultura cerealelor se foloseşte 66%, pentru culturi furajere 14% şi pentru 
culturi tehnice 13%. Potrivit Regiei Autonome a Pădurilor ROMSILVA producţia anuală de cherestea 
poate ajunge la 18000 000m3 în anul 2020, cea mai mare parte fiind utilizată în construcţii şi industria 
hârtiei. 

1. Proprietăţile generale fizice, chimice şi energetice ale biomasei solide 

Biomasa solidă se aseamănă cu cărbunele dar este diferită de cărbune în ceea ce priveşte 
conţinutul de materii organice şi anorganice, puterea calorifică şi proprietăţile fizice. Faţă de cărbune, 
biomasa are în general mai puţin carbon, aluminiu şi fier şi mai mult oxigen, silice şi potasiu, are 
puterea calorifică mai mică, conţinut de apă mai mare, densitate mai mică şi friabilitate redusă.Arderea 
biomasei implică modificarea procesului de ardere în orice instalaţie, datorită compoziţiei biomasei, 
mai ales a conţinutului de volatile. Arderea în stare pulverizată a biomasei este dominată de 
volatilizare şi arderea în faza gazoasă spre deosebire de arderea cărbunelui, care este dominată de 
formarea cocsului şi oxidarea gaz-solid. Analiza (compoziţia) elementală a biomasei este principala 
formă de definiţie a proprietăţilor energetice şi influenţează utilizarea ecologică şi eficientă a 
biomasei. Analiza elementală pentru determinare necesită echipamente foarte scumpe şi personal cu 
pregătire înaltă. Analiza tehnică, ce reprezintă un complement , necesită doar aparatură standard de 
laborator şi poate fi efectuată de către personal fără pregătirea specială înaltă.  Prezenţa compuşilor 
anorganici în biocombustibili influenţează procesul de ardere dar şi compoziţia cenuşii formate. 
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Concentraţia metalelor grele (în special Cd şi Zn) în cenuşa biomasei creşte cu scăderea temperaturii 
de precipitare şi mărimea particulei.  

Acest efect este independent de biocombustibilul folosit. Concentraţii ridicate de K, Na, Cl, şi 
S în cenuşa zburătoare a biomasei influenţează mult reacţiile ce pot avea loc în cazan, unde gazele de 
ardere sunt supuse unui gradient de temperatură considerabil acompaniat de reacţii chimice, schimbare 
de fază şi precipitare. 

2. Descrierea laboratorului de combustibili 

În prezent, laboratorul dispune de o linie completă de pregătire şi analiză a combustibililor 
energetici, începând cu analiza tehnică/imediată a unui combustibil solid şi terminând cu analiza 
elementară a combustibililor solizi şi lichizi. 

Analiza tehnică a unui combustibil 

Analiza tehnică a unui combustibil constă în determinarea conţinutului de umiditate, fracţiei de 
volatile, a conţinutului de umiditate şi a carbonului fix a unui combustibil. 

 

Pentru determinarea conţinutului de umiditate, laboratorul de combustibili este dotat cu o 
Etuva POL-EKO SLN53ECO gama ED cu convecţie naturala dispune de o tehnologie ATP 
cu camera de preîncălzire ce asigură acuratetea temperaturii şi reproductibilitatea rezultatelor; 
domeniu de temperatura: 5°C peste ambient - 300°C; controler DS cu temporizator integrat 0-
99 ore; setarea digitală a temperaturii cu o acurateţe de un 1°C. In dotarea laboratorului de 
combustibili a Centrului de Cercetari Termice există de asemenea un cuptor de calcinare 
model Nabertherm LE14/11, pentru determinarea fracţiei de volatile, carbon fix şi inerte în 
combustibilii solizi. Cuptorul are 5 rampe de încălzire şi o temperatură de lucru până la 
1100ºC.  

Analiza elementală 

Pentru analiza cantitativă a conţinutului de C, H, N, S, O din compoziţia unui combustibil energetic 
laboratorul are în dotare un Analizor elemental COSTECH ECS 4010 – CHNS-O dotat cu o balanţă 
analitică Sartorius de mare precizie. 

 Moduri de operare ale analizorului: CHNS, CHN, CNS, CN, N, S, O . 
Domenii de detecţie: C: 0.004 – 30 mg abs ; H: 0.002 –   3 mg abs ; N: 0.001 – 10 mg abs ; S: 0.005 –   
6 mg abs ; O: 0.005 –   2 mg abs . 
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Ulterior, detecţia şi analiza cantitativă este efectuată cu ajutorul unui detector de conductivitate 
termica TCD (Thermal Conductivity Detector). Aparatul este dotat cu un autosampler cu 50 de pozitii. 
Analizorul conţine Software de aplicaţie- integrat care uşurează operarea şi prelucrarea rezultatelor. 
Softul EAS asigură urmatoarele funcţii: 

- Afişează şi monitorizează în permanenţă toţi parametrii sistemului; 
- Poate folosi parametrii din calibrările efectuate anterior; 
- Înregistrează şi procesează cromatograma în mod automat; 
- Se pot realiza optimizări pentru calibrarea fiecărui element în parte; 
- Permite un transfer direct a datelor (greutatea probelor ce urmeaza a fi analizate) de la o 

balanţă analitică. 
În Anexa A sunt prezentate atât în modul de operare CHNS cât şi în modul O valorile 

elementelor detectate pentru diferite tipuri de biomasă solidă. 

4. Determinări în laboratorul de combustibili UPB – ETCN a caracteristicilor energetice pentru 
biomasă 

 În laboratorul de combustibili de la UPB – ETCN s-au determinat caracteristicile energetice 
pentru categoriile de biomasă solidă ce urmează a fi supuse testelor de ardere pentru tehnologiile cele 
mai adecvate. S-au luat în calcul următoarele categorii de biomasă solidă: deşeuri lemnoase; paie de 
cereale; stuf; sorg energetic şi zaharat; brichete compozite ale biomasei supusă cercetărilor. 

a. Caracteristicile energetice ale deşeurilor lemnoase 

 Deşeuri 
lemnoase 

Variaţia cu esenţa lemnului 
Fag Pin Molid 

Carbon C % la anh. 50 49,3 51 50,9 
Hidrogen H % la anh. 6,2 5,8 6,1 5,8 
Oxigen O % la anh. 43 43,9 42,3 41,3 

Azot N % la anh. 0,3 0,22 0,1 0,39 
Sulf S % la anh. 0,05 0,04 0,02 0,06 

Clorine Cl % la anh. 0,02 0,01 0,01 0,03 
Cenuşă A % la anh. 1 0,7 0,5 1,5 
Volatile % la anh. 81 83,8 81,8 80 
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b.Caracteristicile energetice ale paielor de grâu şi secară 

Caracteristici Paie galbene Paie gri 
Umiditate Wi

t 10-20 10-20 
Volatile Vi ≥  70 > 70 
Cenuşă Ai 4 3 
Carbon Ci 42 43 
Hidrogen Hi 5 5,2 
Oxigen Oi 37 38 
Cloruri % 0,75 0,2 
Azot Ni 0,35 0,41 
Sulf combustibil Si

c 0,16 0,13 
Putere calorifică inferioară Qi

i 14,4 15 
  
c. Caracteristicile energetice pentru stuf şi brichete compozite 

Nr. 
crt. 

Combustibilul 
Analiza elementală în starea iniţială [%] 

C H N S O A W 
1 Lemn de salcâm 49,6 6,0 0,9 0,1 33,8 4,20 5,4 
2 Brichete din stuf 48,4 5,5 0,6 0,0 31,2 7,30 7,0 
3 Brichete din rumeguş 50,0 5,9 1,8 0,0 33,6 2,60 6,0 
4 Brichete din rumeguş 50% + coceni 50% 46,1 5,5 0,4 0,0 38,0 3,30 6,7 
5 Brichete din rumeguş 50% + paie 50% 48,0 5,8 0,5 0,0 36,1 4,40 5,2 
6 Brichete din rumeguş 25% + coceni 75% 48,2 5,9 0,6 0,0 34,5 3,40 7,5 
7 Brichete din rumeguş 25% + paie 75% 48,5 5,7 0,7 0,0 36,4 1,40 7,3 

d. Caracteristicile energetice pentru sorg 

SORG 1 – Hibrid Porumbeni 4 - tulpina, panicul si frunze 

SORG 2 -  Hibrid F135-ST Fundulea  (Sorg zaharat)- tulpina, panicul si frunze 

ANALIZE SORG 

 Wt C H N S O A Qi 

SORG 1 % % % % % % % kJ/kg 
Frunze 9.08 44.7 5.8 2 - 28 10.42 17850 
Panicule 14.2 44.8 5.7 1.4 - 28.5 5.4 17600 
Tulpina 43.5 22.1 7.1 0.2 - 25.8 1.3 10900 
SORG 2 % % % % % % % kJ/kg 
Frunze 11.66 45.4 5.8 1.1 - 27.5 8.54 18070 
Panicule 12.45 44 6.1 1.7 - 32.9 2.85 17300 
Tulpina 38.18 27.9 7.8 0.2 - 23.6 2.32 14000 
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Rezumat Activitatea 2 

