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REZUMAT 

În cadrul lucrării sunt evidenţiate metodele utilizate pentru producerea biohidrogenului din apele uzate, cu încărcare organică mare, 

ca alternativă pentru înlocuirea resurselor convenţionale de energie. 

Hidrogenul este considerat ca fiind combustibilul viitorului, deoarece este o sursă de energie curată, cu un conţinut energetic 

comparabil cu cel al combustibililor convenţionali. Spre deosebire de combustibilii fosili, petrol, gaze naturale etc., hidrogenul nu 

este uşor de găsit în natură, motiv pentru care sunt necesare tehnologii noi care să permită obţinerea acestuia cu costuri cât mai 

mici. Metodele chimice, şi anume: reformare cu aburi a hidrocarburilor şi oxidarea parţială a combustibililor fosili, operează la 

temperaturi înalte, pentru care sunt necesare consumuri energetice importante. Metodele biologice oferă unele avantaje pentru 

producerea hidrogenului, o operare sub condiţii blânde şi conversii specifice. Reziduurile solide şi apele uzate de la industriile cu 

conţinut bogat în carbohidraţi, amidon şi celuloză reprezintă alternativele viitorului pentru producerea biohidrogenului, utilizând 

pentru acest scop:  scindarea apei cu alge fotosintetice; fermentaţia la întuneric a reziduurilor bogate în carbohidraţi şi 

fotofermentaţia apelor uzate bogate în acizi organici. 

 

ABSTRACT  

The methods employed to produce biohydrogen from highly organic laraded waste waters, as an alternative to conventional energy 

resources, are emphasized in the paper. 

Hydrogen is considered the fuel of the future as it is a source of clean energy with an energetic content compared to that of  

conventional fuels. Unlike fossil fuels: oil, natural gas, etc., hydrogen is not so easily found in nature, that is why it is  

necessary to develop new processes that allow obtaining hydrogen with minimal costs. Chemical methods like the 

transformation of hydro-carbide steam and partial oxidation of fossil fuels work at high temperatures, meaning with a high 

energetic consumption. Biological methods offer different advantages for producing hydrogen, a process taking place in mild 

conditions and specific conversions. The use of some solid residues and/or wastewater from some industries reach in 

carbohydrates, starch, and cellulose is an alternative for producing bio-hydrogen, for this purpose complaying the fallowings: 

bio-photolysis of water with photosynthetic algae; dark fermentation of carbohydrate-rich residues; photo-fermentation of 

wastewater rich in organic acids.  

  

1. INTRODUCERE 

În toată lumea, necesarul de energie este in creştere 

exponenţială, rezervele de combustibili fosili sunt în 

descreştere, iar arderea combustibililor fosili determină, 

din cauza emisiilor de CO2 , efecte negative asupra mediului. 

Din aceste motive, se fac cercetări pentru exploatarea 

noilor surse de energie ce pot înlocui combustibilii fosili, 

iar hidrogenul este considerat ca fiind mesagerul energiei 

viitorului [1]. 

Hidrogenul gazos este un combustibil curat, fără emisii 

de CO2 şi care poate fi utilizat în pilele de combustie 

pentru generarea energiei electrice. De asemenea, hidrogenul 

are o capacitate mare de energie, estimată la cca. 122 kJ/g. 

Problema care se ridică în utilizarea hidrogenului gazos 

drept combustibil este legată de necesitatea găsirii unor 

metode de producere ieftine, deoarece el nu se poate găsi 

liber în natură. 

Cererea de hidrogen nu este limitată doar de utilizarea 

lui ca sursă de energie. Hidrogenul este în mare măsură 

utilizat la hidrogenarea grăsimilor şi a uleiurilor din 

industria alimentară, la procesarea oţelului, la desulfurarea 

şi la reformarea gazolinei în rafinării. 

Metodele convenţionale de producere a hidrogenului 

sunt cele din sistemul de reformare a metanului şi a altor 

hidrocarburi, oxidarea necatalitică a combustibililor fosili 

etc. Aceste metode sunt procese care necesită temperaturi 

înalte, de peste 850
o
C [1, 4]. 

Electroliza apei poate fi o tehnologie curată pentru 

producerea hidrogenului. De asemenea, electroliza poate fi 

utilizată în zonele în care electricitatea este ieftină. În 

cazul proceselor de electroliză, apa trebuie  demineralizată 

pentru a scăpa de depozitele de pe electrozi şi de procesele 

de coroziune. 

