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Aceastã publicaþie este parte a proiectului PromoBio (Promotion to Regional Bioenergy Initiatives – 

IEE/10/470/SI2.593725, ), finanþat din Programul de Energie Inteligentã (IEE) al 
Uniunii Europene. Proiectul PromoBio este coordonat de cãtre Metla - Institutul Finlandez de 
Cercetãri Forestiere. Parteneri în acest proiecti sunt: VTT - Centrul Tehnic de Cercetare din 
Finlanda, BIOENERGY 2020+ GmbH din Austria, ISPE - Institutul de Studii ºi Proiectãri Energetice 
din Romania, ADR Centru - Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru  din România, KAPE - 
Agenþia Naþionalã pentru Conservarea Energiei din Polonia ºi UNIAG - Universitatea Slovacã 
pentru Agriculturã din Nitra.

În 2008, Comisia Europeanã a lansat un plan de acþiune pentru pormovarea ºi utilizarea surselor 
regenerabile de energie (Directiva RES). Obiectivul principal este ca, pânã în anul 2020, 20% din 
consumul total de energie al UE sã fie asigurat din surse regenerabile de energie. Fiecare stat 
membru al UE are obiective specifice în scopul îndeplinirii acestui deziderat. Obiectivul PromoBio 

(2011–2014) este de a lansa planuri concrete de proiecte ºi de a include  antreprenori din cele trei 

state-þintã (Polonia, România ºi Slovacia) în procesul de achiziþie a biomasei lemnoase ºi  realizare 
de invesþii în surse de producere a energiei (centrale termice / de cogenerare). 

Cele mai bune practici ºi modelele de afaceri de succes în domeniul bioenergiei din statele 
partenere Austria ºi Finlanda vor fi testate ºi transferate cãtre regiunile-þintã ale proiectului, în 
Polonia, România ºi Slovacia. 

Scopul realizãrii acestui document este acela de a transmite tuturor parþilor interesate, la nivel 
local, cunoºtinþe generale ºi specifice pentru a lua în mod informat decizii cu privire la dezvoltarea 
pieþelor de bioenergie din regiunile lor. Acest ghid este un instrument concret de furnizare a 
informaþiilor de bazã privind realizarea întregului proces de valorificare/utilizare a bioenergiei 
lemnoase, luând în considerare condiþiile locale de aplicare.

www.promobio.eu

1     Introducere în proiectul PromoBio 



7 8

2. Privire de ansamblu asupra domeniului forestier ºi a procesului de 
asigurare a combustibilului lemnos

2.1. Austria

2.1.1 Domeniul forestier, furnizarea ºi utilizarea combustibilului lemnos 

Pãdurile din Austria acoperã o suprafaþã de 3,96 milioane de hectare, ceea ce reprezintã 47,2% din 
totalul suprafeþei terestre a Austriei. Circa 82% din aceste pãduri se aflã în proprietate privatã. În 
total existã aproximativ 170.000 de proprietari diferiþi de pãdure (Figura 1).

O creºtere acutã a cererii de lemn din partea industriei austriece, ºi în special creºterea solicitãrilor 
de lemn pentru utilizare drept combustibil din partea operatorilor de centrale cu funcþionare cu 
biomasã, au dus la transformarea fundamentalã a pieþei de material lemnos, de la o piaþã a 
cumpãrãtorilor spre o piaþã a vânzãtorilor. Noi oportunitãþi de marketing, în termenii unor variaþii de 
lemn ca produse energetice, combinate cu un mod eficient de recoltare, au deschis calea unor noi 
beneficii economice pentru industria forestierã.

Bioenergia forestierã în Austria

Utilizarea energeticã a biomasei solide are o tradiþie îndelungatã în Austria ºi este în continuare un 
factor foarte important în domeniul valorificãrii surselor regenerabile de energie. Consumul final de 
energie provenitã din biocombustibili solizi a crescut de la 142 PJ în 2007 la 174 PJ în 2012. 
Consumul de aºchii de lemn a crescut constant începând din prima etapã a anilor '80. În 2012, 
consumul de aºchii de lemn a fost de 80 PJ, depãºind aºadar consumul de buºteni ce a atins nivelul 
de 70 PJ. Piaþa de peleþi, foarte bine documentatã, s-a dezvoltat pânã în 2006 la o ratã anualã de 
creºtere în intervalul 30%- 40%. Aceastã dezvoltare s-a oprit în acel moment datoritã deficitului de 
livrare, fapt ce a rezultat o creºtere substanþialã a preþurilor. Capacitatea de producþie a 21 de 
producãturi austrieci de peleþi s-a extins atunci la 1,25 milioane de tone pe an, ceea ce a dus la o 
reechilibrare a pieþei. Producþia de peleþi în Austria a ajuns la aproximativ 13,6 PJ (800.000 t) în 
2012. Combustibilul provenit din biomasã solidã a contribuit la o reducere a emisiilor de CO2 cu 
aproape 9,8 milioane de tone pentru anul 2012. Întregul sector de biocombustibili solizi a 
reprezentat o cifrã totalã de afaceri de 1,304 miliarde de euro ºi 12.748 de locuri de muncã.

Figura 1:    Clasificarea proprietarilor de pãdure în Austria (BIOENERGY 2020+).
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Piaþa de cazane cu funcþionare cu biomasã a crescut constant din 2000 pânã în 2006. O scãdere a 
pieþei cu peste 60% a survenit în 2007 datoritã atât a scãderii preþului la pãcurã, cât ºi a lipsei 
peleþilor. În 2008, cifrele vânzãrilor au atins din nou nivelul anului 2006 (Figura 2). O uºoarã scãdere 
de aproximativ 4% în vânzãrile de cazane pe peleþi a fost înregistratã în 2010, iar piaþa cazanelor cu 
funcþionare cu lemn a suferit o stagnare datoritã crizei economice ºi financiare. În 2012, piaþa 
cazanelor cu funcþionare cu peleþi se dezvoltã din nou, înregistrând o creºtere a vânzãrilor de 15%.

În 2012, pe piaþa austriacã s-au vândut 12.076 cazane pe peleþi, 6.887 de cazane pe lemn ºi 4.264 
de cazane pe aºchii de lemn, reprezentând aºadar întregul spectru de cazane pe biomasã. Mai 
mult, s-au vândut ºi 2.857 de sobe pe peleþi, 9.155 de sobe de gãtit ºi 20.244 de sobe pe lemn. 
Producãtorii austrieci de cazane pe biomasã exportã, de obicei, aproximativ 70% din producþia lor. 
În Germania, de exemplu, douã din trei cazane pe biomasã instalate provin din Austria. Germania ºi 
Italia sunt cele mai mari pieþe de export pentru companiile austriece de profil. Sectorul de cazane ºi 
sobe pe biomasã a atins o cifrã de afaceri de 1.247 milioane de euro în 2012. Acest fapt a generat 
un total de 5.871 de locuri de muncã. Eforturile în cercetare se concentreazã momentan pe 
extinderea spectrului de putere, continuarea reducerii de emisii, optimizarea sistemelor, sisteme 
combinate, îmbunãtãþirea eficienþei anuale ºi dezvoltarea de sisteme de cogenerare gata de 
utilizare de capacitate micã ºi foarte micã.

2.1.2 Tehnologii de recoltare, inclusiv tocare ºi uscare

2.1.2.1. Recoltarea

În ultimii ani au fost dezvoltate mai multe tehnologii noi pentru recoltarea lemnului. În funcþie de 
zona forestierã, de gradul de înclinare a terenului ºi de condiþiile solului, dar ºi de dimensiunea 
buºtenilor ºi de tipul de lemn, exploatarea pãdurilor este fezabilã ºi rezonabilã din punct de vedere 
economic. În figura 3 se pot vedea diferite tehnologii de tãiere a copacilor. În funcþie de gradul de 
mecanizare, costurile de recoltare vor scãdea datoritã productivitãþii ridicate a utilajelor de recoltare 
ºi transport  ºi din cauza costurilor ridicate de personal. Totuºi, un lanþ complet mecanizat de 
recoltare este adesea imposibil de realizat.

Figura 2:    Evoluþia pieþei diferitelor tipuri de biomasã lemnoasã în Austria, în 2007-2012
(BIOENERGY 2020+).
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Figura 3:    Tehnologii de tãiere, fierãstrãu cu lanþ - harvester ( ).www.afo.eu.com

2.1.2.2 . Colectarea

Tehnologia utilizatã de mulþi fermieri a constat, timp de mulþi ani, pur ºi simplu într-un tractor cu troliu cu cablu 
(Figura 4), datoritã costurilor scãzute ale sistemului ºi datoritã largilor posibilitãþi de utilizare. Investiþia într-

un tractor cu un troliu se situeazã între 2.000 – 8.000 €. Costurile de operare a maºinii sunt de aproximativ 

2,5 €/orã.

Figura 4:    Remorcã forestierã de tractor ºi tractor cu troliu ( ).www.afo.eu.com

Pe parcursul ultimilor 10 ani, remorcile forestiere echipate cu macarale au devenit din ce în ce mai 
populare în Austria. Echipamentul poate fi folosit pentru transportul buºtenilor, a ramurilor ºi a altui 
material forestier. Costurile sunt comparabile cu cele ale unui forwarder specializat la un nivel care 
face ca aceastã investiþie sã fie rezonabilã pentru proprietarii de pãdure privaþi. În cazul unor 
proprietari mai mici de pãdure, aceastã remorcã este adesea folositã în comun. Unii fermieri împart 
echipamentul forestier cu alþi fermieri/ proprietari, pentru a echilibra costurile mari de investiþie ºi 
capacitatea scãzutã de utilizare. Proprietarii mari de pãduri din regiunile muntoase folosesc 
funiculare pentru transportul lemnului (Figura 5). Aceastã maºinã este foarte complexã ºi poate fi 
operatã doar de cãtre specialiºti în domeniul forestier.

Figura 5:    Soluþii cu macarale cu cabluri pentru regiunnile muntoase ( ).www.afo.eu.com

Un funicular antrenat de un camion cu turn mobil este 
deosebit de potrivit pentru regiunile muntoase.

investiþie: 300.000-540.000 €

costuri maºinã 120 €/orã

O macara cu cablu, cu turn mobil este foarte practicã în 
regiuni muntoase.

investiþie: 40.000 € - 70.000 €

costuri maºinã 17 €/orã 

Figura 6:    Forwarder ( ).www.afo.eu.com
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Sistemul cel mai nou ºi mai dezvoltat este cel care constã într-un forwarder (Figura 6). Sistemul 
harvester-forwarder (recoltator-colector) vine din þãrile scandinave. Timp de mai mulþi ani, 
tehnologia a fost de asemenea utilizatã în regiuni forestiere din Austria, în special de cãtre 
proprietarii mari de pãdure,  cooperativele asociative de management forestier ºi companiile de 
recoltare. Costurile de investiþie pentru un forwarder se situeazã în intervalul 180.000 – 290.000 €. 
Costurile de operare se ridicã la aproximativ 40-65 €/orã. Productivitatea lor mare cât ºi un nivel 
tehnic foarte ridicat sunt responsabile de succesul acestor maºini în Austria. 

2.1.2.3. Tocarea

Costurile procesului de tocare a lemnului scad direct proporþional cu dimensiunea tocãtorului 
utilizat. Tocãtoare de talie micã ºi medie sunt folosite de cãtre fermieri ºi proprietari de pãdure 
pentru producþia de aºchii pentru folosinþa proprie, dar ºi pentru a furniza aºchii de lemn cãtre 
sistemele centralizate de alimentare cu cãldurã. Astfel de fermieri ºi de proprietari de pãdure sunt în 
mod frecvent organizaþi ºi îºi împart utilajele. Tocãtoarele de mare capacitate sunt folosite în 
companii de producþie de aºchii (tocãturã). Costurile de producþie pe m3 sunt mai scãzute, iar 
condiþiile utilizãrii sunt diferite. Este necesarã o cantitate minimã de material brut (costuri de 
transport pentru tocãtor), iar în timpul sezonului de tocare echipamentul nu este întotdeauna 
disponibil, tocãtoarele necesitã destul de mult spaþiu de manevrã, iar logistica este mai complicatã 
(necesitând o cantitate mare de material într-un timp scurt, 2-3 tractoare cu remorci, în funcþie de 
distanþa transportului).

2.1.3. Depozitarea ºi logistica de transport 

Buturugile ºi aºchiile de lemn pot fi transportate cu tractoare, camioane ºi remorci (Figura 7).

 Aºchiile sunt produse secundare ale gaterelor sau sunt obþinute, prin tocare, ca bucãþi lemnoase 
de mici dimensiuni ºi din reziduuri de la buºteni. Din moment ce conþinutul de apã limiteazã 
stabilitatea depozitãrii, este necessarã o fazã de uscare de mai multe luni. Dupã aceasta, lemnul 
este tocat fie direct în pãdure, fie într-un centru de tocare (Figura 8). Procesarea ºi uscarea în bune 
condiþii fac posibilã o depozitare optimã ºi o operare lipsitã de deranjamente a sistemelor 
centralizate de alimentare cu cãldurã. Criteriile de calitate pentru tocãtura de lemn sunt 
standardizate, de exemplu în Standardul European CEN/TS 14961 ºi standardul austriac ÖNORM 
M 7133. Conform standardului austriac, tocãtura de lemn cu un conþinut de apã de pânã la 30% 
este conformã pentru depozitare. 

Figura 7:    Transportul buºtenilor ºi a tocãturii cu tractorul, camionul ºi remorca  ( ).www.afo.eu.com

Figura 8:    Depozitarea ºi uscarea aºchiilor de lemn (sursa: Asociaþia Forestierã Steiermark).

Costurile de producþie pentru diferiþi combustibili lemnoºi în Austria sunt prezentate sintetic în 
tabelul 1.

Tabelul 1: Costurile de producþie pentru combustibil lemnos
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2.1.4. Calitatea combustibilului lemnos

Tipul de biocombustibil, caracteristicile sale fizice cât ºi compoziþia sa chimicã influenþeazã 
procesul integral de utilizare a biomasei (furnizarea combustibilului, sistemul de combustie, emisii 
solide sau gazoase). O perspectivã asupra celor mai importante caracteristici ºi a efectelor lor este 
prezentatã în tabelul 2. Caracteristicile ºi calitatea biomasei lemnoase utilizatã drept combustibil, 
variazã mult, depinzând mai ales de tipul de biomasã ºi de tehnologiile de pre-tratare aplicate. De 
exemplu, conþinutul de umiditate al combustibilului la introducerea în focar poate varia de la 25-55 
wt% (w.b.) (scoarþã, produse secundare de la  gatere) sau poate scãdea sub 10 wt% (w.b.) (peleþi, 
reziduuri din procesarea lemnului uscat). Temperaturile de sinterizare a cenuºii biocombustibililor 
utilizaþi prezintã, de asemenea, un spectru larg (800 – 1.200°C) ºi în acest context pot fi întâlnite 
multe forme ºi dimensiuni de particule. Calitatea combustibilului poate fi influenþatã ºi îmbunãtãþitã 
prin tehnologii adecvate de pre-tratare, ceea ce ridicã însã costurile.

Pe de altã parte, tehnologiile de ardere sunt disponibile pentru diferite calitãþi ale combustibilului. În 
acest context se poate evidenþia faptul cã acei combustibili de calitate inferioarã ºi neomogeni 
necesitã un sistem mai sofisticat de ardere. Astfel, având în vedere criteriul economic, se constatã 
cã numai sursele de energie de medie ºi mare capacitate pot utiliza biocombustibil de calitate 
inferioarã. Sursele de capacitate foarte micã ºi micã necesitã combustibil omogen ºi de calitate 
foarte bunã.

Tabelul 2: Caracteristicile biocombustibililor solizi ºi efectele lor cele mai importante - proprietãþile 
fizice.

Note: Pci: putere calorificã inferioarã, Pcs: putere calorificã superioarã, conform lui Hartmann, 1998.

Pe de altã parte, pentru diferitele calitãþi ale combustibililor existã diferite tehnologii de combustie. 
În acest context combustibilul mai puþin omogen ºi cu o calitate mai scãzutã necesitã sisteme de 
combustie mai sofisticate. Din acest motiv ºi din considerente  economice, doar sistemele de 
dimensiunii medii ºi mari sunt potrivite pentru arderea biocombustibililor ieftini ºi de calitate 
scãzutã. Centralele termice de micã capacitate au cerinþe mai ridicate în privinþa calitãþii ºi 
omogenitãþii combustibililor.

Conþinutul de umiditate influenþeazã comportamentul la ardere, temperatura adiabatã a combustiei 
ºi volumul de gaze de ardere produse per unitate de energie. Combustibilii din biomasã umedã au 
nevoie de un timp de expunere mai lung înainte ca gazeificarea ºi arderea cãrbunelui sã aibã loc, 
ceea ce înseamnã cã sunt necesare camere de combustie mai mari. În consecinþã, cunoaºterea 
acestor parametri este necesarã pentru a regla corect sistemul de control al temperaturii în focar 
(pentru a evita formarea de zgurã) ºi pentru a calcula volumul ºi geometria camerei de ardere într-
un mod care sã asigure un timp de expunere suficient de mare al gazelor de ardere în camerele de 
combustie, pentru a obþine o combustie completã. Eficienþa sistemului de ardere (cãldura livratã de 
cazan / aportul energetic al combustibilului (Pci)) descreºte de asemenea pe mãsurã ce creºte 
conþinutul de umiditate al combustibilului.

Conþinut de umiditate u [wt.% d.b.]: conþinutul de umiditate al combustibilului în masã 
procentualã raportatã la masa biomasei uscate (bazã 
uscatã - d.b.).

Conþinut de umiditate w [wt.% w.b.]: conþinutul de umiditate al combustibilului în masã
procentualã raportatã la masa biomasei umede (bazã
 umedã - w.b.). 

Conversia conþinutului de umiditate în funcþie de bazã uscatã ºi bazã umedã:

2.2 Finlanda

2.2.1 Domeniul forestier, furnizarea ºi utilizarea combustibilului lemnos

2.2.1.1. Generalitãþi

Suprafaþa acoperitã cu pãduri a Finlandei este mai vastã decât în orice altã þarã europeanã. Trei 
sferturi din suprafaþa uscatului, anume aproximativ 23 milioane de hectare (76%) este acoperitã de 
pãduri. În Europa, Finlanda este un "gigant forestier", deoarece aici se aflã de ºaisprezece ori mai 
multã suprafaþã împãduritã pe cap de locuitor decât media þãrilor europene. Datoritã poziþiei 
Finlandei, managementul forestier este practicat în niºte condiþii excepþionale de climat. Geografic, 
Finlanda se aflã într-o zonã intermediarã între climatul maritim ºi cel continental.

