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Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă două dintre cele mai
grave amenințări ale lumii.



Produsele pe bază de lemn cu durată lungă de viață contribuie la o neutralitate
climatică prin depozitarea carbonului în produse din lemn și înlocuirea
materialelor.



Produsele pe bază de lemn cu durată scurtă de viață contribuie la substituirea
combustibililor fosili deoarece acest tip de produse pot fi considerate ca făcând
parte din categoria produselor regenerabile.

➢ De-a lungul timpului, o serie de cercetători au realizat diferite studii
cu privire la cuantificarea și valorificarea efectelor de substituție a
lemnului. Acestea s-au realizat prin intermediul a diverse proiecte de
cercetare dar și prin intermediul articolelor științifice.

➢ Acestea au evidențiat o serie de beneficii prin utilizarea lemnului și a
produselor din lemn în special în obținerea unei economii eficiente,
orientate către neutralitate climatică.

➢ Printr-o simplă analiză, se poate descoperi că lemnul are foarte multe utilizări, cum
ar fi: în construcții, mobilă (pal, OSB etc.), combustibil pentru foc, ambalaje.

Fabricarea și transportul materialelor generează emisii de gaze cu
efect de sera, și este necesară găsirea soluțiilor pentru reducerea lor prin
folosirea materialelor disponibile aproape de locul construcției și a celor
al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul.


Trebuie avuta în vedere că, utilizarea produselor de construcții nontoxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale,
din materii prime produse în zona, folosind tehnici care nu afectează
mediul, reprezintă o altă măsură ce necesită a fi întreprinsă.


Cercetările științifice au evidențiat:


în construcția de case, emisiile de carbon sunt semnificativ mai reduse atunci când sunt
folosite produse din lemn în detrimentul celor construite din oțel sau beton (Dodoo et
al., 2014 );



în timpul ciclului de viață al produselor din lemn, cantități mari de reziduuri lemnoase
pot fi obținute, iar acestea pot fi folosite în locul energiei fosile (Schlamadinger et al.,
1997), evidențiindu-se în acest mod efectul de substituție al lemnului;



clădirile din lemn cu mai multe etaje (până la 10) îndeplinesc cerințele de stabilitate
structurală, rezistență la foc și siguranță la umiditate (Serrano, 2009; Kildsgaard și

Prejer, 2011; Lehmann, 2012);



Conform lui Negro și Bergman (2019) un apartament de 88,5 m2

(76,7 m2 interior și 11,8 m2 exterior) stochează 3531 kg CO2 echivalent
iar raportat la tipul de material stochează între 35,1 și 55,3 kg/m2;



lemnul are un efect de substituție foarte ridicat iar prin utilizarea
acestuia se pot reduce efectele schimbărilor climatice;



cercetările din această arie nu sunt suficiente și de aceea sunt
necesare realizarea de noi studii.

Care este eficiența substituției altor produse cu lemnul?
• Cercetările privitoare la comparația dintre 1 m2 de element
de perete pentru case din lemn și din cărămidă, au evidențiat
următoarele aspecte:
1

m2

de elemente de perete

Case din lemn

Case din cărămidă

Greutate (kg)

71

273

Energie (MJ)

271

876

CO2 -emisii (kg)

-50

58

Acidificare (kg)

128

196

Sursa: Waltjen, R. et al. 1999

CASELE DIN LEMN, SUNT SUPERIOARE!!!

• Alte cercetări au evidențiat importanța caselor din lemn prin analiza raportului
CO2 emisii /absorbții:
Construcții din lemn – 200 m2
Activitatea
C-emisii (tone)
Manufactura
28,1
Construcție
0,6
Întreținerea casei
5.5

Folosința (60 ani)

43.7

Reciclare
Transport
Total
Absorbția de C într-o
perioada de 60 ani

3.3
0.4
82 tone C
26 tone C
Sursa: Pohlmann, 2002

Reducerea emisiilor de carbon prin efectul de
substituție a materialelor alternative
• Se poate realiza prin: - maximizarea factorilor de substituție în vederea reducerii emisiilor.
- reducerea emisiilor de CO2 prin înlocuirea materialelor
neregenerabile cu materiale regenerabile și lemn

• Pentru o mai bună înțelegere a efectului de substituție, prin intermediul
cercetărilor științifice au fost stabiliti factori de substituție medii pe categorii
largi de produse (Leskinen et al., 2018):
Categoria de produse
Construcții structurale (clădire, perete interior sau exterior,
cadru din lemn, grinda)
Construcții nestructurale (ferestre, uși, tavan și podea, placaje)
Textile
Alte categorii de produse (produse chimice, mobilier, ambalaje)
Media pentru toate categoriile de produse

Efecte medii de substituție kg C / kg C
produs din lemn
1.3
1.6
2.8
1 – 1.5
1.2

• Respectivele cercetări au făcut și câteva recomandări:

Evoluția biomasei produselor din lemn (cherestea, panouri din lemn și
hârtie) perioada 1961-2020 (FAOSTAT, 2020)

▪ În anului 1961, Romania
producea 4,8 milioane
de m3 de produse din
lemn (cherestea, panouri
din lemn, hârtie și
carton)
▪ În anului 2020, țara
noastră producea circa
12,2 milioane de m3 de
produse
din
lemn
(cherestea, panouri din
lemn, hârtie și carton).

• Biomasa produselor din lemn a avut
o evoluție constantă până în jurul
anilor 1990, urmată de o scădere
pentru perioada următoare (până în
anii 2000).

