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Clasificarea tipurilor de centrale termice prezentate 
în acest îndrumar a fost efectuată conform tipului de 
biocombustibil solid utilizat în scopul producerii 
energiei termice:

Prezentul îndrumar utilizează cuvântul 
„biocombustibil” doar vizând biocombustibilii solizi 
sub formă de baloturi de paie, brichete și pelete.

Această resursă include la început o serie de 
recomandări generale cu privire la responsabilităţile 
operatorului centralei termice pe bază de biomasă – 
comune pentru toate tipurile de centrale incluse în 
această categorie – și continuă cu recomandări 
specifice în fiecare secţiune consacrată tipului de 
centrală termică. 

Centrale termice pe bază de paie balotate

Centrale termice pe bază de brichete

Centrale termice pe bază de pelete

Centrale termice combinate pe bază de 
brichete și pelete. 

INTRODUCERE

ACEST MATERIAL ESTE UN ÎNDRUMAR PENTRU OPERATORII CENTRALELOR TERMICE PE BAZĂ DE 
BIOMASĂ. SCOPUL ACESTUIA ESTE FACILITAREA MODULUI DE GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A 
FUNCŢIONĂRII, SPORIREA EFICIENŢEI ÎN UTILIZARE ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE SECURITATE ÎN 
PROCESUL DE EXPLOATARE A CENTRALELOR TERMICE PE BAZĂ DE BIOMASĂ.

BIOMASA ÎN REPUBLICA MOLDOVA ESTE CONSIDERATĂ DREPT UNA DIN CELE MAI IMPORTANTE 
RESURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ. BIOMASA REPREZINTĂ FRACŢIUNEA BIODEGRADABILĂ A 
PRODUSELOR, DEȘEURILOR ȘI REZIDUURILOR DIN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRII 
PRELUCRĂTOARE ȘI GOSPODĂRIILE COMUNALE.

Centaralele termice pe biomasă descrise în acest 
îndrumar nu sunt destinate utilizării de către 
persoane (inclusiv copii) ale căror capacităţi fizice, 
senzoriale sau mentale sau lipsă de experienţă și 
cunoștinţe împiedică folosirea în siguranţă a 
acestor echipamente.
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ROLUL ȘI 
RESPONSABILITĂŢILE 
OPERATORULUI

CAPITOLUL I





CALITATEA BIOCOMBUSTIBILULUI 

Rolul operatorului este de a întreprinde măsurile necesare pentru a nu 
admite înrăutăţirea calităţii biocombustibililor pe întreaga perioadă a aflării 
la depozit. În cazul în care nu este asigurat un nivel corespunzător al 
umidităţii, cantitatea de biocombustibil necesară pentru a produce aceeași 
cantitate de energie termică se poate dubla ușor, ceea ce ar determina 
costuri de două ori mai mari pentru aprovizionarea cu biocombustibil.  

Un alt aspect legat de calitate îl constituie materia primă din care sunt 
produse peletele și brichetele. În cazul în care acestea sunt produse din paie 
din categoria culturilor oleaginoase (soia, rapiţă, floarea soarelui etc.), la 
ardere, pe suprafaţa interioară a camerei de ardere se depune un strat de 
gudron care este foarte greu de îndepărtat şi ca rezultat scade considerabil 
randamentul cazanelor. Prin urmare, se recomandă ca ponderea biocom-
bustibilului din această categorie de plante să nu fie mai mare de 20% din 
cantitatea totală a combustibilului încărcat în centrala termică.

FUNCŢIONAREA EFICIENTĂ A CENTRALEI TERMICE ESTE DETERMINATĂ ÎN PRIMUL RÂND DE CALITATEA 
BIOCOMBUSTIBILULUI. PRINCIPALII PARAMETRI DE CALITATE SUNT UMIDITATEA ȘI DURITATEA.

DETERMINAREA ACESTOR PARAMETRII ÎN CONDIŢII DE DEPOZIT POATE FIE EFECTUATĂ DOAR ÎN CAZUL 
PAIELOR ȘI DOAR PENTRU UMIDITATE CU AJUTORUL UMIDOMETRULUI. ÎN CAZUL CELORLALTE TIPURI DE 
BIOCOMBUSTIBILI SOLIZI, CALITATEA ESTE VERIFICATĂ ÎN LABORATOARE ACREDITATE. 

ROLUL ȘI 
RESPONSABILITĂŢILE 
OPERATORULUI
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CENTRALELE 
TERMICE 
PE BAZĂ 
DE PAIE 
BALOTATE

CAPITOLUL II

















Anunţaţi despre defecţiune serviciile responsa-
bile de alimentarea cu energie electrică. Opriţi 
cazanul de la panoul de comandă cu ajutorul 
comutatorului. Menţineţi ușa cazanului închisă 
până la arderea completă a biocombustibilului.

Diverse. Deconectarea 
energiei electrice

Nu se pornește 
ventilatorul 
(pompa de aer)

Nu se pornește 
pompa de circulaţie

Paiele nu ard 
integral, fumul 
evacuat este negru

În regim de lucru „automat” s-a 
conectat termostatul, deoarece 
apa în cazan s-a încălzit până la 
nivelul programat.

