
INSTALAŢIE DE ÎNCĂLZIRE PRIN 

VALORIFICAREA PLANTEI ENERGETICE 

MISCANTHUS 

IIVM 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Instalaţia de încălzire este destinată pentru producerea energiei termice din 

biomasă, în special din mixtură formată din tulpini tocate de Miscathus şi alte 

componente cum ar fi deşeurile lemnoase, sâmburi, peleţi, tulpini tocate de porumb, 

floarea-soarelui etc. în scopul încălzirii locuinţelor, grajdurilor, serelor sau uscării 

plantelor medicinale şi fructelor dintr-o fermă agricolă. 

PREZENTARE GENERALĂ 

Principalele părţi componente ale modelului experimental de instalaţie de 

încălzire prin valorificarea plantei energetice de Miscanthus sunt: 

1. Grupul termic gestionat electronic (cu aprindere automată) pentru încălzire şi apă

caldă 

2. Sistemul de transfer al biomasei din buncărul de stocare în camera de ardere



3. Sistemul de ridicare şi

stocare a cenuşilor 

4. Buncărul de stocare a

biomasei 

5. Acumulatorul apă

caldă de 1500 l 

6. Modulul containerizat

7. Panoul solar

8. Sistemul automat,

independent energetic, 

de menţinere a unui 

microclimat controlat 

9. Coşul de fum complet

echipat 

10. Vasul de expansiune

Instalaţia este containerizată într-un modul care are o structură de rezistenţă 

metalică din profile metalice, pereţi şi acoperiş din material termoizolant cu spumă 

poliuretanică. Arderea Miscanthus-ului se efectuează într-un grup termic proiectat 

special pentru combustibili uscaţi. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

- Puterea, kW 75 

- Temperatura maximă a apei calde, °C 95 

- Capacitatea acumulatorului de apă caldă 1500 

- Suprafaţa de colectare a panoului solar, m
2
  2,55 

- Tipul senzorilor de umiditate   capacitiv FE09/4 

- Tipul senzorilor de temperatura  Pt100 

- Puterea nominală a panoului fotovoltaic, W 235 

UTILIZATORI 

- fermierii care vor asimila instalaţia de ardere a biomasei prin valorificarea plantei 

energetice de Miscanthus 

- agenţii economici constructori care vor fi interesaţi să-şi dezvolte echipamentele 

tehnice destinate acestei instalaţii 

- societăţile comerciale care dezvoltă activităţi de producţie în urma cărora rezultă 

cantităţi însemnate de deşeuri lemnoase (ex: fabricile de prelucrare a lemnului). 



EFECTE ECONOMICE ŞI DE MEDIU 

- reducerea costurilor de investiţie cu cca. 15% 

- reducerea cheltuielilor de aprovizionare cu combustibil cu cca. 25% 

- maximizarea rentabilităţii printr-o subdimensionare a sistemului de ardere a 

biomasei pentru a răspunde majorităţii sarcinilor de încălzire 

- reducerea folosirii de combustibili fosili în proporţie de 100% în cazul utilizării 

individuale şi cu cca. 50% în cazul utilizării industriale 