MODELAREA TEORETICĂ MATEMATICĂ ŞI NUMERICĂ A PROCESELOR DE 
ADSORBŢIE A HIDROGENULUI ÎN BIOMASA SOLIDĂ 

Utilizarea hidrogenului la arderea biomasei solide are rolul de a îmbunătăţi condiţiile de 
aprindere şi viteza de ardere. Se are în vedere în special biomasa sub formă de brichete de paie de 
cereale sau de rumeguş de lemn şi tocătura de lemn. O dimensiune mai mare pentru cazul brichetelor 
sau o umiditate mai ridicată în cazul tocăturii impun mărirea vitezei de aprindere. S-a avut în vedere 
tehnologia adsorbţiei hidrogenului în sistemul de pori ai biomasei şi arderea biomasei în paralel cu 
insuflarea de hidrogen. Modelele matematice dezvoltate cuprind procesul de adsorbţie în porozitatea 
brichetelor şi modelarea prin termografie pentru cazul arderii biomasei solide cu umiditate ridicată 
cum este cazul sorgului, un combustibil regenerabil nou pentru energetica din ţara noastră. 

Modelarea cercetează difuzia hidrogenului în sistemul poros al biomasei solide. S-a luat în considerare 
brichetarea biomasei solide de la dimensiunea de maxi-brichetă până la cea de peletă. Sistemul de 
brichetare crează un ansamblu de pori similar cărbunelui.  

2.1 Modelul matematic pentru difuzia unui gaz în porii unui combustibil solid. 

Ecuaţia diferenţială care descrie difuzia hidrogenului în sistemul poros al unui solid este: 

                                                 02

2

=+⋅ q
dx

CdDi ,.                       (2.1) 

în care: iD  este coeficientul de difuzie; C  este concentraţia,  x  adâncimea porului şi  q  este fluxul 

de hidrogen.   Ecuaţia ( 2.1) poate fi scrisă si astfel:  
iD

q
dx

Cd
−=2

2

                                  (2.2) 

       Soluţia ecuaţiei (2.2) este:                21
2

2
CxCx

D
qC

i

+⋅+⋅
⋅

−=                       (2.3) 

Condiţiile la limită pentru determinarea const. 1C  şi 2C  sunt: ss CCCCx =→== 2;0 ,   (2.4) 

unde sC este concentraţia de oxigen la suprafaţa particulei. Pentru 00 =→=
dx
dCx  şi înlocuind în 

(2.2) rezultă:  l
D
qCCl

D
q

ii

⋅−=⇒+⋅−= 110                                      (2.5) 

unde, l  este lungimea porului. 

În final ecuaţia care descrie variaţia concentraţiei de hidrogen in interiorul porilor poate fi scrisă 

astfel:  22

22
x

D
qxl

D
qCCxl

D
qx

D
qC

ii
ss

ii

⋅
⋅

−⋅⋅−=+⋅⋅−⋅
⋅

−=                                    (2.6) 

Concentraţia de oxigen pe suprafaţa particulei funcţie de timp şi de fluxul de hidrogen q  se poate 

calcula cu relaţia: τ⋅= qCs , unde τ este timpul măsurat în secunde.  

Pe baza ecuaţiei (2.6) concentraţia de hidrogen pentru un por oarecare de lungime l  poate fi 
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calculată cu relaţia:  22

2
l

D
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D
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⋅
−⋅−=                                                                  (2.7) 

Mai departe ecuaţia (2.7) poate fi scrisă:   
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          (2.8) 

Timpul necesar procesului de adsorbţie poate fi calculat cu relaţia:
iD

q2

2
3
⋅=τ                                                                                                                    

Variaţia concentraţiei în interiorul porului se poate calcula cu expresia: 
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Utilizând ecuaţia (2.10) cantitatea de hidrogen absorbită se poate calcula folosind relaţia: 

 ε⋅⋅⋅= im SCVQ                                                                                                              (2.11) 

unde, V este volumul particulei,  iS - suprafaţa internă a porilor şi ε - criteriul Fourier şi reprezintă 
adâncimea relativă a porului în timpul reacţiei.  

2.2 Rezultatele modelului matematic 

Condiţiile în care modelarea matematică a fost efectuată sunt prezentate în tabelul 2.1 iar 
rezolvarea s-a făcut in programul MathCad. Rezultatele modelării sunt prezentate grafic în figurile 
2.1……2.8. 

Tab. 2.1: Condiţiile pentru modelarea numerică 

Nr.  
crt. 

Parameter Value 

1 Fluxul de hidrogen q [kg/(m3s)] 0.000001; 0.0000015; 0.000002 

2 Lungimea porului l [m] 
1·10-7; 2·10-7; 3·10-7; 4·10-7; 5·10-7; 6·10-7; 7·10-7 

8·10-7; 9·10-7; 1·10-6 

3 Volumul particulei V [m3] 1·10-3;2·10-3; 5·10-3; 1·10-2; 2·10-2 

4 Suprafaţa interna a porului  Si [m2/m3] 100; 150 

5 
Adâncimea relativă a porului în timpul 

reacţiei, ε [m] 0.497 
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Fig. 2.1. Fig. 2.2. 
  

  
  

Fig. 2.3. Fig. 2.4. 
  

 

  
  

Fig. 2.5. Fig. 2.6. 
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Fig. 2.7. Fig. 2.8. 

 

Rezumat Activitatea 3 

MODELAREA TEORETICĂ MATEMATICĂ ŞI NUMERICĂ A PROCESELOR DE 
ARDERE A BIOMAEI SOLIDE CU HIDROGEN 

3.1 Modelarea prin termografie a procesului de ardere a sorgului 

Sorgul este o plantă productivă, nepretenţioasă la fertilitatea solului, la secetă, implică cheltuieli 
minime pentru cultivare şi prelucrare, e o plantă care nu produce pierderi, chiar şi deşeurile  fiind 
rentabile. În acest sens, sorgul a fost studiat din punct de vedere al performanţei prin valorificarea 
terenurilor, profitabilitatea productiei, posibilitatea folosirii acestuia pentru obţinerea de produse 
alimentare şi non-alimentare, pentru hrana animalelor şi nu în ultimul rând pentru obţinerea şi 
utilizarea industrială. 

Cultivarea sorgului pe suprafeţe mari are pe lângă avantajele economice şi avantaje din punct de 
vedere ecologic, rezolvând parţial problema poluarii aerului (1 ha de sorg absoarbe anual din 
atmosferă până la 50-55 t de bioxid de carbon, în timp ce foioasele absorb 16 t/ha/an, iar cerealele 3-
10 t/ha/an). În contextul Protocolului de la Kyoto, Romania are şanse să câştige sume semnificative 
din cultivarea pe suprafeţe mari a acestei plante.  

3.2 Obiectivele cercetării 

Centrului de Cercetări Termice din Universitatea Politehnica Bucureşti fiind dotat cu echipamente 
adecvate studierii din punct de vedere a valorificării energetice a combustibililor, a permis abordarea 
cercetărilor pentru studierea acestei plante drept combustibil. S-au analizat două tipuri de sorg, 
cuprinzând tulpina, paniculul şi frunzele, care vor fi denumite în continuare SORG 3 şi SORG 4. 
Ponderea masică a acestor trei componente nu poate fi stabilită încă cu precizie, nici chiar pe cale 
statistică, astfel că s-a luat decizia de a se analiza chimic separat cele trei componente ale plantei.  

Pentru aceste două tipuri de sorg s-a determinat analiza elementară, s-au definit posibilităţile de 
ardere directă şi temperatura de înmuiere a cenuşii. Analiza a fost efectuată cu ajutorul unui aparat de 
tip COSTECH ECS 4010. Aparatul funcţionează pe principiul cromatografierii produselor de ardere şi 
identificarea acestora din punct de vedere cantitativ. Analiza uzuală s-a efectuat în două etape: întâi s-
au determinat următoarele elemente: carbon, hidrogen, sulf, azot, iar în cea de-a doua etapă, prin 
schimbarea coloanei cromatografice s-a determint conţinutul de oxigen. Prin analiza suplimentară în 
cuptor şi etuvă a fost determinat şi conţinutul de steril, respectiv conţinutul de umiditate totală. Pentru 
cele două tipuri de sorg au rezultat analizele elementare prezentate în tabelele 3.1 şi 3.2, pentru cele 
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trei componente ale plantei (tulpină, frunze, panicule).  