A fost setată o temperatură mai 
joasă de încălzire a apei. 

Ventilatorul s-a blocat din cauza 
activării opţiunii anti-incendiu.

Defecţiuni la sistemul de 
automatizare.

Pompa nu se alimentează cu 
curent electric. 

Pompa este blocată.

Defecţiuni la sistemul de 
automatizare.

Defecţiuni mecanice la pompă.

Paiele sunt necalitative.

În procesul arderii s-a adunat un 
strat prea mare de cenușă 
deasupra paielor nearse.

Șuberul suflă în altă direcţie 
decât cea necesară.

Ventilatorul se va porni în mod „automat” 
după ce temperatura apei în cazan va coborî 
până la temperatura programată.

Verificaţi dacă temperatura selectată 
corespunde cerinţelor de temperatură și 
specificaţiilor din documentaţia tehnică.

Deconectaţi alimentarea sistemului electronic 
de la curent electric. Verificaţi manual rotaţiile 
la motorul ventilatorului. Dacă motorul se 
rotește ușor, peste 3-5 minute conectaţi 
sistemul electronic la curent electric și porniţi 
cazanul. 

Este informat furnizorul.

Verificaţi conectarea la reţeaua de energie 
electrică.

Rotiţi manual de câteva ori pompa în direcţia 
corespunzătoare.

Este informat furnizorul.

Se înlocuiește cu altă pompă.

Se curăţă camera de ardere și se încarcă cu alt 
combustibil cu o umiditate nu mai mare 
de 20%.

Amestecaţi cu cociorva masa arsă astfel încât 
paiele nearse din partea de jos a focarului să fie 
poziţionate deasupra cenușii.

Șuberul trebuie stabilit manual în poziţia în 
care aerul să sufle în partea de sus a paielor.  

DEFECŢIUNI/ 
ANOMALII

CAUZA ACŢIUNI PENTRU REMEDIERE
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EVENTUALE DEFECŢIUNI SAU ANOMALII CE POT APĂREA 
PE PARCURSUL FUNCŢIONĂRII CENTRALEI TERMICE ȘI ACŢIUNI 

PENTRU ÎNLĂTURAREA ACESTORA

Curăţaţi camera de ardere și alimentaţi cu alt 
biocombustibil cu o umiditate mai mică 
de 20%.

Butonul rotativ al termostatului trebuie 
poziţionat la temperatura adecvată.

Paiele sunt necalitative. 

Termostatul pompei de aer nu 
este programat la temperatura 
necesară.

Temperatura 
agentului termic la 
tur nu crește 

CENTRALELE 
TERMICE 
PE BAZA DE PAIE 
BALOTATE



EVENTUALE DEFECŢIUNI SAU ANOMALII CE POT APĂREA 
PE PARCURSUL FUNCŢIONĂRII CENTRALEI TERMICE ȘI ACŢIUNI 
PENTRU ÎNLĂTURAREA ACESTORA
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Coroziune în camera 
de ardere 

Ieșirea fumului prin 
ușa de încărcare

Nu ajunge apă caldă 
în radiatoare

Prezenţa cenușii umede.

Forţa de evacuare a fumului din 
coșul de fum este prea mică.

Robinetele sunt închise.

Defecţiuni ale legăturilor 
hidraulice din instalaţia de 
încălzire şi cazan.

Nu funcţionează pompa pe 
circuitul de termoficare.

Evacuaţi mai des cenușa din camera de ardere. 
Trebuie utilizate paie balotate bine uscate. 
Trecerea centralei termice la un regim termic 
de operare mai înalt.

Curăţaţi coșul de fum și colectorul. Verificaţi 
coșul de fum și ușa de încărcare dacă nu au 
fisuri.

Deschideţi robinetele.

Verificaţi lipsa scurgerilor în legăturile hidrau-
lice din instalaţia de încălzire şi cazan, repara-
rea acestora în caz de necesitate.

Verificarea pompei și remedierea defecţiunilor, 
rotirea manuală de câteva ori a pompei în 
direcţia corespunzătoare, înlocuirea în caz de 
necesitate.

Se formează 
depuneri excesive pe 
pereţii focarului 
(gudron)

Utilizarea biocombustibililor cu 
un conţinut sporit de silicaţi 
(din floarea soarelui).

Curăţaţi camera de ardere, canalele de 
evacuare a fumului, pereţii cazanului, coșul de 
fum și hornul.

DEFECŢIUNI/ 
ANOMALII CAUZA ACŢIUNI PENTRU REMEDIERE

Scade presiunea în 
circuitul agentului 
termic

Scurgeri în sistem.

Nu funcţionează pompele de 
circulaţie sau de adaos.

Verificaţi existenţa scurgerilor din sistem. 
Localizaţi-le şi lichidaţi cauzele scurgerilor.