Producerea pe cale biologică a hidrogenului este o 

alternativă viabilă pentru obţinerea hidrogenului. În acord 

cu susţinerea dezvoltării şi minimizarea reziduurilor, 

producerea biohidrogenului folosind aceste surse a atras, 

în ultimii ani, o considerabilă atenţie din partea 

specialiştilor. Obţinerea biohidrogenului poate fi realizată 

cu microorganisme anaerobe şi fotosintetice, utilizând fie 

reziduurile solide din agricultură, fie apele uzate provenite 

de la complexele agrozootehnice sau de la industriile 

alimentare cu o încărcare organică ridicată [2]. 

În cadrul proceselor anaerobe, hidrogenul  este produs 

în timpul conversiei reziduurilor organice în acizi organici, 

care sunt folosiţi pentru generarea metanului. Faza 

acidogenă a digestiei anaerobe a reziduurilor organice 

poate fi dirijată pentru obţinerea de hidrogen.  

Procesele fotosintetice includ specii de alge care 

utilizează CO2 şi apa pentru producerea hidrogenului gazos. 

Câteva bacterii foto-heterotrofe utilizează, pentru producerea 

de H2 şi CO2,  acizii acetic, lactic şi butiric.  

Producerea biohidrogenului prin fermentarea anaerobă 

a reziduurilor organice, reprezintă o sursă alternativă de 

energie a viitorului care poate conduce la înlocuirea 

partială sau totală a combustibililor fosili [5, 6, 7]. 

În tabelul 1 sunt evidentiate valorile energetice ale 

hidrogenului în comparaţie cu combustibilii convenţionali. 

[1, 4, 8, 9]. 
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Tabelul 1. Valoarea energetică a hidrogenului, comparativ cu alţi combustibili 

Tipul de combustibili Valoarea energetică, în kJ/g 

Hidrogen (H2) 143 

Metan (CH4) 56 

Petrol  48 

Cărbune 33 

Etanol(C2H5OH) 30 

Metanol(CH3OH) 23 

 

 

2.TIPURI DE REZIDUURI 

Criteriile majore pentru selecţia reziduurilor utilizate 

în producţia biohidrogenului sunt preţul de cost, conţinutul 

de carbohidraţi şi biodegradabilitatea. Glucidele, cum ar fi 

glucoza, lactoza sunt mai uşor biodegradabile, preferate 

pentru producţia de hidrogen. Materialele utilizate pentru 

producţia hidrogenului pot fi: amidonul şi celuloza din 

reziduurile agricole şi alimentare; apele uzate industriale, 

bogate în carbohidraţi; nămolurile de la epurarea apelor 

uzate menajere. 

2.1. Amidonul şi celuloza din reziduurile 

agricole şi alimentare 

Reziduurile agricole şi cele din industria alimentară 

conţin amidon şi /sau celuloză. Amidonul poate fi 

hidrolizat la glucoză şi maltoză prin hidroliză acidă sau 

enzimatică, urmată de conversia carbohidraţilor la acizi 

organici şi apoi la hidrogen gazos. Celuloza conţinută în 

 

reziduurile agricole necesită o pretratare suplimentară. 

Celuloza şi hemiceluloza din reziduurile organice pot fi 

hidrolizate în carbohidraţi care sunt procesaţi apoi în acizi 

organici şi în hidrogen gazos.  

2.2. Apele uzate industriale, bogate  

în carbohidraţi 

Efluenţii industriali din industria laptelui, de la 

fabricile de pâine şi din industria berii pot fi utilizaţi ca 

material  pentru producerea hidrogenului. Aceste ape uzate 

pot necesita un tratament preliminar pentru îndepărtarea 

componenţilor recalcitranţi şi pentru echilibru nutriţional. 

Efluenţii industriilor alimentare, bogaţi în carbohidraţi, pot 

fi apoi procesaţi prin conversia carbohidraţilor,  în acizi 

organici şi în hidrogen gazos, prin utilizarea unor 

tehnologiilor de bioprocesare corespunzătoare. 

Schema redată în figura 1 evidenţiază modul de 

obţinere a hidrogenului prin fermentaţie la întuneric şi în 

prezenţa luminii a reziduurilor agricole şi a apelor uzate. 

