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REZUMAT.  România a transpus multe din directivele europene incuzând folosirea eficientă a energiilor regenerabile. Un important 
avantaj al biogazului este de anihilare a potenţialului nefavorabil al gunoaielor. În această perioadă pentru Ronânia este foarte 
importantă folosirea biomasei pentru producţia de biogaz. Lucrarea prezintă câteva aspecte ale tehnologice de producere a 
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biogazului, câteva concluzii privind analiza evoluţiei calităţii sistemelor tehnice de producere a biogazului prin inovarea unor 
subansable de mai mare performanţă, utilizând echipamente fabricate de către UTS Biogastechnik GmbH (Germany). Pentru 
exemplificare sunt prezentate şi două brevete europene care au stat la baza creşterii performanţelor calitative ale instalaţiilor. 
 

Keywords: biogaz, tehnologie, echipament, energie regenerabilă. 
 
ABSTRACT. Romania has transposed many of the European directives including those on efficient energy use and promotion of 
renewable energies. One main advantage of biogas is the waste reduction potential. în this period for Romania is very important to 
use the biomass for biogas production. The paper shows some details about biogas technology, some conclusions about quality 
evolution of technical system for biogas production through the innovation of some components with good performances, using an 
equipment of UTS Biogastechnik GmbH (Germany). For example its are presented two Europeans patens who was determined the 
increasing of qualitative performances. 
 

Keywords: biogas, technology, equipment, renewable energies. 
 

1. CONTEXTUL RECONSIDERĂRII 
PRODUCERII BIOGAZULUI 

De aproape 400 de ani se fac cercetări în domeniul 
chimiei gazelor, Volta fiind primul care a extras meta-
nul, (constituent principal al biogazului), din gazele 
colectate din mlaştini. În România, interesul mai mare 
pentru cercetarea posibilităţilor de producere a bio-
gazului apare după 1958, când la Centrul Experimental 
de Îngrăşăminte Bacteriene (C.E.I.B.) de la Băneasa, s-
au iniţiat cercetări de laborator pentru izolarea unor 
surse active de bacterii metanogene şi obţinerea de gaze 
combustibile pe cale biologică, din diferite substraturi 
organice (dejecţii de animale şi gunoaie menajere). 

Cercetarea românească a trecut de la nivelul fun-
damental, constând în aprofundarea microbiologiei 
procesului de metanizare şi la selecţia de surse de 
bacterii metanofore cu activitate maximă în vederea 
optimizării bioconversiei energetice, la cel aplicativ, 
cu eficienţe economice semnificative, materializate în 
existenţa şi funcţionarea în condiţii normale de produ-
cere şi captare a biogazului, instalaţii cu o capacitate 
însumată la nivelul ţării, de aproape 85 000 m3 bio-
gaz/zi, respectiv 30 milioane m3/an, încă din deceniul 8 
al secolului nu demult încheiat. Din nefericire, atât 
cercetarea cât şi industria au cam abandonat domeniul.  

Mileniul a III-lea începe cu o reconsiderare a 
resurselor energetice, pe fond ecolologic şi economic. 
Progresul umanităţii se poate aprecia şi prin calitatea 
vieţii, dependentă de un consum energetic individual cu 
o creştere lentă dar continuă. Pentru asigurarea energiei 
necesare sunt reconsiderate resursele energetice alterna-
tive. În prima parte a anului 2008, Parlamentul European 
a adoptat o Rezoluţie privind agricultura durabilă şi 
biogazul, considerându-se necesitatea revizuirii legisla-
ţiei europene ((2007/2107(INI)). Astfel se recunoaşte că 
biogazul este o resursă energetică vitală, care con-
tribuie la dezvoltarea durabilă a economiei, agriculturii 
şi a mediului rural şi la protecţia mediului, subliniindu-se 
contribuţia pe care o poate avea biogazul la reducerea 