Tabelul 3.1. Analiza elementară pentru SORG 3 
SORG 3 Wt C H N S O A QI an QI ex 

% % % % % % % kJ/kg kJ/kg 

Frunze 9.53 46.93 6.09 2.1 - 29.4 10.94 18739 18761 

Panicule 14.91 47.04 5.985 1.47 - 29.92 5.67 18474 18508 

Tulpina 45.67 23.2 7.45 0.21 - 27.09 1.36 11445 11404 

Tabelul 3.2. Analiza elementară pentru SORG 4 
SORG 4 Wt C H N S O A QI an QIex 

% % % % % % %  kJ/kg 

Frunze 12.24 47.67 6.09 1.15 - 28.87 8.96 18977 19002 

Panicule 13.07 46.2 6.4 1.78 - 34.54 2.9 18165 18198 

Tulpina 40.08 29.29 8.19 0.21 - 24.78 2.43 14659 14612 

3.3. Experimentări de ardere 
Încercările de ardere s-au făcut pentru două cazuri: arderea materialului combustibil în vrac şi sub 

formă mărunţită (figurile 3.1, 3.2).  

 

Fig. 3.1. Materialul vrac 

 

Fig.  3.2. Material mărunţit pregătit pentru ardere 

 Pentru arderea în vrac a fost utilizat un cazan de 55 kW (figura 3.3) dotat cu arzător pentru 
combustibil lichid şi cu grătar pentru arderea combustibilului solid. Mai întâi s-a făcut alimentarea 
focarului cu combustibil de tip sorg, apoi amorsarea arderii cu combustibil lichid şi continuarea 
procesului de ardere fără suport de combustibil lichid. Materialul în vrac a fost introdus în focarul 
cazanului, arderea a fost amorsată cu arzătorul de combustibil lichid, după care sorgul a fost lăsat să 
ardă. Pentru mărunţire a fost utilizată o instalaţie de tocat cu tambur acţionat electric, de unde a 
rezultat un material combustibil cu o dimensiune medie de 10 mm. Arderea sub formă mărunţită s-a 
efectuat un cazan ERPEK de 30 kW, complet automatizat cazan prezentat în figura 3.4. 

  

Fig. 3.3. Vedere cazan  PIFATI de 
55 kW 

Fig 3.4. Vedere a frontului cazanului    ERPEK pregătit 
pentru testare 
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Dotarea instalaţiei de testare se observă în figura 3.4; astfel pentru aprecierea calităţii flăcării a 
fost utilizată o videocameră în infraroşu CEDIP SILVER 420, iar pentru analiza de gaze au fost 
utilizate două analizoare de gaze HORIBA PG250 şi AFRISO Maxilizer. În figura 3.5 de mai jos se 
poate observa cum se aprinde combustibilul (sorgul), iar flacăra progresează pe măsura ce creşte 
temperatura.  

  

 

  
Fig. 3. 5. Spectrul evoluţiei arderii obţinut prin înregistrare  în infraroşu 

În ansamblu, putem rezuma că procesul de ardere nu poate avea loc în condiţii brute pentru sorg, 
deoarece  materialul testat pentru ardere a avut o umiditate prea mare (s-a demonstrat absoluta 
necesitate a uscării sorgului înaintea arderii). Acest lucru a fost relevant prin analiza gazelor de ardere 
unde s-a constatat un conţinut foarte ridicat de monoxid de carbon (CO) şi prea mic de dioxid de 
carbon (CO2). De asemenea valorile monoxidului de azot din gazele de ardere a fost scăzut, deoarece 
temperatura în flacără a fost prea mică.  

S-a demonstrat că dacă uscarea se face mai profund rezultatele se vor schimba. Acest lucru 
înseamnă că uscarea pe cale naturală nu este suficientă. Se poate spune că procesul de ardere nu a avut 
loc propriu-zis ci s-a produs doar o slabă gazeificare, în lipsa unei suprafeţe de contact 
corespunzătoare dintre sorgul mărunţit şi oxigen. 

 

 

 

Rezumat Activitatea 4 

TESTĂRI EXPERIMENTALE ALE COMBUSTIEI BIOMASEI SOLIDE SUB JET DE 
AER ŞI HIDROGEN 

4.1. Testări experimentale ale combustiei biomasei în jet de aer 

Introducere 

În contextual atingerii ţintei pe care ţara noastră şi-a asumat-o în ceea ce priveşte asigurarea a 24% 
din consumul final brut de energie din resurse regenerabile, utilizarea eficientă a biomasei constituie 
un pilon de rezistenţă. Dacă până nu demult biomasa era folosită cu precădere în instalaţii de ardere 
(sobe, plite) cu randamente reduse, în ultima vreme au apărut şi s-au dezvoltat generatoare de căldură 
de putere mică şi medie care ard diverse forme de biomasă (forestieră, de cultură, deşeuri agricole) cu 
eficienţă mărită şi noxe reduse. Pentru a extinde utilizarea biomasei şi pentru producerea de 
electricitate, este necesară atingerea unor puteri termice mai mari de 1 MW, care se poate face doar 
prin adoptarea unor soluţii de ardere pulverizată în instalaţii special concepute.  

Construcţia arzătorului 

În principiu, o instalaţie pentru arderea pulverizată a combustibilului prevede un buncăr de stocare 
cu o autonomie de 4 la 6 ore şi cu un sistem de introducere a combustibilului în arzător, acesta fiind 
dotat cu circuit de aer primar, secundar şi terţiar. Debitul de tocătură a fost considerat de până la 0,5 
kg/s, pentru o putere calorifică inferioară de 15 500 la 19 000 kJ/kg.  
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Analiza elementară a tocaturii de lemn a fost: 

%6,10%,6,5%,1%,0
%,2,33%,8,4%,8,44
====

===
i

t
iii

c

iii

WANS
OHC

 (4.1) 

Cazanul pe care s-au făcut experimentările este complet automatizat şi cuprinde: 
• Focarul pentru ardere 
• Sistemul de alimentare cu combustibil 
• Circuitul de aer 
• Circuitul de gaze de ardere 
• Sistemul de evacuare a cenuşii 
În stadiul  actual se remarcă prea puţine firme cu preocupări în acest domeniu, una dintre ele fiind 

Saacke. 
Ca urmare, colectivul de cercetări din Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti şi-a propus şi 

a reuşit construcţia unui arzător pentru rumeguş şi aşchii de lemnoase, într-o concepţie modulară, 
pornind de la puterea termică de 600 kW. 

    Calculele de dimensionarea arzătorului 

Din proiectare s-a dimensionat antrenarea particulelor de tocătură de către aerul primar. 
Eficienţa arderii depinde de corelaţia dintre viteza aerului primar Wp, de viteza de de ardere kcc şi 

de timpul de rezistenţă în focar  . 
Viteza de antrenare a particulelor de către un curent de aer se determină cu relaţia: 

smdkW
a

ap
pp /

5,0








 −
=

ρ
ρρ

 (4.2) 

unde : kp = 254, d [m]-diametrul particulelor, pρ  şi aρ [kg/m3]-densitatea particulelor şi respectiv a 

aerului. 

Pentru particulele de lemn testat au fost următoarele valori: d = 0,002 m, pρ  = 850 kg/m3, 

aρ = 0,85 kg/m3 , a rezultat următoarea valoare pentru Wp:: 

 smW p /16
85,0

85,0850002,0254
5,0

=






 −
⋅=  (4.3) 

Concepţia arzătorului trebuie să asigure o ardere completă ţinând seama de conţinutul de 
volatile ridicat de circa 60 – 70%. Viteza de ardere va rezulta din relaţia: 

sm
C

K oc
s /

11
βα

τ
+

=  
(4.4) 

unde: 
32
12

=τ -coeficientul stoechiometric, CO [kg/m3]–concentraţia de oxigen, α [ sm / ]-viteza de 

ardere a volatilelor, β [ sm / ]-viteza de ardere a carbonului: 

sm
d

/1022,2
2

6−⋅
=α ;   sm /55,0

102
1022,2

62

6

=
⋅
⋅

=
−

−

α ;  sm
an

m
n /

!2
1τθ

β
−

=  (4.5) 

unde: n-ordinul reacţiei, a [m2/s]-coeficientul de difuzie, mτ  [s]-timpul de reacţie 
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( )02 TT
RT

E
m

m
m −=θ  (4.6) 

în care: E [kJ/mol]- eneergia de activare, Tm [K]- temperatura maximă.  

Pentru arderea carbonului E=140kJ/mol, Tm=1273 K, 

( ) 01,02731273
127331,8

140
2

=−
⋅

=mθ      RT
E

c
om eK

−
⋅=τ  (4.7) 

unde: c
oK =1,95 410⋅ , E = 50 000 kJ/mol, T =1273 K, so that: sem 4,2

127331,8
500001095,1 4 =
⋅

−⋅=τ . 

Pentru ordinul reacţiei n = 2, it rezultă sm /62,19
4,201,0

31,222
=

⋅
⋅⋅

=β . 

