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REZUMAT.  Lucrarea de faţă își propune să analizeze importanţa biomasei lemnoase ca sursǎ de energie 
regenearabilǎ.  Biomasa se poate folosi la arzǎtoare şi cuptoare pentru încǎlzirea caselor şi la o scarǎ mai mare 
pentru încǎlzirea unei zone de locuinţe.Biomasa se prezintǎ sub diferite forme pentru producerea energiei, 
incluzând fracţia biodegradabilǎ a produselor, rǎmǎşiţe şi reziduri din exploatǎri forestiere şi fabrici de procesare 
a lemnului. 
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ABSTRACT. This paper aims to analyze the importance of woody biomass as a renewable energy source. Biomass 
can be used in burnes and oven to heat the house and at a larger scale to heat a dwelling areas. Biomass is 
presented in various form for energy production including biodegradabile fraction of products, remaing and waste 
from forestry and wood processing manufacture. 
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1. INTRODUCERE 

Biomasa lemnoasǎ se defineşte ca orice alt 
material organic, ca rezultat al fotosintezei arborilor. 
Întâlnim douǎ tipuri de biomasǎ, cea agricolǎ şi cea 
forestierǎ (aici este inclusǎ biomasa lemnoasǎ). 

Biomasa lemnoasǎ are caracteristici combustibile 
bune, care le recomandǎ ca şi combustibili. Astfel 
înlocuieşte resursele fosile precum cǎrbunele şi petrol. 
Biomasa lemnoasǎ prezintǎ câteva proprietǎţi, care o 
fac sǎ fie utilizatǎ ca material combustibil, deoarece 
lemnul este un material regenerabil, se poate stoca 
uşor datoritǎ stǎrii sale solide. 

Toate materialele combustibile obţinute din bio-
masa vegetalǎ sunt sustenabile. Brichetele şi peleţii 
sunt cele mai bune produse combustibile obţinute din 
biomasa lemnoasǎ, alǎturi de gazele combustibile 
rezultate la putrezirea fǎrǎ aer.  

Din punct de vedere cantitativ numai o pare de 20% 
din biomasǎ se foloseşte la foc deoarece majoritatea 
este captatǎ de industria compozitelor [1]. Biomasa 
contribuie cu 10% în energia furnizatǎ de Uniunea 
Europeanǎ şi cu 70% din producţia de energie 
regenerabilǎ predominantǎ pentru încǎlzire şi energie. 

2. COMBUSTIA ECOLOGICĂ  
A BIOMASEI LEMNOASE 

Cel mai important lucru de la combustia biomasei, 
este acela  ca, în urma unei conduceri corecte a 
procesului de combustie, se obţine un bioxid de 
carbon neutru. 

Emisiile nocive de la sistemele de combustie ce 
utilizeazǎ peleţii din lemn sunt mai mici, faţǎ de 
sistemele care folosesc derivaţi petrolieri. Astfel 
folosirea biomasei lemnoase sub formǎ de peleţi va 
elibera în atmosferǎ mai puţini poluanţi decât la 
arderea lemnului de foc. 

Biomasa lemnoasǎ reprezintǎ o sursǎ regenerabilǎ 
de energie. Aceasta nu contribuie la problema 
schimbǎrii mediului, deoarece recicleazǎ dioxidul de 
carbon din atmosferǎ. O ardere necorespunzǎtoare a 
lemnului va avea efecte negative asupra calitǎţii 
aerului interior şi exterior. Lemnul diferǎ de celelalte 
forme de combustibil fosil datoritǎ carbonului neutru. 

Biomasa lemnoasǎ este regenerabilǎ pentru cǎ 
recicleazǎ bioxidul de carbon. Pe mǎsurǎ ce arborii 
cresc, folosesc dioxidul de carbon din atmosferǎ ca 
sursǎ de carbon pentru necesitǎţile fiziologice de 
creştere. Carbonul reprezintǎ 50% din greutatea 
lemnului. Atunci când se arde biomasa lemnoasǎ, 
carbonul se descompune rapid şi dioxidul de carbon 
revine din nou în atmosferǎ. Astfel arderea lemnului nu 
contribuie la schimbǎrile climatice, precum o fac 
combustibilii fosili. 

Combustibili precum lemnul şi reziduurile 
forestiere devin o sursǎ important de energie[3].  

