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Raport ştiinţific  

privind implementarea proiectului în perioada octombrie 2011 - octombrie 2016 

În implementarea 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  

• Activitatea 6 : ANALIZA TEORETICĂ  A IMPACTULUI PROIECTULUI  ÎN 

DEZVOLTAREA DE NOI TEHNOLOGII INOVATIVE  

• Activitatea 7 : ANALIZA EXPERIMENTALĂ A IMPACTULUI 

PROIECTULUI PRIN CREŞTEREA EFICIENŢEI COMBUSTIEI BIOMASEI 

SOLIDE SUB JET DE HIDROGEN 

• Activitatea 8 : ANALIZA EXPERIMENTALĂ  A  IMPACTULUI  POTENŢIAL 

AL TEHNOLOGIEI INOVATIVE 

• Activitatea 9 : ANALIZA TEORETICĂ  A  IMPACTULUI  POTENŢIAL AL 

TEHNOLOGIEI INOVATIVE 
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Activitatea 1 
DETERMINĂRI  EXPERIMENTALE  PENTRU CARACTERISTICELE  ENERGETICE  

ALE  BIOMASEI  SOLIDE 

1.1. 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. 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. 

Sursele Regenerabile de Energie Electrică (SRE-E) pot 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 Statele 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.  

Până în anul 2020, energia regenerabilă trebuie să ajungă la cota de 20%. Multe din ţările  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. 

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. 

 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. 

1.2. 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 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.  
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Analiza (compoziţia) elementală a biomasei este principala formă de definiţie a proprietăţilor 
energetice şi influenţează utilizarea ecologică şi eficientă a biomasei. Prezenţa compuşilor anorganici 
în biocombustibili influenţează procesul de ardere dar şi compoziţia cenuşii formate. Concentraţia 
metalelor grele (în special Cd şi Zn) în cenuşa biomasei creşte cu scăderea temperaturii de precipitare 
şi mărimea particulei.  

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. 

1.3. Descrierea laboratorului de combustibili 

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. 

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. Pentru determinarea conţinutului de umiditate, 
laboratorul a fost 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 materii 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 . 

Ulterior, detecţia şi analiza cantitativă este efectuată cu ajutorul unui detector de conductivitate 
termică TCD (Thermal Conductivity Detector). Aparatul este dotat cu un autosampler cu 50 de poziţii. 
Analizorul conţine Software de aplicaţie- integrat care uşurează operarea şi prelucrarea rezultatelor. 
Softul EAS asigură următoarele 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. 

1.4. Determinări în laboratorul de combustibili UPB – ETCN a caracteristicilor energetice 
pentru biomasă 
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 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.  Tabelul 1.1. 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 

b. Tabelul 1.2. 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. Tabelul 1.3. 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. Tabelul 1.4. Caracteristicile energetice pentru sorg 

SORG 1 – Hibrid Porumbeni 4 - tulpina, panicul şi frunze 
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SORG 2 -  Hibrid F135-ST Fundulea  (Sorg zaharat)- tulpina, panicul şi 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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Activitatea 2 

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

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 

calculată cu relaţia:  22

2
l

D
ql

D
qCC

ii
sl ⋅

⋅
−⋅−=  rezultând:                                                    

(2.7) 
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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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(2.10) 

Utilizând ecuaţia (2.10) cantitatea de hidrogen absorbită se poate determina folosind relaţia: 

 ε⋅⋅⋅= im SCVQ   (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 în programul MathCad.  

Rezultatele modelării sunt prezentate grafic în figurile 2.1 şi 2.2. 

Tabelul 2.1. Condiţiile pentru modelarea numerică 

Nr.  
crt. 

Parametetrii Valori 

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; 7·10-78·10-7; 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 
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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 

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.  

 

 

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 

Tulpină 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 

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 
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identificarea acestora din punct de vedere cantitativ.  

3.3. Experimentări de ardere 
Pentru arderea în vrac a fost utilizat un cazan de 55 kW (figura 3.1) 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 3.2. 

  

 
Fig.3.1. Vedere cazan  PIFATI de 55 

kW 

 
Fig.3.2. Vedere a frontului cazanului    ERPEK pregătit 

pentru testare 

 
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 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.  
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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 ultima vreme 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 în jet de aer 
instalaţii special concepute, pentru tocătură de biomasă, tehnologie asemănătoare arderii în stare 
pulverizată. 

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.  

Analiza elementară a tocăturii de lemn a fost: 

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

===
i

t
iii

c

iii

WANS
OHC

 (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 

Sacke. 
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. 
 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.  
• 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. 
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 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 
arzătorului. 

 
              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 au fost: 

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). 
 

1. 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.. 

2. Încărcarea termică a ambrazurii arzătoruluie 
a

i
i

a S
QB

q
⋅

= , unde: Qi
i[kJ/kg]- este puterea 

calorifică a rumeguşului, Sa[m2]- aria ambrazurii (petru diametru 168 mm, aria este 0.022m2). 
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3. Încărcarea termică a volumului focarului trebuie comparată 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  

4.2. Rezultate experimentale 

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. 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. 
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. 

Mărimile termodinamice măsurate în flacără, ca şi aspectul general al acesteia au indicat 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. 

În cursul experimentărilor, debitul de combustibil gazos pentru suport termic a fost scăzut succesiv 
de la 36,20  la 0 m3

N/h. Debitul de combustibil lemnos a fost de până la 80 kg/h. 

Cota de participare a combustibilului de suport termic: 

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

3=Bq  
- minim 0=Bq m3

N/kg  
• Cota de participaţie termica 

- maxim %2,47=∗
Bq  

- 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. 

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

Introducere 

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. 

HRG 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. 
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În cursul experimentărilor s-a utilizat acelaşi arzător dezvoltat pentru arderea în jet de aer a 
biomasei mărunţite. 

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

t
iii

c
iii WANSOHC  

 Dimensiunea particulelor de tocătură lemnoasă a fost de la 1 la 3 mm.  

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)  

•            Încărcarea termică a volumului focarului 

       2/, mkW
V

QBQB
q

f

gg
i

i
v

i ⋅+⋅
=                           

unde: Vf –volumul active al focarului. 

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

4.4. Rezultate experimentale  

Testul experimental s-a efectuat pe cazanul pilot de 2 MW de la UPB.  

La acest cazan s-a montat arzătorul pentru tocătură de lemn, pentru o putere de 620 kW. 

 În figura 4.2. se prezintă detalii ale arzătorului montat la cazan. 

Emisia de monoxid de carbon măsurată: 3mg/m43-19,8=CO . 

Se remarcă o emisie foarte redusă de monoxid de carbon, cu mult sub valorile curente la arderea 
biomasei.  

     Emisia de NOx a avut valorile 3mg/m387-375=xNO .  
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Fig.4.2. Poziţionarea arzătorului la focarul cazanului 
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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.  

  

Fig.5.1. Cazaul 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.  
  

Pentru brichete compozite din biomasă densă şi deşeuri lemnoase , puterea calorifică a variat 
între 12500 şi 13200 kJ/kg.  

Considerând o putere calorifică inferioară de 12.700 kJ/kg, debitul de combustibil a rezultat:
 [kg/h] 22.2  kg/s][006,0 ==B     
 

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 a fost: %12.73=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, 
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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.  

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. 

5.2 Rezultatele simulării şi modelării 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 5.2. 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. 

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. 
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Fig. 5.2. Fluxul de căldură la finele focarului  

5.3. Testări experimentale privind arderea biomasei în jet de aer cu hidrogen 

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 
foarte redusă.     