În fina a rezultat: 

smK c
s /28,0

62,19
1

55,0
1

4,1
32
12

=
+

=  
(4.8) 

Pentru o particulă cu diametru maxim d =0,003 m,a rezultat: s
K
d

c
s

a 01,0
28,0
003,0

===τ . 

Timpul de staţionare (rezidenţă) în focar, sτ va fi:. 

s
W
L

p
s =τ  (4.9) 

unde: L – traseul (lungimea) de parcurs de către particule. 

Pentru vitezaWp = 16m/s, lungimea minimă a traseului de parcurs de către particule în focar va 
fi: mWL ap 16,001,016min =⋅=⋅= τ . 
 Arzătorul a fost proiectat de către UPB şi executat de ICEMENERG S.A. pentru următoarele 
caracteristici: 

• Putere termică : maximum 600 kW ; 
• Greutate redusă (sub 50 kg) ; 
• Construcţie autoportantă (toate subansamlele sunt sudate la canalul central de agent 

primar, element ce susţine toată construcţia) ; 
• Dimensiuni radiale ce îi permit implementarea în ambrazura focarului.  

 Rezistenţa hidraulică a circuitelor pneumatice conectate la arzător a fost astfel calculată pentru 
a crea compatibilitatea cu acesta, după cum urmează : 

• Pentru agentul primar (aer şi particule de rumeguş), rezistenţa hidraulică este de 25 
mm de H2O, sub 100 mm H2O realizată de sistemul de ventilaţie a traseului respectiv 
(ventilaţie creată de moară în funcţiune ca un ventilator radial cu unghiul la palete de 
900) ; 

• Pentru circuitul de aer secundar, rezistenţa hidraulică este de 30 mm H2O, sub cea de 
100 mm H2O, sub cea de 100 mm H2O realizată de către ventilatorul de aer. 

 Regimul termic al circuitelor fluidelor este în următorul domeniu: 
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• Temperatura agentului primar (60 – 900C); valoarea este impusă de umiditatea 
rumeguşului la intrarea în sistemul de alimentare şi temperatura aerului primar; 

• Aerul primar, în funcţie de sarcina termică a instalaţiei va avea valori de 150 – 2000C. 
Pentru a se evita o eventuală aprindere a rumeguşului (a volatilelor degajate din acesta 
la contactul cu aerul primar cald), se va utiliza o diluare a concentraţiei de oxigen prin 
recirculare de gaze de ardere; 

• Temperatura aerului secundar este de 150 – 2202C; 
• Temperatura aerului terţiar este de 150 – 2200C. 

 Aerul primar va reprezenta 30 – 40% din totalul aerului necesar arderii. El are rolul, în afara 
transportului pneumatic al particulelor de rumeguş, de a asigura aprinderea şi arderea materiilor 
volatile, care la rândul lor vor asigura arderea bazei de carbon fix din masa lemnoasă a rumeguşului. 

 Excesul de aer la finele focarului se impune λf = 1,25. În figura 4.1 este prezentată construcţia 
cazanului. 

 
Fig.4.1. Vedere a arzătorului pentru tocătură lemnoasă 

Viteza aerului este recomandată la W1 = 25 – 35 m/s, iar a aerului secundar W2 = 30 - 35 m/s, 
cu condiţia W > Wp pentru aerul terţiar se recomandă W3= 20 – 30 m/s. 

     Mărimile ce caracterizează funcţionarea arzătorului sunt: 

1. Cota de participare a combustibilului de suport termic: 

• Cota participaţiei volumetrice: BBq gB /= , în care: Bg [m3
N/h]- teste debitul de gaz 

natural utilizat drept suport, iar  B[kg/h]-debitul de rumeguş, considerat B =80 kg/h. 

Cota participaţiei termicea i
i

gg
B QB

QB
q

⋅

⋅
=∗  , unde: Qg –the calorific heat value of the 

thermal support gas (Qg=37500 kJ/m3
N), Qi

i- este puterea calorifică a combustibilui 
gazos de suport termic (Qg = 37500 kJ/m3N). 

2. Capacitatea de transport pneumatic al rumeguşului din buncarul de stoare la arzător, definita 

prin concentraţia volumetrică a rumegusului în aerul de transport 
aV

Bc


= , în care: aV -este 

debitul de aer de transport pneumatic, în m3/s. În proporţii masice, concentraţia de transport al 

rumeguşului va fi: 
aaV

Bc
ρ⋅

=∗


, unde: ρa [kg/m3]-t este densitatea aerului de transport al 

rumeguşului (corectată pentru regimul real de temperatură), în kg/m3.. 

3. Încărcarea termică a ambrazurii arzătoruluie 
a

i
i

a S
QB

q
⋅

= , unde: Qi
i[kJ/kg]- este puterea 
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calorifică a rumeguşului, Sa[m2]- aria ambrazurii (petru diametru 168 mm, aria este 0.022m2). 
4. Încărcarea termica a  volumului focaruluie trebuie comparata cu cea proiect: 

f

i
i

v V
QB

q
i⋅

= , unde: Vf – volumul activ al focarului. Încărcarea termică de proiect a 

volumului focarului are valorea qv = 40 kW/m3  

Rezultate experimental 

Pornirea cazanului de 2 MW de la UPB s-a realizat cu un arzător de gaz ce asigură un debit de 
40 m3

N/h gaz natural. Încălzirea focarului s-a realizat până în momentul când la sfârşitul focarului s-a 
atins temperature de 5000C. Începând cu acest moment, s-a introdus rumeguş prin traseul ce cuprinde: 
buncărul de combustibil, turnul de pre-uscare, moara şi arzătorul nou creat. 

Rumeguşul, uscat prin stocare pe o perioadă de 5 luni, a avut calitatea prezentă anterior şi o 
putere calorifică inferioară a fost Qi

i=19860 kJ/kg. 
Încărcarea termică redusăa volumuli focarului pentru sarcina arzătorului de 600 kW a impus 

funcţionarea cu support de gaz natural. 
Reducerea şi în final eliminarea suportului de gaz natural s-a realizat prin creşterea sarcinii 

termice a arzătorului. Acest lucru a fost posibil datorită umidităţii reduse a rumeguşului (mai mare 
decât cea clasică). Aceste aspecte de calitate pentru rumeguş, au condus la o densitate în vrac mai 
ridicată, debitul de rumeguş putând fi astfel crescut peste cel de proiectare de 70 kg/h. 

În figura 2 se prezintă aspectul flăcării din focar, vizualizat prin uşa de vizitare a peretelui 
spate al focarului. Se remarcă o intensitate şi o radiaţie foarte puternică a flăcării, similară celei de 
huilă. 

 

Fig.4.2. Aspectul general al flăcării 

Mărimile termodinamice măsurate în flacără, ca şi aspectul general al acesteia indică o ardere 
intensivă, lucru ce recomandă această tehnologie. Prin aplicareatehnologiei de ardere în suspensie a 
rumeguşului cu arzătoare turbionare se poate trece la unităţi medii şi mari pentru producţia de energie. 

Astfel, dacă arzătorul pilot testat are putere termică de 600 kW, pe baza principiilor dezvoltate la 
realizarea de cazane de abur sau apă fierbinte de până la ordinal zecilor de MWt. 

În urma prelucrării datelor experimentale au rezultat caracteristicile prezentate în metodologia de 
calcul. În cursul experimentărilor, debitul de combustibil gazos pentru support termic a fost succesiv 
de 36,20 şi respective 0 m3

N/h. Debitul de combustibil lemons de calcul a fost de 80 kg/h. 

Cota de participare a combustibilului de suport termic: 

• Volum gaz / masa tocatură 
- maxim /kgm25,0 N

3=Bq  
- minim value 0=Bq m3

N/kg  
• Cota de participaţie termica 

- maxim %2,47=∗
Bq  
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- minim %0=∗
Bq  

• Capacitatea de transport pneumatic. Concentraţia masă/volum de aer: 3kg/m24,0=c  
şi kg/kg19,0=∗c . 

În timpul experimentelor excesul de aer a fost: 
40,106,1

%3,62,12

−=
−=

λ
O

 

Emisia de monoxid de carbon a fost  3mg/m43-19,8=CO , iar de NOx de 
3mg/m160145 −=xNO , valori care recomandă această tehnologie. 

Concluzii 

Arzătorul a reuşit să realizeze sarcina termică nominală de 500 kW, pentru un debit de tocătură de 
lemn de 75 kg/h. 

Experimentările de ardere s-au realizat în două faze distincte: 
a) funcţionarea cu 75 kg/h de rumeguş şi cu suport termic reprezentat de un debit de 35 m3

N 
de gaz natural; 

b) funcţionarea cu 75 kg/h de rumeguş şi un suport termic reprezentat de un debit de 20 m3
N 

de gaz natural; 
c) funcţionarea numai cu tocătură de lemn, debit 80 – 85 kg/h. 

