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REZUMAT 

Biomasa prezintă un potenţial major ca sursă de energie regenerabilă, fiind considerată un combustibil relativ curat şi reducând 

emisia de CO2. Ea are un conţinut de sulf redus, iar valoarea nitrogenului şi a emisei de particule, mai mici decât la combustibilii 

fosili. În această lucrare prezentăm folosirea biomasei solide ca posibilă sursă de energie. Se obţin două avantaje majore: 

reducerea costurilor de producţie şi reducerea impactului nociv asupra mediului înconjurător. Gazeificarea biomasei este un proces 

termo-chimic de transformare a  biomasei lemnoase în gaze de combustie, iar cenuşa este eliminată în timpul ciclului energetic.   

 

ABSTRACT 

Biomass is potentially a major renewable energy source because it can be considered as a relatively clean fuel as it decrease net CO2 

emission, it has low sulphur and nitrogen content and particulate emission are lower than fossil fuels. In this paper we present the 

possible energetic use of solid biomass. We will obtain two certain advantages: the decrease of energetic costs for the production and 

the decrease of the environmental impact proper to those processes. Gasification of biomass is a thermal – chemical process which 

converts solid biomass of combustible gases, called gazogen, and the ash is separated and eliminated from the energetic cycle.   
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1. INTRODUCERE 

O definiţie cuprinzătoare a biomasei este aceea 

potrivit căreia aceasta „reprezintă fracţia biodegradabi-

lă a produselor deşeurilor şi rezidurilor din agricultură 

(inclusiv substanţele vegetale şi cele animale), domeniul 

forestier şi industriile conexe acestuia (fig. 1), precum şi 

fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale şi cele 

industriale” [1].  

Biomasa reprezintă întregul material (ţesut) al plantelor, 

în stare crudă sau procesată, din plante salbatice sau culti-

vate. Esenţial este că biomasa stochează energie solară pe 

care omul o poate converti în electricitate, combustibil sau 

caldură. Necesitatea asigurării unei dezvoltări energetice 

durabile, concomitent cu realizarea unei protecţii eficiente 

a mediului înconjurător, a condus în ultimii ani la 

intensificarea preocupărilor privind promovarea resurselor 

regenerabile de energie (tabelul 1) şi a tehnologiilor 

industriale suport.  

Se intenţionează ca, până în 2010, ponderea surselor 

regenerabile de energie în balanţa resurselor primare să 

ajungă la minimum 12%, faţă de  circa 8% în prezent, 

iar ponderea energiei electrice produse din surse re-

generabile să ajungă la minimum 23,5%, faţă de 14,3 % 

în prezent. 

În cadrul surselor regenerabile de energie, cea mai 

mare pondere în producţia de energie o deţine biomasa, iar 

din aceasta, forma lemnoasă, este cel mai des utilizată [2]. 

Compozitia chimică a lemnului variază foarte puţin, în 

funcţie de specia lemnoasă (fig. 2).   
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Fig. 1. Surse de biomasă. 

  
Tabelul 1. Potenţialul energetic al resurselor regenerabile de energie  

Sursă Potenţial  Aplicaţie 

Energie solară 

 termică 

 fotovoltaică 

 

Ridicat 

Mediu 

 

Energie termică  

Energie electrică 

Energie eoliană Ridicat Energie electrică 

Energie hidro Mediu Energie electrică 

Energie geotermală Mediu Energie termică 

Biomasă Ridicat Energie termică 

 

50%

6%

43%

1%

Carbon

Hidrogen

Oxigen

Azot

 
Fig. 2. Compoziţia medie a masei combustibile a lemnului. 

 

Biomasa agricolă este, cantitativ, apreciabil mai multă 

decât biomasa lemnoasă [4]. Numeroase procese, cum ar fi 

cogenerarea, gazeificarea şi fermentaţia, pot fi adaptate la 

această sursă de energie pentru a produce energia necesară 

consumului uman. Potenţialul mare al biomasei poate fi 

mărit şi mai mult printr-o utilizare mai bună a resurselor 

existente [5] şi prin creşterea productivităţii culturilor 

(tabelul 2).  

 
Tabelul 2. Productivitatea unor culturi agricole 

Cultura Prod. mat. uscată [t/ha] Prod.echiv.petrol [l/ha] 

Sorg, stuf, sorg dulce 30 12 000 

Mazăre, cereale, salcie,  20 8 000 

Rapiţă, salcâm, hrişcă 10 4 000 

ENERGIE 

SOLARĂ 

PĂDURI ŞI 

CULTURI 

EN. 
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2. PREZENTAREA INSTALAŢIEI  

Instalaţia de încălzire cu gazogen se caracterizează prin 

folosirea unei tehnologii care are la bază gazeificarea în 

sistem descendent a bucăţilor de biomasă lemnoasă, 

filtrarea şi răcirea gazului de generator obţinut, precum şi 

arderea acestuia într-un arzător în vederea încălzirii directe 

a serelor.  

