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În această etapa de implementare a proiectului s-au realizat: 

 Activiatatea 1 din planul de lucru, respectiv DETERMINARI  EXPERIMENTALE  

PENTRU CARACTERISTICELE  ENERGETICE  ALE  BIOMASEI  SOLIDE  

 2 participari la Conferinţe Internaţionale, respective: 

1. 5th International Conference on Energy and Environment 2011, Energy for a sutainable 

development CIEM 2011, Bucharest Nov 3-4, cu articolul ACHIEVING BURNER FOR 

SUSPENSION/PULVERIZED COMBUSTION OF SAWDUST ON AVERAGE POWR PLANT, 

autori Ionel PISA, Gheorghe LAZAROIU, Lucian MIHAESCU; 

2. 4th International Conference Thermal Engines and Environmental Engineering – 

METIME 2011, Galati, Nov 3-4, cu articolul CONSTRUCTION AND TESTING OF A 600 kW 

BURNER FOR SAWDUST IN SUSPENSION, autori Lucian MIHAESCU, Tudor PRISECARU, 

Manuela Elena GEORGESCU, Gheorghe LAZAROIU, Ion OPREA, Ionel PISA, Gabriel 

NEGREANU, Elena POP, Viorel BERBECE; 

Rezumat Activiatatea 1 

DETERMINĂRI  EXPERIMENTALE  PENTRU CARACTERISTICELE  ENERGETICE  ALE  BIOMASEI  SOLIDE 

1. Potenţialul de biomasă utilizabilă energetic 

Combustibilii fosili reprezintă peste 80,3 % din energia primară consumată în lume, dar numai 23% din 

această cantitate este utilizată în sectorul energetic. Folosirea intensivă şi cu eficienţă redusă a combustibililor fosili 

pentru furnizarea de energie în ultimul secol a redus considerabil rezervele acestora, prognoza fiind de epuizare în 

următoarele decenii. Conform legislaţiei Uniunii Europene, biomasa reprezintă fracţia biodegradabilă a produselor 

deşeurilor şi reziduurilor din agricultură (inclusiv substanţele vegetale şi cele animale), domeniul forestier şi 

industriile conexe acestuia, precum şi fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale şi cele industriale. 

SRE – E poate avea un rol fundamental în gestionarea provocărilor determinate de schimbările climatice, de 

degradarea mediului şi de securitatea energetică. În timp ce aceste probleme devin din ce în ce mai stringente, 

guvernele şi pieţele trebuie să caute soluţii inovatoare. În UE, toate cele 27 State Membre au implementat o gamă 

de mecanisme de susţinere pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile, de susţinere a introducerii 

SRE-E pe piaţă, de îndeplinire a cotelor SRE-E la nivelul UE.  

Aceste măsuri includ tarife preferenţiale, licitaţii sau Certificate Tranzacţionabile (TGC) şi scutiri fiscale. 

Obiectivul intermediar pentru UE-27 este 12% energie regenerabilă până în 2010 şi o cotă a energiei electrice din 

surse regenerabile de 21%. 

Până în anul 2020, energia regenerabilă trebuie să ajungă la cota de 20%. Multe din ţările UE-27 au făcut 

progrese importante în promovarea surselor de energie regenerabilă în mixul energetic. Însă, rămân multe obstacole 

şi este nevoie de eforturi mai mari pentru a îndeplini obiectivul pentru anul 2020. Până acum, cota energiei electrice 



din surse regenerabile nu este definită pentru 2020, însă „Planul pentru Energia din Surse Regenerabile” al Comisiei 

UE (2007) presupune cote ale SRE-E în 2020 de 34,2 – 42,8%, în funcţie de scenariu. 

În prezent, cele 27 de State Membre aplică 27 de scheme de susţinere naţionale diferite. SRE-E este 

elementul esenţial pentru dezvoltarea unui mix energetic sustenabil şi poate contribui la obiectivele politice 

energetice în mai două moduri: Reducerea CO2 şi a altor emisii ; Dezvoltarea de noi tehnologii. 