Principalul dezavantaj al folosirii combustibililor 
fosili la ardere este acela al creşterii concentraţiei de 
dioxid de carbon în atmosferǎ, fǎcând sǎ creascǎ 
încǎlzirea global cu 30% decât în perioada pre-
industrializatǎ. La începutul  revoluţiei industriale 
(1760) concentraţia de CO2 era de 280 pǎrţi pe 
million (ppm), faţǎ de anul 2000 când a atins 
370 ppm, respectiv a avut o creştere de 32%. 
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Gazele nocive, în special CO2 acumuleazǎ 
cǎldura în atmosferǎ, fǎcând sǎ creascǎ temperature 
medie a globului.  

3. DETERMINAREA PUTERII 
CALORIFICE A PELEŢILOR  
DIN LEMN DE STEJAR 

Puterea calorificǎ a lemnului reprezintǎ cantitatea 
de cǎldurǎ rezultatǎ la arderea unitǎţii de masǎ de 
combustibil. Înainte de încercare combustibilul 
lemnos se aduce la temperature de 20°C. Se întâlnesc 
douǎ puteri calorifice ale lemnului: puterea calorificǎ 
superioarǎ  (când vaporii de apǎ s-au condensat, 
cedând cǎldurǎ de vaporizare)  şi puterea calorificǎ 
inferioarǎ ( când apa se aflǎ în gazele de ardere sub 
formǎ de vapori, în acest caz o parte din cǎldura 
dezvoltatǎ consumându-se pentru  vaporizarea apei). 

Puterea calorificǎ a peleţilor din lemn se determinǎ 
cu ajutorul bombei calorimetrice.  

În figura 1 se prezintǎ bomba calorimetricǎ. 
 

 
 

Fig. 1. Bomba calorimetricǎ. 
 

Metrologic bomba calorimetricǎ trebuie sǎ reziste 
la presiuni pneumatic de 50 atmosfere şi presiuni 
hidraulice de 200 atmosfere, astfel încât sǎ reziste la 
presiunile mari ce se produc prin arderea peleţilor 
din lemn de stejar. 

Efectuarea  determinǎrilor cu cele 3 perioade prin-
cipale [2]. 

Perioada iniţialǎ are drept scop determinarea 
variaţiilor de temperaturǎ a apei din vasul calorimetric 
datoritǎ schimbului de cǎldurǎ cu exteriorul, înainte 
de ardere (fig.2). In aceastǎ perioadǎ, de obicei de 5 
minute se citeşte şi se noteazǎ temperatura din minut 
în minut cu termometrul de precizie Bechmann.  

Perioada  principalǎ  are drept  scop determinarea  
creşterii temperaturii apei din vasul calorimetric, 
datoritǎ arderii particulei de lemn (fig. 3). 

Perioada finalǎ are drept scop determinarea 
variaţiei medii de temperaturǎ a apei din vasul 
calorimetric, datoritǎ schimbului de cǎldurǎ cu 
exteriorul dupǎ ardere (fig. 4). 

 
 

Fig. 2. Perioda iniţialǎ la determinarea  puterii  calorifice cu 
bomba calorimetricǎ. 

 

 
 

Fig. 3. Perioada principalǎ  la determinarea puterii calorifice cu 
bomba calorimetricǎ. 

 
Determinarea puterii calorifice superioare a 

peleţilor din lemn de stejar se face cu relaţia: 
 

Qs = k (tf – ti) – qs/m       [kcal/kg], 
 

în care: k este coeficient calorimetric [kJ/grad]; tf – 
temperatura finalǎ [°C]; ti – temperatura iniţialǎ 
[°C]; qs – cǎldura consumatǎ pentru arderea firului 
de sârmǎ şi a bumbacului [kJ]; m – masa pastilei de 
lemn [kg] 
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Fig. 4. Perioda finalǎ la determinarea puterii calorifice  
cu bomba calorimetricǎ. 

 
Se observǎ cǎ în urma experimentelor efectuate, 

pentru 5 probe de peleţi, puterea calorificǎ inferioarǎ 
pentru peleţii din stejar este de 19748 kJ/kg,  şi de 
20007 kJ/kg.  

4. CONCLUZII 

Biomasa lemnoasǎ este unul dintre cele mai vechi 
material combustibile cunoscute. 

Biomasa lemnoasǎ reprezintǎ un material com-
bustibil regenerabil datoritǎ a douǎ cause principale: 
lemnul este un material regenerabil, ca produs al 
fotosintezei şi al creşterilor anuale, rǎmǎşiţele 
lemnoase sunt produse inerente ale fluxurilor de 
prelucrare a lemnului. 

Brichetele şi peleţii din lemn sunt produse 
lemnoase combustibile, utilizate pentru obţinerea de 
abur şi apǎ caldǎ. 
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