Rezultatele modelului matematic 

Condiţiile în care modelul mathematic a fost rezolvat sunt prezentate în tabelul 5.  

Tabelul 5.1. 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 grafic 

în figura 5.3.   

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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Figura 4 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.5.3. Variaţia cantităţii de hidrogen absorbită funcţie de lungimea porului pentru diferite volume 

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 8. Probele au 
fost menţinute în curentul de hidrogen 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 (cu evacuare în atmosferă. 
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) – figura 5.4.  

 

 

Fig. 5.4. Probe utilizate la testări  
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Arderea biomasei a fost supravegheată cu o cameră în infraroşu (CEPID SILVER 420), iar analiza 
gazelor de ardere s-a făcut cu un analizor MAXYLIYER (figura 5.6). 

 

 

Fig.5.6. Cazanul experimental   

 

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 obţinute 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  
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Activitatea 6. 

ANALIZA TEORETICĂ A IMPACTULUI PROIECTULUI ÎN DEZVOLTAREA DE NOI 

TEHNOLOGII INOVATIVE 

6.1. 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 experimentate. Viteza de ardere a 

biomasei lemnoase tocată la sortul 0 – 3 mm a fost de 17 m/s, o valoare foarte ridicată. 

6.2. 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. 6.1, 

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 
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foarte mare de ardere va cataliza procesele termogazodinamice. 

 

 

Fig. 6.1. 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 6.1 . 

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. 

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 6.1 
 [ % ] Componente [ % ] 

Umiditate 17  C 47.3 
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Volatile 67.1 H 5.66 
Carbon fix 13.6 N 1.4 

cenuşa 2.3 O 42.8 
Puterea calorifica inferioară 15 400 kJ/kg Cl 0.05 

 

 

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; 

- 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 6.2, 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. 

Analiza elementară  [mg/kg uscat] 

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  
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Fig.6.2. Complex energetic de valorificare a biomasei solide 

6.3. 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. 

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. 
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Activitatea 7. 

 ANALIZA EXPERIMENTALĂ A IMPACTULUI PROIECTULUI PRIN CREŞTEREA 

EFICIENŢEI COMBUSTIEI BIOMASEI SOLIDE SUB JET DE HIDROGEN 

  7.1. 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. 

7.2. 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 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 7 .1 . se prezintă o schemă a arzătorului de tocătură lemnoasă şi a modului de 

admisie a hidrogenului (s-a utilizat gaz îmbogăţit în hidrogen – HRG). 
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Figura 7.1. 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= 9,8 –13,7%. 
 

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

 

7.3. 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. 

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; 
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i 

- 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:    qB Bg / B 

 

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

- cota participaţiei termice 

                   
gQgBiQB

gQgB
Bq

+⋅
⋅

=  

 
 

unde Qg este puterea calorifică a combustibilului gazos, iar Qi  puterea calorifică a 
biomasei. 

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

aerul de transport 

 
aV
Bc =  

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

i 

3. Încărcarea termică a ambrazurii arzătorului: 
 

i g   g B ⋅ Qi + B Q 
qa = 

a S  
 

unde Sa este suprafaţa ambrazurii arzătorului, m2. 

4. Încărcarea termică a volumului focarului 

i 
B ⋅ Qi + Bg 

qν  = Qg 
Vf  

unde Vf este volumul activ al focarului în m3.  

 Puterea calorifică a gazului HRG a fost : Qg 

=10760 KJ/m3 (18240 KJ/kg), debitul de 

biomasă fiind B = 82 kg/h cu Qi  = 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 

- valorile determinate experimental au indicat: 

O2 = 1,2 – 6,6% 

λ = 1,06 – 1,45 

CO = 20 – 40 ppm 

NOx = 375 – 387 mg/m3 
 

7.4. 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 fi un inhibitor 

financiar (costul unui m3 de gaz HRG este în jur de 0,5 lei). 
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Activitatea 8 

ANALIZA EXPERIMENTALĂ  A  IMPACTULUI  POTENŢIAL AL TEHNOLOGIEI 

INOVATIVE 

8.1. 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, au fost trecute printr-un curent de hidrogen. Probele au fost 
menţinute în curentul de hidrogen până la saturaţie, fig.8.1. Timpul a fost cuprins între 0,5 şi 25 
secunde în funcţie de mărimea particulei. Au fost făcute mai multe teste pentru a obţine cantităţi 
suficiente de tocătură, rumeguş sau salcie energetică. 

 

 

 

                                                Fig. 8 . 1. Probe utilizate la testări  

 

În figura 8.2 sunt prezentate principalele caracterictici ale cazanului sunt : 
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Fig.8.2. 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  

  

• 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 

 
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 . 

Rezultatele măsurătorilor sunt redate în tabelul 8.1. Analizând valorile din tabelul 8.1 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 %. 
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Tabelul 8.1. 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 NO * x 

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 NO * x 

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 NO * 
 
  

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 NO * x 

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 NO * 
 x 

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 NO * x 

775°C 
0.72 % 1472 

ppm 5-9 ppm 
45-50 ppm 

 

8 . 2 . Utilizarea HRG în combustia biomasei 
 

În această fază a cercetărilor gazul este injectat direct în sistemul de cazan în aaerul primar. Gazul de 

hidrogen îmbogăţit (HRG) este produs într-un system electolitic  (figura 8.3) şi este injectat sub grătarul 

fix, printer gratii, de către un ventilator de aer în conducta de aer primar (figura 8.4). 
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 Astfel, aprinderea şi viteza de ardere pentru biomasă 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 %. 

Procesul de difuzie liberă (ecuaţia Legendre) este baza pentru tehnologia de ardere a HRG / biomasă 

poroasă. Pentru instalaţia utilizată 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 contribuie  la reducerea concentraţiei de monoxid de carbon (radicalul OH având un 

rol primordial) conform reacţiilor: 

HCOOHCO +→+ 2 ;   OOHOH +→+ 2 ;    OHOHO 22 →+  

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.  

Ȋn această fază a cercetărilor gazul este injectat direct în sistemul de cazan în aaerul primar. gazul de 

hidrogen îmbogăţit (hrg) este produs într-un system electolitic  (figura 8.3) şi este injectat sub 

grătarul fix, printer gratii, de către un ventilator de aer în conducta de aer primar (figura 8.4). 

Analizând valorile obţinute 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%.  
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Fig.8.3. Sistemul electrolitic de producere HRG     Fig. 8.4. Injecţia de HRG în aerul primar 

         

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), 008euro; 

• beneficiul cu de economia de combustibil, 1.78 de euro. 

 

8.3. Analiza teoretică şi experimentală a impactului proiectului de dezvoltare a noi tehnologii 

prin creşterea eficienţei combustiei biomasei solide sub jet 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 
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– 100 ori. S-a realizat  o emisie de CO sub pragul  a 40 ppm, pentru toate cazurile 

experimentate. Viteza de ardere a biomasei lemnoase tocată la sortul 0 – 3 mm a fost de 17 m/s, o 

valoare foarte ridicată. 

 

8.4. 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. 8 .5, 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. 8.5. 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%. 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. 
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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; 

- 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.  

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. 

 

8.5. Analiza  experimentală  a  impactului  proiectului  prin  creşterea  eficienţei combustiei 

biomasei solide sub jet de hidrogen 

 

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. 
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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 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. 

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). 

 

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

dezvoltate în sectoarele ştiinţifice, economice şi de mediu 

 

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. Avantajul tehnologiei dezvoltate cuprinde 

în primul rând reducerea emisiei de CO, care este prezentă la orice procedeu de ardere a biomasei 

solide. 
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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. 