În ciuda poziþiei nordice, condiþiile existente de creºtere a pãdurilor în Finlanda sunt mai bune decât 
cele din alte zone la o latitudine similarã, cum ar fi Canada ºi Rusia. Acest lucru se datoreazã în 
primul rând efectului de încãlzire pe care îl produce curentul golfului. Condiþiile de creºtere din 
interiorul Finlandei variazã foarte mult, pentru cã Finlanda se întinde pe o distanþã de mai mult de 
1.100 km de la sud la nord. Cea mai mare parte a Finlandei se aflã în zona borealã de vegetaþie, dar 
pãrþile nordice þin de zona hiperborealã ºi de cea a vegetaþiei de tundrã.

Spre nord, climatul devine din ce în ce mai umed, iar precipitaþiile depãºesc evaporarea. Perioada 
de creºtere este de aproximativ cinci luni în sud ºi de trei luni în nord. Media de creºtere a masei 
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lemnoase în sudul Finlandei, anume de 6,1 metri cubi per hectar pe an, este dublã în raport cu cea 
din nordul Finlandei.

Nu existã decât trei specii de conifere native pe teritoriul Finlandez ºi mai puþin de 30 de specii de 
foioase ºi arbuºti. Majoritatea pãdurii Finlandei este alcãtuitã în mod predominant din conifere, 
printre care se amestecã ºi foioase care adesea cresc în pâlcuri mixte cu coniferele. (Forest.fi, 
Metla).

Conform primului inventar forestier naþional (1921–1924), volumul total de materie lemnoasã vie 
era de 1.588 milioane m3. Cele mai recente estimãri, bazate pe cel de-al zecelea inventar, este de 
2.206 milioane m³. Media anualã a recoltãrilor totale a fost de 69 milioane m3 pentru anii 2005 – 
2010 (Figura 9).

Cifrele recoltãrilor sunt prezentate ca medii fluctuante pe perioade de cinci ani. Ele cuprind de 
asemenea ºi pierderile naturale. 
Estimãrile referitoare la creºtere fac referire la anii de inventariere respectiv VMI, conform 
Inventarului Forestier Naþional. Rezultatele VMI 3-5 au fost corectate, pentru a permite compararea 
cu inventarieri ulterioare (Anuarul Statistic al Silviculturii, 2011, Institutul Finlandez de Cercetare 
Forestierã).

Figura 9:    Recoltãri anuale de materie lemnoasã vie din pãdurile finlandeze (sursa: Metla).
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Distribuþia speciilor de arbori în cadrul pãdurilor finlandeze este urmãtoarea: pin -50%, molidul 
norvegian - 30%, iar  restul (20%) fiind foioase, în special mesteacan. Aceastã distribuþie s-a 
dovedit a fi una stabilã. Totuºi, pinul este specia dominantã pe o suprafaþã de 65% din totalul 
suprafeþei acoperite de pãduri (surse: Metla & Forest.fi).

Proprietatea asupra pãdurilor

Asemenea situaþiei altor state din vestul Europei, în Finlanda pãdurile sunt deþinute în principal de 
cãtre persoane private individuale sau familii. În principala zonã de creºtere, anume în sudul ºi 
centrul Finlandei, cam trei sferturi din totalul pãdurilor se aflã în proprietate privatã (Figura 10), iar în 
anumite zone din sudul Finlandei, procentajul poate depãºi chiar ºi 90%. Pãdurile în proprietatea 
statului sunt situate în principal în pãrþile estice ºi nordice ale Finlandei. Silvicultura privatã este, de 
fapt, un sector important al economiei silvice a Finlandei, din moment ce volumul de materie 
lemnoasã în creºtere, sporul anual ºi tãierile din pãdurile private acoperã, fiecare, aproximativ între 

 64% ºi 83% din totalul specific. Pãdurile private produc peste 80% din cantitatea de lemn rotund 
achiziþionatã anual de cãtre industria forestierã din Finlanda.

În mod obiºnuit, proprietãþile forestiere Finlandeze sunt mici. Numãrul proprietãþilor de peste douã 
hectare este de cca. 440.000, ºi existã aproximativ 266.000 de proprietãþi sub 20 de hectare. Zona 
medie a unui proprietãþi private forestiere (> 5 ha) este de 44 de ha (surse: Forest.fi, Metla, Stat.fi).

Figura 10:    Proprietarii de pãduri în Finlanda (sursa: Forest.fi).

2.2.1.2. Bioenergie forestierã în Finlanda

Consumul total de energie în Finlanda (Figura 11) s-a diminuat datoritã recentei recesiuni (2008-
2009). În acelaºi timp însã, cantitatea de energie produsã din lemn a crescut în secolul 21. În 
primãvara anului 2012, cantitatea de combustibil lemnos a depãºit cantitatea de petrol consideratã 
drept cea mai importantã sursã de energie în Finlanda. Finlanda þinteºte sã sporeascã procentul 
sãu de valorificare a surselor regenerabile de energie raportat la consumul de energie, anume de la 
28% în prezent, la 38% pânã în 2020, conformându-se cerinþelor în materie de energie 
regenerabilã ale UE. Acest lucru va însemna o creºtere substanþialã a utilizãrii combustibililor pe 
bazã de lemn; folosirea aºchiilor din pãdure va trebui de asemenea sã fie mai mult decât dublatã 
faþã de nivelul anual de acum, anume de la 6 milioane de metri cubi la 13,5 milioane de metri cubi.

Din consumul total de energie al industriei forestiere, 75% este bazat pe combustibili lemnosi. 
Majoritatea instalaþiilor din industria forestierã  îºi produc propria lor energie utilizând scoarþã, 
rumeguº ºi aºchii, cât ºi reziduuri de buºteni provenite din rãriturile din pãdure ºi tãieri de 
regenerare ºi leºii din procese industriale, ceea ce le face autosuficiente din perspectivã energeticã 
(Figura 12). Per ansamblu însã, industria forestierã este un sector industrial foarte intensiv din 
punct de vedere energetic: ea consumã cam o treime din producþia totalã de energie electricã a 
Finlandei.

Figura 11:    Consumul de energie în funcþie de sursele de energie în Finlanda (sursa: Forest.fi).
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Lemnul este de asemenea utilizat din ce în ce mai mult ºi în gospodãrii, atât în zonele rurale cât ºi în 
centrele cu populaþie mare, în special pentru încãlzire, fie în sistem  individual de incãlzire pentru 
case unifamiliale sau în sistem centralizat (centrale termice de cartier sau centrale pentru alte 
amplasamente). Finlanda este lider mondial în privinþa energiei produse în cogenerare (CHP), cu 
nivele ridicate de dezvoltare a termoficãrii urbane (DH), a centralelor cogenerare industriale bazate 
pe utilizarea biocombustibililor. De exemplu, în provincia Karelia de Nord, 70% din întreaga energie 
consumatã provine din lemn.

Acest nivel naþional ridicat de utilizare a CHP a fost atins cu o susþinere guvernamentalã micã. Într-o 
þatã cu un climat rece ºi cu resurse energetice limitate, centralele în cogenerare au reprezentat 
alegerea economicã fireascã pentru multe aplicaþii (Figura 13).  Motivaþiile principale în direcþia 
CHP au fost nevoia de a reduce importurile energetice, nevoia de a maximiza economia furnizãrii 
de energie ºi, în anumite cazuri, taxe energetice guvernamentale care sporesc atractivitatea 
economicã a CHP-urilor în comparaþie cu producerea doar de energie termicã. Centrala de 
cogenerare s-a dovedit a fi foarte rentabilã  ºi a oferit clienþilor finlandezi preþuri acceptabile la 
energie - preþuri scãzute chiar comparate cu nivelul european. Indiferent de preþurile scãzute la 
vânzare, CHP a fost o afacere de succes pentru proprietarii sãi, adicã în principal municipalitãþile 
(sursa: IEA).

Figura 12:    Cantitatea totalã de combustibil lemnos derivat din pãduri în Finlanda, 2011 (Metla, 2012).

Figura 13:    Utilizarea combustibilului lemnos în centralele electrice ºi termice pentru locuinþele din Finlanda, 2011. 
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2.2.2. Sisteme de furnizare a aºchiilor de lemn

Tocarea este procesul primar din lanþul de furnizare al aºchiilor de lemn care influenþeazã întregul 
sistem (Asikainen 1995, Routa et al. 2013), deoarece locul în care are loc tocarea determinã forma 
materialului ce urmeazã a fi transportat. Dacã tocarea are loc pe amplasamentul utilizãrii finale sau 
la terminal, atunci are loc într-o zonã centralizatã, iar transportul off-road este urmat de un transport 
pe distanþã lungã. Într-un sistem în care tocarea are loc la marginea drumului, este un proces ce 
implicã un transport pe distanþã lungã. În sistemul tocãrii în teren, fazele de colectare ºi de tocare 
sunt desfãºurate de cãtre o singurã maºinã, într-o singurã etapã (Ranta 2002).

Tocarea centralizatã pe locul utilizãrii finale sau la terminal face posibilã utilizarea eficientã a 
tocãtoarelor, care sunt fie staþionare, fie mobile. Dacã materialul brut este transportat într-o formã 
neprocesatã, se obþine o densitate scãzutã a materialului, motiv pentru care apar costuri mai mari 
de transport în comparaþie cu materialul pre-procesat, mãrunþit, curãþat sau compactat (Laitila 
2012). Tocarea ºi transportul pe distanþe lungi sunt douã lucruri independente unul de celãlalt, ca 
urmare cu un grad înalt de utilizare a capacitãþilor ºi, de aceea, costuri relativ scãzute pentru tocare. 
Totuºi, investiþia extinsã într-un sistem centralizat de tocare presupune lucrul la capacitate maximã 
ºi volume anuale mari de material destinat tocãrii (Asikainen et al. 2001). În Finalnda, terminalele 
opereazã ca locaþii-tampon de depozitare, care fac posibilã o furnizare mai sigurã a aºchiilor de 
lemn pentru ardere, funcþionând aºadar simultan ca un instrument de management al proceselor 
pentru întregul lanþ al furnizãrii. Utilizarea unui terminal este aºadar un compromis între tocarea la 
locul tãierii ºi cea de la locaþia centralei (Vartiamäki et al. 2006).

Tocarea la locul descãrcãrii este un sistem potrivit ºi competitiv de procurare a materialului pentru 
centralele electrice ºi termice de toate categoriile ºi dimensiunile. Când mãrunþirea este realizatã la 
locul tãierii, tocãtorul ºi camionul sunt dependente unul de celãlalt ºi o parte din timpii de lucru ai 
tocãtorului sau ai camionului  ar putea fi irosiþi prin opriri din lucru sau perioade de aºteptare 
(Asikainen 1995). Timpul pierdut reduce eficienþa operaþionalã a lanþului furnizãrii ºi creºte 
costurile. Tocarea în teren este o metodã de recoltare rar utilizatã în Finlanda. Un tocãtor ce 
lucreazã în teren este mai greu ºi mai scump decât un forwarder; mai mult, încãrcãtura sa este 
destul de micã ºi astfel distanþa de colectare trebuie sã fie scurtã, pe teren plat ºi stabil (Ranta 
2002). Un tocãtor ce opereazã pe teren este de asemenea mai predispus la defecþiuni tehnice, 
crescând aºadar costurile de recoltare (Ranta 2002). Conþinutul ridicat de zãpadã sau de apã pe 
timp de iarnã diminueazã valoarea caloricã a aºchiilor de lemn.

Tocarea la marginea drumului este forma predominantã a producþiei de aºchii de lemn (Kärhä 
2011b). În Finlanda, cca. 70% din reziduurile de buºteni sunt mãrunþite la un punct de descãrcare 
pe marginea drumului, în apropierea locului de tãiere a buºtenilor. Aproximativ 83% din lemnul de 
mici dimensiuni ºi  cca. 10% din lemnul rotund de mari dimensiuni din Finlanda a fost tocat la 
margine de drum în 2010 (Kärhä 2011b). Mãrunþirea se desfãºoarã la descãrcare, utilizând 
tocãtoare ataºate tractoarelor (Figura 14) în cadrul operaþiilor mai mici, iar în operaþiile la scarã 
mare din Finlanda (Figura 15) se folosesc tocãtoare montate pe camioane grele sau concasoare 
(Laitila 2012). 
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Figura 14:    Tocãtor cu antrenare din partea tractorului, 
în exploatare în punctul de descãrcare de la marginea 
drumului (Kesla). (Metla, 2012). 

Figura 15:    Tocãtor montat pe camion greu, mãrunþind 
lemn rotund de mari dimensiuni la terminal (Kesla).

În Finlanda, majoritatea resturilor provenite din tãiere (ex. rãdãcini) sunt tocate fie direct la locaþia 
centralei sau în terminale, prin utilizarea unor concasoare grele, adesea staþionare (Kärhä 2011b). 
Aproximativ 7% din reziduurile de la tãierea buºtenilor, 10% din toate aºchiile din lemn de mici 
dimensiuni, 23% din lemnul rotund de mari dimensiuni (Figura 16) ºi 41% din lemnul de cioturi sau 
rãdãcini au fost mãrunþite în 2010 în Finlanda în terminale (Kärhä 2011b). În mod corespunzãtor, 
cam 23% din reziduurile de la tãierea buºtenilor, cca. 7% din totalul aºchiilor provenite din lemn de 
mici dimensiuni ºi 51% din lemnul provenit din cioturi ºi rãdãcini au fost mãrunþite în 2010 în 
Finlanda direct la amplasamentele centralelor (Kärhä 2011b). Mai mult, în 2009, 70% din lemnul 
rotund energetic de mari dimensiuni a fost tocat la centralele termice (Kärhä 2010).

Figura 16:    Costurile de obþinere (€/m3) a aºchiilor de lemn folosind diferite sisteme de recoltare ºi provenite din 
diferite materii prime. Distanþa de colectare a fost de 250 m, iar cea de transport de 45 km (Laitila et al. 2010). 
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Recuperearea reziduurilor de la buºteni ºi a cioturilor în urma tãierilor finale este mai rentabilã 
decât recoltarea copacilor de mici dimensiuni din rãririle timpurii (Figura 16, Laitila et al. 2010). 
Diferenþa în costuri de producþie este cauzatã de costurile ridicate ale tãierii copacilor tineri, în timp 
ce în privinþa transporturilor on- ºi off-road ºi în procesul de tocare, diferenþele de costuri între 
reziduurile de la buºteni ºi cioturi pe de o parte, ºi lemnul energetic din rãrituri pe de altã parte, sunt 
relativ mici (Laitila et al. 2010). În recoltarea reziduurilor de la buºteni, formarea de grãmezi din 
vârfuri ºi ramuri este integratã în procesul de tãiere a lemnului rotund prin schimbarea metodei de 
lucru pentru a permite reziduurilor sã se acumuleze de-a lungul cãii de lucru (Figura 17), în timp ce, 
în cadrul metodei normale, ramurile ºi vârfurile sunt integrate în calea de lucru pentru a proteja solul 
ºi a îmbunãtãþi capacitatea portantã a fundamentului (Nurmi 1994).

Conform mai multor studii, formarea de stive de reziduuri lemnoase are doar un efect nominal 
asupra productivitãþii de tãiere ºi de colectare a lemnului rotund industrial, în timp ce metoda de 
lucru integratã îmbunãtãþeºte semnificativ atât cantitatea cât ºi recuperarea reziduurilor lemnoase, 
reducând astfel costurile de recoltare (ex. Nurmi 2007). In recoltarea cioturilor, volumul de cioturi 
este considerabil mai ridicat decât volumul de lemn provenit din rãrituri timpurii, ceea ce 
optimizeazã productivitatea ºi reduce costurile (Laitila et al. 2010). Mai mult, în zone de tãiere 
integralã, protecþia copacilor rãmaºi în picioare nu limiteazã productivitatea harvesterului de cioturi 
(Figura 18), iar costurile orei de exploatare a unui harvester de cioturi ataºat unui excavator sunt 
ceva mai scãzute decât acelea ale unui harvester de scarã medie pentru rãriri (Laitila et al. 2010).

Figura 17:    Tãierea integratã a lemnului rotund 
industrial ºi a reziduurilor lemnoase cu un harvester cu o 
singurã prindere (J. Laitila, Metla).

Figura 18:    Recoltarea cioturilor într-o zonã de tãiere 
completã cu un harvester de cioturi cu o singurã 
prindere (J. Laitila Metla).

În Finlanda, sistemele de tãiere de copaci tineri (de mic diametru) pot fi clasificate în sisteme 
motorizate pentru tãiere manualã sau sisteme mecanizate de tãiere(Laitila 2012). Acum mai puþin 
de zece ani, aceastã muncã era în mod preponderent realizatã manual cu dispozitive cu motor, dar 
astãzi ea este realizatã aproape în totalitate cu ajutorul soluþiilor mecanizate (Laitila 2012). Tãierea 
manualã se face folosind o drujbã care este echipatã cu un cadru adecvat doborârii copacului. 
Aceastã tehnicã de lucru este denumitã “lift-felling” (tãiere prin ridicare). În tãierea mecanizatã a 
copacilor sunt folosite douã sisteme alternative: (1) sistemul tradiþional cu douã maºini (harvester ºi 
forwarder) (Figura 19) ºi (2) sistemul harwarder (adicã aceeaºi maºinã realizeazã atât recoltarea, 
cât ºi transferul pânã la marginea drumului) (Figura 20). Transferul lemnului energetic de la zonele 
cu copaci tineri pânã la marginea drumului dupã tãierea manualã sau mecanizatã se desfãºoarã 
prin folosirea unor forwardere proiectate pentru operaþii de rãrire (Laitila et al. 2007) (Figura 19).
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Figura 19:    Tãierea integratã a lemnului rotund 
industrial ºi a reziduurilor lemnoase cu un harvester cu o 
singurã prindere (J. Laitila, Metla).

Figura 20:    Recoltarea cioturilor într-o zonã de tãiere 
completã cu un harvester de cioturi cu o singurã 
prindere (J. Laitila Metla).