1.2. Resursele de biomasă şi potenţialul energetic  

Biomasa este a treia mare sursă de energie primară din lume, după cărbune şi petrol. Principala sursă de 

biomasă o reprezintă lemnul. Alături de lemn există o largă varietate de resurse, precum sunt: 

 culturile energetice; 

 reziduurile (lemnul provenit din toaletarea copacilor) paiele şi tulpinile cerealelor, alte reziduuri provenite 
din prelucrarea unor produse alimentare (trestia de zahăr, ceaiul, cafeaua, nucile, măslinele); 

 deşeuri şi sub-produse (deşeurile de la prelucrarea lemnului: talaş, rumeguş, deşeurile de hârtie, fracţia 
organică din deşeurile municipale, uleiurile vegetale uzate şi grăsimile de origine animală); 

 metanul captat de la gropile de gunoi, de la instalaţiile de tratare a apelor uzate şi din bălegar. 

Biomasa cu potenţial energetic ridicat include reziduurile agricole şi reziduurile de la activităţile legate de 

pădure. Reziduurile de la activităţile legate de pădure (cu excepţia lemnului de foc) reprezintă 65% din potenţialul 

energetic al biomasei în timp ce 33% provine din reziduurile de culturi agricole. În UE suprafaţa împădurită acoperă 

137 milioane hectare, iar suprafaţa agricolă reprezintă 178 milioane ha. Aceste resurse pot oferi, după ce se acoperă 

necesarul de hrană şi hârtie, 11% din totalul anual de energie cerută în UE. Noile resurse, sub formă de culturi 

realizate în scop energetic, pot oferi anual 2 1810 J, din care circa 60% sub formă de biomasă solidă pentru 

producerea căldurii şi electricităţii şi 40% ca biocombustibili. Recentele reforme agricole ale UE încurajează culturile 

destinate energeticii prin oferirea de subvenţii (45 Euro/ha), asigurându-se astfel o suprafaţă de 1,5 milioane ha. 

 În România, circa 90% din lemnele de foc şi 55% din deşeurile de lemn se găsesc în zona Carpaţilor şi 

Subcarpaţilor. Circa 54% din deşeurile agricole se găsesc în câmpiile de sud şi Moldova. Circa 52% din biogaz se 

găseşte în câmpiile de sud şi câmpiile de vest. Din suprafaţa totală a României, pentru agricultură se foloseşte circa 

70% din resursele de lemn de foc. Din întreaga suprafaţă agricolă, pentru cultura cerealelor se foloseşte 66%, pentru 

culturi furajere 14% şi pentru culturi tehnice 13%. Potrivit Regiei Autonome a Pădurilor ROMSILVA producţia anuală 

de cherestea poate ajunge la 18000 000m3 în anul 2020, cea mai mare parte fiind utilizată în construcţii şi industria 

hârtiei. 

2. Proprietăţile generale fizice, chimice şi energetice ale biomasei solide 

Biomasa solidă se aseamănă cu cărbunele dar este diferită de cărbune în ceea ce priveşte conţinutul de 

materii organice şi anorganice, puterea calorifică şi proprietăţile fizice. Faţă de cărbune, biomasa are în general mai 

puţin carbon, aluminiu şi fier şi mai mult oxigen, silice şi potasiu, are puterea calorifică mai mică, conţinut de apă mai 

mare, densitate mai mică şi friabilitate redusă.Arderea biomasei implică modificarea procesului de ardere în orice 

instalaţie, datorită compoziţiei biomasei, mai ales a conţinutului de volatile. Arderea în stare pulverizată a biomasei 

este dominată de volatilizare şi arderea în faza gazoasă spre deosebire de arderea cărbunelui, care este dominată de 

formarea cocsului şi oxidarea gaz-solid. Analiza (compoziţia) elementală a biomasei este principala formă de definiţie 

a proprietăţilor energetice şi influenţează utilizarea ecologică şi eficientă a biomasei. Analiza elementală pentru 

determinare necesită echipamente foarte scumpe şi personal cu pregătire înaltă. Analiza tehnică, ce reprezintă un 