 

8.7.  Analiza experimentală a impactului potenţial al tehnologiei inovative 
 

 Cazanul multifuncţional dezvoltat pentru 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. 

În figura 8.6. este prezentat cazanul în faza de execuţie. 

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. 
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Fig.8.6. Vedere generală a corpului cazan 
 

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.  

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= 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. 
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. 
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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 8.7. 

 

             Fig.8.7. Vedere generală schimbător de căldură convectiv 
 

În figura 8.8  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. 

 

Fig.8.8. Sistem de acţionare cu lanţ a elementelor de curăţare a depunerilor 
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Activitatea 9 

ANALIZA TEORETICĂ  A  IMPACTULUI  POTENŢIAL AL TEHNOLOGIEI INOVATIVE 

9.1. Analiza teoretică a impactului potențial al tehnologiei inovative 

Tehnologiile inovative dezvoltate au urmărit două mari direcţii: 

- Controlul şi limitarea emisiei de CO pentru orice tehnologie de ardere a biomasei solide prin 
utilizarea unui suport termic de combustibil gazos; 

- Realizarea unei instalaţii de închidere pneumatică a patrunderii gazului de suport termic spre 
zonele de neardere. 

Pentru dirijarea combustibilului gazos utilizat la susţinerea termică la arderea biomasei solide s-a 
realizat şi s-a brevetat o instalaţie ce cuprinde o închidere pneumatică pentru direcţia de curgere 
spre buncărul de stocaj al biomasei. Această instalaţie este utilă în special pentru perioada opriri 
alimentării cu biomasa când automatizarea urmăreşte menţinerea constantă a temperaturii apei 
agentului termic. Brevetul a fost depus la data de 16.06.2016 la OSIM sub nr. 1016292  

Suportul termic reprezentat de combustibilul gazos se urmareşte a fi în participaţie cât mai redusă 
faţă de biomasa, acesta având principalul rol de a controla şi limita emisia de CO2.  

Limitarea şi controlul emisiei de CO2 pentru toate tehnologiile de ardere a biomasei (strat fix pe 
grătar, strat fluidizat, ardere în curent de aer ) are la baza diferenţa dintre viteza de aprindere şi 
ardere dintre combustibilul gazos şi biomasa solidă sub diverse calităţi şi granulaţii. 

  9.2. Impactul potenţial realizat de către instalaţia de alimentare cu gaz (H2, HRG, CH4) la 

cazanele pentru biomasă cu funcţionare discontinuă 

Dezvoltarea energiei verzi în ţara noastră a condus la necesitatea diversificarii producerii de cazane 
furnizatoare de energie care funcţionează cu biomasa solidă (lemn, paie, tocătură, etc ). Cerinţele 
actuale de protecţie a mediului implică implementări de soluţii pentru eficientizarea combustiei. 
Lucrarea prezintă o instalaţie de alimentare cu hidrogen, gaz - natural sau HRG, pentru cazanele cu 
operare discontinuă cu biomasă solidă. Operarea discontinuă apare pentru meţinerea parametrilor 
furnizării de energie termică. 

Arderea biomasei în cadrul oricărei tehnologii conduce la emisii semnificative de monoxid de 
carbon. Procesul este prezent chiar dacă biomasa este uscată. Ca rezultat, combustia biomasei cu 
hidrogenul, definit ca un vector energetic, prin fructificarea caracteristicilor superioare de aprindere 
şi combustie reduce dezavantajul emisiilor semnificative de monoxid de carbon. Gazul este introdus 
numai în timpul funcţionarii cu biomasa şi foloseşte la controlarea emisiilor de CO. Barierele de aer a 
gazului combustibil introdus în contracurent urmăreşte oprirea penetrării acestuia în buncărul de 
combustibil solid. 

 Teste experimentale  

Cazanele furnizatoare de energie termică din ţara noastră care utilizează biomasa solidă acoperă o 
gamă largă de puterii de la 25KW la 1000KW. Cele mai mici probleme sunt la combustia peleţilor şi 
cele mai mari la combustia lemnului (incluzând şi salcia energetică).  
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Cele mai mari probleme apar la utilizarea biomasei sub formă de așchii, astfel încât sunt făcute 
cercetări pentru creșterea eficienței combustiei, incluzând utilizarea gazului combustibil pentru 
suportul termic, începând cu hidrogen și sfârșind cu gazele naturale. În această cercetare a fost 
dezvoltat conceptul de vector energetic reprezentat de combinația dintre H2 (sau HRG) și biomasă 
solidă. Această cercetare cuprinde proiectarea unei instalații de alimentare cu hidrogen sau gaz HRG, 
pentru cazanele cu operare discontinuă pentru biomasă solidă.  

Se presupune că gazul să fie introdus în canalul de furnizare a biomasei, realizându-se îmbunătățirea 
aprinderii biomasei, special pentru cazurile caracterizate prin: umiditate și granulație înaltă. În același 
timp, gazul folosit este un suport termic pentru arderea biomasei, proporțiile variind în funcție de 
calitatea masei.  
Tehnologiile combustiei convenționale pentru biomasa solidă prezintă următoarele dezavantaje: 

• Concentrație înaltă de CO pententă în gazele de aer datorată aprinderii cu viteză 
scăzută și propagării încete a frontului flăcării, 

• Controlul redus a procesului de finalizare a combustiei prin injectarea erului în arzător 
într-o singură etapă, 

• Nerezolvarea problemelor de stabilitate apărute la aprinderea întârziată a biomasei cu 
granulație mare sau cu înaltă umiditate. 

 Invenţia se referă la o instalaţie de alimentare cu gaz la cazanele pentru biomasă cu funcţionare 
discontinuă, care conform fig.9.1 cuprinde o conductă centrală 1 prin care se introduce biomasa, 
conducta de gaz 2 (ce poate fi H2, HRG, CH4) şi o conductă de aer de baraj 5. Gazul se introduce 
numai pe perioada alimentării cu biomasă prin torul 3 şi lăncile 4 şi are rolul de a îmbunătăţii procesul 
de aprindere a biomasei şi de a controla (reduce) nivelul emisiei de monoxid de carbon (CO). Aerul de 
baraj insuflat în amonte de gaz prin conducta 5 are rolul de a opri pătrunderea gazului spre buncărul de 
combustibil.  
Introducerea gazului în conducta de alimentare 1 cu biomasă realizează şi îmbunătăţirea procesului de 
aprindere a biomasei în special pentru situaţiile de granulaţie şi umiditate ridicate. În acelaşi timp 
gazul utilizat reprezintă un suport termic pentru arderea biomasei, proporţia acesuia varrind în funcţie 
de calitatea biomasei. 
Se cunosc numeroase instalaţii de alimentare a biomasei care prezintă următoarele dezavantaje: 

• concentraţii mari de CO datorită vitezei reduse de aprindere şi de propagare lentă a frontului 
de flacară; 

• control redus al finalizării procesului de ardere prin injecţia aerului necesar arderii într-o 
singură treaptă; 

• probleme de asigurare a stabilităţii arderii din cauza aprinderii întârziate pentru biomasa cu 
granulaţie şi umiditate ridicate. 

Instalaţia de alimentare cu gaz pentru arderea acestuia în co-combustie cu biomasa solidă din prezenta 
invenţie înlătură dezavantajele de mai sus deorece cuprinde un canal central 1 prin care se introduce 
biomasa solidă în care se injectează gazul şi aerul de baraj. 