Atât recoltatorul (harvester) cât ºi harwarderul folosesc tehnica de procesare multi-copac. Când 
harvesterele sunt folosite ca maºini de bazã, tãierea integralã a copacilor poate fi realizatã cu 
ajutorul capetelor de tãiere proiectate pentru acumulare sau cu capete normale de recoltare 
echipate cu accesorii multi-copac. Avantajul capetelor de tãiere cu acumulare este cã sunt mai 
ieftine decât capetele standard de recoltare (Laitila 2008, Laitila 2012). Aceasta se explicã, în 
principal, prin structura ºi tehnologia lor mai simplã. Utilizarea harvesterului standard este 
încurajatã de faptul cã investiþia necesarã modificãrii unui cap existent pentru a se potrivi unui alt tip 
de muncã se ridicã la doar câteva mii de euro. O opþiune este de a folosi excavatoare (Figura 21) ºi 
tractoare (Figura 22) echipate pentru activitãþi forestiere ca maºini de bazã pentru harvestere în 
operaþiile de tãiere a buºtenilor (Laitila & Väätäinen 2013ab). Avantajele excavatoarelor ºi 
tractoarelor produse în volum mare includ un preþ de achiziþie mai scãzut în comparaþie cu maºinile 
forestiere ºi, în afara sezonului de recoltare, posibilitatea îndepãrtãrii echipamentului forestier ºi 
folosirea maºinii la activitãþile pentru care a fost proiectatã iniþial (Laitila & Väätäinen 2013ab).

Metoda harwarder oferã o muncã mult mai diversã pentru operator, din moment ce sarcinile de 
tãiere ºi de transfer sunt integrate. O maºinã cu utilizare dualã scade costurile organizaþionale ºi 
nevoia de management, deoarece douã sarcini pot fi îndeplinite cu o singurã maºinã ºi un singur 
punct de acces la faþa locului. Acest sistem face de asemenea posibilã o exploatare mai bunã a 
maºinii ºi un grad mai ridicat de utilizare a capacitãþilor (Laitila & Asikainen 2006, Rottensteiner et 
al. 2008). Totuºi, harwarderul este o maºinã de compromis; ea este proiectatã atât pentru recoltare 
cât ºi pentru încãrcare, fiind prin urmare ceva mai puþin manevrabilã în comparaþie cu o maºinã 
specializatã pe o singurã sarcinã (Laitila 2008, Laitila 2012). 

Figura 21:    Un excavator echipat cu braþ oscilant extins 
ºi cap de recoltare cu acumulare (J. Laitila Metla).

Figura 22:    Tractor agricol echipat pentru activitãþi 
forestiere (J. Laitila Metla).

Lemnul provenit din rãrituri care este livrat centralelor electrice ºi termice este compus în principal 
din copaci întregi, necurãþaþi de ramuri, dar recoltarea lemnului energetic curãþat este încã o 
alternativã pe lângã recoltarea integralã a copacilor. Materialul curãþat produce stocuri uniforme de 
combustibil, fãrã ace sau ramuri, ceea ce poate fi un beneficiu, mai ales pentru unele centrale cu o 
capacitate limitatã de procesare a nivelelor ridicate de clor ºi de metale alcaline conþinute în 
materialul format de ramuri (Nurmi & Hillebrand 2007). Tãierea copacilor întregi este mai ieftinã, dar 
diferenþa de cost se diminueazã ca urmare a dimensiunii copacilor (Laitila & Väätäinen 2012). 
Productivitatea forwardãrii, a transportului ºi a tocãrii lemnului energetic multi-tulpinã curãþat este 
semnificativ mai ridicatã în comparaþie cu cazul în care se livreazã copaci întregi (Laitila & 
Väätäinen 2012).

Cele mai productive locaþii forestiere din Finlanda sunt dominate de molidul norvegian (Picea 
abies), iar recuperarea reziduurilor lemnoase este realizatã în principal dupã tãierea completã a 
copacilor din acele zone (Ranta 2002, Hakkila 2004). Dupã uscare, reziduurile lemnoase sunt 
transferate cãtre marginea drumului, de obicei de cãtre un forwarder cu spaþiu de încãrcare sporit ºi 
cu un graifer pentru reziduuri (Ranta 2002) (Figura 23). Importanþa balotãrii (Figura 24) a scãzut în 
anii din urmã, ºi prin urmare acum  existã cca. 10 unitãþi de balotare operaþionale în Finlanda. 
Balotarea are scopul sã optimizeze eficienþa ºi flexibilitatea în lanþurile de furnizare, mai ales când 
distanþele de transport sunt lungi (ex. Laitila et al. 2013). Acest sistem este eficient din punct de 
vedere al costurilor numai dacã economiile din logisticã ºi alte puncte de cost din alte faze ale 
lanþului furnizãrii acoperã costurile balotãrii sau dacã clienþii combustibilului sunt dispuºi sã 
plãteascã suplimentar pentru depozitare îmbunãtãþitã ºi de manipulare a materialului balotat 
(Routa et al. 2012).

Figura 23:    Transferul reziduurilor de la buºteni pe o 
suprafaþã de tãiere completã (J. Laitila Metla).

Figura 24:    Utilaj de balotare a reziduurilor de la 
buºteni montat pe un forwarder într-o zonã de tãiere 

Cioturile sunt recoltate în principal din zonele de regenerare ale molidului norvegian (Picea abies), 
din moment ce cioturile de molid au un conþinut mare de lemn ºi sunt superficiale, adicã mai puþin 
ancorate în pãmânt (Hakkila 2004, Laitila et al. 2008). Cioturile sunt smulse din rãdãcinã cu ajutorul 
unui excavator echipat cu utilaj de ridicare ºi secþionare de cioturi (Laitila et al. 2008). Lemnul 
procesat din cioturi ºi rãdãcini este adunat în mici stive în stand. Stivele sunt amplasate în aºa fel 
încât ploaia ºi intemperiile sã poatã spãla solul de pe lemn ºi sã îl poatã usca. Pe suprafeþe mai mici, 
prepararea solului pentru regenerarea forestierã poate fi combinatã cu extracþia cioturilor prin 
folosirea unei lame de stivuire, care este parte componentã a utilajului de extracþie (Laitila et al. 
2008). Dupã depozitarea iniþialã în stand, lemnul stivuit provenit din cioturi este transferat cãtre 
marginea drumului pentru o depozitare ulterioarã (Laitila et al. 2008). Forwarderele sunt echipate în 
mod asemãnãtor cu forwarderele pentru reziduuri de buºteni (Figura 25). Dupã expunerea pe 
marginea drumului, cioturile sunt transportate cãtre terminal sau spre locaþia utilizãrii finale pentru 
mãrunþire; transportul se face prin intermediul unui camion proiectat în mod special pentru 
transportul biomasei nemãrunþite (Hakkila 2004, Ranta & Rinne 2006) (Figura 26).
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Figura 25:    Transferul lemnului provenit din cioturi ºi 
rãdãcini într-o zonã de tãiere completã (J. Laitila Metla).

Figura 26:    Camion pentru biomasã, echipat cu 
panouri lateriale solide ºi podea (J. Laitila Metla).

2.2.3 Logistica de transport

Utilizatorii aºchiilor de lemn sunt în principal sisteme centralizate de alimentare cu cãldurã sau 
centrale de cogenerare (CHP), iar distanþele medii de transport sunt mai scurte decât pentru 
spectrul de materiale lemnoase industriale. Din acest motiv camioanele dominã transportul de 
lemn energetic (Kärhä 2011a) iar în prezent existã numai câteva centrale de cogenerare care pot 
folosi chiar ºi calea feratã sau rute acvatice pentru transportul materialului (Karttunen et al. 2008, 
Tahvanainen ºi Anttila 2011). Cererea de combustibili are cel mai ridicat nivel în sudul, vestul ºi 
centrul Finlandei, în timp ce potenþialul de producþie este mai mare în partea de est ºi de nord 
(Laitila et al. 2010b, Kärhä et al. 2010). Deranjamentele în furnizarea localã a combustibilului ºi 
nevoia de a echilibra furnizarea ºi cererea la nivel regional pe perioada vârfului de consum necesitã 
sisteme eficiente de transport a biocombustibililor pe distanþe lungi. Producþia la scarã mare 
planificatã de biocombustibili lichizi ºi dezvoltarea aºa-numitului concept de biorafinãrie ar putea 
creºte de asemenea necesarul de transport pe distanþe mari a lemnului energetic (Tahvanainen ºi 
Anttila 2011).

Legislaþia în vigoare cu privire la dimensiunile fizice ale ansamblului camion-remorcã impunde o 
limitã a lungimii totale la 25,25m, o lãþime maximã de 2,55m ºi o înãlþime de 4,2m (Ranta ºi Rinne 
2006). Restricþiile de masã limiteazã masa brutã a vehiculelor la 60 de tone (Ranta and Rinne 
2006), dar în prezent existã proiecte de a ridica masa totalã admisã la 78 de tone. Un camion poate 

transporta de obicei o încãrcãturã de 43–44 m³ de aºchii de lemn (Figura 27), 25–30 m³ de copaci 

nefragmentaþi necompactaþi, 47–48 m³ de fibrã lemnoasã sau lemn scurt cu mai multe tulpini ºi 

42–48 m³ de legãturi de copaci întregi (ex. Laitila 2008, Laitila et al. 2009, Laitila et al. 2010b, Jylhä 

et al. 2010, Kärhä et al. 2011, Jylhä 2011, Laitila and Väätäinen 2012). Camioanele pentru material 
necompactat sunt de obicei construite special pentru acest tip de încãrcãturã, cu platformã solidã ºi 
ranforsãri laterale în jurul spaþiului destinat încãrcãturii, totul pentru a preveni cãderea materialului 
în timpul transportului (Figura 28). Sistemul de legare a lemnelor în mãnunchiuri, în legãturi (Laitila 
et al. 2009, Jylhä et al. 2010, Kärhä et al. 2011, Jylhä 2011), ºi lemnul scurt cu mai multe tulpini 
(Laitila et al. 2010, Laitila and Väätäinen 2012) fac posibilã folosirea camioanelor standard de 
material lemnos pentru transport.

Într-un studiu realizat de cãtre Tahvanainen ºi Anttila (2011), transportul pe cale feratã a fost 
comparat cu cele mai utilizate opþiuni de transport pe distanþe lungi cu camionul. A fost analizat 
potenþialul de dezvoltare a lanþurilor de furnizare utilizând analize de sensibilitate a 11 scenarii de

lanþ de furnizare modificat. Pentru distanþe mai scurte de 60 km, transportul cu camionul a 
reziduurilor necompactate ºi a tocãrii lor la amplasamentul final s-a dovedit a fi cel mai competitiv 
lanþ de furnizare. Pe distanþe lungi, tocarea la marginea drumului combinatã cu transportul cu 
camionul al aºchiilor de lemn a reprezentat cea mai eficientã opþiune din perspectiva costurilor. 
Când distanþa de transport a crescut de la 135 la 165 km ºi în funcþie de sursa combustibilului, 
transportul pe cale feratã a oferit cele mai scãzute preþuri. Cea mai competitivã alternativã pentru 
transportul pe distanþã lungã a inclus o combinaþie între tocarea la marginea drumului, transportul 
cu camionul pânã la terminal ºi transportul pe cale feratã pânã la centralã (Tahvanainen and Anttila 
2011).

Cantitatea de informaþii necesare procurãrii de lemn energetic este mare, iar operaþiile trebuie sã 
se desfãºoare respectând programul (Seppänen et al. 2008, Windisch et al. 2010). Stocurile de 
lemn energetic (Figura 28) trebuie sã fie tocate la momentul potrivit pentru a asigura calitatea 
aºchiilor de lemn, iar tocãtura trebuie livratã la timpul potrivit cãtre sistemele de utilizare finalã. Mai 
mult, punctele de depozitare la marginea drumului trebuie sã fie accesibile în totalitate pe perioada 
livrãrii. Când se desemneazã un furnizor de aºchii de lemn, siguranþa livrãrilor este un criteriu 
important din punctul de vedere al consumatorului final al tocãturii. Capitalul este imobilizat în 
materialul brut depozitat, care trebuie tocat, iar acest aspect, împreunã cu calitatea cerutã, impune 
propriile-i cerinþe asupra fluxului de material din depozit (Seppänen et al. 2008). Din perspectiva 
planificãrii operaþiilor de achiziþie, este esenþial ca pãrþile implicate în lanþul de procurare sã dispunã 
în prealabil de informaþii detaliate despre þintele de recoltare. O provocare în sine în domeniul 
tocãrii rezidã în distribuirea inegalã a muncii. În timpul sezonului rece al anului, maºinile-utilaje ºi 
echipamentul de transport sunt în utilizare intensã, iar pe timp de varã problema este lipsa muncii.

Controlarea operaþiilor de procurare a aºchiilor de lemn este de asemenea împiedicatã de 
probleme asociate cu mãsurarea cantitãþii ºi a conþinutului energetic al materialului ºi al practicilor 
concrete de mãsurare. Acurateþea mãsurãrii este adesea slabã, iar cauzele ºi magnitudinea varierii 
sale sunt necunosute. Când se aplicã o mãsurare în douã etape, obþinerea rezultatului final poate 
avea întârzieri ce depãºesc termenele stabilite (Hakkila 2006). Mai mult, costurile de mãsurare pot 
creºte excesiv când se ia în calcul valoarea materialului mãsurat, mai ales dacã se fac mãsurãtori 
separate în diferite etape ale lanþului de livrare sau dacã relaþiile de proprietate asupra materialului 
se schimbã între etapa recoltãrii ºi cea a utilizãrii finale (Lindblad et al. 2008, Laurila and Lauhanen 
2012).

Figura 27:    Camion standard pentru aºchii de lemn (J. 
Laitila Metla).

Figura 28:    Depozitarea copacilor întregi recoltaþi într-o 
zonã de descãrcare de la marginea drumului (J. Laitila 
Metla).
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2.2.4. Calitatea combustibilului lemnos

2.2.4.1. Managementul calitãþii

Cererea sporitã de combustibil lemnos i-a pus pe producãtori în faþa provocãrii de a fi capabili sã 
furnizeze materiale combustibile de calitate (Loibnegger 2011). Din perspectiva unui producãtor de 
bioenergie, calitatea bioenergiei pe bazã lemnoasã poate fi împãrþitã în calitatea combustibilului ºi 
calitatea livrãrilor de combustibil. Calitatea combustibilului trebuie de asemenea sã fie adecvatã 
specificaþiilor cazanului, ºi de aceea, consistenþa combustibilului este adesea mai importantã decât 
atingerea celei mai ridicate calitãþi posibile.  Oscilaþii largi în spectrul de variaþie al combustibilului 
pot deranja echilibrul procesului de producþie. Cu cât cazanul este de capacitate mai micã, cu atât 
mai critice sunt calitatea ºi valoarea puterii calorice inferioare a combustibilului. Umiditatea ºi 
distribuþia dimensiunilor particulelor sunt cei mai importanþi parametri fizici care determinã 
cantitatea de energie ºi calitatea combustibilului.

A furniza combustibil de înaltã calitate necesitã cunoºtinþe relevante despre cerinþele de calitate ale 
clientului cât ºi cunoaºterea stadiului celui mai avansat al tehnologiei, pentru a asigura livrãri 
stabile, în timp util, a combustibilului.  În lanþul de furnizare ºi alimentare a stocului de bioenergie, 
costurile ºi calitatea combustibilului lemnos produs pot varia foarte mult, în funcþie de eficienþa 
lanþului de furnizare, de metoda de recoltare ºi de condiþiile locale. Prin introducerea unui sistem 
cuprinzãtor de management al calitãþii, calitatea poate fi asiguratã pe parcursul întregului lanþ de 
alimentare a stocului de bioenergie forestierã. Managementul calitãþii face criteriile ºi cerinþele 
legate de calitate transparente ºi comprehensibile pentru orice parte implicatã, iar rentabilitatea 
poate fi atinsã prin modificãri al lanþurilor de furnizare existente (Loibnegger 2011). Prin optimizarea 
metodei de recoltare, a punctelor ºi timpilor de stocare, întregul lanþ de alimentare a stocului poate fi 
competitiv ºi flexibil, iar calitatea combustibilului poate fi îmbunãtãþitã. În multe situaþii concrete, 
ceea ce face diferenþa este a face lucrurile potrivite în mod temeinic la momentul potrivit. (Röser 
2012).

Fazele de lucru la marginea pãdurii ale lanþului de alimentare a stocului de bioenergie au cel mai 
mare efect asupra calitãþii combustibilului. Selectarea tehnologiei de recoltare ºi a metodelor de 
lucru potrivite constituie baza pentru calitatea ridicatã eficienþa de cost a alimentãrii stocului. De 
exemplu, o decizie greºitã în privinþa utilajelor sau o secþionare greºitã a buºtenilor pot cauza 
pagube serioase asupra copacilor ºi a solului, cu efecte ce pot depãºi beneficiul provenit din 
vânzarea lemnului energetic. Aceastã decizie mai poate afecta ºi disponibilitatea proprietarului de 
a mai vinde lemnul energetic în viitor.

Una dintre cele mai importante faze ale furnizãrii pentru alimentarea stocului este perioada de 
depozitare a materialului brut înaintea tocãrii ºi a transportului. Locul de stocare ar trebui sã fie 
selectat cu grijjã pentru a asigura accesul facil al utilajelor cât ºi cele mai bune condiþii de uscare 
(puncte cardinale, vânt, soare). Stivele depozitate trebuie realizate cu grijã pentru a asigura 
operaþiuni eficiente. Proprietãþile stivelor pot avea efecte asupra condiþiilor de uscare.

2.2.4.2. Standarde de calitate
Când se produc aºchiile de lemn de calitate, standardele sunt utilizate pentru a îmbunãtãþi mediul 
operaþional al lanþului de furnizare. Folosirea biomasei standardizate, de calitate uniformã, reduce 
costurile ºi emisiile în timpul procesului de producþie. Standardele fac posibilã descrierea mult mai 
detaliatã a unui combustibil, fiind de aceea utile atât producãtorului, cât ºi consumatorului. 
Dezvoltarea standardizãrii internaþionale pentru biomasã lemnoasã reprezintã un avans pentru 
pieþele internaþionale de combustibil ºi pentru asigurarea calitãþii în domeniu.

Standardizarea combustibilului lemnos solid, de exemplu a aºchiilor de lemn, reprezintã un proces 
ce s-a desfãºurat pe perioada mai multor ani. În plus faþã de acest standard internaþional se mai 
folosesc ºi standarde naþionale ºi diferite manuale (Alakangas 2012). Standardul european pentru 
biocombustibil solid a fost pregãtit de cãtre Comitetul Tehnic CEN/TC 335 pentru standardul 

european multipart, ºi este aplicabil tuturor biocombustibilor solizi proveniþi din agriculturã, 
silviculturã sau industrie (inclusiv deºeuri) (EN 14588). Standardizarea biocombustibililor solizi 
este subdivizatã în pãrþi ce includ standarde privitoare la specificarea combustibilului ºi la 
clasificarea biocombustibililor solizi în funcþie de origine ºi sursã (EN 14588), ºi pãrþi referitoare la 
determinarea calitãþii combustibilului (EN 14961). Standardul EN 14961-1 defineºte specificaþii 
pentru biocombustibili solizi, iar EN 14961-2 – 6 cuprinde standardele specifice produselor, care, 
prin urmare, definesc standardele produselor ºi specificaþiile de calitate ale produselor pentru 
consumatorul rezidenþial (Loibnegger 2011). EN 14961-4 este un standard ce defineºte calitatea 
aºchiilor de lemn.