complement , necesită doar aparatură standard de laborator şi poate fi efectuată de către personal fără pregătirea 

specială înaltă.  Prezenţa compuşilor anorganici în biocombustibili influenţează procesul de ardere dar şi compoziţia 

cenuşii formate. Concentraţia metalelor grele (în special Cd şi Zn) în cenuşa biomasei creşte cu scăderea temperaturii 

de precipitare şi mărimea particulei. Acest efect este independent de biocombustibilul folosit. Concentraţii ridicate 

de K, Na, Cl, şi S în cenuşa zburătoare a biomasei influenţează mult reacţiile ce pot avea loc în cazan, unde gazele de 

ardere sunt supuse unui gradient de temperatură considerabil acompaniat de reacţii chimice, schimbare de fază şi 

precipitare. 

3. Descrierea laboratorului de combustibili 

În prezent, laboratorul dispune de o linie completă de pregătire şi analiză a combustibililor energetici, 



începând cu analiza tehnică/imediată a unui combustibil solid şi terminând cu analiza elementară a combustibililor 

solizi şi lichizi. 

Analiza tehnică a unui combustibil 

Analiza tehnică a unui combustibil constă în determinarea conţinutului de umiditate, fracţiei de volatile, a 

conţinutului de umiditate şi a carbonului fix a unui combustibil. 

 

Pentru determinarea conţinutului de umiditate, laboratorul de combustibili este dotat cu o Etuva POL-EKO 

SLN53ECO gama ED cu convecţie naturala dispune de o tehnologie ATP cu camera de preîncălzire ce 

asigură acuratetea temperaturii şi reproductibilitatea rezultatelor; domeniu de temperatura: 5°C peste 

ambient - 300°C; controler DS cu temporizator integrat 0-99 ore; setarea digitală a temperaturii cu o 

acurateţe de un 1°C. In dotarea laboratorului de combustibili a Centrului de Cercetari Termice există de 

asemenea un cuptor de calcinare model Nabertherm LE14/11, pentru determinarea fracţiei de volatile, 

carbon fix şi inerte în combustibilii solizi. Cuptorul are 5 rampe de încălzire şi o temperatură de lucru până 

la 1100ºC.  

Analiza elementală 

Pentru analiza cantitativă a conţinutului de C, H, N, S, O din compoziţia unui combustibil energetic 

laboratorul are în dotare un Analizor elemental COSTECH ECS 4010 – CHNS-O dotat cu o balanţă analitică Sartorius 

de mare precizie; 

 



Moduri de operare ale analizorului: CHNS, CHN, CNS, CN, N, S, O . 

Domenii de detecţie: C: 0.004 – 30 mg abs ; H: 0.002 –   3 mg abs ; N: 0.001 – 10 mg abs ; S: 0.005 –   6 mg abs ; O: 

0.005 –   2 mg abs . 

Ulterior, detecţia şi analiza cantitativă este efectuată cu ajutorul unui detector de conductivitate termica TCD 

(Thermal Conductivity Detector). Aparatul este dotat cu un autosampler cu 50 de pozitii.  

Analizorul conţine Software de aplicaţie- integrat care uşurează operarea şi prelucrarea rezultatelor. Softul EAS 

asigură urmatoarele funcţii: 

- Afişează şi monitorizează în permanenţă toţi parametrii sistemului; 
- Poate folosi parametrii din calibrările efectuate anterior; 
- Înregistrează şi procesează cromatograma în mod automat; 
- Se pot realiza optimizări pentru calibrarea fiecărui element în parte; 
- Permite un transfer direct a datelor (greutatea probelor ce urmeaza a fi analizate) de la o balanţă analitică. 

În Anexa A sunt prezentate atât în modul de operare CHNS cât şi în modul O valorile elementelor detectate 

pentru diferite tipuri de biomasă solidă. 

4. Determinări în laboratorul de combustibili UPB – ETCN a caracteristicilor energetice pentru biomasă 

 În laboratorul de combustibili de la UPB – ETCN s-au determinat caracteristicile energetice pentru categoriile 

de biomasă solidă ce urmează a fi supuse testelor de ardere pentru tehnologiile cele mai adecvate. 

