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Raport stiintific  

privind implementarea proiectului Vector energetic inovativ hidrogen-biomasă solidă  

in perioada ianuarie – decembrie 2014 

 

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

• Activiatatea 1.1 din planul de lucru, respectiv TESTĂRI EXEPRIMENTALE A 
COMBUSTIEI BIOMASEI DENSE ÎN JET DE HIDROGEN 

• Activiatatea 2.1 din planul de lucru, respectiv ANALIZA TEORETICĂ A IMPACTULUI 
PROIECTULUI ÎN DEZVOLTAREA DE NOI TEHNOLOGII INOVATIVE 

• Activiatatea 2.2 din planul de lucru, respectiv ANALIZA EXPERIMENTALĂ A 
IMPACTULUI PROIECTULUI PRIN CREŞTEREA EFICIENŢEI COMBUSTIEI 
BIOMASEI SOLIDE SUB JET DE HIDROGEN 
 

• Publicarea unor articole în reviste ISI  sau BDI: 
 Ionel Pîşă,  Gheorghe Lăzăroiu, Tudor Prisecaru,  INFLUENCE OF HYDROGEN 

ENRICHED GAS INJECTION UPON POLLUTING EMISSIONS FROM 
PULVERIZED COAL COMBUSTION International Journal of Hydrogen Energy  39 
(2014),  ISSN: 0360-3199, Volume 39, Issue 31, 22 October 2014, Pages 17702-17709, 
DOI: 10.1016/j.ijhydene.2014.08.119, actor de impact relative 2.93; 

 Niculescu B., Lăzăroiu G., RESEARCH CONCERNING THE MECHANICAL 
PULVERIZATION CAPACITY OF PURE VEGETABLE OILS USED FOR 
ENERGETIC PURPOSES, UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, 
ISSN: 1454-2358,  Volume 76, Issue 2, 2014, Pages 289-300; 

 Pîşă Ionel, Lăzăroiu Gheorghe, Mihăescu Lucian,  Prisecaru Tudor, Negreanu Gabriel,  
MATHEMATICAL MODEL AND EXPERIMENTAL TESTS OF HYDROGEN 
DIFFUSION IN THE POROUS SYSTEM OF BIOMASS, International Journal of 
Green Energy, Manuscript ID: IJGE-2014-0333, ISSN: 1543-5075, factor de impact 
relative 1.469; 

 

• 5 participari la Conferinţe Internaţionale şi Naţionale, respectiv: 
1. CIE-2014 Energie curată şi accesibilă, România, Oradea mai 2014, lucrare invitată 

prezentată în plen - DEVELOPING INNOVATIVE TECHNOLOGIES THROUGH 
COMBUSTION OF HYDROGEN AND SOLID BIOMASS, autori LĂZĂROIU GH., 
MIHAESCU L., PÎŞĂ I., PRISECARU T, POP E., TOADER M., NICULESCU B., 
MARUNTELU O., STAN N.; 

2.  49th Universities' Power Engineering Conference (UPEC2014) from September the 2nd 
to September the 5th 2014, Romania, Cluj-Napoca, unde s-au prezentat lucrarea - 
HYDROGEN - AN ENERGY VECTOR IN EFFICIENT COMBUSTION OF 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=23566800500&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=23566800500&zone=
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ENERGY WILLOW , autori Gheorghe Lazaroiu, Lucian Mihaescu, Ionel Pisa, Elena Pop, 
Gabriel-Paul Negreanu, Viorel Berbece;  

3. XIX National Scientific Conference with International Participation FPEPM 2014, 14th 
– 17th September 2014, Sozopol, Bulgaria, lucrarea RESEARCHES CONCERNING 
THE USE OF MIXED HYDROGEN IN THE COMBUSTION OF DENSE BIOMASS, 
autori Ionel Pisa, Gheorghe Lazaroiu, Lucian Mihaescu, Viorel Berbece; 

4. ANNUAL CONFERENCE 2014 UNIVERSITY OF RUSE, UNION OF SCIENTISTS 
IN RUSE, 24-25 Octobre 2014, Bulgaria, Ruse, cu lucrarea CONSTRUCTIVE LAYOUT 
OF A MULTIFUNCTION 400KW BOILER FOR WOODEN AND AGRICULTURAL 
BIOMASS, autori Lucian Mihăescu, Emil Enache, Gheorghe Lăzăroiu, Ionel Pîşă, Viorel 
Berbece, Elena Pop, Gabriel Negreanu; 

5. 3nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural 
Development TE-RE-RD 2014, Mamaia – Romania , 12-14 June 2014, cu lucrarea 
RESEARCH AND EXPERIMENTAL ANALYSES CONCERNING THE INCREASE 
EFFICIENCY OF SOLID BIOMASS COMBUSTION IN HYDROGEN JET, pag. 87-
90, autori Mihăescu L , Lăzăroiu Gh., Pîşă I., Pop E., Negreanu G. 