EN 14961 este susþinut ºi de cãtre alte standarde EN, care se concentreazã în principal asupra 
controlului calitãþii ºi a testãrii mostrelor de biocombustibili solizi (Alakangas 2012):
- Asigurarea calitãþii combustibilului – standardul multipart (EN 15234)
- Recoltarea ºi prepararea de mostre (EN 14778, 14780)
- Proprietãþi fizice ºi mecanice (EN 14918)

Standardul 15234-2 defineºte asigurarea calitãþii procesului privitor la cipsurile lemnoase de-a 
lungul întregului lanþ de furnizare, definind procedurile necesare garantãrii calitãþii aºchiilor de 
lemn(controlul calitãþii). Standardul EN 14778 descrie metodele de preparare pentru recoltarea de 
testere, de ex. ca parte componentã a mãsurilor ce þin de controlul calitãþii. Standardul EN 14780 
descrie metode de preparare a testerelor în clase de mostre combinate ºi mostre de laborator 
pentru valoarea caloricã, conþinutul de umiditate, conþinutul de cenuºã, densitatea la vrac, 
durabilitatea, distribuþia dimensiunilor particulelor, pentru comportamentul la topire a cenuºii, 
compoziþia chimicã ºi impuritãþi (Loibnegger 2011).

2.2.4.3. Umiditatea

Umiditatea este unul dintre cei mai semnificativi factori ce afecteazã calitatea lemnului energetic. 
Conþinutul de umiditate influenþeazã valoarea puterii colorifice inferioare, densitatea energeticã ºi 
eficienþa combustibilului la ardere (Figura 29). Mai mult, arderea materialului lemnos umed creºte 
emisiile de monoxid de carbon, dioxid de carbon ºi de particule fine (Hakonen & Laurila 2011). 
Cerinþele legate de umiditate ale biomasei lemnoase depind puternic de mãrimea ºi tipul centralei, 
de echipamentul de combustie ºi de procesul de ardere. Pe scurt, centralele electrice ºi termice de 
micã capacitate au nevoie de combustibil mai omogen ºi mai uscat, iar centralele de medie ºi mare 
capacitate pot utiliza chiar ºi lemn energetic proaspãt.

În procesul de ardere, apa este mai întâi evaporatã din combustibil, proces care necesitã energie. A 
utiliza aºadar combustibil umed pentru producþia de energie nu este eficient; cu cât combustibilul 
este mai umed, cu atât mai multã energie este necesarã pentru a evapora apa conþinutã, ºi cu atât 
mai puþinã energie se produce. Valoarea puterii calorifice inferioare a lemnului scade în mod liniar 
pe mãsurã ce conþinutul de umiditate creºte, ºi existã astfel o scãdere mai rapidã a densitãþii 
energetice cu cât creºte conþinutul de umiditate (Figura 29). Pentru a obþine aceeaºi cantitate de 
cãldurã ºi/sau energie electricã este nevoie de o cantitate de combustibil umed mult mai mare 
decât dacã s-ar folosi unul uscat. Pe lângã aceasta, cu cât este mai mare umiditatea, cu atât mai 
multã apã este transportatã odatã cu tocãtura de lemn, ceea ce are desigur o mare influenþã asupra 
costurilor de transport. Conþinutul ridicat de umiditate îngreuneazã totodatã ºi manipularea ºi 
amestecarea combustibilului, mai ales pe timp de iarnã; combustibilul umed poate forma punþi ºi 
fragmente de gheaþã în recipientele de depozitare sau pe paturile transportoare.

Lemnul proaspãt recoltat este de obicei prea umed pentru exploatarea energeticã, trebuind de 
aceea sã fie uscat natural înaintea utilizãrii. Umiditatea proaspãtã variazã, de exemplu, în funcþie 
de specia copacilor, a compartimentului lor ºi a perioadei de recoltare. Astfel, umiditatea lemnului 
proaspãt de rãdãcinã este influenþatã de specia copacului, de perioada între doborârea finalã, 
recoltarea ciotului ºi condiþiile de umiditate a solului.
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Dincolo de umiditatea materialului proaspãt, mai poate varia ºi uscarea diferitelor specii ºi tipuri de 
copaci. Lemnul energetic este depozitat pe perioade de la câteva luni la doi ani înainte de tocare ºi 
transport. Dupã recoltare, de obicei lemnul este pus la uscare în grãmezi mici la faþa locului ºi, mai 
apoi, în grãmezi mai mari pe marginea drumului. În timpul depozitãrii (în condiþiile din teren) 
umiditatea lemnului energetic poate fi redusã la numai 20–30% (ex. Jirjis 1995, Nurmi 1999, Nurmi 
& Lehtimäki 2011), dar în condiþiile climatului din Finlanda menþinerea unui conþinut scãzut de 
umiditate de-a lungul toamnei ºi iernii este un lucru dificil, iar din practicã vedem cã lemnul se 
reumezeºte în acest rãstimp (Jahkonen et al. 2012 a). Cantitatea de ploaie ºi zãpadã absorbitã 
poate fi redusã prin acoperirea grãmezii. Acoperirea reduce umiditatea reziduurilor de la tãierea 
buºtenilor în proporþie mai mare decât pe cea a tulpinilor, deoarece suprafaþa raportatã la volum la 
reziduurile de la buºteni este mult mai mare. S-a raportat cã acoperirea reduce umiditatea la tulpini 
cu 3–6% (Nurmi & Hillebrand 2007), iar la reziduurile de la buºteni cu pânã la 10–15% (Hillebrand & 
Nurmi 2001) în timpul perioadei de stocare.

În timpul acestei perioade, umiditatea poate cauza putrezirea ºi descompunerea lemnului, ceea ce 
scade calitatea ºi conþinutul în masã uscatã a lemnului. Perioadele lungi de stocare pentru lemnul 
tocat din grãmezile de depozitare pot scãdea calitatea aºchiilor de lemn, pot reduce conþinutul de 
materie uscatã ºi pot creºte pericolul de autoaprindere, mai ales în grãmezile mari de reziduuri de la 
buºteni, dacã temperatura din interiorul grãmezilor creºte.

2.2.4.4. Impuritãþile

Impuritãþile, cum ar fi solul, pietrele, gheaþa sau bucãþile de plastic ºi metal din lemnul tocat, 
influenþeazã semnificativ atât calitatea cât ºi factorul de cost al producþiei de energie forestierã. 
Solul poate intra în grãmada de depozitare de exemplu când lemnul energetic îngheþat în sol este 
încãrcat ºi mutat spre depozitare pe marginea drumului. Aceastã depozitare este expusã la 
zãpadã, bucãþi de sol ºi la alte impuritãþi datorate degajãrii de zãpadã a drumurilor cu plugul.

Aderenþa solului la lemn este o problemã majorã în cazul cioturilor. Cantitatea de sol ataºatã 
depinde de forma ciotului, de tipul de sol, de metoda de recoltare a ciotului ºi de depozitarea 
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Figura 29:    Valoarea puterii calorifice inferioare (MJ/kg) ºi densitatea energeticã (MWh/m3) a lemnului energetic 
cu un conþinut de umiditate între 0 ºi 70%. Spectrul folosit în calculele densitãþii energetice a fost de 350–450 

kg/m3 (Jahkonen et al. 2012 b).(Metla, 2012). 

acestuia (Jahkonen et al. 2012 b). Conþinutul de cenuºã al ciotulurilor dupã o perioadã îndelungatã 
de depozitare este, conform lui Laurila ºi Lauhanen (2010), în medie de 1,7%, dar acest conþinut 
poate creºte dacã de cioturi sunt ataºate numeroase particule de sol, ajungând chiar ºi pânã la 14% 
(Alakangas 2000). Impuritãþile cauzeazã costuri suplimentare în timpul transportului spre centralã 
ºi de asemenea când solul este transportat de la centralã spre locul de debarasare.

Impuritãþi cum sunt: pietre, bucãþi de fier sau bucãþi mari de gheaþã, pot distruge paturile 
transportoare sau structura cazanelor (Figura 30). În cazanele cu pat fluidizat, solul reduce 
calitatea patului de nisip ºi poate creºte perioada pentru întreþinere ºi reparaþii ale echipamentelor 
ºi instalaþiilor. Impuritãþile se transformã de obicei în cenuºã, iar când numãrul acestora creºte, tot 
aºa creºte ºi cantitatea de cenuºã. O sporire a conþinutului de cenuºã reflectã de obicei ºi o valoare 
caloricã mai scãzutã (Jahkonen et al. 2012 b). 

Figura 30:    Bucãþi mari de gheaþã pot distruge paturile transportoare ºi cazanele (Miina Jahkonen, Finnish Forest 
Research Institute, 2013)

2.2.4.5. Compoziþia chimicã 

Compoziþia chimicã ºi conþinutul de nutrienþi al aºchiilor de lemn au un efect asupra calitãþii 
combustibilului ºi asupra procesului de producere a energiei (Alakangas 2000). În timpul 
depozitãrii, proprietãþile lemnului energetic se schimbã datoritã proceselor fizice, chimice ºi 
microbiologice. Descompunerea prin intermediul microorganismelor ºi a oxidãrii chimice produce 
cãldurã, dioxid de carbon ºi apã, iar în anumite condiþii grãmezile de aºchii de lemn acumuleazã 
atât de multã cãldurã încât riscã sã se producã autoaprinderea (Thörnqvist 1985).

Componentele organice principale ale biomasei lemnoase sunt celuloza, hemiceluloza ºi ligninul, 
care constau în principal din carbon, oxigen ºi hidrogen. Lemnul conþine de asemenea ºi compuºi 
anorganici, cum ar fi clor, azot, sulf ºi potasiu. Formarea de zgurã ºi putrefacþia reduc transferul de 
cãldurã suprafeþelor schimbãtorului de cãldurã a camerei de combustie ºi cauzeazã probleme de 
coroziune ºi eroziune, care reduc timpul de viaþã al echipamentelor. Contribuþia cea mai mare vine 
din partea particulelor anorganice (Khan et al. 2009).
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Procentaje ridicate mai ales de clor ºi elemente alcaline s-au dovedit a fi o problemã majorã în 
producerea energiei. Acele ºi frunzele sunt bogate în clor datoritã rolului acestuia în fotosintezã. La 
temperaturi ridicate, clorul poate cauza coroziunea registrelor de supraîncãlzire (Alakangas 2000, 
Khan et al. 2009). Cantitatea de clor poate fi redusã prin lãsarea la uscat a reziduurilor recoltate 
pânã când acele/frunzele îºi pierd culoarea verde (Alakangas 2000). Alcalinele, în combinaþie cu 
siliciul formeazã silicaþii, care se topesc sau devin mai moi la temperaturi mai scãzute într-un cazan, 
iar alcalinele împreunã cu sulful formeazã sulfaþi alcalini pe suprafeþele de transfer de cãldurã. În 
cazanele cu pat fluidizat, clorul, potasiul ºi siliciul cauzeazã de asemenea probleme de granulare 
(Khan et al. 2009). Metalele alcaline ce reacþioneazã cu siliciul din cenuºã pot bloca conductele de 
aer ale cazanului. De obicei, biomasa conþine doar puþin siliciu, dar contaminanþii din sol sporesc 
cantitatea ºi riscul de dificultãþi operaþionale cauzate de siliciu (McKendry 2002). 

2.2.4.6. Dimensiunile particulelor

Dimensiunea particulelor aºchiilor de lemn depinde de materialul brut, de specia de copac, de 
conþinutul de umiditate, de experienþa operatorului ºi de tipul de mentenanþã a maºinii de tocare a 
lemnului. Tocarea este o mãrunþire cu ajutorul unor scule ascuþite, de obicei la viteze mari. Tocarea 
este folositã de obicei pentru lemn de formã rotundã, pentru copaci întregi ºi pentru reziduurile de la 
recoltare. Tocãtoarele sunt sensibile la impuritãþi, bucãþi de metal ºi pietre care pot distruge lamele; 
impuritãþile mai mici, cum ar fi nisipul, tocesc lamele. Procesul de Hogging este o mãrunþire cu 
ajutorul sculelor boante (strivire sau abraziune), ºi poate avea loc fie la viteze mari, ori la viteze mici 
(Kofman 2013 b). Buturugile conþin întotdeauna ceva sol ºi pietre, astfel cã ei sunt întotdeauna 
striviþi prin intermediul sculelor boante.

Factorul de volum solid depinde de tehnicile de tocare/strivire ºi de transport. El indicã câþi metri 
cubi solizi conþine un metru cub ster (Alakangas 2005). Factorul de volum solid depinde de forma ºi 
dimensiunea aºchiilor de lemn, de specia lemnului,  tipul lemnului ºi de metoda de încãrcare. 
Lungimea optimã a unei aºchii de lemn este de obicei de 30–40 mm. Pentru consumatorii finali, o 
dimensiune uniformã a particulei ar fi optimã. Totuºi, dimensiunea aºchiei de lemn în volumul unei 
livrãri nu este uniformã, iar aºchiile mai mici tind sã umple spaþiile dintre aºchiile mai mari în timpul 
încãrcãrii ºi al transportului. Ajunse la centralã, particulele mai lungi ºi crengile cauzeazã formarea 
de punþi ºi pot bloca paturile transportoare, iar particulele fine pot bloca conductele de aducþie de 
aer ale unui cazan, astfel încât, în cazanele cu pat fluidizat, combustia particulelor fine sã aibã loc în 
aer ºi nu pe patul de nisip, unde ar fi normal sã se desfãºoare (Kofman 2013a). Piesele care sunt 
prea mari ard la o temperaturã mult prea mare, ceea ce cauzeazã sinterizarea nisipului în cazan. 
Particulele fine blocheazã de asemenea miºcarea aerului în interiorul stivei de depozitare ºi 
încetinesc astfel procesul de uscare a lemnului.

2.2.4.7. Originea lemnului

Originea lemnului poate fi consideratã ca fiind unul din factorii de calitate ai tocãturii de lemn. 
Producþia de energie din biomasã forestierã va fi supusã tot mai mult unui control detaliat pe întreg 
teritoriul Comunitãþii Europene (EC). Directiva nr. 2009/28/CE referitoare la promovarea utilizãrii 
energiei din surse de energie regenerabilã (numitã în continuare directiva SRE) defineºte criteriile 
de sustenabilitate ºi verificarea conformitãþii cu ajutorul criteriilor de sustenabilitate pentru 
combustibili lichizi ºi biolichide. Este foarte probabil ca biocombustibilii solizi sã fie supuºi aceluiaºi 
control în viitor.

Directiva SRE stipuleazã cã indiferent dacã materiile prime ale biocombustibililor sau ale 
biolichidelor sunt cultivate în interiorul sau în exteriorul spaþiului Comunitãþii Europene, materiile 
prime trebuie sã îndeplineascã criteriile de sustenabilitate pentru ca producþia de energie din 
biocombustibili ºi biolichide sã poatã fi luatã în considerare pentru scopuri cum ar fi þintele naþionale 
de producere a energiei din surse regenerabile, conformitatea cu obligaþiile referitoare la energia 
produsã ºi eligibilitatea pentru sprijin financiar pentru consumul biocombustibililor ºi al biolichidelor. 
Referitor la utilizarea biomasei forestiere, criteriile de sustenabilitate ale directivei SRE abordeazã 

teme precum reducerea gazelor de serã, diversitatea biologicã, schimbari în utilizarea terenurilor ºi 
desecarea zonelor ce conþin turbã.

În Finlanda, cerinþele de sustenabilitate ale directivei SRE ºi ale legislaþiei naþionale nu sunt 
problematice din perspectiva posibilitãþii de utilizare a materiei prime. Majoritatea aºchiilor de lemn 
sunt produse în strânsã legãturã cu activitãþile forestiere, cum ar fi rãririle pre-comerciale ºi 
recoltarea de cherestea. Zonele de protecþie a naturii ºi alte habitate naturale valoroase sunt fie 
protejate sau operaþiile de recoltare sunt limitate de lege. Totuºi, directiva SRE cere ca originea 
materiilor prime ºi conformitatea cu criteriile de sustenabilitate trebuie sã fie verificate de 
producãtorii de biocombustibili ºi de biolichide. Aceastã cerinþã creeazã costuri suplimentare 
pentru producãtori, datoritã faptului cã originea oricãrei materii prime trebuie astfel verificatã.

3     Tehnologii de combustie ºi sisteme de încãlzire

3.1. Parametrii care influenþeazã procesele de ardere a biomasei

Urmãtorii parametri sunt importanþi în ceea ce priveºte influenþa asupra factorilor procesului de 
combustie a biomasei:
?Calitatea combustibilului
?Temperatura de combustie
?Amestecul gazelor de ardere în focar 
?Timpul petrecut de gazele de ardere în focar
?Controlul procesului

3.1.1. Calitatea combustibilului

?Tipul combustibilului
?Dimensiunea, densitatea ºi porozitatea particulelor de combustibil
?Conþinutul de umiditate 
?Compoziþia combustibilului (=> Pcs)
?Conþinutul de substanþe volatile ºi conþinutul de elemente solide de ardere
?Comportament termic de descompunere
?Conþinutul ºi comportamentul cenuºii

Tehnologia de ardere trebuie sã fie adaptatã corect la calitatea combustibilului!

3.1.2. Temperatura de ardere

?Temperaturã prea scãzutã de combustie
?CO (oxid de carbon) ºi emisii TOC (nivel total de carbon organic) ridicate, ardere incompletã
?Temperaturã prea ridicatã de combustie
?Probleme legate de formarea de zgurã în focar
?Probleme cu formarea de depozite de cenuºã durã în focar ºi cazan 

=> reducerea duratei de viaþã ºi costuri crescute de mentenanþã, cât ºi de curãþare a focarului ºi a
cazanului

?Controlul temperaturii de ardere
?Prin intermediul recirculãrii gazelor de ardere
?Prin intermediul suprafeþelor rãcite
?Combinaþie între a) ºi b)

Fãrã aplicarea recirculãrii gazelor de ardere, temperatura de combustie depinde de compoziþia 
combustibilului, de valoarea excesului de aer ºi de temperatura aerului de ardere.
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3.1.3. Timpul de amestecare ºi staþionare

?Distribuþia combustibilului
¡ Distribuþia omogenã a combustibilului pe patul de combustie este o cerinþã de bazã pentru 

combustia eficientã cu emisii scãzute.
?Fazele ºi distribuþia aerului`

! Oferã posibilitatea de a reduce emisiile de CO ºi de Nox.
?Amestecul gazelor

! Relevantã pentru o ardere completã a gazelor ºi pentru emisii scãzute de CO ºi de TOC.
! Poate fi atins prin proiectarea adecvatã a geometriei, a numãrului ºi a poziþiilor supapelor 

secundare de aducþie de aer, cât ºi prin geometria focarului.
?Timpul de staþionare a gazelor de ardere în partea focarului cu temperaturi ridicate  

! Ar trebui sã fie suficient de lung pentru a obþine o ardere completã a gazelor.