Verificaţi funcţionarea pompelor de circulaţie 
sau de adaos. În cazul defectării uneia dintre 
ele, treceţi manual la pompa de rezervă. 
Anunţaţi firma de deservire despre defect.

Scurgeri de agent 
termic prin vasul de 
expansiune sau prin 
corpul cazanului

Cazanul este prea plin. 
Urmează ca în timp de două ore 
de funcţionare curgerea să se 
oprească.

Dacă scurgerile continuă, atunci trebuie 
verificată pompa de adaos și traductorul de 
nivel.

Lipsa apei în vasul de 
rezervă

Nu funcţionează sistemul de 
pompare a apei.

Blocarea sistemului de tratare și 
curăţare a apei.

Nu există apă la sursă.

Verificaţi pompa și traductoarele de nivel.

Curăţaţi filtrul, anunţaţi compania care 
deserveşte centrala termică.

Anunţaţi administraţia instituţiei.







CENTRALE 
TERMICE 
PE BAZĂ DE 
BRICHETE

CAPITOLUL III

















Arderea în cazan nu 
este dirijată

Nu ajunge agent 
termic la cazan

Au ieșit din funcţie traductoarele 
de temperatură.

Sunt închise robinetele pe 
circuitul primar.

Pompele de circulaţie nu 
funcţionează.

Filtrele de apă sunt înfundate cu 
impurităţi.

Înlocuirea traductoarelor de temperatură.

Se verifică dacă robinetele respective sunt 
deschise.

Se verifică alimentarea cu curent electric a 
pompelor de circulaţie.

Se oprește cazanul, se închid robinetele în 
amonte și aval ale filtrelor și se curăţă, după 
care se încearcă pornirea cazanelor din nou.

DEFECŢIUNI/ 
ANOMALII

CAUZA ACŢIUNI PENTRU REMEDIERE
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EVENTUALE DEFECŢIUNI SAU ANOMALII CE POT APĂREA 
PE PARCURSUL FUNCŢIONĂRII CENTRALEI TERMICE ȘI ACŢIUNI 

PENTRU ÎNLĂTURAREA ACESTORA

Se înștiinţează compania de deservire 
specializată.

Se trece în regim manual de 
funcţionare cu pompa de rezervă.

Se setează funcţionarea centralei termice în 
regim manual și este solicitată compania de 
deservire pentru înlăturarea acestei defecţiuni.

Nu funcţionează panoul de 
dirijare.

Nu are loc dirijarea 
centralei termice și 
a agentului termic în 
regim automat

Se oprește centrala termică, se depistează și se 
înlătură scurgerile respective. După care se 
umple sistemul de încălzire secundar din nou și 
se pornește centrala termică.

Scurgeri în sistemul interior de 
încălzire.

Scade presiunea în 
sistemul de încălzire 
secundar, pompa de 
adaos funcţionează 
fără întreruperi

Se trece la operarea centralei termice în regim 
manual. Acest fapt se comunică companiei de 
deservire specializată.

Variaţii de curent.Apar erori pe panoul 
de comandă

Pompa de circulaţie 
pe circuitul secundar 
nu funcţionează sau 
funcţionează cu 
defecţiuni

Nu se pornește 
ventilatorul 
(suflanta)

În regim de lucru „automat” s-a 
conectat termostatul, deoarece 
apa în cazan s-a încălzit până la 
nivelul programat.

A fost setată o temperatură mai 
joasă de încălzire a apei.

Ventilatorul s-a blocat din cauza 
activării opţiunii anti-incendiu.

Defecţiuni la sistemul de 
automatizare.

Ventilatorul se va porni în mod automat după 
ce temperatura apei în cază va coborî până la 
temperatura programată.

Se verifică dacă temperatura selectată 
corespunde cerinţelor de temperatură și 
specificaţiilor din documentaţia tehnică.

Deconectaţi alimentarea sistemului electronic 
de la curent electric. Verificaţi manual rotaţiile la 
motorul ventilatorului. Dacă motorul se rotește 
ușor, peste 3-5 minute conectaţi sistemul 
electronic la curent electric și porniţi cazanul. 

Se informează furnizorul.

CENTRALE 
TERMICE 
PE BAZĂ DE 
BRICHETE



EVENTUALE DEFECŢIUNI SAU ANOMALII CE POT APĂREA 
PE PARCURSUL FUNCŢIONĂRII CENTRALEI TERMICE ȘI ACŢIUNI 
PENTRU ÎNLĂTURAREA ACESTORA
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Temperatura 
agentului termic la 
tur nu crește

Coroziune în camera 
de ardere

Biocombustibilul este necalitativ.

Termostatul suflantei de aer nu 
este programat la temperatura 
necesară.

Prezenţa cenușii umede.

Se curăţă camera de ardere și se înlocuiește cu 
alt biocombustibil cu umiditatea specificată în 
documentaţia tehnică.

Butonul rotativ al termostatului se 
poziţionează la temperatura adecvată.