Sistemul (instalaţia) de alimentare cu gaz din prezenta invenţie înlătură dezavantajele 
enumerate mai sus prin realizarea unei co-combustii adecvate. Instalaţia din prezenta invenţie cuprinde 
un canal central 1 de secţiune circulară (nu obligatoriu) prin care se introduce biomasa şi se injectează 
gazul 2 şi aerul de baraj 3. De asemenea, în fig. 9.1 se prezintă dimensiunile constructive optime faţă 
de dimensiunea de referinţă a canalului D. Dacă secţiunea canalului 1 nu este circulară, dimensiunea 
de referinţă va fi reprezentată de diametrul hidraulic echivalent. Pentru realizarea unui baraj eficient 
debitul de aer de baraj va fi dublu faţă de debitul de gaz. Co-combstia gaz-biomasă se va realiza ţinând 
cont şi de aerul de baraj. Canalul central 1 este construit din oţel cu grosimea de 3..5 mm pentru a 
rezista la eroziunea fazei solide.  
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           Fig. 9.1. Instalaţia de alimentare cu gaz cu baraj pneumatic spre buncarul de biomasa  

Ca urmare, instalația de alimentare cu gaz combustibil pentru combustia biomasei solide elimină 
dezavantajele de mai sus. Această cercetare a apărut ca urmare a utilizării vectorului biomasă de 
hidrogen testele experimentale. În figura 9.1 se prezintă schema generală a instalației de 
introducere a gazului în curentul de biomasă lichidă. Gazul combustibil este introdus în secțiunea 
finală a canalului de alimentare cu biomasă 1, prin canalul 2, vârful 3 și lăncile 4. Barajul de aer 
este poziționat cu spatele admisiei de gaz combustibil și este introdusă după conducta 5, prin 
sistemul de lănci 7 și 7’ ( acest sistem de admisie crează o barieră de aer care direcționează gazul 
combustibil numai pe focarul cazanului și duce la evitarea întoarcerii flăcării spre buncărului de 
biomasă ). Din aceleași motive, curgerea aerului prin lănci este obligatoriu dirijată la 44 (grade)  în 
secțiunea de ieșire ( respectând unghiul natural de aprindere a curgerii de aer ). Sistemul, conform 
cercetării, depășește dezavantajele menționate mai sus astfel: 
•  creșterea vitezei generale de combustie prin prezența hidrogenului în frontul flăcării, 
• nivelul scăzut de emisii ( NOX, CO ) datorită sepărării aerului în doi curenți, 
• creșterea stabilității combustiei și eficienții cazanului ( aproximativ 10 – 15% ), ca urmare a 
combustiei combustibilului gazos. 

Pentru a se asigura eficiența, bariera de curgere a aerului  va fi cel puțin dublu de curgerea de gaze. 
Canalul central 1 va fi construit din oțel cu o grosime între 3 – 5 mm pentru a rezista eroziunii fazei 
solide.  

Un altfel de sistem a fost implementat la cazanul ERPEK produs în România, cazan cu o producție de 
căldură de 35 KW, obținută prin arderea tocăturii de lemn. Canalul de alimentare cu biomasă este 
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drepunghiular, având un diametru echivalând hidraulic D= 123 mm ( 160 X 100 mm ). Cazanul 
funcționează complet automat, oprind combustia pentru menținerea a unei puteri termice constante.  

Testele experimentale au fost făcute cu gaz HRG, furnizate de un generator industrial. Figura 9.2 arată 
alimentarea cu combustibil gazos și sistemul de realizarea a biomasei de aer.  Bariera de aer devine aer 
terțiar, cazanul având la focar sistemul primar și secundar de divizie a aerului. Experimentele au fost 
conduse pentru cazanul cu operare cu așchii de lemnn ( tocătură lemnoasă ) la o  putere calorifică de 
14200 KJ/KG și cu o contribuție de gaz HRG de 1000 l/h.  De notat că în timpul testelor 
experimentale nu au fost probleme la intrarea gazului HRG în buncărul pentru biomasă.  

 

                                                   
                                        
                       Fig.9.2. Construcţia instalaţiei de alimentare cu hidrogen si baraj pneumatic   

 

9.3. Injecția hidrogenului în combustia biomasei pentru aplicații energetice cu CO controlat.  

 Rezultatele experimentale au arătat că în cazul combustiei biomasei cu infuzii de hidrogen, 
temperatura flăcării este mai ridicată cu 10%, concentrația de CO mai scăzută cu 20 – 25 %, în timp ce 
valoarea de CO2 și NOx rămân constante.  

Utilizarea hidrogenului ( pur sau sub formă HRG ) la combustia biomasei are rolul de a  îmbunătăți 
condițiile de ardere și de a crește rata de reacție. Pe deasupra, acest fapt influențează concentrațiile de 
CO, SO2 și CO2 [ 14 ] – [ 15 ].  

Biomasa analizată în lucrare a fost: rumeguș, tocătură de lemn, brichete de paie, viță de vie, știuleți de 
porumb și salcie energetică.  
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Această lucrare are o viziune diferită asupra utilizării directe sau indirecte a biomasei, analizată 
anterior în [ 16 ], viziune îndreptată spre binomul eficiență energetică – emisii poluante. 

 

 

                       1-rumegus            2-lemn tăiat                3-brichete de paie 

             

 

                      4-vita de vie            5-stuleti de porumb   6-salcie energetică  

 
             Figura 9.3. Tipul de biomasă utilizat pentru experimente 

 

Caracteristicile energetice principale în funcție de tipul de biomasă solidă studiată prezentată în figura 
9.3 sunt precizate în tabelul 9.1. 

 

Tabelul 9.1 

Tipul bomasei 
Parametri 

LHV(kJ/kg) i
tW (%) 

iA (%) 

1-Rumegus 16,500 14.0 2.5 

2- Lemn taiat 17,500 10.5 0.5 

3- Brichete de paie 14,700 10.2 4.7 

4- Vita de vie 13,600 16.1 4.9 

5- Stuleti de porumb 13,150 8.0 5.0 

6- Salcie energetica  14,350 17,7 2.3 
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   În timpul experimentelor a fost menținută puterea termică la 400 KW. Debitul de alimentare cu 
combustibil a fost între 0,022 Kg/s pentru biomasa numărul 1 și 0,030 Kg/s pentru biomasă numărul 6 
depinzând de puterea calorifică. Aer de combustie ( exces de 1,6 ) este introdus sub grătarul fix printre 
bare. HRG a fost injectat în conducta de aer primar. A fost instalat un analizator continu de gaz tip 
HORIBA.PG250 pentru a lua monstre de gaz din camera de combustie. În tabelul 9.2 sunt prezentate 
rezultatele testelor experimentale. 

Tabelul 9.2. Rezultatele măsurate fără/cu injecţie de HRG pentru diferite tipuri de biomasă 
 

Tipul de biomasă Eficienţă, 
,η % 

Concentraţie 
 de CO, ppm 

Concentraţie 
 de SO2, ppm 

Concentraţie 
 de NOx, 
ppm 

Rumeguş Fără HRG 76 2556 102 147 

Cu HRG 78,5 980 68 163 

Lemn tocat Fără HRG 86,9 890 132 158 

Cu HRG 89,2 158 88 178 

Brichete de 
paie 

Fără HRG 63,4 2370 98 127 

Cu HRG 67,7 1710 42 150 

Viţă de vie Fără HRG 76,7 2530 112 117 

Cu HRG 78,6 1790 64 131 

Ştiuleţi de 
porumb 

Fără HRG 70,5 2520 88 147 

Cu HRG 74,8 1340 59 162 

Salcie 
energetică 

Fără HRG 74,7 2155 78 117 

Cu HRG 82,9 1480 42 145 

 

Concentraţiile au fost calculate la O2= 7% 

În figura 9.4 este arătat aspectul flăcării în testările cu injecție cu sau fără de HRG. 