 S-au luat în calcul următoarele categorii de biomasă solidă: deşeuri lemnoase; paie de cereale; stuf; sorg 

energetic şi zaharat; brichete compozite ale biomasei supusă cercetărilor. 

a. Caracteristicile energetice ale deşeurilor lemnoase 

 
Deşeuri 

lemnoase 

Variaţia cu esenţa lemnului 

Fag Pin Molid 

Carbon C % la anh. 50 49,3 51 50,9 

Hidrogen H % la anh. 6,2 5,8 6,1 5,8 

Oxigen O % la anh. 43 43,9 42,3 41,3 

Azot N % la anh. 0,3 0,22 0,1 0,39 

Sulf S % la anh. 0,05 0,04 0,02 0,06 

Clorine Cl % la anh. 0,02 0,01 0,01 0,03 

Cenuşă A % la anh. 1 0,7 0,5 1,5 

Volatile % la anh. 81 83,8 81,8 80 

b.Caracteristicile energetice ale paielor de grâu şi secară 

Caracteristici Paie galbene Paie gri 

Umiditate Wi
t 10-20 10-20 

Volatile Vi   70 > 70 

Cenuşă Ai 4 3 

Carbon Ci 42 43 

Hidrogen Hi 5 5,2 

Oxigen Oi 37 38 

Cloruri % 0,75 0,2 

Azot Ni 0,35 0,41 

Sulf combustibil Si
c 0,16 0,13 

Putere calorifică inferioară Qi
i 14,4 15 

  



c. Caracteristicile energetice pentru stuf şi brichete compozite 

Nr. 

crt. 
Combustibilul 

Analiza elementală în starea iniţială [%] 

C H N S O A W 

1 Lemn de salcâm 49,6 6,0 0,9 0,1 33,8 4,20 5,4 

2 Brichete din stuf 48,4 5,5 0,6 0,0 31,2 7,30 7,0 

3 Brichete din rumeguş 50,0 5,9 1,8 0,0 33,6 2,60 6,0 

4 
Brichete din rumeguş 50% + coceni 

50% 
46,1 5,5 0,4 0,0 38,0 3,30 6,7 

5 
Brichete din rumeguş 50% + paie 

50% 
48,0 5,8 0,5 0,0 36,1 4,40 5,2 

6 
Brichete din rumeguş 25% + coceni 

75% 
48,2 5,9 0,6 0,0 34,5 3,40 7,5 

7 
Brichete din rumeguş 25% + paie 

75% 
48,5 5,7 0,7 0,0 36,4 1,40 7,3 

d. Caracteristicile energetice pentru sorg 

SORG 1 – Hibrid Porumbeni 4 - tulpina, panicul si frunze 

SORG 2 -  Hibrid F135-ST Fundulea  (Sorg zaharat)- tulpina, panicul si frunze 

ANALIZE SORG 

 Wt C H N S O A Qi 

SORG 1 % % % % % % % kJ/kg 

Frunze 9.08 44.7 5.8 2 - 28 10.42 17850 

Panicule 14.2 44.8 5.7 1.4 - 28.5 5.4 17600 

Tulpina 43.5 22.1 7.1 0.2 - 25.8 1.3 10900 

SORG 2 % % % % % % % kJ/kg 

Frunze 11.66 45.4 5.8 1.1 - 27.5 8.54 18070 

Panicule 12.45 44 6.1 1.7 - 32.9 2.85 17300 

Tulpina 38.18 27.9 7.8 0.2 - 23.6 2.32 14000 

Recapitulatie Deviz postcalcul: 

Cheltuieli de personal: 75919 lei 
Cheltuieli indirecte: 18978.67 
Cheltuieli de deplasare: 200 lei 
Cheltuieli de logistica: 18652.33 lei 
               TOTAL: 113750 lei 

 Director proiect, 

Prof.dr.ing. Gheorghe LAZAROIU  

                                                                                                                                                            


