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REZUMAT. Lucrarea de față își propune să reliefeze faptul că folosirea biomasei  ca material combustibil se 

bazează pe proprietățile sale bune, precum puterea calorifică, densitatea energetică dar și viteza de ardere.   
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ardere. 

ABSTRACT. This paper aims to highlight that use of biomass as combustible material is based on good 

properties, such as, calorific value, energetic density,and burning speed. 
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1. INTRODUCERE 

Resursele regenerabile de energie reprezintă una 
din variantele înlocuirii combustibililor fosili în 

România și în lume, cu perspective mari de 
dezvoltare în viitor. În România se prognozează un 

consum de energie de 34,9 Mtoe (Milioane tone 
echivalent petrol) până în anul 2020. Se consider că 

biomasa acoperă mai mult de 60% din totalul 

surselor de energie regenerabilă, respectiv 190-200 
PJ/an. 

Comparativ cu celelalte materiale combustibile 
(cărbuni, petrol), biomasa este răspândită peste tot și 

se găsește sub diverse forme (lemn, plante lemnoase, 
plante acvatice, agricole, deșeuri). 

Combustibilii în lume se găsesc sub trei forme, 
respective combustibili fosili, nucleari și regene-

rabili. Combustibilii fosili, potrivit cercetărilor 
realizate de Uniunea Europeană dăunează grav 

mediului înconjurător. 
Politica energetică guvernamentală este implicată 

numai în acele cercetări, care tind către noi idei de 
producere a energiei, iar impactul asupra mediului 

este redus. 
Comitetul guvernamental al Europei din 1992 a 

încercat să implementeze unele strategii de 

producere a energiei din surse regenerabile. În anul 
2020, la Samitul din Johannesburg s-a adoptat 

„Planul de implementare a consumului energetic din 
resurse alternative". La nivel legislativ, imple-

mentarea utilizării resurselor alternative pentru 
obținerea energiei a evoluat foarte mult. 

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 CO2. Un obiectiv major a fost acela de a 

intensifica utilizarea lemnului ca materie primă 

pentru încălzirea locuințelor, prin programul „Casa 

verde”. 

În aproximativ 50 de ani, după statisticile Uniunii 

Europene, în lume se vor epuiza rezervele de 

material combustibile fosile. 

Conform acestor statistici se prevede că întreaga 

lume va avea un deficit imens de energie, care va 

trebui să fie acoperit de producția de energie altern-

ativă. 

Potrivit statisticilor Agenției Internaționale a 

Energiei în următorii ani se va observa o creștere 

esențială privind cantitatea de combustibili exportați 

din Orientul Mijlociu, fapt cauzat de declinul 

producției din Marea Nordului și alte zone OPEC 

(Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol). 

Cel mai mare pericol pe care îl are utilizarea 

combustibililor fosili constă în emisiile nocive care 

sunt eliminate în atmosferă. Extragerea, prelucrarea 

și utilizarea combustibililor fosili emit în atmosferă 

aproximativ 98% din cantitatea totală de CO2, cee 

ace influențează negativ atât evoluția micro-

organismelor vii cât și a vieții omenești. 

Importanța utilizării biomasei lemnoase în 

domeniul obținerii căldurii se datorează faptului că 

aceasta este o materie ecologică iar emisiile de CO2 

sunt neutre în momentul arderii. 

Potrivit EUROSTAT, în țările Uniunii Europene 

se dorește ca până în anul 2020 să se atingă pragul 

consumului de 20% din energia produsă din sursele 

de energie alternative, ceea ace este foarte posibil, 
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iar biomasa să asigure necesarul major de energie. 

Se estimează că bioenergia totală obținută din 

biomasa agricolă, forestieră și a deșeurilor bio va 

oferi o cantitate de 300 Mtoe în anul 2030, și din 

aceasta 142 Mtoe va fi capatată din exploatare 

agricolă. 

Rezervele de biomasă lemnoasă diferă pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, cât și la nivel mondial. 

Arealul forestier variază de la 27,6 milioane hectare 
în Suedia până la 117 hectare în Cipru.  

La nivel mondial, fondul forestier ocupă 
aproximativ 4 miliarde hectare, cea mai mare 

cantitate fiind repartizată pe teritoriul Federației 

Ruse-809 milioane hectare, Braziliei – 478 milioane 
hectare, Canada – 310 milioane hectare, S.U.A. – 

303 milioane hectare, China – 197 milioane hectare. 
Dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene, 

România se află pe locul al 8 – lea după fondul 
forestier pe care îl deține, iar la nivel global 

România deține doar 0,15% din întreaga suprafață 
de terenuri forestiere ale lumii. 

Rezervele de biomasă se pot determina și în 
funcție de gradul de utilizare a terenului pe care 

fiecare stat îl are în folosință. Astfel, în Uniunea 
Europeană se utilizează aproximativ 50,16% din 

suprafața de 4303401 km
2
 acesteia, 1041423,04 km

2
 

fiind utilizați în scopuri agricole și 309844,87 km
2
 în 

domeniul forestier. În Uniunea Europeană se taie 
annual 426,7 milioane m

3
 de lemn rotund și luând în 

calcul faptul că deșeurile rezultate din exploatarea 

forestieră sunt de 10% din materialul exploatat, 
rezultă că, din producția totală de lemn rotund pe 

anul 2019, se va obține o cantitate de 42675,15 mii 
m

3
 de deșeuri lemnoase. Această cantitate de 

rămășițe lemnoase poate fi valorificată superior prin 
realizarea de brichete sau/și peleți. România este o 

țară care are un potential mare în domeniul obținerii 
sursei de energie din biomasă. 