Teste suplimentare au fost realizate printr-o analiză suplimentară ( florescenţă cu raze X, 

spectrometru PW4025mini Pal a cenușii rezulate din arderea ambelor amestecuri de biomasă, biomasă 

agricolă (paie, viță de vie, știuleți de porumb – tabelul 9.3 a şi b ) și lemn și derivate din lemn – tabelul 

3 c şi d.  
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a) Fara injectie de HRG 

 

 

                                                        b) Cu injectie de HRG 

Figura 9.4.  
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Tablelul 9.3 
a) Fara injectie de HRG  

Formula K Si Ca Cl P Mg Fe S Al Zn Ti Mn Cu 
CO % 18,65 17,12 5,65 2,31 2,09 0,99 0,69 0,62 0,36 0,05 0,05 0,05 0,01 

 
    b) Cu injectie de HRG 
Formula K Si Ca Cl P Mg Fe S Al Zn Ti Mn Cu 
CO % 6,66 19,4 6,27 0,16 0,81 1,44 3,65 1,31 2,88 0,03 0,27 0,09 0,01 

 

   c) Fara injectie de HRG 
Formula K Si Ca Cl P Mg Fe S Al Zn Ti Mn Cu 
CO % 5,68 1,43 8,69 0,12 0,65 0,88 1,43 0,38 0,66 0,16 0,07 0,66 0,03 

 

d) Cu injectie de HRG 
Formula K Si Ca Cl P Mg Fe S Al Zn Ti Mn Cu 

CO % 5,98 19,72 6,04 0,15 0,59 1,23 5,61 1,26 4,30 0,03 0,36 0,08 0,01 
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1. EXPERIMENTS FOR THE CHARACTERISTICS of SOLID BIOMASS ENERGY 

1.1. The potential of biomass energy works 

Fossil 80,3% represents over primary energy consumed in the world, but only 23% of this 
amount is used in the energy sector. Intensive and efficient use of fossil fuels for energy supply in the 
last century has considerably reduced their forecast reserves being exhausted in the coming decades. 
According to European Union legislation, biomass is the biodegradable fraction of products, waste 
fraction and residues from agriculture (including vegetal and animal substances), forestry and related 
industries, as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal waste. 

In Romania, about 90% of the wood fire and 55% of the wood waste can be found in the 
Carpathians and Subcarpathians. About 54% of the agricultural waste can be found in the plains and 
southern Moldavia. About 52% of the biogas is found in the southern plains and west plains. Of the 
total area of Romania, agriculture uses about 70% of wood resources. The entire agricultural area for 
grain it uses 66%, 14% and feed crops for technical crops 13%.  

General properties of physical, chemical and energetically of solid biomass. Proximate 
(technical) analysis of the fuel.  

Proximate analysis of a fuel consist in determination of moisture, volatile matter, ash and 
fixed carbon content of the fuel. 

For moisture content determination, The Fuel Lab is equipped with a POL-EKO SLN53ECO 
oven with natural convection range ED.  

For quantitative analysis of C, H, N, S, O content of a fuel, the laboratory is equipped with an 
Elemental Analyzer COSTECH ECS 4010 – CHNS-O and a high precision Sartorius analytical 
balance, 

Operating modes of the analyzer: CHNS, CHN, CNS, CN, N, S, A.  
Fields of detection: C: 0.004 - 30 mg abs;      H: 0.002 - 3 mg abs;  
                                N: 0.001 - 10 mg abs;       S: 0.005 - 6 mg abs;       A: 0.005 - 2 mg abs.  
Standard deviation: 0.1% abs (CHN simultaneously, 4-5 mg sample).  
Operating Temperature: 950-12000C 

The gases resulting from the process of combustion of the sample fuel are transported by 
carrier gas (He) in the chromatographic separation column where are separated and detected 
sequentially by a thermal conductivity detector (TCD).   

Dedicated software (ESC) facilitates operation and processing the results. EAS software 
provides the following functions: collects raw data from the TCD; creates the calibration; 
generates reports including statistical information; data can be easily exported to EXCEL  in 
ASCII format for post-run calculations. 

1.2. Energetic characteristics determinations for biomass in UPB – ETCN Fuel Laboratory   

We have considered the following categories of biomass: wood waste, straw, grain, reeds, 
energetic and sweet sorghum; composite biomass briquettes. 

a.Table1.1. The energetical characteristics of wood waste 

 Wood waste 
Variation with wood essence 

Beech Pine Spruce 

Carbon C % (dry mass) 50 49,3 51 50,9 
Hydrogen H % (dry mass) 6,2 5,8 6,1 5,8 
Oxygen O % (dry mass) 43 43,9 42,3 41,3 
Nitrogen N % (dry mass) 0,3 0,22 0,1 0,39 
Sulf S % (dry mass) 0,05 0,04 0,02 0,06 
Clorine Cl % (dry mass) 0,02 0,01 0,01 0,03 
Cenuşă A % (dry mass) 1 0,7 0,5 1,5 
Volatile V % (dry mass) 81 83,8 81,8 80 
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b. Table1.2. The energetical characteristics of wheat and rye straw 

Caracteristici Yellow straw Grey straw 

Moisture content, Wi
t 10-20 10-20 

Volatile matter, Vi ≥  70 > 70 
Ash content, Ai 4 3 
Carbon, Ci 42 43 
Hydrogen Hi 5 5,2 
Oxygen Oi 37 38 
Chloride % 0,75 0,2 
Nitrogen Ni 0,35 0,41 
Sulph combustibile Si

c 0,16 0,13 
Low heating value Qi

i 14,4 15 
  
c. Table1.3. The energetical characteristics of straw and composite briquette 

Nr. 
crt. Fuel 

Elemental analysis  [%] 

C H N S O A W 
1 Acacia wood 49,6 6,0 0,9 0,1 33,8 4,20 5,4 
2 Reed briquette 48,4 5,5 0,6 0,0 31,2 7,30 7,0 
3 Sawdust briquette 50,0 5,9 1,8 0,0 33,6 2,60 6,0 
4 Sawdust briquette 50% + stalks 50% 46,1 5,5 0,4 0,0 38,0 3,30 6,7 
5 Sawdust briquette 50% + straw 50% 48,0 5,8 0,5 0,0 36,1 4,40 5,2 
6 Sawdust briquette 25% + stalks 75% 48,2 5,9 0,6 0,0 34,5 3,40 7,5 
7 Sawdust briquette 25% + straw 75% 48,5 5,7 0,7 0,0 36,4 1,40 7,3 

 
 

         2. THEORETICAL MATHEMATICAL AND NUMERIC MODELING OF PROCESSES 

FOR ABSORPTION OF HYDROGEN BY THE SOLID BIOMASS 

2.1. Mathematical model for the diffusion of a gas in the pores of a solid fuel. 

A mathematical model has been development for gas diffusion in a porous system and based 
on it a numerical simulation for hydrogen absorption gas been carried out. 

  
Theoretical basis 

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

02

2

=+⋅ q
dx

CdDi  (1) 

Equation (1) can be written as follows: 

iD
q

dx
Cd

−=2

2

 (2) 

The solution of equation (2) is: 

21
2

2
CxCx

D
qC

i

+⋅+⋅
⋅

−=  (3) 

The boundary conditions needed in order to determine the constants 1C  and 2C  are: 

ss CCCCx =→== 2;0  (4) 

 where, sC is hydrogen concentration on the particle surface. 
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For 0=→=
dx
dClx  and thus from equation (2.3) it results: 

  
Finally, the equation which describes the variation of hydrogen concentration inside the pores 

can be written as: 

22
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ii
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ii

⋅
⋅
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−=  (5) 

The value for the concentration on the particle surface in time and depending on the hydrogen 
flux q can be computed as:  

τ⋅= qCs  (6) 

where, τ  is the time measured in seconds. 
 