 

Fig. 1. Schema de obţinere a hidrogenului din reziduurile agricole şi din apele uzate. 
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2.3. Nămolurile de la instalaţiile de 

epurare a apelor uzate menajere 

Nămolul generat în instalaţiile de epurare a apelor 

uzate menajere conţine cantităţi importante de carbohidraţi 

şi proteine, care pot fi utilizate pentru producerea 

metanului şi a  hidrogenului.  

Fermentarea anaerobă a nămolului în exces poate fi 

realizată în două etape. 

În prima etapă, cu specific acidogen, materia organică 
va fi convertită în acizi organici, care pot fi utilizaţi, în cea 
de a doua etapă, la obţinerea hidrogenului cu ajutorul 
bacteriilor foto-heterotrofe. 

3. PRODUCEREA HIDROGENULUI    
PRIN PROCESE BIOLOGICE 

Procesele biologice specifice utilizate pentru producerea 
hidrogenului sunt redate în tabelul 2 [2; 5–9]. 

 
Tabelul 2. Procese biologice specifice pentru producerea hidrogenului 

Procese specifice Reacţii generale Microorganismele uzuale 

Biofotoliza directă 2 H2O + lumină → 2 H2 + O2 Microalge 

Fotofermentaţia CH3COOH + H2O +  lumină  → 4 H2 + 

CO2 

Microalge, bacterii roşii 

Biofotoliza indirectă 6 CO2 + 6 H2O +  lumină  → C6H12O6 + 

6 O2  

C6H12O6 +2 H2O→ 4 H2 + 2 CH3COOH 

+2 CO2 

CH3COOH + 4 H2O + lumină  → 8 H2 

+ 4 CO2 

Microalge, cianobacterii 

Fazele de fermentaţie C6H12O6 + 2 H2O → 4 H2 + 2 

CH3COOH + 2 CO2 

2 CH3COOH → 2 CH4 + 2 CO2 

Bacteriile fermentative + bacteriile 

metanogene 

Fermentaţie în absenţa luminii C6H12O6 + 6 H2O → 12 H2 + 6 CO2  Bacteriile fermentative 

Reacţia de transfer al gazului de baltă CO + H2O → CO2 + H2 Bacteriile fermentative şi bacteriile 

fotosintetice 

  

3.1. Producerea hidrogenului  

cu ajutorul algelor  

Algele scindează moleculele de apă la ioni de hidrogen 

şi oxigen, prin fotosinteză. Ionii de hidrogen generaţi sunt 

convertiţi în hidrogen gazos de către enzimele 

hidrogenatoare. Hidrogenul poate fi produs cu ajutorul 

algelor verzi şi albastre-verzi, conform reacţiei: 

6 H2O + 6 CO2→C6H12O6 + 6O2 + energie celulară, în 

prezenţa luminii 

Fotosinteza bacteriană presupune reducerea compuşilor 

organici în material celular şi în energie celulară. 

Clamydomonas reinhardtii este una dintre algele 

răspunzătoare de obţinerea hidrogenului. Activitatea hidro-

genformatoare a fost detectată în algele verzi, Scenedesmus 

obliquus, în alge marine verzi, Chlorococcum littorale, 

Playtmonas subcordiformisşi, Chlorella fusca. 

Producţia de hidrogen cu ajutorul algelor poate fi 

considerată o metodă economică, în limitele utilizării apei 

ca resursă regenerabilă şi din consumul CO2 ca unul dintre 

poluanţii aerului. Limitarea majoră a procesului o reprezintă 

efectul inhibitor al oxigenului generat pentru enzimele 

implicate în generatoarea de hidrogen. 

3.2. Producerea hidrogenului gazos  

prin fermentaţie anaerobă,  

în absenţa luminii 

Organismele aparţinând genului Clostridium, cum ar fi 

C. butiricum, C. therolacticum, C.pasteurianum, 

C.paraputrificum M-21 şi C. bifermentants, sunt obligat 

anaerobe. Speciile genului Clostridium produc hidrogen 

gazos după o lege de tip exponenţial. Cultură dominantă a 

Clostridiei, poate fi uşor obţinută prin tratamentul la 

căldură al nămolului biologic. Sporii formaţi la 

temperaturi înalte pot fi activaţi când condiţiile de mediu 

cerute furnizează hidrogen gazos. 

