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REZUMAT. In lucrare se prezintă importanța biomasei lemnoase care are o capacitate energetică mare și
poate fi furnizată la preț cu mult mai mic fiecărui consummator, față de combustibilii fosili. Importanța
analizei puterii calorice a lemnului și în general a întregului ansamblu numit biomasă ar putea schimba
viziunea asupra tăierii arborilor și exploatării acestora.
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ABSTRACT. This paper presents the importance of wood that has a high energy capacity and can be supplied
at a much lower price to energy consumer than to fossil fuels. The importance of analyzing the calorific value
of wood in general of the whole set of biomass could change the view of cutting trees and exploitation then.
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1. INTRODUCERE
În anul 2016, contribuția estimate a biomasei la
aprovizionarea cu energie a Uniunii Europene , s-a
ridicat la 1900 PJ. Această contribuție a fost de
aproximativ două treimi din producția totală de
energie realizată din surse regenerabile în Uniunea
Europeană.
Pentru bio-energie au fost observate următoarele
tendințe:
− căldura: în anul 2000, producția de energie
termică din biomasă s-a ridicat aproximativ la 1500 PJ;
− electricitate: producția de energie electrică din
biomasă s-a ridicat la 54 PJ în anul 1990 și a crescut
la 166 PJ în anul 1999 (o creștere de 9% pe an).
− combustibili: contribuția actuală a biocombustibililor se ridică la aproximativ 25 PJ, aproape
neglijabilă în producţia totală de bio-energie.
Producția de bio-disel a crescut de la 80 ktone în
anul 1993, până la 78 ktone în anul 2001. Producția
de etanol din Uniunea Europeană a crescut de la
48 ktone până la 216 ktone în aceeași perioadă.
Franța, Spania și Suedia sunt cei trei actori-cheie pe
piața energetică europeană.
Până în prezent, șase state membre ale Uniunii
Europene doresc să pună în aplicare programe fiscal
pentru a sprijini utilizarea biocombustibililor
(Austria, Belgia, Germania, Spania, Italia, Suedia).
În cadrul acestor scheme fiscale, biocombustibilii
sunt partial scutiți de taxe comparativ cu
combustibilii fosili utilizați pentru transport.
Comparativ cu celelalte materiale combustibile
(cărbune, petrol), biomasa este răspândită peste tot și
se găsește sub diverse forme (lemn, plante lemnoase,
plante acvatice, plante agricole, deșeuri).
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La ora actuală o mare parte din energia necesară
omenirii se produce din combustibili fosili. Combustibilii se găsesc sub trei forme: fosili, nucleari și
regenerabili.
Combustibilii fosili, potrivit cercetărilor realizate
de Uniunea Europeană dăunează grav mediului
înconjurător.
Prin protocolul de la Kyoto s-a adoptat reducerea
substanțială a emisiilor de gaze emise de către
locuințe. Cercetătorii din toate țările au pus în aplicare
o mulțime de proiecte pentru a reduce emisiile de
dioxid de carbon.
Determinarea eficienței utilizării biomasei utilizate
sub formă de combustibil solid, cât și evaluarea
potențialului energetic reprezintă obiectivele de
cercetare al unui număr mare de specialiști din țară și
din străinătate. România se consider o țară cu
potential mare în domeniul producerii biocombustibili, dar și în domeniul folosirii materiilor prime
lignocelulozice pentru producerea de căldură.

2. FORMELE BIOMASEI
La nivel mondial, conform ultimelor cercetări din
domeniu, se evidențiază preocupări în domeniul
utilizării biomasei în scopuri energetice. România
deține o suprafață de 6300 mii hectare, care
reprezintă 27% din suprafața teritoriului existent.
Cercetarea pieței energetice a pus în evidență
următoarele materiale combustibile: lemnul de foc,
rumegușul, așchiile, brichetele, peleții. În literatura
de specialitate sunt menționate culturile lemnoase
foarte importante pentru producerea de biomasă:
Buletinul AGIR nr. 2/2018 ● aprilie-iunie

CERCETĂRI PRIVIND EVALUAREA PUTERII CALORICE A BIOMASEI LEMNOASE
plopul (Populus alba), frasinul (Fraxinus excelsior),
salcia (Salix viminalis), mesteacănul (Betula
pendula), fagul (Fagus sylvatica), salcâmul (Robinia
pseudacacia).
Rumegușul rămas din prelucrarea lemnului joacă
un rol important în multe țări europene. În mod
normal, coaja de lemn și rumegușul sunt materii
organice care, în principiu nu ar trebui să polueze
mediul înconjurător.
Biomasa lemnoasă provine din lemnul care a
rezultat în urma tăierii coroanelor, care nu poate fi
utilizată industrial, din cantitățile de lemn care urmează
a fi prelucrat, din păduri și prelucrarea lemnului.
Brichetele și peleții sunt produse formate din
deșeuri lemnoase precum tocătura, rumeguș sau/și din
deșeuri agricole. Calitatea brichetelor depinde de
rezistența la compresiune și densitatea acestora, având
o putere calorică mai mare cu cât sunt mai compacte.
Materialele ecologice care sunt des utilizate pe
piața energetică sunt brichetele din rumeguș de lemn,
chiar dacă în ultima perioadă de timp brichetele din
vegetale au căpătat un avânt deosebit.
Peleții se obțin din presarea mecanică a lemnului în
urma căruia rezultă produse de dimensiuni mai mici.
Peleții sunt combustibili solizi, cu un conținut
scăzut de umiditate (maxim 12%), obținuți din rumeguș, așchii de lemn sau chiar din scoarța arborilor.
Peleții din lemn sunt combustibili ecologici cu emisii
reduse de dioxid de carbon.
Capacitatea energetică a peleților este de 19700
kJ/kg (3250 kWh), la un conținut de umiditate de 0%.