Time needed for the absorption process can be calculated with: 

iD
l 2

2
3
⋅≥τ  (7) 

The concentration variation inside the pore can be computed as follows: 
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Using equation  the quantity of absorbed hydrogen can be calculated with: 

ε⋅⋅⋅= im SCVQ , kg (9) 

where, mC is the average concentration.  
 

 2.2. Results of mathematical model 

The conditions in which the mathematical modeling has been developed are presented in 
Table 2.1.  

The results obtained based on the mathematical model and the program developed in 
MathCAD have been presented graphically in Figures 2.1, 2.2,2.3. 

 

Table 2.1 Conditions for mathematical model 

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 
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                                  Fig.2.1  
  
 

  
                                 Fig. 2.2.                                 Fig. 2.3. 
 

 

 

      3. THEORETICAL MATHEMATICAL AND NUMERIC MODELING OF COMBUSTION 

PROCESSES OF SOLID BIOMASS UNDER HYDROGEN INLET FLOW 

3.1. Modeling by thermography of the sorghum combustion process 

Sorghum is a productive plant, unpretentious to soil fertility or drought and involves minimal cost 
for cultivation and processing. It is a plant that produces no loss even the wastes being profitable. 

Research Objectives 

Thermal Research Centre from the University Politehnica of Bucharest is endowed with adequate 
equipment that allows us study the sorghum as fuel in terms of its energy recovery. We analyzed 
two types of sorghum, by stem, paniele and leaves, which will be referred to as SORGHUM 3 and 
SORGHUM 4. Mass weight of these three components cannot be  determined precisely yet, even 
by statistics, so it was decidet to analyze separately the three components of the plant. 

For these two types of sorghum elemental analysis has been carried out. The possibilities for direct 
combustion and the ash softening temperature have been defined. Analysis has been performed with 
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an Elemental analyzer, COSTECH ECS 4010 type. The results of elemental analyses for the studied 
two types of sorghum are presented in Tables 3.1 and 3.2 separately according to the three components 
of the plant (stem, leaves and panicles). 

Table .3.1. Elemental analysis of sorghum 3 

Sorghum 3 Wt C H N S O A QI an QI ex 

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

leaf 9.53 46.93 6.09 2.1 - 29.4 10.94 18739 18761 

panicles 14.91 47.04 5.985 1.47 - 29.92 5.67 18474 18508 

stem 45.67 23.2 7.45 0.21 - 27.09 1.36 11445 11404 

Table .3.2. Elemental analysis of sorghum 4 

Sorghum 
4 

Wt C H N S O A QI an QIex 

% % % % % % %  kJ/kg 

leaf 12.24 47.67 6.09 1.15 - 28.87 8.96 18977 19002 

panicles 13.07 46.2 6.4 1.78 - 34.54 2.9 18165 18198 

stem 40.08 29.29 8.19 0.21 - 24.78 2.43 14659 14612 
 
For bulk material combustion a 55 kW boiler has been used (Figure 3.1). The boiler has been 

equipped with a HRG device and solid fuel grate. First the furnace has been fed with sorghum-type 
fuel. The ignition, followed by combustion ignition using HRG and finally combustion without HRG 
fuel support. The bulk material has been introduced into the combustion chamber and the combustion 
has been primed HRG after which the sorghum combustion took place.  

 

 

Fig. 3.1.  55 kW PIFATI boiler-front view  

Overall, we can summarize that the combustion process cannot take place for sorghum as raw 
material, because of the high humidity content (has been demonstrated that shorgum must be dried 
before burning).  

This was revealed also by flue gas analysis where there was recorded a high content of carbon 
monoxide (CO) and too little carbon dioxide (CO2).  
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4. EXPERIMENTAL TESTS REGARDING BIOMASS COMBUSTION IN AIR AND 

HYDROGEN JET 

Combustion technology under jet air corresponds to the pulverized combustion when the fuel 
particles are involved in a continuous flow in the outbreak.  

4.1. Experimental tests regarding biomass combustion in air jet 

For extending the use of biomass in electricity output there are necessary high thermal powers, 
over 1MW which can be achieved by choosing the solution of suspension burning, in equipment 
similar to pulverized coal burners. 

The burner construction 
The burner ensures a flow of 0.5 kg/s of sawdust, having a 15500 kJ/kg to 19000 kJ/kg 

calculation calorific heat value. 
It remains as disadvantage the necessity of small dimension combustible particles, in the range 

of  1-3,5 mm. In nowadays technical stage there are few firms concerning with this problem, one of 
them being Saake. As a result the members of Thermotechnics and thermal equipments department of 
University „Politehnica” of Bucharest proposed the construction of a burner for sawdust and wood 
slivers, in a modulating conception, starting from 600 kW thermal power. The burner is a multiple air 
swirling type. 

 In figure 4.1 is presented the constructed burner. 

 
Fig.4.1. The sawdust burner-lateral view 

The axial blades at the end of central channel swirl the secondary air. 
The primary air velocity is recommended to be W1 = 25 – 35 m/s, for the secondary air W2 = 

30 - 35 m/s, subject to the condition W > Wp and for the tertiary air W3= 20 – 30 m/s. 
An alternative for the axial blades system using one with radial blades is proposed. The swirl 

ratio used for different jet categories was of 1.2 for the secondary air and of 5.4 for the tertiary air. 
The characteristics of burner working are: 

The thermal support combustible quota: 
• Gas volume/ sawdust mass 

-the maximum value sawdust 
-the minimum value m3

N/kg sawdust 
• Thermal quota 

-the maximum value  
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-the minimum value %0=∗
Bq  

The pneumatic transportation capacity. The sawdust mass concentration in the 
transportation air was: 3kg/m24,0=c  and kg/kg19,0=∗c . 

During the tests the air excess value were: 
40,106,1

%3,62,12

−=
−=

λ
O

 

The carbon monoxide emission was  3mg/m43-19,8=CO . 
This value is incontestable lower to that of the layer burning technology.  
The NOx emission was 3mg/m160145 −=xNO . 

4.2. Experimental tests regarding biomass combustion in air and hydrogen jet 

HRG injection before the burner has been proposed in order to support the ignition process. 
HRG is obtained through water electrolysis and it represents a mixture of atoms and radicals (H, OH, 
O, HO2) having the low heat value of hydrogen (10760 kJ/ Nm3). The HRG is produced by a generator 
having a maximum volume flow rate of 4 Nm3/h. 

 
 A primary air to the secondary air ratio of 0.5÷ 0.8 is proposed.  The excess air ratio at the 

burner level is imposed in the limits: λ = 1.2÷1.25. The burner has also a system of swirling blades for 
each of the air circuits. 

The primary air velocity is recommended to be W1 = 25 – 35 m/s, for the secondary air W2 = 
30 - 35 m/s, and for the tertiary air W3= 20 – 30 m/s. An alternative for the axial blades system using 
one with radial blades is proposed. The swirl ratio used for different jet categories was of 1.2 for the 
secondary air and of 5.4 for the tertiary air. Figure 4.2 presents the sawdust burner placed in the front 
of the pilot furnace. 

 

 

                                         Fig.4.2. Front view of the boiler 
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     5. EXPERIMENTAL TESTS REGARDING BIOMASS COMBUSTION IN HYDROGEN 

JET-PHASE 1 

5.1. Experimental tests regarding dense biomass combustion in air jet 

The research of the 
combustion of dense biomass 
is conducted on a 55-kW 
boiler. The concept to 
implement the use of 
composite fuels in hill and 
mountain forestry area was 
the principle of the research. 