Trebuie evacuată mai des cenușa din camera de 
ardere. Trebuie utilizate brichete uscate. 
Trecerea centralei termice la un regim termic de 
operare mai înalt. De verificat funcţionalitatea 
pompei sau clapetei cu trei căi de ridicare a 
temperaturii pe conducta retur.

Ieșirea fumului prin 
ușa de încărcare

Forţa (tirajul) de evacuare a 
fumului din coșul de fum este 
prea mică.

Trebuie curăţate coșul de fum și colectorul. 
Verificarea coșului de fum și ermetizarea ușii 
camerei de ardere. Verificaţi dacă nu există alte 
fisuri.

DEFECŢIUNI/ 
ANOMALII CAUZA ACŢIUNI PENTRU REMEDIERE

Nu ajunge apă caldă 
în radiatoare

Robinetele sunt închise.

Defecţiuni ale legăturilor 
hidraulice din instalaţia de 
încălzire şi cazan.

S-au format dopuri de aer în 
corpurile de încălzire sau 
conducte.

Nu funcţionează pompa pe 
circuitul de termoficare.

Deschiderea robinetelor.

Verificaţi lipsa scurgerilor în legăturile hidrau-
lice din instalaţia de încălzire şi cazan, repara-
rea acestora în caz de necesitate.

Evacuarea aerului din corpurile de încălzire cu 
ajutorul robinetelor de aerisire sau aerisitoare-
lor automate.

Verificarea pompei și remedierea defecţiunilor, 
rotirea manuală de câteva ori, înlocuirea în caz 
de necesitate.

Se formează 
depuneri excesive pe 
pereţii focarului 
(gudron)

Utilizarea biocombustibililor cu 
un conţinut sporit de silicaţi (din 
floarea soarelui).

Curăţaţi camera de ardere, canalele de 
evacuare a fumului, pereţii cazanului, coșul de 
fum și hornul.

Lipsa apei în vasul de 
rezervă

Nu funcţionează sistemul de 
pompare a apei.

Blocarea sistemului de tratare și 
curăţare a apei.

Nu există apă la sursă.

Verificarea pompelor și traductoarelor de nivel.

Curăţarea filtrului, anunţarea companiei care 
deserveşte termocentrala.

Se anunţă administraţia instituţiei.

 CENTRALE 
TERMICE 

PE BAZĂ DE 
BRICHETE







CENTRALE 
TERMICE 
PE BAZĂ DE 
PELETE

CAPITOLUL IV

















CENTRALE 
TERMICE 
PE BAZĂ DE 
PELETE

Anunţaţi serviciile responsabile de alimentarea 
cu energie electrică despre defecţiune. Opriţi 
cazanul de la panoul de comandă cu ajutorul 
comutatorului. Se verifică permanent cantitatea 
de pelete din camera de ardere prin orificiul de 
vizualizare fără a deschide ușa. Atunci când 
cantitatea este minimă, jăraticul este evacuat 
pentru a evita aprinderea peletelor din șnec.

Diverse. Deconectarea 
energiei electrice

Nu se pornește 
cazanul, nu începe 
procedura de ardere 
a combustibilului

Arderea în cazan 
nu este dirijată

Nu ajunge agent 
termic la cazan

Nu funcţionează ventilatoarele 
de aer.

Sistemul de automatizare al 
centralei termice nu funcţionează.

Rezistenţa electrică (elementul 
incandescent) nu se aprinde.

Nu se alimentează camera 
de ardere cu pelete.

S-au terminat peletele din 
rezervor.

Este înfundat coșul de fum.

Au ieșit din funcţie traductoarele 
de temperatură.

Sunt închise robinetele pe 
circuitul primar.

Pompele de circulaţie nu 
funcţionează.

Filtrele de apă sunt înfundate cu 
impurităţi.

Verificarea prezenţei curentului electric 
de alimentare a centralei termice și 
a ventilatoarelor.

Anunţaţi compania specializată pentru 
deservirea centralei termice.

Verificaţi funcţionarea șnecului și motorului 
de acţionare a acestuia.

Umpleţi rezervorul cu pelete.

Verificaţi canalele de evacuare a gazelor de 
ardere.

Înlocuirea traductoarelor de temperatură.

Se verifică dacă robinetele respective sunt 
deschise.

Se verifică alimentarea cu curent electric 
a pompelor de circulaţie.

Se oprește cazanul, se închid robinetele 
în amonte și aval ale filtrelor și se curăţă, 
se încearcă pornirea cazanelor din nou.

DEFECŢIUNI/ 
ANOMALII

CAUZA ACŢIUNI PENTRU REMEDIERE
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EVENTUALE DEFECŢIUNI SAU ANOMALII CE POT APĂREA 
PE PARCURSUL FUNCŢIONĂRII CENTRALEI TERMICE ȘI ACŢIUNI 

PENTRU ÎNLĂTURAREA ACESTORA

Se setează funcţionarea centralei termice 
în regim manual și se solicită intervenţia 
companiei de deservire pentru înlăturarea 
acestei defecţiuni.

Nu funcţionează panoul de 
comandă.