3. DETERMINAREA PUTERII CALORICE
A LEMNULUI DIN SPECII DE
FOIOASE
Instalaţia folosită pentru determinarea puterii
calorifice a lemnului din specii de foioase (stejar și
cireș) a fost calorimetrul cu ardere explozivă tip
XRY-1C, produs de Schanghai Changji Geological
Instrument Co din China (fig. 1).

Fig. 1. Instalaţia pentru determinarea puterii calorice a biomasei
lemnoase cu bomba calorimetrică cu soft propriu.
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Înainte de a efectua încercarea propriu-zisă, se
face etalonarea bombei calorimetrice cu acid
benzoic (putere calorică de 26463 kJ/kg).
Puterea calorică inferioară se determină pe baza
puterii calorice superioare:
Pci = Pcs – 6 (U + 9h) [kJ/kg],
unde:
Pcs este puterea calorică superioară;
U – umiditatea brichetelor din fag;
h – conținutul de hidrogen (aproximativ 3,6%).
Procedeul de determinare a puterii calorice a brichetelor din fag se referă în primul rând la pregătirea
materiei prime și a instalației, apoi la determinarea
propriu-zisă, și în final la obținerea rezultatelor.
Pregătirea materialului lemnos în vederea testării
constă în preluarea unei mici părți de aproximativ
0,6-0,8 grame din materialul întreg, probă cântărită
cu o precizie de 0,0002 grame. Această probă se
așează într-un creuzet de porțelan și se introduce
într-o etuvă de laborator, în vederea uscării la o
temperatură de 103 +- 2ºC.
Rezultatul final al arderii brichetelor lignocelulozice se exprimă prin puterea calorică, noțiune
prin care se înțelege cantitatea de căldură obținută la
arderea unității de masă. Testul conține 3 perioade
distincte, respectiv:
− perioada inițială ("fore") care are scop determinarea variațiilor de temperatură a apei din vasul
calorimetric datorită schimbului de căldură cu
exteriorul înainte de ardere. În această perioadă, de
obicei 5 minute, se afișează și se citește din minut în
minut temperatura cu termocupla de precizie (fig. 2).
Ultima temperatură din perioada inițială reprezintă
prima temperatură din perioada principală. Valorile
înregistrate în această perioadă sunt în general șase.
După înregistrarea celei de a șasea valori are loc
aprinderea materialului și afișarea acesteia în bara de
meniu (Burning time).
− perioada principală ("main"), începe prin
aprinderea probei şi are drept consecință creșterea
temperaturii apei din vasul calorimetric datorită
arderii particulei de lemn și emanării de căldură.
Temperatura finală este dată de valoarea maximă a
temperaturii, deoarece după scăderea acesteia,
înseamnă că vasul calorimetric nu mai primește
căldură de la bombă. Numărul valorilor poate varia
între 19-42 de valori ale temperaturii înregistrate în
această perioadă.
− perioada finală ("after") are drept scop determinarea variației medii de temperatură a apei din
vasul calorimetric, datorită schimbului de căldură cu
exteriorul după ardere.
Pentru lemnul de stejar cu U = 0%, m1 = 0,5300 g,
puterea calorică superioră (PCS) = 18802 kJ/kg,
puterea calorică inferioară (PCI) = 18336 kJ/kg, la
U = 10%, m2 = 0,9150 g, puterea calorică superioră
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(PCS) = 16805 kJ/kg, puterea calorică inferioară
(PCI) = 16618 kJ/kg, la U = 20%, m3 = 1,0680 g,
puterea calorică superioră (PCS) = 15041kJ/kg,
puterea calorică inferioară (PCI) = 14668 kJ/kg, la
U = 50%, m4 = 1,033 g, puterea calorică superioară
(PCS) = 9749 kJ/kg, puterea calorică inferioară
(PCI) = 8816 kJ/kg. (fig. 3).

U = 50%, m4 = 1,060 g, puterea calorică superioară
(PCS) = 10333 kJ/kg, puterea calorică inferioară
(PCI) = 9395 kJ/kg. (fig.4).

Fig. 4. Influența umidității asupra puterii calorice
la lemnul de cireș.

4. CONCLUZII

Fig. 2. Perioada inițială la arderea lemnului de stejar.

Biomasa a jucat un rol important în furnizarea de
energie de la începutul civilizației și încă joacă un
rol important în economiile țărilor în curs de dezvoltare.
Materialul obținut din biomasă produce o cantitate mare de energie, ce poate fi disponibilă pentru
orice consumator.
Puterea calorică inferioară a lemnului variază
între 15480 kJ/kg și 19440 kJ/kg, în funcție de
specie și conținut de umiditate al materialului utilizat
ca și combustibil solid.
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