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Rezumat

Direcţia actuală a politicii energetice europene are la bază asigurarea
securităţii energetice a statelor membre UE şi urmăreşte facilitarea utilizării
surselor regenerabile în sectorul de producţie şi distribuţie a energiei precum şi
creşterea

eficienţei

şi utilizării surselor

regenerabile în toate

sectoarele.

România în contextul european a devenit preocupată de cercetarea diferitelor
resurse regenerabile pe care le-ar putea utiliza pentru asigurarea securităţii
energetice.
Scopul principal al acestei lucrări este utilizarea biocombustibililor în
mecanizarea agriculturii, determinarea proporţiei optime de amestec motorinabiocombustibil capabil să păstreze performanţele motorului alimentat cu acest
amestec cât mai apropiat de performanţele de referinţă.
Lucrarea

prezintă

o

analiză

teoretica

a

importantei

utilizării

biocombustibililor în mecanizarea agriculturii bazată pe interpretarea datelor
referitoare la: producţia mondiala de biocombustibil, parametrii calitativi si
tehnicile de obţinere a biocombustibililor, in special standardul uleiului obţinut
prin presarea la rece a rapitei.

&t&j

O parte importanta a tezei poate fi considerata un studiu cu privire la
stadiul actual al cercetărilor teoretice în domeniul utilizării biocombustibililor în
mecanizarea agriculturii bazat pe: date teoretice referitoare la tehnologia
obţinerii uleiului de răpită; stategiile politice ale ţărilor producatore si utilizatoare
de biocombustibil (Germania, Italia, Olanda SUA, China, Brazilia, România);
implicaţiile ecologice, economice si tehnice de utilizare a biocombustibililor;
politica UE în sectorul energiilor regerabile şi pe legislaţia care reglementează
utilizarea biocobustibililor.
Acest studiu teoretic este întregit de o vasta prezentare a stadiului actual
al cercetărilor si aplicaţiilor pe plan mondial şi în România referitor la utilizarea
biocombustibililor în mecanizarea agriculturii.
Obiectivele cercetărilor experimentale proprii au constat în stabilirea
performanţelor „de motor" ale biocombustibilului în condiţiile folosirii acestuia ca

substitut pentru o parte din motorina folosită la alimentarea motoarelor cu
aprindere prin comprimare. In cadrul experienţelor s-au urmărit : parametrii
motorului (moment, consum , putere, indice de fum) si influenţa amestecului
motorina-biocombustibil asupra stării tehnice a motorului. Principalul obiectiv a
constat în stabilirea proporţiei optimale de preparare a amestecului motorinabiocombustibil astfel încât să se păstreze performanţele motorului alimentat cu
amestec motorina-biocombustibil la valori cât mai apropiate de performanţele
de referinţă (motorina) ale motorului.
Cercetările experimentale din aceasta lucrare au fost efectuate

pe

parcursul a doi ani în perioada 2004-2006, în laboratorul specializat din
Departamentul de încercări al INMA Bucureşti, folosind biocombustibil

obţinut

din ulei vegetal de rapita.
Materiale utilizate au constat în: motorul cu aprindere prin comprimare,
model D - 1 1 5 , produs de Uzina "Tractorul" Braşov pentru echiparea standard a
tractoarelor pe roţi din gama 445, acest motor a fost instalat în cadrul unui stand
destinat experienţelor la priza de putere. Standul a avut în componenţă o frână
hidraulică funcţionând pe principiul laminării , ce putea fi cuplată la priza de
putere a tractoruluf şi care putea fi controlată continuu prin comenzi electrice
guvernate de operatorul de încercare. Aparatele de măsură din componenţa
standului au fost: un aparat pentru măsurarea consumului orar gravimetric de
combustibil, care a fost

înseriat în instalaţia de alimentare a motorului şi un

aparat independent pentru determinarea opacităţii gazelor de evacuare ale
motorului, echipament pentru determinarea parametrilor de stare ai atmosferei
(presiunea atmosferică, temperatura atmosferică şi umiditatea
relativă) în zona prizei de aer a motorului de test

atmosferică

(barometru Brujel&Kjaer,

termohidrometru Hottinger), standul a beneficiat de funcţionarea integrată,
controlată cu ajutorul unui calculator numeric.
In timpul experienţelor au fost folosite pentru măsurarea

mărimilor

(coeficient de absorbţie a luminii în gazele de ardere evacuate de motor,
consumul orar de combustibil, turaţia, momentul efectiv) următoarele aparate:
aparat de măsurare „indice de fum" (tip Motorscan), aparat de măsurare
consum (tip DMCC 2000), linie măsurare turaţie (tip AMTRD - 2), linie măsurare
moment (tip Hottinger MVD 2510).