3.1.4. Controlul procesului 

?Controlul sarcinii
! Procesul ar trebui condus în aºa fel încât sã decurgã cât mai uºor posibil. Operaþiile “Stop-

and-Go” ar trebui evitate.
?Fazele ºi distribuþia aerului (controlul arderii).

! Strategia de control a procesului oferã posibilitãþi în direcþia unei distribuþii flexibile a aerului 
de ardere în focar, ca bazã pentru un concept de ardere cu emisii reduse.

Nivelul excesului de aer poate influenþa procesul de ardere dupã cum urmeazã:
O valoare prea scãzutã a excesului de aer poate conduce la producerea de emisii ridicate de CO ºi 
de TOC.
O valoare prea ridicatã a excesului de aer poate conduce la:

-  Emisii de CO mai mari
-  Debit crescut de gaze de ardere => energie mai mare consumatã pentru ventilatoarele de 

              ardere ºi necesitã unitãþi de ardere mai mari
-  Eficienþã termicã redusã pentru unitatea de ardere, datoritã pierderilor mai mari de cãldurã 

              în gazele de ardere
-  Creºterea numarului particulelor de combustibil nears antrenate, provenite din patul de 

              combustie => cantitãþi mai mari de cenuºã zburãtoare

?Controlul temperaturii
-  Ar trebui implementat un control adecvat al temperaturii din focar, pentru a evita 

        problemele create de formarea de zgurã ºi depuneri, cât ºi pentru a garanta o ardere 
completã.
?Controlul presiunii

-  Exaustorul ar trebui controlat cât se poate de bine.

3.2. Cazane cu funcþionare cu biomasã

3.2.1. Arzãtoare cu alimentare în partea superioarã

Arzãtoarele cu alimentare în partea superioarã au fost dezvoltate special pentru arderea peleþilor în 
unitãþi de micã capacitate. Peleþii cad prin canal în patul de ardere pe grãtar. În timpul combustiei, 
peleþii cad din partea de sus a patului de ardere spre baza lui, în timp ce aerul pentru combustia 
primarã se miºcã în direcþia opusã. Timpul lung de staþionare a peleþilor în patul de ardere are ca 
rezultat o ratã mare ardere completã. Separarea sistemului de alimentare de patul de ardere 
asigurã o protecþie eficientã împotriva post-combustiei în camera de depozitare. Distanþa potrivitã 
între retorta de combustie ºi sistemul de alimentare previne aprinderea prematurã a peleþilor în 
sistemul de alimentare.

Cenuºa este îndepãrtatã manual sau mecanic, prin folosirea unui grãtar de descãrcare. Acest 
sistem de alimentare permite alimentarea precisã a peleþilor în funcþie de necesarul energie ºi, prin 
urmare, este folosit frecvent în focare cu fluxuri termice nominale foarte scãzute.

3.2.2. Arzãtoare cu alimentare în partea inferioarã

În arzãtoarele cu alimentare prin partea inferioarã (alimentator inferior sau arzãtoare cu retortã 
inferioarã), combustibilul este alimentat în partea inferioarã a retortei de combustie. Peleþii se 
miºcã în sus în cursul proceselor care decurg (de uscare, de gazeificare ºi de ardere). Dupã ce s-a 
efectuat arderea completã, cenuºa remanentã este îndepãrtatã din zona de combustie. Ea cade de 
pe marginea retortei într-un colector de cenuºã sau un grãtar mobil este folosit pentru îndepãrtarea 
cenuºii.

Aerul primar este introdus în retorta de combustie pe aceeaºi direcþie ca ºi combustibilul. Aerul 
secundar de ardere poate fi introdus în camera de combustie printr-un inel de aer plasat pe 
marginea retortei de combustie sau prin canale separate de aer. În primul caz, arzãtorul cu 
alimentare inferioarã este o unitate foarte compactã în care sunt integrate toate dispozitivele 
necesare unei arderi satisfãcãtoare.

Arzãtoarele cu alimentare inferioarã sunt potrivite pentru combustia aºchiilor de lemn cu degajare 
redusã de cenuºã ºi pentru combustibili sub formã de peleþi. Aceste arzãtoare sunt indicate pentru 
unitãþi cu capacitãþi nominale cu valori între 10 kW ºi 2,5 MW.

3.2.3. Arzãtoare cu alimentare orizontalã

Principiul arzãtoarelor cu alimentare orizontalã este similar celui al arzãtoarelor cu alimentare 
inferioarã. Combustibilul este introdus în camera de combustie prin lateral (cu sau fãrã grãtar). În 
timpul combustiei, combustibilul este miºcat sau împins pe plan orizontal de la zona de alimentare 
spre cealaltã parte a plãcii sau grãtarului de împingere. În timpul parcurgerii acestui drum au loc 
uscarea, gazeificare ºi combustia solidã. Cenuºa remanentã cade într-un container pentru cenuºã.

Aerul primar este introdus în zona de ardere prin grãtar sau, dacã nu este grãtar, prin supape sau 
canale de aer. Arzãtoarele cu alimentare orizontalã pot arde aºchii de lemn ºi peleþi ºi sunt indicate 
pentru unitãþi cu capacitãþi nominale cu valori între 15 kW ºi 20 MW.

O clasificare detaliatã a sistemelor automate de ardere a biomasei este prezentatã în Tabelul 3.
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Tabelul 3: Clasificare detaliatã a sistemelor automate de ardere a biomasei (Hartmann et al. 2003).

3.3. Cazane cu funcþionare cu biomasã

O centralã termicã cu funcþionare cu combustibil solid are în componenþã un numãr de elemente 
care poate varia în funcþie de tipul combustibilului ºi de metoda de ardere. Orice centralã termicã cu 
funcþionare cu combustibil solid dispune de (cel puþin)  o zonã de recepþie a combustibilului, o zonã 
de depozitare a combustibilului, echipamente de manipulare a combustibilului, instalaþii de ardere 
a combustibilului, cazane, echipamente pentru curãþarea gazelor de ardere, instalaþie de evacuare 
a gazelor de ardere (coº de fum), echipamente de manipularea cenuºii ºi echipamente de control. 
La nivel rezidenþial (de exemplu la cazanele din sisteme de termoficare de micã capacitate) 

cerinþele tehnice pentru automatizarea sistemului sunt mai mici, iar cerinþele legate de calitatea 
combustibilului sunt mai mari (Jalovaara, et al. 2003, Saramäki 2007, Energiateollisuus ry, 
Ympäristöministeriö 2012).

3.3.1. Recepþionarea ºi depozitarea combustibilului 

Facilitãþile de stocare pot consta din silozuri (Figura 31), din zone exterioare de depozitare (Figura 
32) sau din alte clãdiri unde poate fi stocat combustibilul (Figura 33). Facilitãþile de depozitare se 
pot afla fie în amplasamentul centralei sau, dacã vorbim despre un depozit-tampon, la anumitã 
distanþã de centralã. Dacã se folosesc cantitãþi mari de combustibil, cum ar fi de exemplu în 
centralele de termoficare de medie ºi mare capacitate care utilizeazã sistemul de ardere cu pat 
fluidizat, atunci combustibilul este depozitat de obicei afarã, fãrã vreun acoperiº, pentru a se 
economisi costurile de construire a unei clãdiri de depozitare. În centralele cu ardere cu pat fluidizat 
nu este necesar ca conþinutul de umiditate sã fie acelaºi peste tot, cãci combustibilii mai umezi pot fi 
amestecaþi cu cei mai uscaþi, ceea ce înseamnã cã pot fi utilizate ºi depozite exterioare.

Figura 31:    Siloz de combustibil (foto: Multiheat.fi). Figura 32:    Zonã exterioarã de depozitare a 
combustibilului (foto: EUBIONET2).

Figura 33:    Construcþie de depozitare a aºchiilor de 
lemn (foto: Uusimaaseutu.fi).

Figura 34:    Descãrcarea aºchiilor de lemn într-un 
depozit de combustibil (foto: Alakangas, 2013).

Silozurile ºi depozitele sunt dimensionate în aºa fel încât sã poatã conþine o cantitate suficientã de 
combustibil pentru funcþionarea o perioadã de timp în regim maxim. Mãrimea centralei, 
combustibilul folosit, capacitatea de transport a vehiculelor ºi organizarea transportului dicteazã 
recepþia combustibilului ºi cerinþele sistemului de depozitare. O regulã generalã de apreciere a 
situaþiei este cã mãrimea stocului trebuie sã fie de cel puþin 1,5 ori capacitatea de transport a 
vehiculului. Pe de cealaltã parte, în cazul în care pe durata  

Principiu Variaþie Tip Schemã Flux nominal Combustibil 

Alimentare 

inferioarã 
  

de la 10 kW 

(pânã la 2,5 

MW) 

Peleþi, aºchii de 

lemn 

Ardere cu 

grãtar 

grãtar fix de la 35 kW 
Peleþi, aºchii de 

lemn 

grãtar mobil 

(grãtar cu 

pendulare) 

e la 100 kW 

(pânã la > 

20 MW) 

scoarþã

Peleþi (de 

la 15 kW), 

aºchii de lemn, 

rumeguº, 

 

Ardere cu 

placã de 

împingere 

(fãrã grãtar)

cu apã rãcire  

sub patul de 

ardere 

de la 25 kW 

(pânã la 800 

kW) 

Peleþi (de la 15 

kW), aºchii de 

lemn, paie, 

cereale 

Alimentare 

orizontalã 

fãrã apã de 

rãcire patul 

de ardere

de la 25 kW 

(pânã la 800 

kW)

Peleþi (de la 15 

kW), aºchii de 

lemn 

Alimentare 

superioarã

Cu grãtar 

ardere cu 

grãtar cu 

descãrcare 

de la 15 kW 

(pânã la 30 

kW) 

Peleþi, posibil ºi 

aºchii de lemn 

de foarte bunã 

calitate

Fãrã grãtar

Ardere cu 

retortã 

De la 6 kW 

(la 30 kW) 

Peleþi, posibil ºi 

aºchii de lemn 

de foarte bunã 

calitate

Ardere în 

tunel 
De la 10 kW aºchii de lemn 
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 sfârºitului de sãptãmânã nu au loc livrãri de combustibil, stocul ar trebui sã fie suficient pentru cel 
puþin 64 de ore de funcþionare la capacitate maximã. Construirea de silozuri ºi de clãdiri de 
depozitare ar trebui sã þinã cont de modul în care combustibilul va fi descãrcat în depozit. Conþinutul 
de energie ºi densitãþile materiei combustibile: depozitarea trebuie sã fie dimensionatã cel puþin 
pentru valorile minime ale conþinutului energetic ºi ale densitãþii materiei combustibile.

Uºile încãperilor de depozitare trebuie sã fie suficient de mari ºi de larg deschise (Figura 33), iar 
înãlþimea de descãrcare a punctului de descãrcare ar trebui sã fie potrivitã în aºa fel încât 
camioanele ºi tractoarele sã poatã descãrca cu uºurinþã (Figura 34) (Saramäki 2007, 
Energiateollisuus ry, Ympäristöministeriö 2012).

3.3.2. Alimentarea cu combustibil

Odatã ce tocãtura sau alt tip de combustibil lemnos este descãrcat în siloz sau în alt sistem de 
depozitare,  trebuie sã fie transportatã cãtre arzãtor. Pentru aceasta sunt folosite descãrcãtoare ºi 
paturi transportoare. Degajatoarele ºi descãrcãtoarele deplaseazã combustibilul din depozit 
pentru ca paturile transportoare sã îl transporte înainte. În funcþie de tipul ºi forma depozitului ºi de 
tipul de combustibil sunt utilizate mai multe sisteme.

Combustibilul din depozit poate fi miºcat cu alimentatoare cu rotor, cu descãrcãtoare cu barã (sau 
cu lamã, sau cu pat mobil) sau cu melci de descãrcare a aºchiilor de lemn. Dispozitivele cu rotor pot 
fi folosite pentru a descãrca silozuri sau buncãre de depozitare ºi containere. Un dispozitiv cu rotor 
este prins în mijlocul zonei de depozitare, iar dispozitivul se roteºte, împreunã cu braþele sale, 
miºcând astfel combustibilul în depozit. Un melc este de obicei ataºat unui astfel de dispozitiv cu 
rotor (Figurile 35 ºi 36), sau un descãrcãtor cu barã deplasabilã este conectat la un forwarder cu 
melc (Figura 37), care miºcã combustibilul spre camera de combustie. În instalaþii de mare 
capacitate se pot folosi descãrcãtoare cu lanþ (Figura 38), acolo unde dispozitivele cu lamã sunt 
miºcate în depozit prin intermediul unui lanþ. Sistemul-barã, denumit totodatã sistem cu lamã sau 
cu podea deplasabilã, este de asemenea potrivit pentru buncãre sau silozuri rectangulare sau 
pãtrate, cu podea planã (Saramäki 2007, Energiateollisuus ry, Ympäristöministeriö 2012).

Figurile 35 ºi 36:    Alimentator cu rotor (photo: Kardonar.com).

Figura 37:    Un descãrcãtor-barã hidraulic cu forwarder 
sub formã de melc. Combustibilul este împins de la 
depozit pe partea dreaptã cãtre melc 
(foto: EUBIONET2).

Figura 38:    Descãrcãtor cu lanþ (foto: EUBIONET2).

3.3.3.1. Arderea cu alimentator

Arderea cu alimentator este cel mai potrivit sistem de ardere pentru cazane de micã capacitate, 
pentru un consumator rezidenþial individual, cu o putere de pânã la 100 kW. Cele mai mari aplicaþii 
cu alimentator pot avea o putere de pânã la 3 MW. Un arzãtor cu alimentator consumã 
combustibilul (de obicei aºchii de lemn, cereale, brichete sau peleþi) chiar în punctul de ardere, 
unde combustibilul este alimentat în mod automat, ºi nu în cazanul propriu-zis. Combustibilul este 
transportat cãtre arzãtor prin intermediul unui melc, iar aerul este suflat de sub combustibil, ca aer 
primar, dar ºi pe deasupra combustibilului ca aer secundar (Figura 39). O flacãrã mare se întinde 
prin corpul cazanului, încãlzind agentul termic. Combustibilul umed este uscat în melc de cãtre 
cãldura degajatã de tocãtura de lemn din arzãtor. Cenuºa este îndepãrtatã cãtre finalul procesului 
de combustie, prin cãdere liberã ºi este depozitatã într-un container de cenuºã.

Figura 39:    Arzãtor tipic cu alimentator (foto: EUBIONET2).

Depozit 
combustibil

Cazan

3.3.3. Tehnologia de ardere

Combustibilul lemnos poate fi ars, în cel mai simplu mod, prin utilizarea unui alimentator, un sistem 
de ardere cu grãtar sau cu pat fluidizat. Arzãtoarele cu alimentator sunt foarte frecvente în ferme ºi 
sunt potrivite pentru arderea la scarã micã în principal a aºchiilor de lemn. Arderea cu grãtar este 
utilizatã în centrale termice de micã ºi medie capacitate termicã, în timp ce sistemul de ardere cu 
pat fluidizat se utilizeazã în surse de cãldurã de mare capacitate.



37 38

Arzãtoarele cu alimentator sunt disponibile într-o mare varietate de dimensiuni. De obicei, silozurile 
pentru cazane de micã capacitate sunt umplute manual (siloz pentru o zi - de obicei de 0,5 m3). 
Cazanele de capacitate mai mare au silozuri mai cuprinzãtoare, de exemplu de 8 m3, ºi pot fi 
umplute prin intermediul cupei frontale a unui tractor. Toate silozurile mai mari de 0,5 m3 trebuie sã 
fie plasate într-o încãpere separatã de depozitare a combustibilului sau în afara sãlii cazanului, 
pentru a putea respecta reglementãrile de protecþie împotriva incendiilor (Figurile 40 ºi 41).

Figura 40:    Arzãtor cu alimentator încãrcat manual (40 
kW) ºi un cazan (30 kW), sistem comun pentru o 

3locuinþã pentru o singurã familie (container de 0,5 m ).

Figura 41:    Arzãtor cu alimentator ºi container de 8 m3 
pentru sisteme de ardere cu puteri termice între 40–500 
kW (bioenergianeuvoja.fi).

Conþinutul maxim de umiditate pentru combustibilul utilizat în sisteme cu acest tip de arzãtor este 
de 45%. De obicei, cu cât un sistem este de capacitate mai micã, cu atât este mai mare necesarul 
de combustibil de calitate (dimensiune omogenã a particulelor, conþinut scãzut de umiditate, fãrã 
pietre, fãrã particule lungi sau alte impuritãþi) (Jalovaara, et al. 2003, Saramäki 2007, 
Energiateollisuus ry, Ympäristöministeriö 2012).

3.3.3.2. Arderea cu grãtar

Arderea cu grãtar a fost destinatã iniþial ca sistem de ardere a cãrbunelui. De obicei, acest tip de 
ardere este folosit la scarã mare pentru arderea biomasei. Combustia cu grãtar este potrivitã pentru 
centralele termice cu puteri sub 30 MW, cu utilizare de combustibil solid. Combustia cu grãtar este 
folositã ºi în case monofamiliale (15–40 kW), în cazane din clãdiri mai mari sau în grupuri de clãdiri 
(40–400 kW) ºi în centrale termice din cadrul sistemelor de termoficare de cartier (400 kW – 20 
MW). Grãtarele sunt suprafeþe mecanice pe care combustibilul este ars. Grãtarele pot fi fixe sau 
mobile, pot fi plane sau cu înclinare. Deschiderile dintre barele grãtarului furnizeazã aerul primar 
pentru procesul de combustie.  În prima secþiune a grãtarului, acolo unde este alimentat cu 
combustibil, acesta se usucã ºi se încãlzeºte folosind combustibilul ce arde înaintea sa în camera 
de combustie. La finalul grãtarului, singura substanþã remanentã este cenuºa. În timpul combustiei 
pe grãtar, combustibilul este gazeificat în aerul primar, iar aerul secundar este folosit pentru 
arderea gazelor. Cãldura este recuperatã în zona de convecþie. Existã diferite tipuri de grãtar, toate 
având însã metode puþin diferite de operare. 