      Pentru toate situaţiile, flacăra a avut temperaturi ridicate, similară funcţionării cu huilă. Flacăra a 
avut un aspect foarte luminos şi a ocupat întregul volum al focarului. Arderea a fost stabilă şi cu emisii 
poluante scăzute.  
      Emisia de CO care la arderea biomasei în strat este foarte ridicată, la arderea rumeguşului în 
suspensie a fost extrem de scăzută, sub 40 ppm. Această concluzie demonstrează că prin această 
tehnologie de ardere, pe lângă posibilitatea de a se realiza puteri ridicate, un cert avantaj îl reprezintă 
şi emisiile poluante reduse.  

4.2. Testări experimentale ale combustiei biomasei în jet de aer şi hidrogen 

Introduccere 

Dezvoltarea unui arzător pentru arderea în suspensie a tocăturii de lemn şi a deşeurilor agricole se 
impune ca o necesitate pentru creşterea puterii termice a instalaţiilor ce utilizează aceşti combustibili. 

Astfel, arderea în strat fix, chiar pe grătare mobile, nu permite depăşirea puterii de 1 MWt, decât 
în cazuri ce implică mari complicaţii constructive. Arderea în strat fluidizat poate realiza puteri mai 
mari, dar creează probleme greu de soluţionat în exploatare, cum ar fi funcţionarea la sarcini variabile 
şi adaptarea la variaţii ale calităţii combustibililor. 

Ambele tehnologii de ardere menţionate sunt emisii ridicate de CO, în special în cazul arderii 
tehnologiei în strat fix. 

Arderea în suspensie a tocăturilor lemnoase şi agricole devine similară arderii pulverizate a 
cărbunelui, permiţând debite ridicate, viteze mari de ardere şi emisii poluante scăzute. Rămâne însă ca 
dezavantaj necesitatea unor particule de combustibil reduse ca dimensiune, de maximum 1 – 3,5 mm. 

HTG reprezintă un gaz cu hidrogen obţinut prin electroliza apei şi care este injectat o dată cu 
produsele de hidroliză (OH, O, HO2, H2), având o putere calorifică inferioară de 10 760 kJ/m3

N. 
Generatorul de gaz HRG produce un volum maxim de 4 m3

N.  
Important este şi costul combustibilului de bază şi de suport. Calculele economice demonstrează 

oportunitatea utilizării biomasei. 

Constructia arzătorului 

Analiza elementară a tocăturii de lemn: 
%8,9%,5,5%,1%,0%,3,36%,7,4%,7,42 ======= i

t
iii

c
iii WANSOHC  
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 Dimensiunea particulelor de tocătură lemnoasă a fost de1 3,0 mm. Arzătoare similare a realizat 
numai firma Saake. Gazul HRG a contribuit cu 20 kW la realizarea puterii, astfel că arzătorul de 600 
kW realizat la UPB a putut prin injecţia de gaz HRG să realizeze 620 kW. 

 
În  figura 4.3 se prezintă arzătorul. Arzătorul este cu turbionare multiplă, pentru toate circuitele de 

aer, primar, secundar şi terţiar. 

 

Fig.4.3. Sistemul de injecţie HRG 

 
În figura 3 se prezintă şi injecţia de gaz HRG.Arderea realizată de către tocătura de lemn şi gazul 

HRG poate fi considerată combustibil. Excesul de aer a avut valori: λ = 1.2÷1.25.  

Pentru aerul primar se recomandă o viteză W1 = 25 – 35 m/s, pentru cel secundar W2 = 30 – 35 
m/s, iar pentru cel terţiar, W3 = 20 – 30 m/s. Gradul de turbionare pentru aerul primar se recomandă în 
domeniu 1 – 2, iar pentru aerul terţiar în domeniul 4 – 4. 

• Caracteristicile suportului cu gaz HRG:   BBq gB /=    
              

unde: Bg [Nm3/h]- debitul de gaz HRG, B[kg/h]-debitul de tocătură de lemn.  

• Suport termic:       i
i

gg
B QB

QB
q

⋅
⋅

=∗                         

unde: Qg – puterea calorifică inferioară a gazului suport (Qg = 10760 kJ/ Nm3), Qi
i- puterea calorifică a 

tocăturii de lemn. 

• Încărcarea termică a ambrazurii arzătorului: 

2/, mkW
S

QBQB
q

a

gg
i
i

a

⋅+⋅
=              

unde: Qi
i[kJ/kg]- puterea calorifică a tocăturii de lemn, Sa[m2]- suprafaţa ambrazurii (diametrul 

ambrazurii este de 168 mm, suprafaţa fiind de 0.022 m2)  
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sau 

       2/, mkW
V

QBQB
q

f

gg
i

i
v

i ⋅+⋅
=                         (18)   

unde: Vf –volumul active al focarului. 

Pentru debitul de combustibil utilizat încărcătura termică a volumului focarului a fost qv = 41 
kW/m3 (Vf =10m3) 

Rezultate experimentale  

Testul experimental s-a efectuat pe cazanul pilot de 2 MW de la UPB, destinat arderii pulverizate 
a cărbunelui. 

La acest cazan s-a montat arzătorul pentru tocătură de lemn, pentru o putere de 620 kW. În figurile 
4.4 şi 4.5 se prezintă detalii ale arzătorului montat la cazan. 

                       

Fig.4.4. Detalii ale construcţiei arzătorului                               Fig.4.5. Poziţionarea arzătorului la 
                                                                                               focarul cazanului 

 

      În figura 4.6 se prezintă aspectul flăcării, realizat cu o cameră de filmat digitală. Se remarcă o 
flacără foarte radiantă, asemănătoare celei de la cărbunii superiori. 

 
Fig.4.6. Aspectul general al flării 

Prin utilizarea mai multor astfel  de arzătoare, puterea termică realizabilă poate atinge 10 MW.  
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1. Suportul realizat de combustibil gazos: 
Volum/masă: 

-  maxim /kgm05,0 N
3=Bq  

-  minim 0=Bq  Nm3/kg   
2. Capacitatea de transport pneumatic 

     Concentraţia tocăturii de lemn în aer: 3kg/m24,0=c and kg/kg19,0=∗c . 
3. Excesul de aer: 

45,106,1
%6,62,12

−=
−=

λ
O

 

4. Emisia de monoxide de carbon: 

 3mg/m43-19,8=CO  
      Se remarcă o emisie foarte redusă de monoxide de carbon.  

Emisia de NOx a avut valorile 3mg/m387-375=xNO .  

Concluzii 

Arzătorul a fost conceput să realizeze o putere de 620 kW, din care prin gazul HRG 20 kW. 
Debitul de tocătură lemnoasă a fost de 80 – 85 kg/h iar de gaz HRG de 4 m3

N/h. Flacăra a fost stabilă, 
prezenţa gazului HRG permiţând reducerea semnificativă a emisiei de CO, sub valori de 40 ppm. 
Acest fenomen are la bază viteza foarte mare de ardere a hidrogenului (H2) din gazul HRG. 

 

Rezumat Activitatea 5 

TESTĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND ARDEREA BIOMASEI ÎN JET DE 
HIDROGEN-FAZA 1 

5.1. Testări experimentale privind arderea biomasei dense în jet de aer  

Cercetările referitoare la arderea biomasei 
dense au fost făcute într-un cazan de 55-kW 
termici. A fost ales un cazan cu putere termică 
redusă care poate alimenta cu energie termică o 
suprafaţă rezidenţială sau comercială mică.  
Principiul cercetării a fost acela de a implementa 
utilizarea combustibililor compoziţi din dealurile şi 
pădurile forestiere. Figura 5.1 prezintă cazanul pe 
care s-au efectuat testele, construit de firma PIFATI 
SA, montat în Loboratorul de cazane şi instalaţii de 
ardere al Departamentului de Termotehnică, 
Motoare, Maşini termice şi frigorifice al 
Universităţii Politehnica Bucureşti.  

Cazanul are un grătar din bare de fontă 
pentru ardere, cu o mica panta spre uşa de 
alimentare (Fig. 51). 

 

Fig. 5.1. Cazaul de 55 kW 
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Fig. 5.2. Actual size of the boiler 

Cercetările experimentale s-au concentrat pe eficienţa arderii biomasei dense şi pe nivelul de 
emisii poluante. O atenţie deosebită a fost acordată la determinarea randamentului cazanului şi la 
exploatarea cazanului în condiţii economice (sistem de alimentare, de curăţare, etc.). Caracteristicile 
cazanului sunt prezentate în tabelul 5.1. 