Combustibilii utilizaţi in experimente au fost: motorina Euro Diesel 5
produsa de Petrom si biocombustibilul (obţinut prin transesterificarea uleiului de
rapiţă în cadrul unul proces industrial) produs de S.C. Viromet S.A.
Metoda a constat în determinarea performanţelor unui motor de test în
condiţiile alimentării cu amestec de motorina - biocombustibil conţinând 5%,
1 0 % şi 15% biocombustibil, compararea acestor performanţe cu performanţele
de referinţă ale motorului de test, obţinute în condiţiile alimentării acestuia cu
motorină,

analiza

criterială

pentru

determinarea

proporţiei

optimale

de

preparare a amestecului motorina-biocombustibil şi desfăşurarea unui test
sumar de anduranţă la funcţionarea motorului alimentat cu mixtura astfel
preparată.
Mărimile măsurate în timpul experienţelor: turaţia n , momentul efectiv
p

M

e p

consumul orar de combustibil C , indicele de fum k.
Cercetările experimentale

au constat in efectuarea a 4 grupe

de

experimente:
Grupa A: determinarea comportării de referinţă a motorului de test in
condiţiile alimentarii acestuia cu motorina;
Grupa

B: determinarea comportării motorului in condiţiile alimentarii

acestuia cu amestec motorina-biocombustibil ( 5 % biocombustibil);
Grupa

C: determinarea comportării motorului in condiţiile alimentarii

acestuia cu amestec motorina-biocombustibil (10% biocombustibil);
Grupa

D: determinarea comportării motorului in condiţiile alimentarii

acestuia cu amestec motorina-biocombustibil (15% biocombustibil).
în cadrul grupei A au fost efectuate 22 de experienţe, iar in cadrul
grupelor B, C si D au fost efectuate 6 experienţe, in fiecare experienţa au fost
urmărite: parametrii motorului: moment, consum , putere, indice de fum,
influenta amestecului motorina-biocombustibil asupra stării tehnice a motorului.
Pe baza valorilor parametrilor motorului obţinute in urma efectuării celor
4 grupe de experimente s-au realizat analize comparative pentru fiecare
parametru.

Principalele concluzii desprinse prin analiza rezultatelor au fost:
-

Rezultatele experienţelor efectuate indică faptul ca amestecul motorină biocombustibil conţinând 5%, 10% si 15% biocombustibil ca poate fi
folosit la alimentarea motoarelor cu aprindere prin comprimare, fara
modificări ale motorului si cu obţinerea valorilor normale ale parametrilor
funcţionali.

-

Alimentarea cu amestec nu modifică duratele de pornire ale motorului, în
condiţiile folosirii instalaţiei de pornire conformă standardului de echipare
a acestuia.

-

In condiţiile alimentării cu amestec, motorul prezintă pierderi minore de
moment şi putere în vecinătatea imediată a turaţiei minime de încercare
(3,1 ... 3,6 %) si pierderi mai mari de moment şi putere la turaţia maximă
de încercare (cea. 10 % ) .

-

La

alimentarea

cu amestec,

motorul

prezintă

creşteri

minore

ale

momentului şi puterii în zona turaţiilor medii de funcţionare (1,2 ... 2,7 % ) .
-

Eficienţa energetică a biocombustibilului folosit în amestec, ilustrată prin
cantitatea formală de energie livrată de motor pe seama arderii a 1 kg de
biocombustibil, este comparabilă cu aceea a motorinei la toate regimurile
de funcţionare a motorului. Valoarea medie a acestui indicator, calculată
pentru evoluţia pe toată caracteristica de funcţionare la sarcină totală,
este

chiar

uşor

superioară

valorii

corespunzătoare

motorinei

(3,356 kWh/kg faţă de 3,170 kWh/kg, corespunzător unei creşteri de
5,87 % ) ;
-

Funcţionarea motorului alimentat cu amestec în anduranţă, pe durata a
200 de ore, nu a produs efecte asupra stării tehnice globale a acestuia,
deci se poate afirma că biocombustibilul folosit nu prezintă aspecte de
agresivitate faţă de motor;

-

La funcţionarea cu amestec, coeficientul de absorbţie a luminii în gazele
de

evacuare

(„indicele

de

fum")

manifestă

o

evoluţie

cu

alură

asemănătoare celei corespunzătoare funcţionării cu motorină, dar cu
valori substanţial crescute.
-

Evaluarea

acestui

parametru,

prin

calcularea

valorilor

medii

corespunzătoare evoluţiei pe întreaga caracteristică la funcţionarea cu

motorină şi c u mixtură, evidenţiază o creştere a ponderii fumului î n
e v a c u a r e cu 50 % în cazul folosirii mixturii. A c e s t aspect este singurul
dezavantaj al alimentării cu mixtură şi indică o perturbare a secvenţelor
finale ale procesului d e ardere din motor.
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