6. 3nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural 
Development TE-RE-RD 2014, Mamaia – Romania , 12-14 June 2014, cu lucrarea 
THEORETICAL ANALYSIS OF IMPACT OF THE SOLID BIOMASS 
COMBUSTION IN HYDROGEN JET IN DEVELOPING NEW INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES, pag. 91-94, autori Mihăescu L , Lăzăroiu Gh., Pîşă I., Pop E., 
Negreanu G. 

                 

Rezumat -2014 

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.   

Analizând rezultatele 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 %.   

Acest fapt evidenţiază că utilizarea hidrogenului la arderea biomasei 

îmbunătăţeşte sensibil condiţiile de aprindere şi creşte viteza de reacţie. În acelaşi timp au 

fost făcute testări şi pentru peleţi, dar datorită porozităţii reduse cantitatea de hidrogen 
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absorbită a fost neglijabilă. Un important lucru trebuie să fie preţul producerii 

hidrogenului sau al amestecurilor de hidrogen. 

În faza cercetărilor utilizării gazului bogat în hidrogen HRG, gazul a fost  injectat 

direct în sistemul de cazan, în aer primar. Testele de ardere au fost realizate la focarul de 

2 MW termic, care face parte din Universitatea Politehnica din Bucureşti. In acest caz s-a 

utilizt un amestec de hidrogen şi hidrogen gazos îmbogăţit numit (HRG) pentru a face 

trecerea la condiţii reale şi la costuri mai mici. Gazul de hidrogen îmbogăţit (HRG) este 

produs într-un sistem electrolitic. Acest sistem electrolitic este unul dinamic, păstrând 

lichidul într-un flux permanent şi care produce un amestec gazos cvasi-stoechiometric de 

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

hidrogen şi oxigen, aproape respectând raportul stoechiometric al apei. HRG este un gaz 

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

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

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

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

7,3 – 100 % . Procesul de difuzie liberă (ecuaţia Legendre) este baza pentru tehnologia de 

ardere a HRG / biomasă poroasă. Capacitatea maximă de producere a HRG este de 1500 

litri / h. Energia electrică consumată pentru a produce 1000 litri de HRG este între 3 – 3,5 

kWh. Aceasta înseamnă aproximativ 0,4 Euro / 1000 litri.  

Injecţia de HRG în biomasa poroasă contribuie la reducerea concentraţiei de 

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

.2;; 222 OHOHOOOHOHHCOOHCO →++→++→+                  

Un analizor de gaze de ardere HORIBA PG 250 (cu funcţionare continuuă) a fost instalat 

pentru a lua probe de gaze de ardere din camera de ardere, în scopul de a măsura CO2, 

CO, O2, SO2 şi NO.  Testele au fost efectuate pentru tocătura de lemn şi salcia energetică 

în două situaţii: injecţie de 600 de litri de HRG pe oră (10 litri/1 kg biomasă) şi injecţie 

de 1200 litri pe ora (20 de litri/1 kg biomasă).  

Analizând valorile obţinute experimental 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 
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concentraţia de CO se reduc cu 60-90% pierderilor de căldură cu nearsele din punct de 

vedere chimic, în funcţie de raportul specific. Pentru o tehnologie inovativă este nevoie şi 

de analize economice. 

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

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

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

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

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

• costurile de producţie cu HRG (raportul specific de 20 litri/kg): 0.008 euro;  

• beneficiul cu de economia de combustibil: 0.078 de euro.  

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

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

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

HRG şi cantitatea de biomasă. 

 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, are  aplicaţii pentru cazanele de puteri termice 

reduse, al căror focar fiind de dimensiuni reduse nu permite crearea condiţiilor pentru o 

ardere completă. Se are în vedere arderea masei lemnoase, inclusiv a salciei energetice 

sub formă de tocătură.  

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

financiară numai spre sectorul producţiei de energie. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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

 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.   

Tehnologia inovativă dezvoltată rezolvă următoarele deziderate: 

- ardere eficientă; 

- ardere ecologică; 

- ardere economică. 

Rezultatele cercetărilor au permis dezvoltarea unui nou cazan de 400 kW. 

Cazanul multifuncţional de 400 kW pentru utilizarea drept combustibil a biomasei 

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

pentru varianta de cazan cu tub de flacără. 

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

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

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

cu automatizare completă şi foarte pretenţioasă. 

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

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

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

către un mecanism mecanic foarte complex. 

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

nord-est a României, cu calitatea: 

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

calorifică inferioară 16980 kJ/kg 

 Se mai pot utiliza: 
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- deşeuri de lemn cu umiditatea maximă de 20%; 

- tocătură de tulpini de floarea soarelui; 

- tocătură de tulpini de porumb.  

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

valoare va fi corectată în funcţie de calitatea combustibilului utilizat. 

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

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

performanţă şi determinării ale emisiilor poluante. 
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