Alte microorganisme care pot furniza hidrogen pot fi: 

Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacaeITT-BY,  

E. coli, Hafnia alvei. Cantiatea de hidrogen variază de la 1 

la 1,2 mmol/mol glucoză, când culturile au fost cultivate 

sub condiţii anaerobe. De asemenea, hidrogenul produs cu 
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speciile Thermotogales şi Bacillus sp. au fost detectate în 

culturi mezofile acidogene. 

Cercetările de laborator au pus în evidenţă capacitatea 
de a produce hidrogen gazos cu ajutorul unor 
microorganisme termofile anaerobe aparţinând genului 
Thermoanaerobacterium, Clostridium thermolacticum ce 
pot produce hidrogen din lactoză la o temperatură de 58

o
C 

[14]. 
Condiţiile de mediu sunt parametrii esenţiali în cadrul 

proceselor de producere a hidrogenului. pH-ul afectează 
producţia de hidrogen, conţinutul de biogaz, tipurile de 
acizi organici conţinuţi şi rata specifică de producere a 
hidrogenului. Limita pH-ului pentru o cantitate max. de 
hidrogen sau rata specifică de producere a hidrogenului 
este între 5 şi 6 iar pentru culturile termofile, de 4,5. 
Descreşterea graduală a pH-ului inhibă producerea 
hidrogenului, deoarece acesta afectează activitatea fierului 
conţinut în enzimele hidrogenatoare. De aceea, este 
important un control al pH-ului. Compoziţia substratului, 
temperatura şi tipul culturii microbiale sunt cei mai 
importanţi parametri care afectează procesul de obţinere a 
hidrogenului [8, 9].  

Produşii majori  în producerea hidrogenului prin 
fermentarea anaerobă la întuneric a carbohidraţilor sunt 
acizii acetic, butiric şi propionic. Formarea acizilor este 
determinată de mărimea pH-ului. Cantităţi mari de acid 
butiric se pot obţine la un pH = 4,0–6,0. Concentraţiile 
acetatului şi butiratului pot fi aproape egale, la un  
pH = 6,5–7,0.  

Hidrogenul gazos este produs de organisme strict 

anaerobe. De aceea, agenţii reducători ca: argon, azot, 

hidrogen gazos şi L-cisteina, HCl, sunt utilizaţi la 

îndepărtarea urmelor de oxigen prezent în mediu. 

Utilizarea agenţilor reducători pentru producerea 

hidrogenului industrial gazos conduce la soluţii scumpe şi, 

prin urmare, neeconomice. Enterobacter aerogenes este 

facultativ anaerobă şi cantitatea de hidrogen produsă cu 

această cultură este comparabilă cu Clostridium sp. 
Industria alimentară constituie principalul furnizor de 

ape uzate cu încărcări organice medii şi mari. Conţinutul 

ridicat de carbohidraţi conţinuţi sub formă de glucoză, 

amidon şi celuloză face ca reziduurile solide alimentare să 

reprezinte un potenţial substrat pentru producerea 

hidrogenului biologic. 

În urma cercetărilor experimentale, s-a putut constata 

potenţialul mare de producere a hidrogenului din 

reziduurile alimentare, în condiţii termofile comparativ cu 

cele mezofile. Nămolul de la instalaţiile de epurare a 

apelor uzate conţine cantităţi mari de polizaharide şi 

proteine. Cantităţile de hidrogen de 1,2 mg H2/g COD şi 

0,6 mol/kg COD au fost constatate când nămolul a fost 

utilizat ca substrat [12, 13]. Totuşi, cantităţile mari de 

hidrogen (15 mg H2/g COD) au fost obţinute din 

materialul filtrat [12, 13]. În cazul în care nămolul este 

pretratat, creşte intensitatea de conversie a COD solubil în  

hidrogen (0,9 mmol/g  nămol). 