În România la nivelul anului 2018 se folosea în 
scopuri agricole și forestiere o suprafață de 

229973 km
2
, din care suprafața terenului forestier 

era de 4,7%. 

2. DETERMINAREA PROPRIETĂȚILOR 

PENTRU BIOMASA LEMNOASĂ 

Instalaţia folosită pentru determinarea puterii 
calorifice a biomasei lemnoase de larice (Larix 

decidua) și tisa (Taxus baccata) a fost calorimetrul 
cu ardere explozivă tip XRY – 1C, produs de 

Schanghai Changji Geological Instrument Co din 
China.  

In figura 1 se prezintă o secțiune prin bomba 

calorimetrică, cu următoarele componente: 1 – 

corpul cilindric, 2 – capac, 3 – suport inelar, 4 – 

ventil de admisie oxigen, 5 – ventil de evacuare gaze 

arse, 6 – electrod, 7 – tub de legătură, 8 – tija, 9 – 

inel de fixare, 10 – garnitura de metal, 11 – garnitura 

de cauciuc, 12 – umăr circular al capacului, 13 – 

ecran de protecție, 14 – pastila de combustibil, 15 – 

creuzet. 
 

 
 

Fig. 1. Bomba calorimetrică. 

 

Corpul bombei calorimetrice 1 este confecționat 
din din oțel inoxidabil de mare rezistență, care nu 

poate fi atacat de acizi de coroziune. Capacul 2 este 
prevăzut cu două ventile 4 și 5 și un electrod 6. Prin 

ventilul 4, care se continuă cu tubul 7 se introduce 
oxigen sub presiune în bomba calorimetrică. Prin 

ventilul 5 se evacuează la sfârștul experimentului 
gazele de ardere din bombă. Pe tubul 7 este fixat un 

ecran de protecție 13, care nu lasă flacăra să ajungă 
la capacul bombei. Creuzetul 15 are rol de protecție 

și poate fi realizat din cuarț, porțelan sau șamotă. 
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 – puterea calorică superioară; 
U – umiditatea biomasei lemnoase; 

h – conținutul de hidrogen (aproximativ 3,6%). 
Procedeul de determinare a puterii calorice a 

biomasei lemnoase 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 ligno-

celulozice se exprimă prin puterea calorică, noțiune 
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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. 
Ultima temperatură din perioada inițială repre-

zintă 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). 
 

 
 

Fig. 2. Perioada inițială la arderea biomasei lemnoase de larice. 

 

‒ 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. 
La larice (Larix decidua), pentru U = 0 %, m1 = 

0,7000 g, densitatea = 0,636 g/cm
3
, PCS (puterea 

calorifică superioară) = 19375 kJ/kg, PCI (puterea 

calorifică inferioară) = 18906 kJ/kg, densitatea 
energetică = 12,180 kJ/kg, viteza de ardere = 

372 kJ/min. Pentru U = 10 %, m2 = 0,7150 g, 
densitatea = 0,650 g/cm

3
, PCS = 17319 kJ/kg, PCI = 

17015 kJ/kg, densitatea energetică = 11,060 kJ/kg, 
viteza de ardere = 346 kJ/min. Pentru U = 20%, m3 = 

0,9120 g, densitatea = 0,829 g/cm
3
, PCS = 

15499 kJ/kg, PCI = 15124 kJ/kg, densitatea 

energetică = 10,889 kJ/kg, viteza de ardere = 
277 kJ/min.Pentru U = 50%, m4 = 0,9750 g, 

densitatea = 0,886 g, PCS = 10037 kJ, PCI = 

9100 kJ, densitatea energetică = 8,066 kJ/kg, viteza 

de ardere = 164 kJ/min. (Fig.3) 

 
Fig. 3. Influența umidității asupra densității energetice și a 

vitezei de ardere pentru larice. 

 

La tisă (Taxus baccata), pentru U = 0 %, m1 = 

0,6600 g, densitatea = 0,600 g/cm
3
, PCS (puterea 

calorifică superioară) = 20052 kJ/kg, PCI (puterea 

calorifică inferioară) = 19487 kJ/kg, densitatea 

energetică = 14,018 kJ/kg, viteza de ardere = 551 

kJ/min. Pentru U = 10 %, m2 = 0,7480 g, densitatea 

= 0,680 g/cm
3
, PCS = 17905 kJ/kg, PCI = 17679 

kJ/kg, densitatea energetică = 13,966 kJ/kg, viteza 

de ardere = 527 kJ/min. Pentru U = 20%, m3 = 

1,0536 g, densitatea = 0,957 g/cm
3
, PCS = 16041 

kJ/kg, PCI = 15589 kJ/kg, densitatea energetică = 

13,231 kJ/kg, viteza de ardere = 337 kJ/min.Pentru 

U = 50%, m4 = 1,4790 g, densitatea = 1,344 g, PCS 

= 10449 kJ, PCI = 9319 kJ, densitatea energetică = 

12,533 kJ/kg, viteza de ardere = 328 kJ/min. (Fig.4) 
 

 
Fig. 4. Influența umidității asupra densității energetice și a 

vitezei de ardere pentru tisă. 

3. CONCLUZII 

Biomasa sub formă de material lemnos, a fost și 

va rămâne un material combustibil rămas adânc în 

conștiința oamenilor. 

Biomasa a jucat și joacă un rol important în 

economia energetică a planetei. 

Resursele de biomsă au un rol important în 

economia planetei desi, adesea biomasa este folosită 

doar pentru producerea de materie primă în industria 

de prelucrare a lemnului, dar poate fi un excelent 

material energetic cu potential de producere a 

energiei prin proces de conversie sau de combustie 

directă. 
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