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Articol ştiinŃific: 
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Rezumat: 

Lucrarea prezintă cele mai importante proprietăŃi fizico-mecanice ale brichetelor fabricate din biomasă 
obŃinută din stuf tocat în aşchii de 5-30mm lungime şi 0,2-0,6mm grosime. Atât studiul asupra densităŃii 
brichetelor – ca proprietate fizică – cât şi studiul asupra rezistenŃei la compresiune perpendiculară – ca 
proprietate mecanică – se impun datorită faptului că cele două caracteristici indică gradul de comprimare al 
aşchiilor şi în acelaşi timp starea lor de compactare. 

 Determinarea experimentală a puterii calorice şi rezultatele obŃinute sunt de asemenea prezentate în 
acest articol şi sunt comparate cu valorile obŃinute pentru brichetele din biomasă lemnoasă cele mai utilizate 
azi (fag şi pin). Cercetarea experimentală s-a realizat în condiŃii de laborator în cadrul FacultăŃii de Ingineria 
Lemnului. Noutatea cercetării constă în faptul că stuful, ca biomasă din Delta Dunării, este neexploatată în 
prezent, fiind o resursă regenerabilă importantă pe care România o are şi ar putea-o utiliza ca şi combustibil 
pentru încălzire. Concluzia acestui articol se bazează pe rezultatul bun obŃinut pentru brichetele din stuf cu o 
densitate foarte apropiată de cea brichetelor din fag. Se poate spune de asemenea că s-au obŃinut rezultate 
bune şi pentru puterea calorică a brichetelor din stuf comparativ cu cele din fag şi pin. Stuful este o resursă 
regenerabilă importantă din Delta Dunării neexploatată încă, este biomasa ce poate fi utilizată în scop 
energetic într-un nou sector de industrializare. 
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