Nu are loc dirijarea 
centralei termice și 
a agentului termic în 
regim automat

Apar erori pe panoul 
de comandă

Variaţii de curent. Se trece la operarea centralei termice în regim 
manual. Se înștiinţează compania de deservire 
specializată.

În rezervorul de 
pelete picură apă din 
instalaţia de stingere 
a peletelor

Dopul de parafină nu este 
ermetic.

Este necesară înlocuirea dopului de parafină.



 CENTRALE 
TERMICE 

PE BAZĂ DE 
PELETE

EVENTUALE DEFECŢIUNI SAU ANOMALII CE POT APĂREA 
PE PARCURSUL FUNCŢIONĂRII CENTRALEI TERMICE ȘI ACŢIUNI 
PENTRU ÎNLĂTURAREA ACESTORA
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Nu se pornește 
ventilatorul 
(suflanta)

În regim de lucru „automat” s-a 
conectat termostatul, deoarece 
apa în cazan s-a încălzit până la 
nivelul programat.

A fost setată o temperatură mai 
joasă de încălzire a apei.

Ventilatorul s-a blocat din cauza 
activării opţiunii anti-incendiu.

Defecţiuni la sistemul de 
automatizare.

Ventilatorul este defectat.

Se oprește centrala termică și se depistează 
locul scurgerilor. Se înlătură scurgerile respec-
tive, după care se umple sistemul de încălzire 
secundar din nou și se pornește centrala 
termică.

Scurgeri în sistemul de încălzire 
interior.

Scade presiunea în 
sistemul de încălzire 
secundar, pompa de 
adaos funcţionează 
în permanenţă

Ventilatorul se va porni în mod „automat” după 
ce temperatura apei în cazan va coborî până la 
temperatura programată.

Se verifică dacă temperatura selectată 
corespunde cerinţelor de temperatură și 
specificaţiilor din documentaţia tehnică.

Deconectaţi alimentarea sistemului electronic 
de la curent electric. Verificaţi manual rotaţiile la 
motorul ventilatorului. Dacă motorul se rotește 
ușor, peste 3-5 minute conectaţi sistemul 
electronic la curent electric și porniţi cazanul. 

Se informează furnizorul.

Este necesară înlocuirea ventilatorului. 

DEFECŢIUNI/ 
ANOMALII CAUZA ACŢIUNI PENTRU REMEDIERE

În rezervorul de 
pelete a curs apă din 
instalaţia de stingere 
a peletelor

S-au aprins peletele din rezervor 
și a funcţionat instalaţia de 
stingere.

Trebuie de curăţat camera de ardere și 
rezervorul de peletele umede și de realimentat 
cu pelete uscate. Este necesară instalarea unui 
nou dop de parafină la sistemul de stingere a 
peletelor în caz de aprindere în rezervor.

Temperatura 
agentului termic la 
tur nu crește

Biocombustibilul este necalitativ.

Termostatul pompei de aer nu 
este programat la temperatura 
necesară. 

Se curăţă camera de ardere și se alimentează 
cu alt biocombustibil cu umiditatea specificată 
în documentaţia tehnică.

Butonul rotativ al termostatului se 
poziţionează la temperatura adecvată.

Focul este insuficient 
pentru asigurarea 
temperaturii necesare, 
iar peletele sunt sub 
nivelul fantelor de aer 
din focar

Timpul programat de încărcare a 
șnecului este prea mic.

Creşteţi timpul de încărcare de la temporizator 
până când nivelul peletelor din focar ajunge la 
nivelul bazei superioare a focarului. 
Supravegheaţi o perioadă pentru ca nivelul să 
nu fie prea mare și să rezulte pelete nearși care 
vor cădea în cenușar.

Coroziune în camera 
de ardere

Prezenţa cenușii umede. Cenușa trebuie evacuată mai des din camera 
de ardere. Trebuie utilizat biocombustibil uscat. 
Asiguraţi trecerea centralei termice la un regim 
termic de operare mai înalt.
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CENTRALE 
TERMICE 
PE BAZĂ DE 
PELETE

EVENTUALE DEFECŢIUNI SAU ANOMALII CE POT APĂREA 
PE PARCURSUL FUNCŢIONĂRII CENTRALEI TERMICE ȘI ACŢIUNI 

PENTRU ÎNLĂTURAREA ACESTORA

Mecanismul de 
alimentare cu șnec 
nu funcţionează

Blocarea șnecului din cauza 
utilizării peletelor de dimensiuni 
mai mari.

Cablul motorului cazanului nu 
este conectat sau este defect.

Motorul s-a supraîncălzit și s-a 
activat protecţia termică.

Motorul este defect.

Demontarea șnecului și curăţarea acestuia. 
Utilizarea peletelor de dimensiuni specificate 
în documentaţia tehnică.

Conectarea cablului sau înlocuirea cablului, 
anunţarea companiei de deservire a centralei.

Opriţi motorul și lăsaţi-l să se răcească, după 
răcire se va porni singur.

Înlocuirea motorului.

Motorul șnecului de 
alimentare lucrează, 
dar șnecul nu se 
rotește

S-a rupt știftul ce fixează 
arborele motorului cu cel al 
șnecului.