Aceste tipuri sunt:
?grãtar plat, fix;
?grãtar fix, înclinat;
?grãtar mobil, înclinat;
?grãtar mobil, rotativ, înclinat;
?grãtar-lanþ;
?alte grãtare speciale (grãtare de incinerare a deºeurilor).

Aceste tipuri sunt:
?grãtar plat, fix;
?grãtar fix, înclinat;
?grãtar mobil, înclinat;
?grãtar mobil, rotativ, înclinat;
?grãtar-lanþ;
?alte grãtare speciale (grãtare de incinerare a deºeurilor).

Grãtarele mici sunt de obicei rãcite cu aer primar, iar cele mai mari cu apã de rãcire recirculatã. 
Odatã cu tehnologia modernã pentru grãtare, combustibilul eterogen de tip biomasã poate fi ars în 
mod eficient. Cu grãtare specializate, combustibilul cu un conþinut de umiditate de pânã la 65% 
poate fi ars ºi tehnologia de alimentare este cea care stabileºte limitele în privinþa mãrimii 
particulelor, nu tehnologia grãtarului. Combustibilul potrivit cuprinde ºi scoarþã (posibil amestecatã 
cu rumeguº ºi reziduuri de la tãieri), aºchii de lemn rezultate în urma tãierii buºtenilor, cât ºi, într-o 
micã mãsurã, biomasã agricolã, cum ar fi paie ºi trestie.

Grãtarele fixe sunt în principal destinate pentru locuinþe unifamiliale, ele fiind totuºi destul de 
pretenþioase în privinþa tipului ºi a umiditãþii combustibilului folosit. Din moment ce grãtarul este 
static, el lasã puþin loc de ajustãri. Combustibilul este alimentat în partea de sus a grãtarului (grãtar 
înclinat) ºi coboarã de-a lungul grãtarului prin gravitaþie ºi, în cazul grãtarului plat, el este alimentat 
direct pe grãtar. Grãtarele fixe (Figura 42) sunt economice, dar dat fiind gradul lor scãzut de 
ajustabilitate, este necesar un sistem de alimentare 

Figura 42:    BioGrãtar - arzãtor pentru combustibili umezi (Metso Power, spectru de putere 4 – 20 MW). 
Alimentarea combustibilului se face prin intermediul unui melc, de jos cãtre centrul grãtarului. Combustibilul se 

usucã în mijlocul grãtarului cu ajutorul cãldurii emise de la cãrãmida refractarã ºi de la flãcãrã, fãrã a interacþiona 
cu combustibilul care arde în zona de combustie. De la centru, combustibilul se deplaseazã cãtre cercul exterior al 

grãtarului, miºcat de cãtre alimentatoarele de combustibil ale grãtarului. Dupã o ardere aproape completã a 
carbonului, cenuºa cade de pe marginea grãtarului spre partea de destinatã stocãrii, unde se aflã apã pentru 

stingere (foto: Metso Power).
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manualã. Aerul pentru combustia primarã este furnizat de dedesubt, prin gratiile grãtarului, ceea ce 
grãbeºte totodatã ºi uscarea combustibilului. Procesul de combustie încãlzeºte ºi grãtarul, iar 
acesta poate fi rãcit cu ajutorul conductelor de apã din el sau prin intermediul aerului de combustie 
primarã. Dacã se foloseºte combustibil umed, acesta trebuie sã fie încãlzit cu aer preîncãlzit, 
pentru a face posibilã o ardere completã. Combustibilul trebuie sã fie dispersat în mod egal pe 
grãtar, ºi trebuie sã fie prezentã o cantitate suficientã de combustibil. Cenuºa este colectatã la 
finalul procesului într-un container, putând fi îndepãrtatã cu ajutorul unui melc sau al unei lame.

Figura 43:    Sistem de grãtar fix. Soluþiile cu 
grãtare cu trepte fixe sunt excelente pentru 
centralele termice cu funcþionare cu aºchii de 
lemn. Grãtarul tradiþional cu trepte fixe este 
eficient din perspectiva costurilor ºi reprezintã o 
soluþie bine verificatã pentru categoria de putere 
700 - 3.000 kW (foto: Ariterm Group).

Principiul de bazã al grãtarului mobil (Figura 43) este asemãnãtor cu cel al grãtarului fix; el 
opereazã ca o suprafaþã de ardere, în timp ce usucã totodatã combustibilul care nu a fost deja 
aprins. Un grãtar cu trepte este pus în miºcare de cãtre cilindri ºi pompe hidraulice, ceea ce face ca 
combustibilul sã se rostogoleascã de sus în jos. Dacã existã grupuri de combustibil aprins, prin 
acest proces ele sunt reduse în mod eficient la grupuri mai mici. Grãtarele mobile pot fi totodatã 
miºcate de cãtre un lanþ, grãtarele orizontale sunt legate unele de altele printr-un lanþ. 
Combustibilul este alimentat de la celãlalt capãt, ºi odatã ce grãtarele cu lanþ au transferat 
combustibilul spre finalul camerei de combustie, cenuºa cade în container. Avantajele utilizãrii 
grãtarelor mobile sunt cã ele fac posibilã combustia unor combustibili de calitate mai scãzutã, iar 
procesul de combustie este mai curat, din moment ce miºcarea grãtarului minimizeazã cantitatea 
de combustibil ars incomplet prin aceea cã îl separã în grupuri mai mici (Saramäki 2007, 
Energiateollisuus ry, Ympäristöministeriö 2012).

Figura 44:    Un sistem cu grãtar mobil, produs 
pentru scara de putere 40 – 1.500 kW. Un grãtar 
mobil cu bioarzãtor este proiectat sã foloseascã 
diferite tipuri de biocombustibil solid. Arzãtorul 
este capabil sã foloseascã aºchii de lemn de 
calitate variabilã, peleþi de lemn, de turbã, 
biomasã de turbã ºi diferite tipuri de biomasã 
agricolã. Grãtarul arzãtorului este complet mobil, 
iar acest lucru face posibil amestecul eficient al 
combustibilului pe suprafaþa sa. Mobilitatea 
grãtarului îmbunãtãþeºte transportul cenuºii de la 
capãtul de ardere spre compartimentul de cenuºã 
(foto: Ariterm Group).

3.3.3.3. Ardere în pat fluidizat 

Cazanele cu ardere în pat fluidizat sunt adecvate pentru centrale termice de capacitate mai mare 
fiind bine reprezentate în gama de puteri termice începând cu 10 MWth, deºi existã ºi instalaþii cu 
capacitate de 2 MW. Aceste echipamente pot fi împãrþite în douã grupãri, în funcþie de 
caracteristicile lor operaþionale: cazane cu pat fluidizat circulant (CFB) ºi cazane cu pat fluidizat în 
fierbere (BFB). Tehnologia CFB este de obicei disponibilã la o scarã de puteri >100 MW ºi din acest 
motiv acest raport se va concentra pe tehnologia BFB. În cazanul cu pat fluidizat se face 
alimentarea cu combustibil, dupã care combustibilul este pus în miºcare de dedesubt prin 
intermediul aerului. Patul este alcãtuit din nisip sau minerale fierbinþi ºi, când combustibilul intrã în 
contact cu substanþele fierbinþi, este repede vaporizat ºi aprins. Pe lângã nisip sau minerale fierbinþi 
se poate folosi ºi cenuºã; de asemenea pe pat mai existã ºi cenuºã provenitã de la combustibilul 
însuºi. Ca urmare a circulaþiei aerului, patul material, care de obicei este format din nisip ºi 
combustibil, pluteºte în focar, mai mult sau mai puþin în mod asemãnãtor cu un fluid.

În general la arderea biomasei sunt folosite douã tipuri de cazane cu pat fluidizat: pat fluidizat în 
fierbere ºi pat fluidizat circulant. Se folosesc de asemenea ºi alte diferite versiuni ale acestor paturi. 
Combustibilul este introdus în cazan prin partea superioarã, sau de jos prin melci, prin suflante 
pneumatice sau prin dispersoare. Procesul de ardere este stabil ºi are loc la o temperaturã mai 
degrabã joasã, de 750–900°C, ceea ce duce la emisii mai reduse de NOx ºi SOx. Patul fluidizat 
suportã amestecuri de carburant de diferite calitãþi ºi conþinuturi de umiditate. Combustibilii uzuali 
de tip biomasã sunt aºchii de lemn, scoarþã, rumeguº ºi turbã mãcinatã (Jalovaara, et al. 2003, 
Saramäki 2007, Energiateollisuus ry, Ympäristöministeriö 2012).

Figura 45:    Cazan cu pat fluidizat în fierbere (imagine: Metso Power).

Combustia particulelor 
volatile ºi fine

Uscare ºi volatilizare

Arderea particulelor mari

Podea cu jet de apã

Aer de supraardere

Alimentarea cu combustibil

Eliminarea materialului
nepotrivit
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3.3.4. Prelevarea de probe de combustibil

Furnizorii de combustibil sunt adesea plãtiþi în funcþie de conþinutul energetic al combustibilului 
livrat ºi de aceea conþinutul de umiditate ºi densitatea combustibilului trebuie sã fie determinate. Un 
alt factor important este volumul încãrcãrii. Cu ajutorul acestor trei factori poate fi determinat 
conþinutul energetic al fiecãrei încãrcãturi de combustibil livrate.

Pentru rezultate cât mai precise se recomandã ca prima datã, dacã se poate, sã se preleveze probe 
din fluxurile de combustibilul descarcate din mijloacele de transport. Combustibilul descãrcat ºi 
aºezat în stive pentru depozitare poate avea diferite straturi de umiditate, ceea ce face dificilã 
recoltarea unei probe reprezentative, dar se recomandã ca cel puþin 10 probe sã fie prelevate de la 
camion ºi mai apoi amestecate pentru a se forma o probã combinatã (50 litri). Proba combinatã 
este mai apoi divizatã pentru a se alcãtui o probã de analizã pentru determinarea conþinutului de 
umiditate prin metoda conului ºi metoda sfertului.

Figura 46:    Umpleþi containerul (0,05 m3, 50 litri) ºi lãsaþi-l în cãdere liberã de la 15 cm înãlþime pe o suprafaþã 
lemnoasã. Repetaþi ºocul de douã ori (fotografia din stânga) ºi mai apoi îndepãrtaþi surplusul de material folosind o  
micã riglã, care este aplicatã peste muchia containerului într-o miºcare oscilatorie (fotografia din mijloc). Cântãriþi 

containerul (poza din dreapta). Masa probei este masa totalã minus masa containerului gol (mãsurat anterior) 
(poze: SolidStandards).

Figura 47:    Analiza umiditãþii prin metoda conului ºi a sfertului. Efectuaþi separarea de câte ori este nevoie pentru 
a obþine o probã de umiditate pentru analizã (cu cel puþin 300 g) (fotografii: SolidStandards).

Conþinutul de umiditate la intrare în incinta centralei poate fi analizat folosind un simplu cuptor de 
bucãtãrie, prin uscarea probei (cu o greutate de cel puþin 300 de grame) într-un cuptor la 105 oC pe 
durata a 24 de ore. Valoarea conþinutului de umiditate  se obþine prin compararea masei probei 
înainte ºi dupã uscare. Analiza densitãþii ster este realizatã folosind un container de 50 de litri. Este 
posibil sã se combine, la o probã, conþinutul de umiditate ºi densitatea ster. Prima datã se 
analizeazã densitatea conform Figurii 46, ºi mai apoi proba este divizatã pentru analiza umiditãþii 
prin metoda conului ºi a sfertului, conform Figurii 47 (SolidStandards-project, Jalovaara, et al. 
2003).

3.4. Sisteme de alimentare centralizatã cu cãldurã cu funcþionare cu biomasã

Reþelele de conducte sunt utilizate pentru transportul cãldurii de la sursa de cãldurã cãtre utilizatori. 
Acestea constau din douã tronsoane de conducte tur/retur izolate termic. Conductele reþelei 
termice sunt pozate subteran pe cât posibil, sub adâncimea de îngheþ. În general, reþeaua termicã 
este realizatã din þevi de fier sau de oþel, deºi materialele plastice sunt de asemenea folosite în 
prezent. Dacã conductele sunt instalate într-o zonã cu construcþii noi, ele pot fi pozate subteran 
împreunã cu alte conducte ºi cabluri. Aceastã acþiune economiseºte resurse, cãci ele pot fi plasate 
în subteran simultan. Dacã conductele sunt instalate într-o zonã deja acoperitã cu clãdiri, o atenþie 
suplimentarã trebuie acordatã conductelor ºi cablurilor deja existente. Materialul þevilor este ales în 
funcþie de temperatura maximã admisã a agentului termic, þevile de oþel fiind potrivite unor 
temperaturi mai mari ale agentului termic. Þevile din material plastic sunt potrivite pentru reþele 
termice de mai micã anvergurã. La dimensionarea reþelei termice se þine seama de valoarea puterii 
maxime necesar a se livra clientului (pentru încãlzire/rãcire) ºi  debitul de agent termic calculat. 
(Jalovaara, et al. 2003, Saramäki 2007, Energiateollisuus ry, Ympäristöministeriö 2012).

3.5. Aparate ºi echipamente la consumatorii finali

Singurele  aparate sau echipamente pe care trebuie sã le aibã consumatorul final sunt un contor de 
energie termicã ºi un schimbãtor de cãldurã. Cãldura este de obicei mãsuratã direct la 
amplasamentul clientului (Figura 48), care reprezintã de fapt limita de proprietate asupra 
conductelor. O exploatare  corectã a contorului de cãldurã este esenþialã: dacã contorul nu 
funcþioneazã normal, factura va fi în discrepanþã cu cãldura furnizatã, cauzând pierderi pentru una 
din cele douã pãrþi (Saramäki 2007).

Figura 48:    Echipament pentru transferul cãldurii 
(photo: Rakentaja.fi).

Dacã toatã energia termicã produsã de 
centrala termicã este vândutã doar unei 
singure clãdiri, este posibil ca facturarea 
cãldurii sã se realizeze pe baza cãldurii totale 
produse în centralã. În cele mai multe cazuri 
însã, cãldura este vândutã mai multor clãdiri, 
deºi vânzarea se face cãtre un singur client. 
Dacã cãldura este vândutã unor clãdiri 
separate, ea trebuie facturatã pe baza 
cãldurii livrate cãtre client, ºi verificatã de 
cãtre dispozitivul de mãsurare a cãldurii. În 
general, cãldura este facturatã o datã pe 
lunã, iar unitatea normalã pentru calculul 
preþului este MWh (Saramäki 2007, 
Energiateollisuus ry, Ympäristöministeriö 
2012).
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4     Costuri de investiþie ºi rentabilitatea sistemelor de termoficare cu 
funcþionare cu biomasã

4.1. Austria

Utilizarea energeticã a biomasei solide are o lungã tradiþie în Austria ºi este în continuare un factor 
foarte important în cadrul sectorului energiei din surse regenerabile. Consumul final de energie pe 
bazã de biocombustibil a crescut de la 142 PJ în 2007 la 164 PJ în 2010. Consumul de aºchii de 
lemn a crescut constant de la începutul anilor 1980. În 2010, consumul de aºchii de lemn a fost de 
74 PJ, depãºind astfel consumul de buturugi de lemn (68 PJ). Piaþa foarte bine documentatã a 
peleþilor de lemn s-a dezvoltat cu o ratã anualã de creºtere plasatã între 30-40% pânã în 2006. 
Aceastã evoluþie a fost atunci opritã datoritã unei crize a stocurilor, ceea ce a generat o creºtere 
substanþialã a preþurilor. Capacitatea de producþie a 21 de producãtori austrieci de peleþi s-a extins 
la 1,2 milioane de tone pe an, ceea ce a dus la reechilibrarea pieþei. Combustibilii proveniþi din 
biomasã au contribuit la o reducere a CO2 cu cca. 9,4 milioane de tone în 2010. Întregul sector de 
biocombustibili solizi a asigurat o cifrã totalã de afaceri de 1,306 miliarde de euro ºi un numãr de 
13.302 de locuri de muncã.

Succesul bioenergiei depinde foarte mult de disponibilitatea biomasei adecvate la volume 
suficiente ºi la preþuri competitive. Culturile forestiere cu rotaþie rapidã  prezintã un bun potenþial 
pentru extinderea viitoare a bazei de biomasã. Aceastã dezvoltare este determinatã de mãsuri 
politice de reglementare, cum ar fi Politica Agricolã Comunã. Mai mult, dezvoltarea bioenergiei 
trebuie sã fie coordonatã cu alte tipuri de biomasã ºi cu alþi factori de influenþã. În colaborare trebuie 
stabilite noi sinergii, care sã maximizeze valoarea adãugatã provenitã din biomasã (mai ales 
biomasa la nivel regional). Dezvoltarea ºi cercetarea tehnologicã sunt necesare pentru a putea 
exploata noi resurse ºi pentru a reduce costurile pe întregul  lanþ de furnizare, þinând totodatã 
seama de aspectul sustenabilitãþii.

Piaþa cazanelor cu funcþionare cu biomasã lemnoasã a crescut constant din 2000 pânã în 2006. O 
crizã a pieþei de peste 60% a apãrut în 2007, datoratã unor preþuri mici la pãcurã ºi acelei deja 
menþionatã lipsã a rezervei de peleþi. Pentru anul 2008, cifrele au atins din nou nivelul anului 2006. 
În 2010 a fost declaratã o micã reducere de aproximativ 4% la vânzãrile de cazane pe peleþi. În 
2010, sectorul de cazane pe buturugi a suferit o crizã substanþialã de piaþã. Pentru aceasta au 
existat mai multe cauze, cum ar fi impactul întârziat al crizei economice, reducerea subvenþiilor 
pentru cazanele pe biomasã de lemn, plus faptul cã pentru cazane noi pe hidrocarburi lichide 
existau încã subvenþii acordate de industria austriacã de uleiuri minerale. În 2010, piaþa austriacã 
cuprindea 8.131 de cazane pe peleþi, 6.211 de cazane pe buturugi ºi 4.219 de cazane pe tocãturã la 
toate treptele de putere. Mai mult, au fost vândute 3.273 de sobe pe peleþi, 8.210 de sobe de gãtit ºi 
26.100 de sobe pe buturugi. Producãtorii austrieci de cazane pe biomasã exportã de obicei cam 
70% din producþia lor. În Germania, de exemplu, douã din trei cazane pe biomasã instalate sunt de 
provenienþã austriacã. Germania ºi Italia sunt cele mai mari pieþe de desfacere pentru companiile 
austriece. Sectorul de cazane ºi sobe pe biomasã a atins în 2010 o cifrã de afaceri de 867 milioane 
de euro. Acest fapt a avut drept urmare un numãr de 4.097 de locuri de muncã. Eforturile în 
cercetare se concentreazã în acest moment pe extinderea nivelului capacitãþii de producþie, pe 
continuarea reducerii emisiilor, pe optimizarea sistemelor ºi a sistemelor combinate ºi pe 
dezvoltarea unei pieþe pentru sisteme de cogenerare la cheie, de capacitate micã ºi micro.