Tabel 5.1. Caracteristici cazan 

Cazan 

Putere* Presiune dimensiuni 

(kcal/h) (kW) pmax bar 
A 

(mm) 

A1 

(mm) 

B 

(mm) 

B1 

(mm) 

E 

(mm) 

E1 

(mm) 

H 

(mm) 

C 

(mm) 

50000 58 3 810 880 660 740 1590 1720 1116 1250 
*eficienta tipică considerată este de 78%. 

Caracteristicile cazanului de 55 kW 

Dimensiunile principale ale cazanului de 55-kW sunt : lungime Lf =750 mm; lăţime lf = 
550 mm; înălţime hf = 600 mm; volum Vf = 0.25 m3. 

Focarul este echipat cu un grătar fix din bare cu dimensiunile: lungime Lg = 520 mm; lăţime 
lg = 550 mm; grosimea barelor lb = 15 mm; spaţiulm dintre bare s= 15 mm; lungimea spaţiului liber 
între bare lsl = 360 mm; suprafaţa grătarului Sg = 0.286 m2; suprafaţa activă a grătarului, Sga = 0.19 m2.  

Debitul de combustibil pentru a obţine puterea termică de 55 kW (Pt) este:  

η⋅
=





i
i

t

Q
P

B  
s

kg
             

unde i
iQ  (kJ/kg) este puterea calorifică inferioară a combustibilului.  
Pentru brichete compuse din biomasă densă şi deşeuri lemnoase ca rumeguşul, puterea 

calorifică variază între 12500 şi 13200 kJ/kg.  
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Compoziţia elementară (analiza elementară) a brichetelor este prezentată în tabelul 5.2. 

Considerând o putere calorifică inferioară de 12.700 kJ/kg, debitul de combustibil rezultă din 

relaţia: [kg/h] 22.2  kg/s][006,0
7.012700

55
==

⋅
=B     

 
Folosind această valoare, indicatorii operaţionali ai cazanului sunt:  

3. Încărcarea gravimetrică a grătarului:                ]skg/m[021.0
286.0
006.0 2 ⋅==grq ; 

4. Încărcarea gravimetrică a zonei de ardere:  ]skg/m[031.0
19.0
006.0 2* ⋅==grq ; 

5. Încărcarea termică specifică a grătarului:  ]skg/m[ 269
286.0
12700006.0 2 ⋅=
⋅

=grq   

6. Încărcarea termică specifică a zonei active a grătarului: ]skg/m[ 400
190
127006 2 ⋅=
⋅

=grq ;   

7. Secţiunea activă a grătarului: 0.346; indicele de răcire a barelor de grătar: 1.33; 

8. Încărcarea termică a focarului pe lăţime: ]kW/m[ 140
55
127006.0

=
⋅

=
⋅

=
f

i
i

l l
QB

q ; 

9. Încărcarea termică a grătarului pe lăţime: ]kW/m[ 280
275
127006* =
⋅

=
⋅

=
f

i
i

l l
QB

q ; 

10. Încărcarea termică volumetrică: [ ]3kW/m 305
250
127006

=
⋅

=
⋅

=
f

i
i

v V
QB

q .  

Table 5.2. Compoziţia elementară pentru biomasă din lemn 

Element Simbol M.U. Biomasă lemnoasa 

Carbon Ci % 46.48 
Hydrogen Hi % 6.10 
Oxygen Oi % 41.80 
Nitrogen Ni % 0.63 
Sulphur combustible Si

c % 0.00 
Ash Ai % 1.17 
Total humidity Wi

t % 3.82 

Date experimentale  

Datele experimentale sunt prezentate în tabelul 5.3 şi 5.4. Datele pentru testul efectuat la 

încărcarea cazanului de 50 kW sunt: 

• cantitatea de zgură evacuată sub grătar de 5.5-6.5%; volumul de zgură reţinut în focar de 0.5× 0.54 
× 0.6 = 0.162 m3 valoare ce permite o evacuare la 6 h; 

• alimentarea cu combustibil s-a făcut la o perioadă de 2-3 h; 
• temperatura stratului de combustibil în timpul procesului de ardere a fost de 850ºC; 
• temeratura gazelor de ardere la coş a fost în jur de 160ºC; 
• excesul de aer în gazelle de ardere la evacuare a avut valori optime pentru această tehnologie de 

ardere, (sub 3,5);  
• randamentul măsurat este de peste 76%; 
• emisiile poluante sunt reduse. Dacă se ia în considerare un exces de aer corespunzător unui 

conţinut de oxigen în gazele de ardere evacuate de 11%, emisia de CO este sub 500 mg/m3, emisia 
de NOx sub 185 mg/m3 şi emisia de SO2 sub 300 mg/Nm3. 
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Table 5.3. Date experimentale 1 

No Operating characteristic M. U. 
Measurement 

1 2 3 4 

1 thermal load kW 50 50 50 49 
2 combustible flow  kg/h 17 16.9 17 17 
3 slag kg/h 0.88 0.9 0.9 0.89 
4 ash kg/h 2.8 2.75 2.8 2.75 
5 stack temperature (tev) oC 160 161 160 162 
6 water flow (Da) kg/h 810 812 811 812 
7 inlet water temperature (ti) oC 8 8 8 8 
8 exit water temperature (te) oC 59 61 61 61 
9 CO2 emission % 3,9 4.0 3.8 3.9 

10 SO2 emission  ppm 70 72 72 70 

11 NO emission ppm 30 30 27 26 

12 NO2 emission ppm 0 10 0 0 

13 NOx total emission (NO+NO2) ppm 30 40 27 26 

14 CO emission % 0.24 0.16 0.2 0.18 
15 furnace air excess, λf  3.2 3.1 3.2 3.3 
16 stack air excess, λco  3.4 3.4 3.37 3.4 
17 oxygen in the stack exhaust gases (O2) % 14.8 14.6 14.6 14.7 
18 air temperature oC 15 17 16.5 17 
19 average ambient temperature oC 2 2 2 2 
20 indirect efficiency  76.7 77.1 77.2 78.1 

 

Table 5.4. Date experimentale 2 

No Operating characteristic M.U. 
Measurement 

1 2 3 4 

1 thermal load kW 45 44.9 45 45 
2 combustible flow  kg/h 15.2 15.2 15.2 14.9 
3 slag kg/h 0.86 0.86 0.88 0.9 
4 ash kg/h 2.60 2.61 2,60 2.61 
5 stack temperature (tev) oC 159 157 157 157 
6 water flow (Da) kg/h 730 726 769 728 
7 inlet water temperature (ti) oC 8 8 8 8 
8 exit water temperature (te) oC 61 59 60 60.5 
9 CO2 emission % 3.9 3.89 3.9 3.91 
10 SO2 emission  ppm 71 72 68 72 
11 NO emission ppm 30 32 31 32 
12 NO2 emission ppm 14 15 18 17 
13 NOx total emission (NO+NO2) ppm 44 47 49 49 
14 CO emission % 0.16 0.16 0.13 0.14 
15 furnace air excess, λf  3.3 3.55 3.3 3.3 
16 stack air excess, λco  3.5 3.55 3.5 3.49 
17 oxygen in the stack exhaust gases (O2) % 14.9 14.9 14.79 14.9 
18 air temperature oC 14 15 15 15 
19 average ambient temperature oC -2 -2 -2 -2 
20 indirect efficiency  76.5 76.5 76.6 76.6 
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Performanţele cazanului la sarcina nominală au fost păstrate şi pentru 45 kW (încărcare de 
90%) şi 40 kW (încdărcare 80%). Pentru o încărcare a cazanului sub 60%, s-a observat o reducere cu 
4-5% a randamentului cazanului.  

Puterea termică a fost determinată măsurând debitul de apă încălzit în cazan, temeratura apei 
la intrarea în cazan şi temperature apei la ieşire. Aspectul flăcării după 1.5 ore de funcţionare este 
arătat in figura 3 şi aspectul gazelor de ardere la coşul de evacuare în figura 4. 

Puterea termică este:  ( )ieat ttDP −⋅⋅= 18.4  [KW]    

unde Da este debitul de apă, kg/s; te – temperatura apei la ieşire din cazan, ºC; ti – temperatura apei la 
intrare, ºC. 

Debitul de aer a fost controlat prin intermediul unui robinet de pe partea inferioară a focarului 
cazanului, aerul fiind dirijat prin grătar la stratul de brichete. În acelaşi timp admisia aerului a fost 
controlată în acord cu depresiunea coşului de evacuare a gazelor de ardere. După realizarea încărcării, 
debitul de aer şi depresiunea sunt stabilite astfel încât emisiile poluante să fie cât mai scăzute posibil 
(CO, NOx) şi temperatura gazelor la coş gaze să fie cât mai mică; în aceste condiţii excesul de aer a 
fost intre 3 si 4,5. Alimentarea cu combustibil a fost făcută o dată la fiecare 2-4 h şi evacuarea zgurii o 
dată la fiecare 4-6 h. 