Eliminarea rămășiţelor de la știft și instalarea 
altuia.

DEFECŢIUNI/ 
ANOMALII CAUZA ACŢIUNI PENTRU REMEDIERE

Mecanismul de 
alimentare cu șnec 
funcţionează, dar nu 
ajung pelete în 
camera de ardere

S-au terminat peletele din 
rezervor.

S-a rodat șnecul în totalitate.

Umplerea rezervorului cu pelete.

Înlocuirea șnecului.

Ieșirea fumului prin 
ușa de încărcare

Forţa de evacuare a fumului din 
coșul de fum este prea mică.

Curăţaţi coșul de fum și colectorul. Verificaţi 
coșul de fum și ușa de încărcare dacă nu au fisuri.

Se formează depuneri 
excesive pe pereţii 
focarului (gudron)

Utilizarea biocombustibililor cu 
un conţinut sporit de silicaţi 
(din floarea soarelui, rapiţă, soia).

Curăţaţi coșul de fum și colectorul. Verificaţi 
coșul de fum și ușa de încărcare dacă nu au 
fisuri.

Lipsa apei în vasul de 
rezervă

Nu funcţionează sistemul de 
pompare a apei.

Blocarea sistemului de tratare și 
curăţare a apei.

Nu există apă la sursă.

Verificarea pompelor și traductoarelor de nivel.

Curăţarea filtrului, anunţarea companiei care 
deserveşte termocentrala.

Se anunţă administraţia instituţiei.

Nu ajunge apă caldă 
în radiatoare

Robinetele sunt închise.

Defecţiuni ale legăturilor 
hidraulice din instalaţia de 
încălzire şi cazan.

S-au format dopuri de aer în 
radiatoare sau conductele de 
distribuţie.

Nu funcţionează pompa pe 
circuitul de termoficare.

Deschiderea robinetelor.

Verificaţi lipsa scurgerilor în legăturile hidrau-
lice din instalaţia de încălzire şi cazan, repara-
rea acestora în caz de necesitate.

Evacuarea aerului din corpurile de încălzire cu 
ajutorul robinetelor de aerisire sau aerisitoare-
lor automate.

Verificarea pompei și remedierea defecţiunilor, 
rotirea manuală de câteva ori, înlocuirea în caz 
de necesitate.
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CENTRALE 
TERMICE 
COMBINATE

Anunţaţi serviciile responsabile de alimentarea 
cu energie electrică despre defecţiune. Opriţi 
cazanul de la panoul de comandă cu ajutorul 
comutatorului. În cazul în care centrala 
funcţionează cu pelete, la momentul producerii 
penei de curent se verifică permanent cantitatea 
de pelete din camera de ardere prin orificiul de 
vizualizare fără a deschide ușa. Atunci când 
cantitatea este minimă, se evacuează jăraticul 
pentru a evita aprinderea peletelor din șnec.

Diverse. Deconectarea 
energiei electrice

Nu se pornește 
cazanul, nu începe 
procedura de ardere 
a combustibilului

Arderea în cazan 
nu este dirijată

Nu ajunge agent 
termic la cazan

Nu funcţionează ventilatoarele 
de aer.

Sistemul de automatizare a 
centralei termice nu 
funcţionează.

Este înfundat coșul de fum.

Au ieșit din funcţie traductoarele 
de temperatură.

Sunt închise robinetele pe 
circuitul primar.

Pompele de circulaţie nu 
funcţionează.

Filtrele de apă sunt înfundate cu 
impurităţi.

Verificarea prezenţei curentului electric de 
alimentare a centralei termice și a ventila-
toarelor.

Verificarea canalelor de evacuare a gazelor de 
ardere.

Înlocuirea traductoarelor de temperatură.

Se verifică dacă robinetele respective sunt 
deschise.

Se verifică alimentarea cu curent electric a 
pompelor de circulaţie.

Se oprește cazanul, se închid robinetele în 
amonte și aval pentru filtre și se curăţă, se 
încearcă pornirea cazanelor din nou.

DEFECŢIUNI/ 
ANOMALII

CAUZA ACŢIUNI PENTRU REMEDIERE

EVENTUALE DEFECŢIUNI SAU ANOMALII CE POT APĂREA 
PE PARCURSUL FUNCŢIONĂRII CENTRALEI TERMICE ȘI ACŢIUNI 

PENTRU ÎNLĂTURAREA ACESTORA

Se setează funcţionarea centralei termice în 
regim manual și se solicită intervenţia 
companiei de deservire pentru înlăturarea 
acestei defecţiuni.

Nu funcţionează panoul de 
dirijare.

Nu are loc dirijarea 
centralei termice și 
a agentului termic în 
regim automat

Apar erori pe panoul 
de comandă

Variaţii de curent. Se trece la operarea centralei termice în regim 
manual. Se înștiinţează compania de deservire 
specializată.