Figure 5.1 shows the 
boiler test facility, built by 
PIFATI SA, present in the 
Laboratory of Boilers and 
Combustion Installations of 
the Department of Classic 
Thermo-mechanic and 
Nuclear Equipment, 
University Politehnica of 
Bucharest. 

 

 
Fig. 5.1. 55-kW boiler 

 

The 55-kW test facility boiler has the following dimensions of the furnace: depth Lf =750 mm; 
width  lf = 550 mm; height hf = 600 mm; volume Vf = 0.25 m3. 

Representative samples of flow slag and ash were collected and tasted in laboratory boiler. As 
results were obtained: Csl = 18%; Cash =5% (combustible material in slag and ash); asl = 0.06; aash = 1 – 
0.06 = 0.94 (retaining degree under the shape of slag and ash).  

After computation, the values for the percentage heat losses are: loss through incomplete 
combustion from the mechanical point of view, qm = 2.46; loss through incomplete combustion from 
the chemical point of view, qch = 3.57; loss through the enthalpy of the residuum evacuated from the 
furnace,  qrf = 0.056 %.  

The efficiency computed only using the heat percentage losses at the stack exhausted gas will 
be: 

%75.80=η   

5.2 Numerical modeling results 

For geometric modeling of the 55-kW experimental boiler 164 483 cells were used, grouped 
as: 147 538 cells with tetrahedron form and 16 945 cells with hexagon form. 

For the turbulence model, the Spalart-Almaras model was used. This model is specific for the 
reduced turbulences (the combustion of the mixture combustible particles on the grid in a fixed layer 
conducts to a reduced turbulence).  

For the radiation model, the ‘6-fluxes model’ was used. For the radiation model, the physical 
measures imposed are: average absorption, εp = 0.35 m-1; average particles spreading coefficient, 0; 
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metallic wall emission factor ε = 0.8. For the coke particles drawn in suspension by the combustion 
gases the size of 4.38×10-4 m was chosen.  

The results highlighted that the combustion area of the furnace is sufficiently large to ensure a 
good combustion. Thus, the CO emission on the furnace end was 0.03 kg/kg. For an oxygen 
concentration of approximately 7% within the combustion gases, the corrected emission of CO at the 
flame ending was CO = 970 mg/m3

N.  
The thermal flux received by the grid bars is shown in Fig. 5.2. This flux has values between 

20 and 40 W/m2. The air cooling of the bars allows their good operation. 
 The resulted values during the combustion process are between the normal limits for the 

calorific power of the combustible mixture. It must be noted the efficient cooling of the grid bars, 
resulting a possibility for their long exploitation. 

 

 

 

Fig. 5.2 Heat flux on the furnace top  

5.3 Experimental work 

Experimental researches were down in two phases. First the samples tested (chopped wood, 
sawdust and energy willow, Figure 5.3) were passed through a stream of hydrogen. Samples were 
maintained long enough until they reached saturation.  

Time was between 0.5 and 25 seconds, depending on particle size. Hydrogen feeding was 
made from a tank and the samples were placed in a tube (  

The samples were weighed before and after hydrogen diffusion. Generally, it was found a 
mass loss of 4-5 %. The explanation may be removing and replacing oxygen from the particle pores by 
hydrogen which has lower density.   

In the second part of researches the samples were burned in a small thermal boiler (20 - 40 
kWt).  
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Fig. 5.3. Samples used in experimental tests 

 

 
Due to small quantities of sample obtained the feeding of the boiler was made directly by 

main-screw supplier 10. The combustion of biomass was recorded by an infrared camera (CEPID 
SILVER 420) and flue gas analysis was done with an analyzer type MAXYLIZER (Figure 5.4).  

 

 

Fig.5.4. Experimental boiler for biomass combustion  
 
By decreasing the concentration of CO is reduced by 15-30 % heat loss with unburned 

carbon.qch.     
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      6. ANALYZING THE POTENTIAL IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGY ON 

THE PATENTING OF SUPPLY INSTALLATION WITH HYDROGEN OR HRG GAS 

TO THE DISCONTINUOUS OPERATION BOILERS WITH SOLID BIOMASS 

Developing green energy has led to demand in our country for the production of heat boilers 
operating with biomass (wood, straw, etc.). Current requirements of environmental protection involves 
implementing solutions for efficient combustion. 

The paper relates to a supply installation with hydrogen gas or HRG gas to the  discontinuous 
operation boilers with solid biomass. Discontinuous operation is to maintain ambient parameters 
subject to a building biomass heating. 

Burning biomass in any technology leads to significant emissions of carbon monoxide. The 
process is present even if biomass is dried and densified. As a result, creating energy vector hydrogen 
- biomass, by capitalizing of ignition and combustion superior characteristics of hydrogen, reduce this 
disadvantage of increased emissions of CO. The gas is introduced only during supply of biomass and 
serves to control (reduce) the emission of carbon monoxide (CO). The air barrier upstream gas 
instilled aims to stop the ingress of gas to bunker fuel. 

6.1. Experimental tests 

Heat boilers in our country that use solid biomass covers a wide range of powers from 25 kW 
to 1000 kW. The smallest problems are in the pellets combustion and the highest problems are in 
wood waste combustion (including energy willow).  

This research involves designing a supply installation with hydrogen gas or HRG gas to the  
discontinuous operation boilers with solid biomass (patent no. ). The introduction of gas was expected 
to be in the biomass supply pipe, realizing the improvement of the ignition of the biomass in particular 
for granulation and high humidity situations. Meanwhile, the gas used is a thermal support for biomass 
burning, its proportion varies depending on the quality of biomass. 

Figure 6.1. shows the general design of the installation of introducing gas into solid biomass. 
The gas is introduced into the final section of the feeding duct 1, the duct 2, the  tor 3 and lances 4. 
The air barrier is positioned at the back of the intake gas is being introduced through the pipe 5 in the 
tor 6 and exits by the lances system 7 and 7 '. This intake system creates an air barrier that directs gas 
only to furnace, while, avoiding the return of flame. To achieve a continuous barrage of air flow 
section the lances are spatially offset. Moreover, for the same reasons the lances air flow are 
mandatory flared to 44° in the output section (respecting natural flare angle for airflows). 

The system, according to research overcomes the disadvantages mentioned above, as to: 

 overall increase speed of combustion by the presence of hydrogen in the  flame front; 
 low levels of emissions (NOx, CO) thanks to the separation of air into two streams; 
 increase combustion stability and the efficiency plant (about 10 ... 15%) by 

contribution of the gaseous fuel. 
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Fig.6.1. General design of the installation of introducing gas into solid biomass 

 

 

Such a system was implemented at boiler ERPEK produced in Romania, boiler with a heat 
output of 35 kW for burning chopped wood.  

Biomass supply channel is rectangular, having equivalent hydraulic diameter D = 123 mm 
(160x 100 mm).  

The boiler operates fully automatically, stopping the combustion while maintaining constant 
power plants. The experimental tests were carried out with HRG gas, supplied by a generator industry.  

Figure 6.2 shows a gaseous fuel and the air barrier supply system. 
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Fig.6.2. Gaseous fuel and the air barrier supply system 

 
6.2. Hydrogen Injection in Biomass Combustion for Energy Applications with CO Controlled 

 
 The following experimental tests were carried on:  

• the combustion of chopped wood with/without hydrogen infusion; 
• the combustion of energy willow with/without hydrogen infusion.  