4.1.1. Investiþie, costuri de exploatare ºi rentabilitate

Urmãtoarele cifre reprezintã valori medii pentru sisteme noi de alimentare centralizatã cu cãldurã 
care au în componenþã centrale termice cu funcþionare cu biomasã realizate în Austria în perioada 

2007 - 2008 (ÖKL 2009). Aceste cifre ar trebui sã ofere un spijin celor care pregãtesc un studiu de 
fezabilitate pentru un astfel de obiectiv.

4.1.1.1. Costuri specifice de investiþie pentru centrale termice

Costurile specifice de investiþie pentru centrale termice includ costurile totale de investiþie ale 
centralei (clãdirea cazanului ºi a depozitului cu toate instalaþiile aferente, fãrã costurile terenului ºi 
cele de dezvoltare) raportate la puterea nominalã totalã [kW] a tuturor unitãþilor de producere a 
cãldurii.

O valoare medie pentru costurile specifice de investiþie pentru obiective noi de acest tip în Austria 
este de 519 €/kW.

4.1.1.2. Costurile specifice de investiþie pentru reþeaua termicã

Costurile specifice de investiþie corespunzãtoare reþelei termice de distribuþie a cãldurii se 
calculeazã ca raport dintre costurile totale de investiþie [€] ale reþelei termice (fãrã costurile de 
investiþie în puncte termice) ºi cantitatea anualã de cãldurã livratã prin reþeaua termicã [MWh/an] 
fãrã a se lua în considerare pierderile de cãldura din reþeaua de distribuþie.

O valoare medie pentru costurile specifice de investiþie  pentru reþele noi de distribuþie cãldurã în 
Austria este de 214 €/(MWh/an).

4.1.1.3. Consumul intern specific de energie electricã al cazanelor cu funcþionare cu 
biomasã

Consumul specific de energie electricã al cazanelor termice cu funcþionare pe biomasã se obþine 
din consumul de energie electricã [kWhel] al tuturor instalaþiilor auxiliare ale cazanului, inclusiv a 
celor pentru alimentarea cu biocombustibil, a transportul gazelor de ardere (agregate hidraulice, 
pneumatice, suflante ºi grãtar, pompe, aerisitoare) raportat la cantitatea totalã de cãldurã produsã 
[MWhth], în aceeaºi perioadã de timp, la funcþionarea la putere nominalã. Valoarea consumului 
specific intern de energie electricã mãsuratã la cazane pe biomasã este cuprinsã în intervalul 7 - 20 
kWhel/MWhth. Chiar ºi la centrale termice aparent identice pot apãrea diferenþe mari, datorat 
faptului cã pot dispune de componente diferite (ex. suflante ºi pompe). Limita superioarã garantatã 
ar trebui fixatã în contractul de livrare al cazanului.

Valoarea optimã pentru consumul specific intern de energie electricã al cazanului pe biomasã se 
recomandã sã fie mai mic de 10 kWhel/MWhth.

 
(centralã termicã)

=  costur i specifice de investi?ie (centralã termicã)costuri de investi?ie

putere nominalã

 
(re?ea termicã)

=  costur i specifice de investi?ie (re?ea termicã)costuri de investi?ie

cantitate totalã de cãldurã livratã

 

 

 
(cazan pr biomasã)

=  
consumul de energie electricã

cantitate totalã de cãldurã produsã
consumul specific de energie electricã
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?4.1.1.4. Calculul rentabilitãþii

Datoritã costurilor ridicate de investiþie pentru realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu 
cãldurã cu funcþionare cu biomasã pentru un cartier, o analizã a rentabilitãþii este absolut necesarã. 
O analizã dinamicã a rentabilitãþii este recomandatã a se face pe o perioadã de 20 de ani. Factorii 
critici de influenþã pentru exploatarea economicã ar trebui sã fie determinaþi într-o analizã de 
senzitivitate (calcul de tip "ce-ar fi dacã"). Pentru exploatarea ºi aprovizionarea în siguranþã a 
acestui sistem, urmãtoarele costuri ar trebui luate în calcul: combustie a biomasei:

?Cheltuieli aferente combustibilului consumat: min. 22 € / MWh energia combustibilului luând 
în considerare valoarea puterii calorifice inferioare 

?Cheltuieli cu personalul: cel puþin 2-4 € / MWh cãldurã vândutã

?Consumul de energie electricã: min. 15 kWh/MWh cãldurã produsã sau 20 kWh/MWh în 
cazul centralelor cu recuperare de cãldurã ºi mãsuri de evitare a producerii supraîncãlzirii 
sau cu filtre electrice 

?Costuri anuale de întreþinere ºi reparaþii: pentru cazane cu biomasã 3% din costurile de 
investiþie, facilitãþi tehnice 2% din costurile de investiþie, clãdiri ºi reþele de distribuþie 1% din 
costurile de investiþie (VDI 2067) 

?Rata capitalului propriu a companiei: cel puþin 20%, pentru a putea evita problemele privind 
lichiditãþile în cazul apariþiei unor conjuncturi economice neaºteptate

4.1.1.5. Densitatea necesarul anual de cãldurã pentru încãlzire (q )supraf

Acest parametru oferã informaþii despre cât de potrivitã este o regiune/zonã pentru adoptarea 
soluþiei de sistem de termoficare la nivel de cartier. Densitatea necesarului anual de cãldurã este 
raportul dintre necesarul total anual cãldurã pentru clãdirile dintr-o zonã distinctã (Q clãdiri) ºi 
suprafaþa aceste zone.

Q  [kWh/an]- necesarul total anual de cãldurã al consumatorilor dintr-o zona (cartier) distinctãclãdiri

A  [m2]    - suprafaþa totalã a zonei în care sunt amplasaþi consumatoriisuprafa?a

Aplicarea jaloanelor listate în tabelul 4 este recomandatã pentru evaluarea unei suprafeþe distincte

Tabelul 4: Valoare recomandatã pentru densitatea necesarului anual de cãldurã pentru diverse suprafeþe 
(QM Holzheizwerke 2008).

Optim > 70

Adecvat la limitã 50 – 70

Neadecvat < 50

Recomandare
Densitatea necesarului anual de cãldurã 

[kWh/m2]

Rezumat ºi recomandare:

?

?Zonele de interes sunt: centrele satelor, gospodãrii multifamiliale, zone cu densitate mare 
de construcþii

?Implicarea unui client major asigurã o economie mai mare

Pentru o exploatare economicã a unui sistem de termoficare de cartier cu funcþionare 
cu biomasã se recomandã respectarea unei densitãþi minime a necesarului de cãldurã 
de peste 50 kWh/m².

Amplasamentele cu o singurã gospodãrie sunt de obicei critice (10 – 30 kWh/m2)

4.1.1.6. Puterea termicã specificã a reþelei termice (preþea termicã)

Puterea termicã specificã a reþelei termice (eficienþa transportului/distribuþiei cãldurii) este 
calculatã prin împãrþirea valorii puterii termice nominale a consumatorilor racordaþi la lungimea 
totalã a reþelei termice.

P  [kW]   - puterea termicã totalã a consumatorilor racordaþi clãdiri

l  [m]- lungimea totalã a reþelei termicere?ea termicã

Pentru a asigura o exploatare economicã a sistemului de termoficare de cartier ar trebui obþinutã o 
valoare  minimã pentru puterea termicã specificã a reþelei termice de 1 kW/m; valoarea optimã fiind 
de 2 kW/m. Valoarea eficienþei transportului/distribuþiei cãldurii la sisteme de termoficare existente 
se aflã în intervalul  1 - 6 MW/km. Eficienþa minimã a transportului/distribuþiei cãldurii ar trebui sã fie 
0,5 kW/m - pentru clãdiri cu o putere termicã necesarã mai micã de 100 kW, ºi 0,75 kW/m pentru 
clãdiri cu puteri termice necesare între 100 ºi 200 kW.

4.1.1.7. Densitatea de conectare (q )re?ea termicã

Densitatea de conectare termicã este coeficientul obþinut din raportarea necesarul total anual de 
cãldurã (cãldurã vândutã) la totalul lungimii reþelei termice pentru transportul/distribuþia cãldurii. Se 
defineºte dupã cum urmeazã:

Q  [kWh/an] - necesarul total anual de cãldurã a consumatorilor dintr-o zona (cartier) clãdiri

distinctã

l  [m]      - lungimea totalã a reþelei termicesuprafa?a

Densitatea de conectare termicã este un parametru economic esenþial pentru estimarea costurilor 
de investiþie ºi a pierderilor de energie în reþeaua termicã. În general, sursa de cãldurã a sistemului 
de termoficare ar trebui sã fie amplasatã cât se poate de aproape de consumatorii cei mai 



importanþi din punct de vedere al necesarului de cãldurã (ex. consumatori industriali, consumatori 
majoritari). Dupã finalizarea sistemului de termoficare trebuie continuatã activitatea de conectare a 
noi consumatori din zonã, fapt care ar conduce la creºterea valorii densitãþii de conectare ºi la o 
exploatare economicã a sistemului. Extinderile ulterioare ale reþelei termice vor putea conduce la 
scãdea densitãþii de conectare.

La sfârºitul primei etape de realizare a reþelei termice, costurile specifice de investiþie nu ar trebui sã 
depãºeascã 470 €/(MWh/an), iar dupã finalizare 330 €/(MWh/an). În tabelul 8 sunt prezentate 
valorile necesare ale densitãþii de conectare termicã ca funcþie a condiþiilor locale, pentru 
asigurarea jaloanelor de rentabilitate.

Tabelul 5: Densitatea necesarã de conectare termicã a unei reþele termice din cadrul unui sistem de termoficare 
(QM Holzheizwerke 2008).
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Situaþia extinderii
 reþelei termice

Condiþii favorabile 
[MWh/an m]

Condiþii nefavorabile 
[MWh/an m]

La începutul realizãrii 
sistemului de termoficare

> 0,7

Dupã terminarea 
sistemului de termoficare

> 1,2

> 1,4

> 2,0

În zonele rurale, costurile de investiþie pentru realizarea reþelei termice din cadrul unui sistem de 
termoficare sunt, de obicei, mai scãzute decât în oraºe (condiþii nefavorabile).  În zonele urbane, 
costurile de investiþie mai mari sunt cauzate de condiþii diferite de teren, de situaþii dificile de trafic ºi 
de reþelele existente de alimentare cu apã ºi/sau energie electricã.
Lungimea maximã de reþea termicã reprezentând distanþa dintre sursa de cãldurã ºi cel mai 
îndepãrtat consumator conectat la reþea (pentru o capacitate medie de 1-5 MW) nu ar trebui sã 
depãºeascã 1,5 km, pentru a limita cererea de capacitate suplimentarã ºi încãrcarea la maxim a 
pompelor de distribuþie (circulaþie).

4.1.1.8. Pierderile de cãldurã în reþeaua termicã

Pierderile de cãldurã datorate transportului/distribuþiei agentului termic de la sursa de cãldurã la 
consumatorul final este un parametru esenþial din puct de vedere al eficienþei sistemului de 
termoficare. Pierderile de cãldurã în reþeaua termicã depind, printre altele, de:

?Densitatea de conectare termicã

?Durata de funcþionare a centralei termice: funcþionare anualã sau sezionierã

?Nivelul de temperaturã a agentului termic

?Izolarea termicã a conductelor

Pierderea de cãldurã maximã în reþeaua termicã nu ar trebui sã depãºeascã 10% din necesarul de 
cãldurã pentru consumatorii conectaþi la sistemul de termoficare. Aceastã cantitate de cãldurã 
corespunde unui procent de aproximativ 9% din cantitatea totalã de cãldurã furnizatã de sistemul 
de termoficare. Pentru a menþine valoarea-þintã de 10%, reprezentând valoarea maximã a 
pierderilor de cãldurã la transportul/distribuþia cãldurii, trebuie ca parametrul “densitate de 
conectare termicã”sã respecte valorile recomandate în Tabelul 6.

Tabelul 6: Densitãþile minime de conectare termicã necesare pentru a asigura un maxim de 10% - pierderi de 
cãldurã în reþeua termicã (QM Holzheizwerke 2008).
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70 – 90
funcþionare sezonierã, inclusiv

pentru asigurare apã caldã 
de consum

> 1,3

Temperaturã de lucru
[°C]

Mod de funcþionare
Densitate conectare
termicã [MWh/an m]

70 – 90

funcþionare pe durata întregului 
an,inclusiv pentru asigurare

apã caldã de consum
> 1,8

funcþionare sezonierã, 
numai încãlzire

> 0,840 – 70

Pierderea de cãldurã în reþeaua termicã ar trebui sã fie de 15% din totalul necesarului de 
cãldurã al consumatorilor racordaþi la sistem, ceea ce reprezintã o valoare medie pentru 
sisteme noi de termoficare cu funcþionare cu biomasã.

4.1.1.9. Eficienþa anualã

Majoritatea costurilor de investiþie sunt datorate instalãrii cazanului pe biomasã, ºi de aceea trebuie 
sã fie asiguratã o eficienþã anualã maximã a cazanului, pentru a garanta o funcþionare economicã a 
sistemului. O eficienþã anualã pentru cazanul pe biomasã de peste 85% poate fi atinsã prin 
asigurarea unui amplasament optim pentru centrala termicã pe biomasã, printr-o densitate mare a 
conectãrii termice ºi un grad mare de utilizare a capacitãþii instalate (ore de funcþionare la 
capacitate nominalã).

În Tabelul 7 se prezintã necesarul de ore de funcþionare la capacitate nominalã pe durata unui an a 
cazanelor pe biomasã, ca funcþie a modul de funcþionare (anual sau sezonier) ºi a proiectãrii 
cazanului (mono sau bivalent).

Tabelul 7: Valorile-þintã pentru orele de funcþionare la capacitate nominalã pentru cazane pe biomasã (QM 
Holzheizwerke 2008).

1 cazan pe biomasã + acumulator apã 

caldã – funcþionare anualã
> 2000

Tipul centralei ºi modul de funcþionare Ore funcþionare la capacitate nominalã

1 cazan pe biomasã (sarcinã de bazã) + 
1 cazan pe combustibil lichid (sarcinã de vârf)

> 3000

1 cazan pe biomasã – funcþionare sezonierã > 1500

2 cazane pe biomasã – funcþionare anualã 
1 cazan pentru sarcinã de bazã: > 4000

1 cazan pentru vârful de sarcinã: > 2000
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4.1.2. Posibilitãþi de finaþare

4.1.2.1. Feed-in tarif 

Documentul Energie Electricã Eco (Eco-Electricity Act) susþine producerea de energie electricã din 
SRE (energie eolianã, energie solarã, biomasã solidã ºi lichidã, biogaz, gaze de haldã). Acest 
document introduce  tarife de introducere în reþea a energiei electrice produse din toate aceste 
surse regenerabile de energie. Aceastã reglementare se referã la centrale noi care au obþinut 
licenþa din partea autoritãþilor dupã 31.12.2004. Bugetul pentru perioada 2012 – 2015 se ridicã la 
500 de milioane de euro. Obiectivul este de a atinge cota de 34% de energie electricã eco. Tarifele 
de introducere în reþea pentru biomasa solidã sunt prezentate în Tabelul 8. 

Tabelul 8: Tarifele de introducere în reþeaua electricã (feed-in tariff) pentru biomasã solidã.

Capacitatea nominalã Cent/kWhMaterie primã

Biomasã solidã, cum ar fi
 biomasã lemnoasã 

ºi paie

<500 kW 14,98

500 kW – 1MW 13,54

1-5 MW 13,10-12,26

5-10 MW 12,06

>10 MW 10,00

4.1.2.2. Finanþare federalã 

Subvenþiile pentru aplicaþii comerciale ºi industriale, cât ºi pentru sisteme de termoficare cu 
funcþionare cu biomasã sunt, de obicei, în domeniul de competenþã al Kommunalkredit Public 
Consulting (KPC). Rata de finanþare se ridicã la 25% din costurile eligibile de investiþie.  prezintã 
numãrul centralelor termice finanþate ºi suma finanþãrilor achitate. 

Tabelul 9: Finanþare federalã pentru aplicaþii pe biomasã (KPC 2013).

2010 2011 2012

Finan?are
[mil. €]

Centrale
 individuale

Sisteme de
termoficare

Centrale de
cogenerare

Total

Numãr Numãr Numãr
Finan?are

[mil. €]
Finan?are

[mil. €]

501

134

12.208.959 532 5.104.216 550 4.576.907

18.264.155 127 13.722.683 129 13.943.211

7 2.533.831 2 46.461 3 3.757.228

723 35.696.317 809 24.060.629 787 25.929.902

4.1.2.3. Finanþare la nivel de provincii

Persoanele private primesc fonduri din partea provinciei lor. În Austria existã nouã provincii ºi 
fiecare dintre ele are propriile sale regulamente pentru acordarea de finaþare pentru sistemele de 
termoficare pe biomasã. Pentru fermieri existã o reþea separatã de finaþare. Pentru centralele mai 
mari de 100 kW, cum ar fi cele din cadrul sistemelor de termoficare mici ºi micro, provincia Austria 
Inferioarã a cheltuit în 2010 1,3 milioane de euro pentru 5.076 de centrale.

În Austria Inferioarã, rata curentã de finaþare se ridicã pânã la 30% din costurile de investiþie pentru 
cazanele cu aºchii de lemn ºi peleþi, cazane dotate cu alimentare automatã a combustibilului. 
Provincia furnizeazã totodatã ºi o sumã maximã de 750 euro pentru sobe individuale pe peleþi sau 
ºeminee. Aceste rate de finaþare au fost limitate pentru anul 2012.

4.1.3. Model de calcul pentru un exemplu de investiþie realizatã

În tabelul 10 se prezintã un model de calcul al investiþiei ºi al costului primar al cãldurii. Acest calcul 
a fost fãcut pentru un sistem de termoficare cu capacitatea termicã de 2,1 MW, cu funcþionare cu 
aºchii de lemn. Toate investiþiile au fost fãcute de cãtre întreprinzãtorul care vinde cãldura cãtre o 
ºcoalã învecinatã ºi cãtre un ansamblu de clãdiri rezidenþiale. Aceast sistem de termoficare, situat 
în Austria Inferioarã, a fost construit în 2006. Acest sistem reprezintã o soluþie tipicã pentru astfel de 
sisteme de termoficare cu funcþionare cu biomasã de medie capacitate. Centrala termicã are ãn 
componenþã un depozit de aºchii de lemn de 2.500 m3.
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Tabelul 10: Calcul de investiþie pentru sisteme de termoficare – exemplul FJ Wieselburg.