Pompa de circulaţie 
pe circuitul secundar 
nu funcţionează sau 
funcţionează cu 
defecţiuni

Se trece în regim manual de 
funcţionare cu pompa de 
rezervă.

Se înștiinţează compania de deservire 
specializată.



Se curăţă camera de ardere și se înlocuiește cu 
alt biocombustibil cu umiditatea specificată în 
documentaţia tehnică.

Butonul rotativ al termostatului se 
poziţionează la temperatura adecvată.

Biocombustibilul este necalitativ.

Termostatul pompei de aer nu 
este programat la temperatura 
necesară. 

 CENTRALE 
TERMICE 

COMBINATE

EVENTUALE DEFECŢIUNI SAU ANOMALII CE POT APĂREA 
PE PARCURSUL FUNCŢIONĂRII CENTRALEI TERMICE ȘI ACŢIUNI 
PENTRU ÎNLĂTURAREA ACESTORA
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Nu se pornește 
ventilatorul 
(suflanta de aer)

În regim de lucru automat s-a 
conectat termostatul, deoarece 
apa în cazan s-a încălzit până la 
nivelul programat.

A fost setată o temperatură mai 
joasă de încălzire a apei.

Ventilatorul s-a blocat din cauza 
activării opţiunii anti-incendiu.

Defecţiuni la sistemul de 
automatizare.

Ventilatorul este defectat.

Se oprește centrala termică și se depistează 
locul scurgerilor. Se înlătură scurgerile respec-
tive, după care se umple sistemul de încălzire 
secundar din nou și se pornește centrala 
termică.

Scurgeri în sistemul de încălzire 
interior.

Scade presiunea în 
sistemul de încălzire 
secundar, pompa de 
adaos funcţionează 
în permanenţă

Ventilatorul se va porni în mod automat după 
ce temperatura apei în cazan se va coborî până 
la temperatura programată.

Se verifică dacă temperatura selectată 
corespunde cerinţelor de temperatură și 
specificaţiilor din documentaţia tehnică.

Deconectaţi alimentarea sistemului electronic 
de la  curent electric. Verificaţi manual rotaţiile 
la motorul ventilatorului. Dacă motorul se 
rotește ușor, peste 3-5 minute conectaţi 
sistemul electronic la curent electric și porniţi 
cazanul. 

Se informează furnizorul.

Este necesară înlocuirea ventilatorului. 

DEFECŢIUNI/ 
ANOMALII CAUZA ACŢIUNI PENTRU REMEDIERE

În rezervorul de 
pelete picură apă din 
instalaţia de stingere

Dopul de parafină nu este 
ermetic.

Este necesară înlocuirea dopului de parafină.

În rezervorul de 
pelete a curs apă din 
instalaţia de stingere

S-au aprins peletele din rezervor 
și a funcţionat instalaţia de 
stingere.

Trebuie curăţată camera de ardere și rezervorul 
de peletele umede și trebuie realimentat cu 
pelete uscate. Este necesară instalarea unui 
nou dop de parafină la sistemul de stingere a 
peletelor în caz de aprindere în rezervor.

Temperatura agentu-
lui termic la tur nu 
crește

La funcţionarea cu 
pelete focul este 
insuficient pentru 
asigurarea tempera-
turii necesare, iar 
peletele sunt sub 
nivelul fantelor de 
aer din focar

Timpul programat de încărcare a 
șnecului este prea mic.

Creşteţi timpul de încărcare de la timer până 
când nivelul peletelor din focar ajunge la 
nivelul bazei superioare a focarului. 
Supravegheaţi o perioadă pentru ca nivelul să 
nu fie prea mare şi să rezulte pelete nearşi care 
vor cădea în cenuşar.
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CENTRALE 
TERMICE 
COMBINATE

EVENTUALE DEFECŢIUNI SAU ANOMALII CE POT APĂREA 
PE PARCURSUL FUNCŢIONĂRII CENTRALEI TERMICE ȘI ACŢIUNI 

PENTRU ÎNLĂTURAREA ACESTORA

Coroziune în camera 
de ardere

Prezenţa cenușii umede. Cenușa trebuie evacuată mai des din camera de 
ardere. Trebuie utilizate brichete uscate. 
Trecerea centralei termice la un regim termic de 
operare mai înalt.

Mecanismul de 
alimentare cu șnec 
nu funcţionează

Blocarea șnecului din cauza 
utilizării peletelor de dimensiuni 
mai mari.

Cablul motorului cazanului nu 
este conectat sau este defect.

Motorul s-a supraîncălzit și s-a 
activat protecţia termică.

Motorul este defect.

Demontarea șnecului și curăţarea acestuia. 
Utilizarea peletelor de dimensiuni specificate în 
documentaţia tehnică.

Conectarea cablului sau înlocuirea acestuia de 
către persoane abilitate. Anunţarea 
conducătorului instituţiei.

Opriţi motorul și lăsaţi-l să se răcească, după 
răcire se va porni singur.

Înlocuirea motorului.