• Explicațiile pentru aceste valori sunt rezultanta politicilor forestiere duse în
acea perioadă și anume mai puțin lemn a fost transmis către produsele forestiere
și mai mult către lemnul de foc.

Evoluția balanței de CO2 în produse din lemn
în perioada 1961-2020 (FAOSTAT, 2020)

• la nivelul anului 1961,
produsele lemnoase din
Romania
(cherestea,
panouri din lemn, hârtie
și carton) rețineau circa
4391 Kt CO2

• la nivelul anului 2020
rețineau circa 3761 Kt
CO2.

• Pentru această perioadă, deși,
producția de lemn a crescut,
reținerile de CO2 au scăzut,
aspect

datorat

raportare

a

aferente

bazei

modului

de

informațiilor

de

date

FAOSTAT.
• Conform acesteia, fiecare produs din lemn are un ciclu de viată iar raportarea se realizează la finalul
acestui ciclu (cheresteaua ciclu de 35 de ani, panourile din lemn 25 de ani, hârtia și cartonul 2 ani).
•

Astfel, reținerile de CO2 aferente anului 2020 sunt rezultanta producției de cherestea la nivelul anului
1985, producției de panouri din lemn la nivelul anului 1995 și respectiv producția de hârtie și carton la
nivelul anului 2018.

Cât de mult poate să substituie produsele din lemn?
• Utilizând informații din baza de date:

FAO STAT la nivelul anului 2020

Volumul de produse din lemn
≈ 12 mil. m3

• Aplicând:

Factorul de substituție mediu pe
categorii largi de produse (Leskinen
et al., 2018)
= 1,2 kg C / kg C produs din lemn

Valoare substituție (cherestea, panouri lemn,
hârtie și carton) 2020 = 12 230 170 m3 X 1,2
= 14,67 mil. m3 material mineral (ciment,
caramida, beton, fier etc.)

Lemnul de foc are efect de substituție ?
• Lemnul de foc are capacitatea de a menține o balanța neutra in ciclul de carbon.
• Acesta nu elimina cantități suplimentare de carbon in atmosfera prin ardere ci doar cantitatea
care a stocat-o de-a lungul vieții, realizând astfel un ciclu constant al emisiilor și reținerilor de
carbon.
• Astfel, lemnul de foc poate avea un efect de substituție față de combustibilii fosili, deoarece
aceștia prin ardere doar elimina carbon in atmosfera, nu și rețin.

Lemn de foc în anul 2020 = 6420 mii m3 (sursa: INSSE)
Factorul de substituție mediu pe categorii largi de produse
(Leskinen et al., 2018) = 1,2 kg C / kg C produs din lemn

Valoare substituție (lemn foc) 2020 = 6420 mii m3 X 1,2 = 7704 mii m3

Concluzii
• Ca și o componentă importantă a economiei, sectorul pădure-lemn deține
o capacitate mare de a contribui la atingerea obiectivelor de mediu
stabilite prin Pactul Verde European.

• Prin punerea în valoare a beneficiilor pe care ni le oferă pădurea și lemnul
se poate îndeplini obiectivele UE de a se ajunge la o economie circulară,
eficientă energetic și neutră climatic.

Concluzii
• Cercetările științifice recente au evidențiat faptul că lemnul are un efect de
substituție foarte ridicat iar prin utilizarea acestuia se pot reduce efectele
schimbărilor climatice, fapt evidențiat și prin diverse strategii internaționale.
• Respectivele strategii au transmis următoarele mesaje cheie:
✓ De obicei, lemnul și produsele pe bază de lemn au emisii mai scăzute de GES față de cele
fosile.
✓ Eficiența resurselor și reducerea la minimum a deșeurilor de materiale ar trebui să fie un
obiectiv politic simultan cu atenuarea schimbărilor climatice.
✓ Există o lipsă de cunoștințe cu privire la impactul asupra climei al produselor forestiere
emergente. Finanțarea cercetării ar trebui să vizeze acest domeniu.
✓ Atenuarea schimbărilor climatice este un obiectiv major al politicii. Atunci când luăm în
considerare impactul diferitelor materiale și produse, este, de asemenea, important să se ia
în considerare toate obiectivele de dezvoltare durabilă, urmărind să se găsească sinergii
între diferitele obiective și ținte de politică și să minimizeze compromisurile.

Mesaje pentru o viitoare strategie forestieră din România:
● Efectul substituției depinde de: tipul de produs din lemn luat în considerare, produsul
nelemnos care este înlocuit, durata de viață diferită, gestionarea produselor din lemn și
nelemnoase la sfârșitul duratei de viață, utilizarea reziduurilor din recoltare și prelucrare;

● Lemnul să fie prelucrat cât mai eficient și să fie folosit în vederea realizării de produse care
stochează carbonul pe o perioadă cât mai lungă de timp;
● Biomasa lemnoasă să fie folosită ca să înlocuiască produsele cu o intensitate mare de
carbon și neregenerabile, a căror tehnologie nu poate fi înlocuită, în vederea reducerii
emisiilor de carbon;
● Îmbunătățirea balanței import-export a produselor din lemn utilizat în construcții în scopul
compensării emisiilor produse de țara noastră;
● Dezvoltarea unui program de utilizare a peleților în energie (ardere) în scopul îmbunătățirii
balanței de carbon din punct de vedere valoric ( 1 tonă de C din emisii valorează circa 80 de
Euro).
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Vă mulțumesc!