Părţi componente. Din compunerea instalaţiei de 

încălzire cu gazogen provenit din arderea biomasei lemnoasă 

fac parte următoarele elemente (fig. 3):  

 gazeificator;  

 filtru de gaz;  

 grup vehiculare gazogen;  

 suflantă;  

 grup ardere gazogen (arzător);  

 cadru suport;  

 tubulatură flexibilă. 

Funcţionarea. Pentru funcţionarea în bune condiţii 

a instalaţiei de producere, vehiculare, filtrare, răcire şi 

 

ardere a gazului de generator (gazogen) obţinut prin 

gazeificarea termochimică a biomasei lemnoase, se impune o 

etanşare perfectă a îmbinărilor.  

Procesele de gazeificare pot fi privite ca fiind conversii 

prin ardere, dar la care participă mai puţin oxigen decât la 

ardere. În funcţie de raportul dintre cantitatea de oxigen ce 

intră în reacţie şi cea necesară arderii complete, denumit 

raport echivalent, se poate calcula compoziţia gazului produs.  

Gazeificarea are loc la rapoarte cuprinse între 0,2 şi 

0,4, în cazul raportului de 0,4 având loc transferul maxim 

de energie de la biomasă la gazul produs. În urma 

procesului de gazeificare termochimică [3], de conversie 

prin oxidare parţială la temperatură ridicată a materiei ce 

conţine carbon, se formează un gaz denumit gaz de 

gazogen, „gaz de calitate medie”. Acest gaz conţine CO, 

CO2, H2, CH4 şi cantităţi mici de hidrocarburi, apă, azot, şi 

diferiţi contaminanţi precum particule mici de cocs, 

gudroane şi uleiuri. 

Compoziţia chimică a gazului şi puterile calorifice 

inferioare în funcţie de sortimentul de masă lemnoasă sunt 

prezentate în tabelul 3.  

  

Fig. 3. Schiţa instalaţiei de încălzire cu gazogen. 

 

Alimentare 
Biomasă 
lemnoasă 

ŢEAVĂ  FUM 

ARZĂTOR <60 kWht 
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Tabelul 3. Compoziţia chimică a gazului şi putrerile calorifice inf. ale biomasei  

Compoziţia chimică a gazului în % Putere 

calorifică 

inferioară 

[kcal/m
3
] 

Biomasa lemnoasă CO H2 CH4 CnH2n CO2 N2 

Stejar uscat 18,3 16,9 2,8 0,5 16,0  1295 

Fag uscat 19,4 17,5 2,6 0,6 15,0 49,3 1320 

Brad uscat 15,1 19,1 1,6 0,9 15,8 57,1 968 

Cărbuni de lemn 31,2 6,3 2,9 - 2,5 57,1 1362 

Brichete cărbune  24 16 1 - 10 49 1222 

 
Pentru prima pornire a instalaţiei de încălzire cu 

gazogen se umple grătarul şi jumătate din tubul de foc al 

gazeificatorului cu cocs de bună calitate. Se închide 

robinetul spre arzător şi se deschid celelalte două. Se lasă  

instalaţia să se comporte ca un coş (suflanta dirijată spre 

atmosferă) până ce lemnul se transformă în cocs. Când 

gazul părăseşte unitatea de gazeificare, tot oxigenul 

existent este modificat chimic şi se regăseşte în monoxid 

de carbon (CO) şi în apă (H2O).  

3. CONCLUZII  

Se impune tot mai clar adoptarea unor măsuri 

legislative şi organizatorice pentru reducerea poluării, a 

emisiei de gaze cu efect de seră şi a dependenţei de 

importurile de ţiţei, tot mai scumpe şi incerte, petrolul 

fiind pe calea spre epuizare. O soluţie este folosirea 

resurselor de biomasă pentru producerea biocombustibililor 

solizi (lemne de foc, pelete şi aşchii), lichizi (etanol, 

biodiesel şi ulei vegetal crud) şi gazoşi (biogaz).  

Sunt necesare reluarea şi intensificarea cercetătorilor 

complexe privind cultura şi industrializarea sorgului 

zaharat, a rapiţei şi altor plante energetice repede crescă-

toare, inclusiv acvatice.  

Putem deveni mari producători, exportatori şi con-

sumatori de bioetanol, biodiesel şi ulei vegetal crud, prin 

adaptarea celor mai noi tehnologii de piroliză si gazeificare 

existente pe plan internaţional la caracteristicile termo-

fizico-chimice ale tipurilor de biomasă specifice Români-

ei.  

Aplicarea tehnologiilor eficiente, cu consum energetic 

redus, permiţând funcţionarea îndelungată a instalaţiilor 

industriale, va asigura reducerea costurilor şi competitivitatea 

economică a biocombustibilor româneşti pe piaţa europeană. 
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