DEFECŢIUNI/ 
ANOMALII CAUZA ACŢIUNI PENTRU REMEDIERE

Motorul șnecului de 
alimentare lucrează, 
dar șnecul nu se 
rotește

S-a rupt știftul ce fixează arborele 
motorului cu cel al șnecului.

Eliminarea rămășiţelor de la știft și instalarea 
altuia.

Mecanismul de 
alimentare cu șnec 
funcţionează, dar nu 
ajung pelete în 
camera de ardere

S-au terminat peletele din 
rezervor.

S-a rodat șnecul în totalitate.

Umplerea rezervorului cu pelete.

Înlocuirea șnecului.

Se formează depuneri 
excesive pe pereţii 
focarului (gudron)

Utilizarea biocombustibililor cu 
un conţinut sporit de silicaţi (din 
floarea soarelui).

Curăţaţi camera de ardere, canalele de 
evacuare a fumului, pereţii cazanului, coșul de 
fum și hornul.

Ieșirea fumului prin 
ușa de încărcare sau 
coșul de fum

Forţa de evacuare a fumului din 
coșul de fum este prea mică.

Curăţarea coșului de fum și colectorului. 
Verificarea coșului de fum și a ușii de încărcare 
dacă nu are fisuri.

Lipsa apei în vasul de 
rezervă

Nu funcţionează sistemul de 
pompare a apei.

Blocarea sistemului de tratare și 
curăţare a apei.

Nu există apă la sursă.

Verificarea pompelor și traductoarelor de nivel.

Curăţarea filtrului, anunţarea companiei care 
deserveşte termocentrala.

Se anunţă administraţia instituţiei.

Nu ajunge apă caldă 
în radiatoare

Robinetele sunt închise.

Defecţiuni ale legăturilor 
hidraulice din instalaţia de 
încălzire şi cazan.

Nu funcţionează pompa pe 
circuitul de termoficare.

Deschiderea robinetelor.

Verificaţi lipsa scurgerilor în legăturile hidrau-
lice din instalaţia de încălzire şi cazan, repara-
rea acestora în caz de necesitate.

Verificarea pompei și remedierea defecţiunilor, 
rotirea manuală câteva turaţii. Înlocuirea în caz 
de necesitate.





SECURITATEA 
ÎN PROCESUL 
DE OPERARE 
A CAZANELOR 
PE BIOMASĂ

CAPITOLUL VI
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1. Suport informaţional SRL „Gros & Co. International”

2. Suport informaţional SRL „Techno Test”

3. Suport informaţional SRL „Arhivector”

4. Suport informaţional SRL „Di Trade Engineering”

5. Suport informaţional SRL „Izodromgaz”

6. Suport informaţional SRL „Polimer Gaz Conducte”

7. Suport informaţional SA „Consocivil”

8. Руководство по эксплуатации биотопливные теплогенераторы Alcon 
типа ACU-130….ACU-450

9. Instrucţiuni de proiectare cazane  VITOLIG 200

10. Инструкция по обслуживанию и установке котла BENEKOV С25

11. Documentaţie tehnică pentru cazan pe combustibili solizi (biomasă) cu şnec de 
alimentare automată MCL-BIO 18-1000kW

12. Documentaţie tehnică pentru cazan pe combustibili solizi MCL-N

13. Ghidul de instalare a cazanelor pe pelete MJ EKONOMIK

14. Design and operation guide „Health and safety in biomass systems”, Combus-
tion Engineering Association

15. Biomass heating – A practical guide for potential users, Carbon Trust

16. A Guide to Biomass Heating in Schools, Centre of Sustainable Energy

17. Biomass heating: a guide to medium scale wood chip and wood pellet systems, 
David Palmer, Ian Tubby, Geoff Hogan and Will Rolls

18. Ghid privind inspecţia periodică a cazanelor şi a instalaţiilor de încălzire - 
http://www.aiiro.ro/admin/upload/GHID%20DE%20INSPECTIE%2005%2004%2
011%20Faza%201-avizare.pdf 

Asigurarea cu promptitudine a măsurilor de prim 
ajutor în cazul în care defecţiunea apărută a 
produs accidentarea unor persoane.

Pregătirea cazanului pentru reviziile tehnice 
periodice. Această procedură este descrisă în 
instrucţiunile de exploatare a cazanului.

Defectele apărute și intervenţiile executate sunt 
consemnate corect și complet în registrul de 
supraveghere. 

Locurile cu pericol de incendiu sau explozie se 
marchează cu indicatoare de avertizare.
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ANEXĂ

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A INTERVENŢIILOR TEHNICE 
LA CENTRALA TERMICĂ 

Intervenţia efectuată 
la centrala termică

Persoana care a 
realizat intervenţia Data intervenţiei SemnăturaNo.
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Intervenţia efectuată 
la centrala termică

Persoana care a 
realizat intervenţia Data intervenţiei SemnăturaNo.
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la centrala termică

Persoana care a 
realizat intervenţia Data intervenţiei SemnăturaNo.
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Intervenţia efectuată 
la centrala termică

Persoana care a 
realizat intervenţia Data intervenţiei SemnăturaNo.
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