
 

         C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREŞTI 

tel. 021.4113617, fax 021.4114280 

e-mail: office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro 

 

 

Instalatii de ardere si cazane cu eficienta energetica ridicata 

si  poluare redusa 

 

CUPRINS 

 

1.Combustibili regenerabili – biomasa; obiectivele politicii energetice şi 

ecologice  

2.Arderea lemnului 

2.1.Tehnicile de ardere ale combustibilului lemnos în bucǎţi mari 

2.2.Determinarea modelului fizic de aprindere şi stabilizare în procesul de 

ardere cu gazeificare                                                    

2.3.Modelul fizic global de ardere a unui masiv în strat la arderea inversǎ   

2.4.Analiza evoluţiei masivului singular în procesul de ardere  

2.5.Modelul fizico-matematic al arderii la suprafaţa unui masiv de lemn  

2.6.Viteza de ardere la aprinderea radiativ-conductivă la suprafaţa lemnului   

2.7.Determinarea vitezei masice de ardere a lemnului într-un focar  cu ardere 

cu gazeificare  

2.8.Aprinderea convecitvǎ a  stratului de lemn  în regim de cocsificare-

gazeificare  

3.Prelucrarea şi tratarea ecologică a deşeurilor  lemnoase              

3.1.Prelucrarea deşeurilor lemnoase pentru utilizare energeticǎ 

3.2.Arderea ecologicǎ rumeguşului şi peleţilor - grǎtare tip Stocker  

3.3.Arderea lemnului pe grǎtare  

3.4.Instalaţii energetice de putere mare cu ardere a deşeurilor lemnoase în 

suspensie 

3.5.Arderea  rumeguşului  în  focarul turbionar  



3.6.Modelul fizic pentru arderea în suspensie a rumeguşului 

3.7.Focare cu proces de gazeificare-ardere  

4.Instalaţii de ardere a combustibililor gazoşi deşeu 

4.1.Arderea gazelor deşeu cu conţinut foarte redus de CH4 şi COV în general  

4.2.Procesul de ardere într-o instalaţie cu tevi concentrice           

4.3.Instalaţii de captare şi ardere a gazelor din depozitele ecologice de deşeuri 

municipale 

4.4.Instalaţia de ardere cu turbulenţǎ ridicatã a gazelor colectate din depozitul 

de deşeuri  

5.Reducera emisiilor din procesul de ardere  

5.1.Reducerea emisiilor de CO  

5.2.Reducerea emisiilor de NOx 

5.3.Reducerea emisiilor de SOx 

6.Ridicarea eficienţei cazanelor prin condensarea finalǎ a vaporilor de apǎ din 

gazele de ardere  

6.1.Modelarea condiţiilor de condensare      

6.2.Variante constructive pentru cazanele cu treaptǎ de condensare integrată  

6.3.Sisteme separate de condensaţie 

6.4.Sisteme complexe de cazane condensatoare  

6.5.Caracterizarea funcţionalã generalã a cazanelor cu condesaţie 

6.6.Exemplu de metodologie de calcul pentru un cazan cu condensaţie cu 

serpentinǎ gofratǎ   

7.Suprimarea panaşului de abur de la coşul de evacuare al gazelor de ardere 

la cazanele cu condensare  

7.1.Sisteme de dezumidificare a gazelor de ardere  şi derecuperare a cǎldurii 

cu aparate rotative  

7.2.Sisteme de dezumidificare a gazelor de ardere  şi de recuperare a cǎldurii 

cu schimbǎtor de cǎldurǎ static cu table 