Probele reprezentative de zgură şi cenuşă au fost colectate şi testate în laborator. Au fost 
obţinute următoarele rezultate: Csl = 18%; Cash = 5% (material combustibil din zgură şi cenuşă); asl = 
0,06; aash = 1-0.06 = 0.94 (gradul de reţinere sub grătar al zgurii şi cenuşii). După calculul, valorile 
pentru pierderile de căldură procentuale sunt: pierderea prin ardere incompletă din punct de vedere 
mecanic, qm = 2.46 %; pierderea prin ardere incompletă din punct de vedere chimic, qch = 3.57%; 
pierderea prin entalpia reziduurilor evacuate din focar, qrf = 0.056%. Pentru o temperatură de evacuare 
a gazelor de 160ºC si un exces de aer λev = 3,4, pierderea de căldură procentuală la evacuare a rezultat 
qev = 19,3%. Pentru calcul pierderile de căldură prin ardere incompletă din punct de vedere chimic, 
emisiile de CO au avut valoarea medie de 0,18%, şi volumul de gaze uscate evacuat Veg = 22.56 
m3

N/kg. Pe bază statistică, pierderea de căldură în exterior prin pereţii cazanului este qex = 1,5 %.  

Ţinând cont de pierderile de caldura procentuale, randamentul instalaţiei calculat prin metoda 
indirectă este: ( ) %12.733.19056.01557.346.2100 =++++−=η                            

Diferenţa dintre randamentul măsurat cu analizorul de gaze şi cel calculat cu relaţia (11) este 
dată de faptul că analizorul de gaze ia în considerare numai pierderea qev. Suma pierderilor care nu 
sunt luate în calcul de analizor este: %58.7=+++ exrfchm qqqq     

 Randamentul calculat ţinând cont numai de pierderea cu gazele de ardere la evacuare va fi: 
7.803.19100 =−=η  .   

Randamentul măsurat cu analizorul de gaze este: 277.=η .  

Eroarea procentuală va fi: %4.9100
7.80

12.737.80
=⋅

−
=∆η     

 Tehnologia cu ardere pe grătar fix, cu distribuţie manuală a stratului de combustibil, 
experimentată pe un cazan de 55 kW a condus la rezultate bune pentru arderea biomasei dense. Astfel, 
eficienţa a fost în limitele admisibile și emisiile poluante mult sub pragul reglementat de 400 mg/m3N, 
atât pentru NOx, cât şi pentru SOx (pentru CO nu există încă un prag reglementat). Rezultatele 
experimentale au fost comparate cu cele obţinute prin simulare numerică, utilizând software-ul 
FLUENT.  
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Modelarea numerică a permis determinarea câmpului de temperaturi în focar, pe grătar şi în 
cadrul ţevilor de gaze de ardere.  

Aceste date permit estimarea, de asemenea, a fiabilităţii şi a eficienţei cazanelor de acest tip. 

  
Fig. 5.3. Aspectul flăcării Fig. 5.4.  Aspectul gazelor de ardere la ieşirea din 

coş 

Rezultatele simulării numerice 

Pentru modelarea geometrică a cazanului experimental de 55 kW au fost utilizate164 483 
celulele, grupate astfel: 147 538 celule cu forma de tetraedru şi 16 945 celule cu forma de hexagon. 

Pentru modelul de turbulenţă, a fost folosit model Spalart-Almaras. Acest model este specific 
pentru turbulenţele reduse (arderea de amestecuri combustibile pe grătar fix conduce la o turbulenţă 
redusă). Pentru modelul de radiaţii a fost folosit modelul ' 6-fluxes model " Pentru modelul de radiaţii, 
mărimile fizice impuse au fost: coeficientul mediu de absorbţie, εp = 0,35 m-1. coeficientul de 
răspândire mediu al particulelor, 0; factorul de emisie pentru peretele metalic ε = 0,8. Pentru 
particulele de cocs aflate în suspensie cu gazele de ardere a fost aleasă dimensiunea 4.38 × 10-4 m. 
Pentru simulare au fost utilizate compozitele combustibile cu granulaţia la  dimensiunea reală de 
brichete: diametrul de 40 mm şi înălţime de 40 mm. 

Rezultatele au subliniat faptul că zona de ardere a focarului este suficient de mare pentru a 
asigura o bună combustie. Astfel, emisiile de CO la finele focarului au fost 0,03 kg/kg, pentru o 
concentrație de oxigen de aproximativ 7% în gazele de ardere, emisiilor corectate de CO în flacără au 
fost de CO = 970 mg/m3N. Temperatura medie în mijlocul focarului a fost 1092ºC. Această valoare 
este foarte mare pentru tehnologia de combustie pe grătar în strat fix. În practică, excesul de aer are 
valori mari şi temperaturile la sfârşitul focarului sunt între 850-900ºC. Rezultatul modelării numerice 
arată că pentru creşterea performanţelor arderii există posibilitatea de a reduce excesul de aer şi de a 
creşte temperatura stratului şi a flacării. Trebuie menţionat că acest cazan are grătar din bare de fontă 
şi astfel utilizarea de temperaturi ridicate în zona de ardere este permisă.  

Figura 5.5 prezinta câmpul de flux termic în W/m2 pentru zona din partea de sus a cazanului. 
Fluxul termic la sfârşitul flacării reprezintă rezultatul procesului de radiaţie, căldura respectivă fiind 
luată de la primul rând de ţevi de gaze de ardere plasate către focar. 

Fluxul termic primit de barele grătarului este prezentat în fig. 5.6. Acest flux are valori 
cuprinse între 20 şi 40 W/m2.  

Aerul de răcire permite buna lor funcţionare. Figura 5.7 ilustrează distribuția fluxului termic 
pe peretele de ţevi de gaze de ardere.  
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Variatia de temperatură din zona focarului este ilustrată în figura 5.8. 

Valorile rezultate în timpul procesului de ardere sunt între limitele normale pentru puterea 
calorica a amestecului de combustibili. Trebuie remarcată răcirea eficientă a barelor de grătar, 
rezultând posibilitatea exploatarii lor timp îndelungat. 

 

  
Fig. 5.5. Fluxul de căldură la finele focarului Fig. 5.6. Câmpul de temperaturi în focar 

 

  
Fig. 5.7. Distribuţia fluxului de căldură în ţevile 

de gaze de  ardere         

Fig. 5.8. Distribuţia temperaturii în zona 

focarului 
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Concluzii 

• Datele numerice de modelare a proceselor complexe din interiorul focarului, care 
conţin reactii de combustie, dezvoltare de căldură, transfer de căldură prin radiaţie şi 
parţial prin convectie, emisii poluante, pot fi folosite pentru proiectarea de noi 
instalații sau, ca instrucţiuni pentru o exploatare economică a acestor tip de instalatii. 

• Validarea modelului de calcul numeric aplicat la cazanele experimentale poate fi 
considerat valid pentru  temperaturi ale gazelor de ardere la evacuare în apropiere de 
300ºC şi pentru emisii de CO având valori aproximativ egale cu cele determinate 
experimental. 

•  Valorile numerice obţinute prin modelare matematică a procesului de transfer termic 
prin radiație cu aplicabilitate pentru un cazan de 55 kW au adus date noi în raport cu 
cele obținute experimental. Se menţionează valorile de flux termic pe zone din focar. 

• Datele obţinute prin modelare matematică au subliniat o răcire bună a barelor de 
grătar (conducând la o durabilitate mare a acestora) şi temperaturi relativ scăzute 
pentru focar în zonă principala. 

• Repartiţia de viteză a subliniat o ardere uniform distribuită, care duce la o eficienţă 
ridicată. Temperaturile din zona focarului în tehnologia cu combustie pe grătar fix 
sunt foarte greu de măsurat. Cea mai eficienta metoda este camera cu infraroşu, dar 
zona vizibilă este redusă. Astfel datele obţinute prin modelare numerică aprofundată 
reprezintă o serie de informaţii de mare valoare. Acelaşi lucru poate fi spus şi despre 
câmpul de viteze. 

• Utilizarea biomasei dense din lemn reprezintă o perspectivă certă. Astfel, puterea 
calorifică este ridicată pentru obţinerea de încărcări fezabile în spaţiul de ardere 
conducând la o eficienţă corezpunzătoare. Datorită conţinutului relativ de steril la 
arderea biomasei dense, cantitatea de zgură care trebuie să fie evacuată este serios 
redusă. Emisiile de poluanți sunt la limitele normale pentru tehnologia cu combustie 
pe grătar. 

• Rezultatele bune obţinute la arderea pe grătarul cu bare fixe de combustibil dens, 
recomandă extinderea cercetarilor de ardere, de asemenea, pe grătarul cu bare 
mobile, lucru care conduce la creşterea puterii termice pentru aceste cazane. 