3.3. Producerea hidrogenului prin 

fotofermentaţie 

Anumite bacterii fotoheterotrofe sunt capabile să 

convertească acizii organici (acetic, lactic şi butiric) la 

hidrogen (H2) şi CO2, în condiţii anaerobe, în prezenţa 

luminii. Prin urmare, acizii organici produşi în timpul 

fazei acidogene, a digestiei anaerobe a reziduurilor 

organice, pot fi convertiţi la H2 şi CO2, cu aceste tipuri de 

bacterii fotosintetice anaerobe. Acizii organici preferaţi, ca 

sursă de carbon, sunt: acidul acetic, butiric, propionic, 

lactic şi malic. Bacterii fotosintetice roşii, ca Rhodobacter 
spheroides, Rhodobacter capsulatus, Rhodovulum 

sulfidophilum W-1S şi Rhodopseudomonas palustris au 

fost investigate la diferite proporţii la producerea 

hidrogenului. În urma cercetărilor experimentale s-a 

constatat că temperatura şi pH-ul optim pentru bacteriile 

implicate în proces sunt: pentru temperatură, în limite de 

30…35
o
C, iar  pentru pH, pHopt.=7,0 [3]. Rata producţiei 

de hidrogen variază în raport cu intensitatea luminii, cu 

sursa de carbon şi cu tipurile de culturi microbiene.  

Unul dintre parametrii care afectează performanţa 

fotofermentaţiei este intensitatea luminii. Creşterea 

intensităţii luminii are un un efect stimulator în producţia 

de hidrogen, dar are un efect invers în eficienţa conversiei 

luminii. S-a constatat că butiratul necesită intensitate 

luminoasă mare (4000 luxi), comparativ cu acetatul şi 

propionatul [10], iar producţia de hidrogen în condiţii de 

întuneric este mai mică decât cea în condiţii de iluminare. 

S-a demonstrat ca fiind mult mai eficientă alternarea de  

cicluri 14 h lumină/10 h întuneric, deoarece ratele 

producţiei de hidrogen sunt înalte şi concentraţia celulară 

este comparabilă cu iluminarea continuă [10]. Similar, 

Wakayama [11] relatează faptul că rata de obţinere a 

hidrogenului în timpul unui ciclu de 30 min 

întuneric/lumină este de 22 l/m
2
·zi, fiind de două ori mai 

mare decât cea obţinută la iluminarea unui ciclu de 12 h, 

sub aceleaşi condiţii [11]. 

Utilizarea efluenţilor industriali pentru producerea 
hidrogenului cu bacterii fotosintetice este posibilă, deşi 
aceste culturi preferă acizii organici ca sursă de carbon. 
Una dintre problemele majore în producerea hidrogenului 
este culoarea apelor uzate, care poate reduce penetrarea 
luminii. Concentraţia mare a amoniului inhibă enzima 
nitrogenază, reducând productivitatea hidrogenului. 
Conţinutul mare de materie organică (COD) şi prezenţa 
unor compuşi toxici (metale grele, fenoli şi PAH) în 
efluenţii industriali impun un tratament preliminar, înainte 
de obţinerea hidrogenului. 

4. CONCLUZII  

Reziduurile de la instalaţiile de procesare din industria 

alimentară şi din agricultură pun probleme majore 
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mediului înconjurător. Tratamentul aerob al apei uzate, 

utilizat de obicei la epurarea acesteia, necesită un consum 

ridicat de energie. Pe de altă parte, tratamentul anaerob 

necesită un consum energetic foarte redus pentru formarea 

metanului şi a biohidrogenului. Din considerente de 

mediu, producerea microbiană a hidrogenului prin reacţii 

biochimice din reziduuri cu încărcare organică mare 

prezintă o importanţă deosebită pentru resurse 

neconvenţionale de energie. Obţinerea hidrogenului prin 

fermentare anaerobă este mult mai simplă din punct de 

vedere tehnic, proces care generează biohidrogenul dintr-

un număr mare de carbohidraţi. 

Producţiile mici de hidrogen pot fi evitate prin: 

selectarea şi utilizarea eficientă a organismelor sau a 

amestecurilor de culturi; dezvoltarea mai eficientă a 

schemelor de procesare; optimizarea condiţiilor de mediu; 

îmbunătăţirea eficienţei de utilizare a luminii şi 

dezvoltarea mai eficientă a bioreactoarelor. 

Prin această lucrare se doreşte evidenţierea modalităţilor 

de obţinere a biohidrogenului prin procese anaerobe, 

mezofile şi termofile, prin prelungirea etapei acidogene 

premergătoare obţinerii biogazului.  
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