Putere instalatã [kW]

Durata de viaþã [an

Consum anual de combustibil [kg/an]

Necesarul anual de cãldurã pentru consumatori [kWh/an]

Producþia anualã de cãldura [kWh/an]

Suprafaþa acoperitã de sistemul de termoficare [m2]

Lungimea reþelei termice [m]

Puterea termicã necesarã pentru consumatori [kW]

Costurile de investiþie:

Cazan [€]

Camerã de depozitare, clãdire [€]

Construcþie, exploatare iniþialã ºi pãrþi componente [€]

Sistem de tratare a gazelor de ardere [€]

Reþea termicã [€]

Costuri totale de investiþie [€]

Amortismente:

Cazan [€/an]

Camerã de depozitare [€/an]

Construcþie, exploatare iniþialã ºi pãrþi componente [€/an]

Sistemul de tratament al gazelor de ardere [€/an]

Reþeaua termicã [€/an]

Cheltuieli totale cu amortismente [€/an]

Costuri de exploatare:

Costuri cu combustibilul [€/an]

Costuri cu energia electricã [€/an]

Costuri de curãþare a coº de fum [€/an]

Întreþinere ºi reparaþii [€/an]

Costuri totale de exploatare [€/an]

Costuri anuale totale [€/an]

Costuri totale pe durata de viaþã în funcþionare [€]

Costul de producere a cãldurii [€/kWh]

i]

2.100

15

1.200.000

2.900.000

3.600.000

20.000

1.500

2.275

580.000

610.000

100.000

85.000

510.000

1.885.000

38.667

40.667

6.667

5.667

34.000

125.667

84.000

4.500

300

1.500

90.300

215.967

3.239.500

0,060

Costurile sistemului de termoficare  Sistem de termoficare

4.2. Finlanda

4.2.1. Investiþie, costuri de exploatare ºi rentabilitate

?Costurile de producere a cãldurii într-o centralã termicã de capacitate medie (100 kW – 5 MW) 
pot fi împãrþite, în general, în trei categorii; costuri fixe, cu combustibilul, de exploatare ºi întreþinere. 
De obicei, costurile fixe reprezintã cca. 30-45%, costurile cu combustibilul cca. 30-50%, iar 
costurile de exploatare ºi întreþinere pot reprezenta cca. 10 ºi 30% din costurile totale de producere 
a cãldurii. Totuºi, aceste costuri pot varia semnificativ, depinzând de fiecare caz în parte. De 
exemplu, în Eno, Karelia de Nord, costurile de investiþie pentru sistemele de termoficare ale lui Eno 
Energy Cooperative au fost urmãtoarele:
?25-35% pentru echipamente (cazan, instalaþii, sistem de control, paturi transportoare, 

aparate de mãsura etc.);
?25-40% pentru clãdiri (sala cazanelor ºi depozitul de aºchii de lemn);
?30-45% pentru reþeaua termicã (conducte, instalaþii ºi sãpãturi).

Figura 49:    Costuri medii de producere a cãldurii din biomasã pentru un sistem de termoficare cu funcþionare cu 
biomasã exploatatã de cãtre un întreprinzãtor specializat (Sauvula-Seppälä, SeAMK 2010). Investiþie centralã 

termicã 22%, investiþie reþea termicã 7%, hidrocarburi lichide 3%, combustibil solid biomasã 36%, tocare ºi 
transport 17%, forþã de muncã ºi întreþinere 17%, altele 6%.

Investiþie în centrala 
termicã

22%

Investiþie în reþeaua 
termicã

7%

Combustibil lichid
3%

Combustibil solid -
biomasã

36%

Tocare ºi transport
17%

Salarii ºi întreþinere
9%

Alte costuri
6%

În mod firesc, investiþiile acoperã întregul sistem, inclusiv cazanele ºi depozitul de tocãturã de 
lemn, ºi adesea ºi reþeaua termicã, sau cel puþin branºamentul la reþea. Costurile cu combustibilul 
includ nu doar costurile de achiziþie ale combustibililor lemnoºi, ci ºi costurile celorlalþi combustibili 
folosiþi în regimul de rezervã, care de cele mai multe ori este pãcura pentru un cazan cu funcþionare 
cu pãcurã. Datoritã climatului nordic, sistemul pentru rezervã este instalat întotdeauna, sau se 
folosesc cazane vechi pe combustibili fosili, dacã ele se mai aflã în bune condiþii de funcþionare; 
acestea sunt folosite pentru a produce cãldurã în cazul unei apariþiei unei defecþiuni neprevãzute, 
pentru perioada de întreþinere planificatã la cazanele cu biomasã sau în cazul unor temperaturi 
extrem de scãzute. Costurile de mentenanþã ºi cu forþa de muncã depind foarte mult de cât de bine 
este proiectat sistemul pentru a face faþã acoperirii necesarului de cãldurã, cât ºi de calitatea 
combustibililor lemnoºi achiziþionaþi. De obicei aceste sisteme sunt operate automat, astfel încât 
costurile cu forþa de muncã includ doar service-ul ºi alte operaþii ocazionale în perioadele când sunt 
chemate echipe specializate, de exemplu când apare o defecþiune la sistemul de alimentare cu 
aºchii de lemn. 

Dintr-un studiu realizat în vestul Finlandei reiese cã aproximativ 60% din sistemele de termoficare 
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Figura 50:    Centralã termicã din cadrul sistemului de termoficare al Eco Energy Cooperative (foto: Urpo 
Hassinen, Suomen Metsäkeskus).

analizate (cu capacitate medie de 800 kW) erau în proprietatea unor întreprinzãtori specializaþi, iar 
restul erau deþinute de cãtre utilizatorii finali, de exemplu municipalitãþi. În anii 2006 ºi 2007, media 
veniturilor totale din vânzarea de cãldurã a fost de 56,2 €/MWh, iar costurile medii de producþie au 
fost de 43,8 €/MWh. Venitul total constã din plãþile bazate pe consum ºi din tarifele fixe. În rândul 
întreprinzãtorilor, venitul anual mediu a variat între 4.300 ºi 28.500 €. Cel mai mare venit s-a 
înregistrat în grupul cu cele mai mari centrale (Sauvula-Seppälä 2010).

întregului an. Urmãtoarele principii sunt urmate în 
formarea preþului pentru cãldurã:
?Investiþiile în reþelele termice sunt acoperite de obicei de cãtre taxele de conectare a 

consumatorului (încasate numai o singurã datã, la conectarea consumatorului la sistemul de 
termoficare);

O centralã termica pentru un sistem de termoficare este consideratã a fi o investiþie pe termen lung 
ºi de aceea perioada de amortizare este de obicei de cel puþin zece ani. Adesea, profitul real se face 
dupã ce centrala a fost amortizatã. Totuºi, venitul net din vânzarea de cãldurã nu reprezintã venitul 
total ce rezultã din afacerea cu producerea ºi livrarea cãldurii în sistem centralizat (termoficare). De 
exemplu, întreprinzãtorii specializaþi primesc compensaþii pentru exploatarea centralei, chiar se 
poate ca ei fie furnizorii de lemn ai centralei, sau pot prelua ºi alte sarcini asupra cãrora s-a convenit 
în contractul de livrare a cãldurii. Mai mult, cooperativele de obicei transmit profiturile realizate sub 
forma unor plãþi de surplus cãtre membrii lor. Dacã clienþii cãldurii investesc în centralã, dar 
externalizeazã serviciul de operare a centralei, ei beneficiazã de un preþ la cãldurã mai mic în 
comparaþie cu preþul rezultat din sistemele de termoficare cu funcþionare cu combustibil fosil.

Deoarece sursele de cãldurã din componenþa sistemelor de termoficare sunt investiþii pe termen 
lung, este important sã se ia în considerare cel mai bun mod de stabilire a preþului cãldurii (vezi de 
asemenea capitolul 5.4). De obicei, cu cât centrala termicã este mai mare, cu atât este mai mare 
nevoie de un venit stabil pentru acoperirea ratelor lunare. În practicã, aceasta înseamnã cã tariful 
fix (taxa de bazã) trebuie astfel determinat aºa încât sã poatã asigura un venit suficient pentru 
perioada în care cererea de cãldurã este scãzutã, de exemplu în perioada de verã. Desigur, plãþile 
bazate pe consum pot varia pe parcursul 

?Alte costuri de capital sunt acoperite din taxe de bazã (tarife fixe) – care sunt stabilite fie pe 
consumul prognozat, fie pe €/kW, sau pe cantitatea de apã contractatã;
?Costurile variabile sunt acoperite de taxele de consum mãsurat (taxa pe energie).

Totuºi este important ca taxele de conectare sã nu împiedice consumatorii sã se racordeze la reþea. 
Astfel, dacã investiþiile în reþelele termice sunt ridicate, este mai bine sã se pãstreze taxe moderate 
ºi sã se acopere ºi din tarifele fixe. Este de asemenea important sã se descrie clar în contract modul 
în care sunt stabilite preþurile ºi cum se pot schimba. De obicei, variaþia taxelor este legatã de 
anumiþi indecºi cum ar fi indexul preþului consumatorilor (CPI) sau un 'shopping basket' (coº de 
cumpãrãturi) pentru combustibil, de exemplu pentru produse petroliere sau pentru aºchii de lemn. 
De obicei, preþurile pot fi ajustate la anumite intervale, de exemplu de douã ori pe an. Formarea 
preþurilor poate conduce la nivele minime ºi maxime. Ajustarea preþului poate implica clauze 
precum 'dacã preþul se modificã cu mai puþin de xx% faþã de cel precedent, ajustarea nu va mai 
avea loc'.

Figura 51:    Exemplu de formare a preþului pentru cãldurã. Conectare (3.000 €), tarif de bazã (40%), taxã pe 
energie (60%).

4.2.2. Posibilitãþi de finanþare

În principiu existã trei cãi obiºnuite de a finanþa investiþiile în sisteme de termoficare. Clientul 
principal, cum ar fi un consiliu local, investeºte ºi deþine centrala termicã ºi reþeaua termicã, aºa 
cum a fost adesea cazul când afacerile cu sistemele de termoficare au demarat în Finlanda. 
Serviciile de operare ºi mentenanþã cât ºi de furnizare a combustibilului sunt externalizate cãtre o 
companie energeticã, un întreprinzãtor sau o cooperativã.  

Este, de asemenea, un lucru obiºnuit ca un întreprinzãtor sã investeascã în sursa de cãldurã, sã o 
aibã în proprietate ºi sã o exploateze ca pe o afacere obiºnuitã, în timp ce respectivul consiliu local 
se ocupã de reþeaua termicã.

Câteodatã întreprinzãtorii sau mici companii specializate realizeazã întreaga investiþie, inclusiv 
cea în reþeaua termicã. Investiþiile sunt finanþate cu capital propriu, prin împrumuturi ºi, eventual, 
prin tarife pre-plãtite la conectarea la reþeaua termicã. În zonele rurale este posibil sã se primeascã 
ºi subvenþii pentru investiþie, de obicei de pânã la 20-25%, provenite din fondurile regionale de 
dezvoltare.
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4.2.3. Model de calcul pentru realizarea unei centrale termice 

În urmãtorul tabel se prezintã un model de calcul pentru investiþia ºi costul de producere a cãldurii. 
Acest calcul a fost realizat pentru o centralã termicã nouã cu capacitatea de 250 kW, cu funcþionare 
cu tocãturã de lemn. Toate investiþiile au fost realizate de cãtre proprietarul unei mari clãdiri 
industriale, pentru a cãrei încãlzire a fost neserarã realizarea acestei surse de cãldurã. Faþã de 
necesitatea acoperirii cererii proprii de cãldurã, proprietarul a intenþionat sã vândã cãldurã ºi unei 
ºcoli învecinate. Aceastã centralã este amplasatã în centrul Finlandei ºi a fost construitã în 2010.

Tabelul 11: 11: Exemplu de calcul pentru investiþia ºi costurile de producere a cãldurii (IEE Agriforenergy2, Case 
Mäkinen, Finland).

INVESTIÞII

Sãpãturi ºi fundaþie

Cazan pe biomasã ºi instalaþii auxiliare

Cazan pe pãcurã ºi instalaþii auxiliare

Construcþii ºi coº de fum

Racordul la reþeaua existentã

Reþeaua termicã (þevi ºi instalaþii conexe) 

Proiectare, supraveghere, avize

TOTAL

Durata de amortizare, ani

Rata de actualizare, %

Factor de recuperare a capitalului

Subvenþii ale investiþiei,%

Valoare rezidualã

Rata anualã/rata lunarã

Costuri de investiþie /costul cãldurii,%, €

Energie vândutã, MWh

Pierderi de cãldurã la distribuþie, MWh

Energie produsã din biomasã,%, MWh

Energie produsã din pãcurã,%, MWh

Preþ biomasã la centralã, €/MWh

Preþ pãcurã, €/MWh

Preþ total biomasã/an, €

Preþ total pãcurã /an, €

Service ºi reparaþii, €

Energie electricã,€

Management, asigurãri, €

Exploatare ºi întreþinere, €

Costuri variabile, €/MWh

COSTUL DE PRODUCERE A CÃLDURII, €/MWh

120 €/m

18.714

30 W/m

randament

randament

€/MWh

14.169

32.883

40 m 

0%

€/an

57%

40 m 

98%

2%

85%

90%

2

€/an

€/an

TVA 0%

25.000

140.000

3.000

65.000

0

4.800

5.000

242.800

15

5

0,0963

20%

0

1.559

46,8

400

11

402

8

15,0

90,0

7.099

821

2.428

821

1.000

2.000

35,4

82,2

Aceastã centralã termicã reprezintã o soluþie tipicã pentru centralele termice de  capacitate medie 
cu funcþionare pe biomasã (vezi capitolul 3.2). Sala cazanelor cuprinde un depozit de 130 m3 
pentru tocãtura de lemn, care conþine o cantitate suficientã pentru cel puþin o sãptãmânã de 
funcþionare pe perioada de iarnã. Trebuie totuºi specificat cã valoarea costului de producere a 
cãldurii a fost calculat pe baza unui consum minim. De aceea, costurile de producere a cãldurii sunt 
destul de ridicate, dar totuºi mai mici decât costurile de producere a cãldurii la funcþionare cu 
pãcurã. De exemplu, dacã furnizarea de energie s-ar dubla, la 800 MWh/an, costurile de producþie 
ar fi de numai 52 €/MWh. 

Este foarte important ca un sistem de termoficare cu funcþionare cu biomasã sã fie dimensionat 
corect, deoarece costurile de producere a cãldurii  sunt influenþate de nivelul cantitãþii de cãldurã 
produse. În situaþia în care cazanele ºi reþelele termice sunt supradimensionate rezultã costuri de 
investiþie mult prea mari faþã de venitul prognozat din vânzarea cãldurii. Alt factor important de cost 
este durata de amortizare. O simplã analizã a sensibilitãþii costurilor de producþie a cãldurii este 
prezentatã în figura de mai jos (Figura 52). Schimbãrile au fost calculate prin creºterea ºi 
descreºterea valorilor originale cu 10-50%.

Figura 52:    Prezentarea analizei de sensibilitate a costurilor de producere a cãldurii (TVA 0%) (IEE 
Agriforenergy2, cazul Mäkinen, Finland). 

Analiza de sensibilitate a sensibilitãþii costului de producere a cãldurii (TVA 0%)
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5 Modele de afaceri care acoperã întregul lanþ de furnizare a cãldurii 
produse din lemn

5.1. Studii de caz din Austria: dezvoltarea ºi managementul afacerilor cu producerea 
cãldurii din biomasã lemnoasã 

5.1.1. Asociaþiaþii de Management Forestier (AMF)

5.1.1.1. Asociaþii Forestiere din Austria 

Structura asociaþilor forestiere din Austria, abreviate prin AF (în limba germanã: Waldverband – 
WV), este prezentatã în figura 53. Asociaþile forestiere sunt organizaþii speciale aflate sub tutela 
Camerei de Agriculturã din Austria (ºi regionale), care este un grup special de interes pentru 
holding-urile agricole din Austria. Existã mai multe alte organizaþii forestiere care sunt asociate sau 
conectate la Asociaþia Forestierã, cum ar fi institute din domeniul educaþiei, platforme de 
comunicare, Asociaþia Austriacã pentru Biomasã, care reprezintã întregul sector al biomasei în 
Austria, precum ºi Consiliul Forestier al Hârtiei pe bazã Lemnoasã, care este platforma centralã de 
coordonare pentru mai multe organizaþii ce activeazã în domeniul cererii ºi ofertei de masã 
lemnoasã. Asociaþia Forestierã este interconectatã cu organismul de certificare Programul pentru 
Aprobarea Certificãrii Forestiere (PEFC), ceea ce înseamnã totodatã cã toatã masa lemnoasã 
comercializatã de cãtre Asociaþia Forestierã trebuie certificatã pe baza unui concept al PEFC. În 
final, Asociaþia Forestierã este de asemenea conectatã la Confederaþia Proprietarilor Europeni de 
Pãdure (CEPF). 

5.1.1.2. Asociaþii Forestiere ale Provinciilor

Asociaþia Forestierã Austriacã este structuratã în opt Asociaþii Forestiere la nivelul provinciilor, 
anume câte una pentru fiecare provincie federalã a Austriei (cu excepþia Vienei). Aceste organizaþii 
au fost fondate în 1969 pentru unitatea teritorialã Salzburg, ºi în anul 2000 pentru provincia Austria 
Inferioarã. Toate cele 296 de asociaþii de management forestier (AFMC-uri) din Austria sunt 
organizate sub tutela Cooperativei Forestiere a provinciilor ( ). 

Aproximativ 47% din suprafaþa terestrã totalã a Austriei este acoperitã de pãduri, ceea ce 
corespunde unei suprafeþe de 3,96 milioane hectare de pãdure în Austria. Din aceasta, 873.000 ha 
sunt gestionate prin intermediul Asociaþiilor Forestiere (Figura 54). 82% din suprafaþa forestierã a 
Austriei este în proprietate privatã, numãrul total al proprietarilor de pãdure fiind de 170.000; 58.000 
de proprietari privaþi sunt organizaþi în Asociaþii Forestiere. Aceste cifre aratã cã în Austria mai 
existã încã potenþial de organizare a mai multor proprietari de pãdure în comunitãþi ºi asociaþii de 
profil, mai ales odatã cu creºterea cererii de lemn în industria de placi aglomerate de lemn, industria 
hârtiei ºi în sectorul bioenergiei.

www.waldverband-noe.at

Figura 53:    Structura Asociaþiei Forestiere Austriece (Hierner 2010). 
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