The experimental results reveal that, for the biomass combustion with hydrogen infusion, the flame 
temperature is higher with about 10 %, the CO concentration is smaller with 20−25%, while the SO2 
and NOx remain approximately constant. The characteristics of hydrogen (virtually inexhaustible, no 
harmful emissions and various methods for its production) make it a promising option. The utilization 
of hydrogen (pure or mixed) to the biomass combustion has the role to improve the combustion 
conditions and to increases the reaction rate.  

6.3. Theoretical analysis 

With all the technological progress of the last decades, solid biomass combustion still 
presents a drawback related to high emissions of CO.In this paper, the gas is injected directly into the 
boiler system, in primary air. Combustion tests have been realized on the 1 MW (thermal) pilot 
furnaces belonging to the Politehnica University of Bucharest . In this case we used a mixture of 
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hydrogen, named hydrogen enriched gas (HRG) for making the transition to real conditions and lower 
costs . The hydrogen enriched gas (HRG) is produced by an electrolytic system (as shown in Figure 
6.3). This electrolytic system is a dynamic one, keeping the fluid in a permanent flow and producing a 
quasi-stoechiometric gaseous mixture of hydrogen and oxygen  In fact, this gas consists of a mixture 
of hydrogen and oxygen molecules, almost respecting the stoechiometric water ratio. HRG is a gas 
with a high degree of reactivity which, by adsorption, diffuses into the biomass. Thus, the ignition and 
combustion rate are improved and the pollutant emissions are reduced.  

More, injection of HRG reduces the concentration of sulphur dioxide and may be a way to 
reduce nitrogen oxides. The latter is formed from nitrogen of biomass, but this topic is out of the scope 
of the present paper and will be further studied.  

 

                              Figure 6.3. Scheme of the pilot furnace (1MWt) 

 

The pilot furnace used for experiments  orks with pulverized coal. It was adapted by fitting a 
fixed grill (grate surface is 1.1 m2 and the distance between bars is 4 mm) and a screw feeder. 

      

The researches were conducted in the following order, as shown in Figure 6.4: 1- sawdust; 2- 
chopped wood; 3-straw briquette; 4- ropes of wine; 5- cobs corn; 6- energy willow. 
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                       1-sawdust           2-chopped wood        3-straw briquette 

             

 

                      4-ropes of wine     5-cobs corn      6-energy willow 

 
Figure.6.4. The type of biomass used for experiments 

 

The main energy characteristics of the studied type of solid biomass (the calorific power LHV, 
the moisture i

tW and the ash iA ) are reported in Table 6.1.  

 

Table 6.1.The main characteristics of solid biomass type 

Biomass type Parameter 

LHV(kJ/kg) i
tW (%) iA (%) 

1-Sawdust 16,500 14.0 2.5 

2- Chopped wood 17,500 10.5 0.5 

3- Straw briquette 14,700 10.2 4.7 

4- Ropes of wine 13,600 16.1 4.9 

5- Cobs corn 13,150 8.0 5.0 

6- Energy willow 14,350 17,7 2.3 
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6.4. Expeimental tests  
 

During the experiments, a 400 kW thermal power of the boiler was maintained, achieved by 
variations of the fuel flow. The interval of fuel flow it was between 0.022 kg/s for biomass fuel no.1 
and 0.030 kg/s for biomass fuel no. 6, depending on the calorific power. Combustion air (excess air 
ratio,λ =1.6) is introduced under fixed grill through the bars, by the air fan. HRG is injected into the 
primary air pipe. The date is presented in Table 6.2. 

 
Table 6.2. Measurement results (average values) with HRG injections 

 

Biomass type 

Parameter 

Efficiency
η % 

CO 
concentration*ppm 

SO2concentration*

ppm 
NOXconcentration*pp
m 

1-
Sawdus
t 

Without 
HRG 

76 2,556 102 147 

With 
HRG 

78.5 980 68 163 

2- 
Choppe
d wood 

Without 
HRG 

86.9 890 132 158 

With 
HRG 

89.2 158 88 178 

3- 
Straw 
briquett
e 

Without 
HRG 

63.4 2,370 98 127 

With 
HRG 

67.7 1,710 42 150 

4- 
Ropes 
of wine 

Without 
HRG 

76.7 2,530 112 117 

With 
HRG 

78.6 1,790 64 131 

5- Cobs    
corn 

Without 
HRG 

70.5 2,520 88 147 

With 
HRG 

74.8 1,340 59 162 

6- 
Energy 
willow 

Without 
HRG 

74.8 2,155 78 117 

With 
HRG 

82.9 1,480 42 145 

*at O2 = 7% 
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Analyzing the values, it can be seen that for biomass infusion with HRG the CO concentration is 
lower by about 60-70% for 15 litters/kg specific ratio HRG/biomass.  

The SO2 concentration decreases by 40% and NOx concentration increase by 10%.  

By decreasing the concentration of CO the heat loss is reduced by 60-90% with unburned carbon 
and the efficiency increasing by about 1.9-4.3%.  

Significant emission reductions of CO comes from using solid fuels wood derivates (sawdust and 
chopped wood), where the results are spectacular.  

In Figure 6.5 the aspect of the flame in situation without injection and with HRG injection is 
shown.  

     

 

a) without HRG 

 

 

                                                        b) with HRG 

 

Figure 6.5. The combustion flame for different solid biomass 

 

Further testing has been conducted in an elementary analysis (by X-ray fluorescence, PW 
4025 Mini Pal spectrometer) of ash resulted from the combustion oftwo mixtures of biomass: 
agricultural biomass (straw, ropes of wine and cobs corn) with elementary analysis data reported in 
Table 6.3, and wood biomass (sawdust, chopped wood and energy willow) with elementary analysis 
data reported in Table 6.4. 

 

 

 



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

 

Project manager : prof.Ph.D. Gheorghe LAZAROIU 
18 

 

Table .6.3. Ash elemental analysis for agricultural biomass 

 a) without HRG injections 

Formula K Si Ca Cl P Mg Fe S Al Zn Ti Mn Cu 

Co. (%) 18.65 17.12 5.6
5 

2.3
1 

2.0
9 

0.9
9 

0.6
9 

0.6
2 

0.3
6 

0.0
5 

0.0
5 

0.0
5 

0.0
1 

 

b) with HRG injections 

Formula K Si Ca Cl P Mg Fe S Al Zn Ti Mn Cu 

Co. (%) 6.66 19.14 6.27 0.16 0.81 1.44 3.65 1.31 2.88 0.03 0.27 0.09 0.01 

 

Table 6.4. Ash elemental analysis for wood biomass 

 a) without HRG injections 

Formula K Si Ca Cl P Mg Fe S Al Zn Ti Mn Cu 

Co. (%) 5.68 1.43 8.69 0.12 0.65 0.88 1.43 0.38 0.66 0.16 0.07 0.66 0.03 

 

b) with HRG injections 

Formula K Si Ca Cl P Mg Fe S Al Zn Ti Mn Cu 

Co. (%) 5.98 19.72 6.04 0.15 0.59 1.23 5.61 1.26 4.30 0.03 0.36 0.08 0.01 

 

The decrease of chlorine content in the case of burning agricultural biomass with HRG injectionswas 
observed .  

From the experiments,the growthofsulpfur content in ash resulting from combustion of biomass (both 
types) with HRG injections was observed. In the same time, from the flue gas analyses the decreasing 
of SO2 content in flue gas was recorded.  

The interaction of sulfur dioxide with atomic hydrogen, which is formed in high concentrations in the 
flame, determine the presence of a large amount of SO2 formed in the combustion process.  
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