 

5.2. Experimental tests regarding dense biomass combustion  in hydrogen and air jet 

Symbols: 

C – concentraţia de hidrogen, 
kg/m3 ; 

Di – coeficientul de difuzie, 
m2/s; 

q – fluxul de hidrogen, 
kg/(m3·s); 

x – adâncimea porului, 
 m; l – lungimea porului, m; V –  volumul particulei, m3; 

Si – suprafaţa interna a porului, 
m2/m3; τ - timpul, s; ε  - criteriul Fourier; 

qch – pierderea procentuală de căldură cu nearsele chimice, %.  

Introducere  

 Utilizarea hidrogenului în arderea biomasei are rolul de a îmbunătăţi condiţiile de ardere şi a 
creşte viteza de reacţie. Mai mult, acest fapt influenţează concentraţia de CO şi NOx.  

Biomasa studiată în experimente a fost una poroasă, din lemn: tocătură, rumeguş şi salcie 
energetică. A fost testată şi biomasa sub formă de peleţi dar cantitatea de hydrogen absorbită a fost 
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foarte mică.     

Datele experimentale  

A fost dezvoltat un model matematic pentru difuzia unui gaz într-un sistem poros şi s-a 

efectuat o simulare numerică a absorţiei hidrogenului în acest sistem.  

 Bazele teoretice 

The equation which describes hydrogen diffusion in the pores of a renewable fuel is: 

⇒=+⋅       02

2

q
dx

CdDi  
iD

q
dx

Cd
−=2

2

 (5.7) 

Integrarea equatiei (5.2) conduce la: 

1Cx
D
q

dx
dC

i

+⋅−=  (5.8) 

Solutia ecuaţiei (5.8) este: 

21
2

2
CxCx

D
qC

i

+⋅+⋅
⋅

−=  (5.9) 

Condiţiile la limită necesare determinării constantelor 1C  şi 2C  sunt: 

ss CCCCx =→== 2;0  (5.10) 

unde, sC este concentraţia hidrogenului la suprafaţa particulei. 

Pentru 0=→=
dx
dClx  şi introducând în ecuaţia (5.8) resultă: 

l
D
qCCl

D
q

ii

⋅−=⇒+⋅−= 110  (5.11) 

În final, ecuaţia care descrie variaţia concentraţiei de hidrogen in interiorul porilor poate fi 

scrisă astfel:: 

22

22
x

D
qxl

D
qCCxl

D
qx

D
qC

ii
ss

ii

⋅
⋅

−⋅⋅−=+⋅⋅−⋅
⋅

−=  (5.12) 

Valoarea concentraţiei la suprafaţa particulei funcţie de timp şi de fluxul de hidrogen   poate fi 

calculată cu relaţia:   

τ⋅= qCs  (5.13) 

unde, τ  este timpul măsurat în secunde. 

Pe baza ecuaţiei (5.12) concentraţia de hidrogen pentru o lungime de por dată   poate fi 

calculată, astfel: 

22

2
l

D
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D
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ii
sl ⋅

⋅
−⋅−=  (5.14) 



PN-II-ID-PCE-2011-3-0698:  INNOVATIVE ENERGY VECTOR HYDROGEN – SOLID BIOMASS  
 

 

Progect manager : prof.Ph.D. Gheorghe LAZAROIU 
28 

 

Mai mult, ecuaţia (5.14) poate fi scrisă: 
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3 ττ  (5.15) 

Timpul necesar procesului de absorţie se calculează cu relaţia: 
iD

l 2

2
3
⋅≥τ  

Variaţia concentraţiei in interiorul unui por se calculează cu următoarea relaţie: 
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şi, 
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⋅
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Utilizând ecuaţia (5.17) cantitatea de hidrogen absorbit poate fi calculată astfel: 

ε⋅⋅⋅= im SCVQ , kg (5.18) 

unde, mC este concentraţia medie.  

 Rezultatele modelului matematic 

Condiţiile în care modelul mathematic a fost rezolvat sunt prezentate în tabelul 5.5.  

Table 5.5. Condiţiile pentru modelul matematic 

No. Parameter Value 

1 Hydrogen flux q [kg/(m3·s)] (1;1.5;2)·10-6 

2 The pore length l [m] (1;2;3;4;5;6;7; 8;9;10)·10-7 

3 The particle volume V [m3] (1;2;5;10;20)·10-3 

4 The internal pore surface Si [m2/m3] 100;150 
5 Relative pore depth during reaction ε [m] 0.497 
 

 Rezultatele obţinute prin rezolvarea modelului în programul MathCAD sunt prezentate 

graphic în figurile 5.9, 5.10 şi 5.11.   

Figura 5.9, arată variaţia concentraţiei in por, (Cm) în funcţie de lungimea acestuia (l) pentru 

fluxul de hidrogen q =0.000001 kg/(m2•s) . Se poate vedea cum Cm descreşte cu creşterea lungimii 

porului, l.   

Figura 5.10 arată variaţia cantităţii de hidrogen absorbit (Q) în funcţie de lungimea porului (l) 

pentru un flux de hidrogen q =0.0000015 kg/(m2•s), o suprafaţă internă a porilor, Si = 100 (m2/m3) şi 

diferite valori ale volumului particulei.  

Cantitatea de hidrogen absorbită scade cu creşterea lungimii porului. Pentru o valoare dată a 

porului, Q creşte cu creşterea lui q. În acelaşi timp un volum mai mare al particului duce la valori de 

mai mari de Q. 
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Fig. 5.9. Variaţia concentraţiei în por funcţie de 

lungimea acestuia 

Fig. 5.10. Cantitatea de hidrohen absorbită 

funcţie de lungungimea porului 

Figura 5.11 prezintă variaţia concentraţiei în interiorul porului (Cm) în funcţie de lungimea 
porului (l) pentru un flux q =0.000002 kg/(m2•s), o suprafaţă internă Si = 150 (m2/m3) şi diferite 
valori ale volumului.  

 
Fig.5.11. Variaţia cantităţii de hidrogen absorbită funcţie de lungimea porului pentru diferite 

volume 

 

Creşterea lungimii porului conduce la scăderea cantităţii de hidrogen absorbită. Pentru o valoare dată 

de lungime Q creşte cu creşterea lui q. De asemenea, un volum mai mare al particulei implică valori 

mai mari de concentraţii, Q. Dacă suprafaţa internă a porilor Si creşte, în condiţiile impunerii unei 

lungimi a porului, atunci cantitatea de hidrogen absorbită creşte de asemenea. Cel mai important lucru: 
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concentraţia în por descreşte cu lungimea acestuia şi pentru o lungime dată aceasta creşte cu creşterea 

fluxului de hidrogen; cantitatea de hidrogen absorbită scade cu creşterea lungimii porului şi pentru o 

lungime dată, cantitatea creşte cu creşterea fluxului de hidrogen, cu suprafaţa internă şi cu volumul 

particulei.  

Cercetarea experimentală 

Cercetările experimentale au fost făcute în două faze. În prima, probele testate (tocătura de 
lemn, rumeguşul şi salcia energetică) au fost trecute printr-un curent de hidrogen, figura 5.12. 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 5.13). Au fost făcute 
mai multe teste pentru a obţine cantităţi suficiente de tocătură, rumeguş sau salcie energetică. 

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 5.14 iar principalele 
caracterictici ale cazanului sunt următoarele: 

• Eficienţa netă ………………………………..............….83 – 87 %; 
• Încărcarea termică a suprafeţei …………………….450 – 600 kW/m2; 
• Î ncărcarea 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. 5.12. Probe utilizate la testări    Fig. 5.13. Standul experimental pentru difuzia 

hidrogenului 
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Fig.5.14. 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. 

Datorită cantităţilor mici de probe obţinute, alimentarea s-a făcut direct în şnecul principal, 10 
din figura 14. Arderea biomasei 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 5.15). 
 

 

 

  

Fig. 5.15. Cazanul experimental pentru 

arderea biomasei 

Fig. 5.16 Evoluţia flăcării prin camera în 
infraroşu 
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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 5.16). Rezultatele măsurătorilor sunt redate în tabelul 6. 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 6 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. Următorul pas în această 
cercetare este injecţia directă a hidrogenului în sistemul de alimentare al combustibilului. Se va 
utiliza în acest caz o mixtură de hidrogen cu heliu sau un gaz îmbogăţit cu higrogen, numit HRG, 
pentru siguranţa cercetărorilor. Un important lucru trebuie să fie preţul producerii hidrogenului 
sau al amestecurilor de hidrogen. 

Table 5.6. ezultatele măsurătorilor (valori medii) 

Tipul de biomasă Parametrul 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% 
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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; 

• 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; 

• Următorul pas în cercetări este injecţia directă de gaz, direct în sistemul de alimentare al 
cazanului. În acest caz, se va folosi un amestec de hidrogen şi heliu sau un gaz îmbogăţit în 
hidrogen (numit HRG), pentru reducerea costurilor şi pentru siguranţa cercetătorilor. 
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