dependenţei sectorului energetic al Uniunii Europene. 
Totodată se consideră că folosirea biogazului în prin-
cipal pentru producerea de electricitate şi energie 
termică ar putea contribui în mod semnificativ la 
realizarea obiectivului obligatoriu de a obţine, până în 
2020, o pondere de 20% a energiei regenerabile din 
consumul total de energie al UE. Cu acest prilej s-a 
încurajat, atât Uniunea cât şi statele membre să ex-
ploateze potenţialul uriaş al biogazului prin crearea unui 
mediu favorabil, precum şi prin menţinerea şi dezvolta-
rea regimurilor de sprijin pentru a promova investiţiile 
în instalaţiile de biogaz şi garantarea viabilităţii aces-
tora. Un mare accent s-a pus pe calitatea instalaţiilor de 
producere a biogazului în special pe bază de gunoi de 
grajd, nămol de epurare sau deşeuri organice, care pot 
duce la creşterea gradului de percolare a amoniacului. 
Este necesar ca prin construcţie acest efect colateral să 
poată fi ţinut sub control. S-au emis recomandări pentru 
adoptarea unor măsuri în legislaţia naţională privind 
instalaţiile de biogaz, precum şi în cadrul condiţiilor de 
acordare a subvenţiilor pentru instalaţiile de biogaz. De 
asemenea, au fost îndemnate statele membre şi Comisia 
să ia toate măsurile pentru ca instalaţiile de biogaz să 
nu aibă scăpări de metan, deoarece prin aceasta s-ar 
compromite efectul benefic asupra încălzirii globale. 
Printr-un raport Parlamentul European prin Comisia 
pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comi-
siei pentru agricultură şi dezvoltare rurală ca producţia 
de biogaz din gunoi de grajd, nămol de epurare, ape 
reziduale urbane, deşeuri de origine animală şi deşeuri 
organice să contribuie la diversificarea surselor de 
energie, reprezentând prin aceasta, într-o măsură semni-
ficativă, un aport la securitatea, competitivitatea şi 
durabilitatea aprovizionării cu energie la nivel 
european, precum şi o oportunitate de creare de noi 
venituri pentru agricultori. 

Sistemele tehnice de producere a biogazului se per-
fecţionează continuu, fiecare producător urmărind să 
aducă îmbunătăţiri care să determine creşterea calităţii prin 
performanţe ridicate de valorificare superioară a materiei 
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prime destinate producerii biogazului, precum şi de 
convertire a biogazului în energie electrică şi/sau termică. 
Concurenţa pe piaţa constructorilor de instalaţii fiind 
destul de mare, inovările se aduc atât la nivel de principiu 
cât, mai ales la nivelul subansamblelor şi componentelor. 

Principiul de producere a biogazului, ce constă în 
formarea de gaze combustibile prin descompunerea 

substantelor organice umede în medii lipsite de oxigen 
molecular, este un proces care se produce în mod 
natural pe Terra. În figura 1 se prezintă ciclul de trans-
formare a energiei în natură prin intermediul biogazului, 
cu posibilitatea de valorificare industrială, în instalaţii 
specializate de convertire în energie electrică şi căldură 
atât de necesară gospodăriilor. 

 

 
 

Fig. 1. Ciclul de transformare a energiei în natură prin intermediul biogazului. 
 
2. TIPOLOGIA SISTEMELOR TEHNICE  

DE PRODUCERE A BIOGAZULUI 

În prezent în cele mai frecvente cazuri biogazul se 
obţine prin fermentare anaerobă, când microorganisme-
le descompun materia organică, eliberând o serie de 
metaboliţi continând în principal bioxid de carbon şi 
metan, care constituie biogazul. Drept combustibil este 
folosit fie direct, fie numai metanul purificat. Dintre 
componentele chimice ale materiei organice, grade mai 
ridicate de conversie în biogaz au celulozele, hemi-
celulozele şi grăsimile. Fermentarea anaerobă, folosită 
pentru producerea ăi captarea biogazului, este un proces 
dirijat de descompunere a materiei organice umede, în 
condiţii controlate de mediu, în absenţa oxigenului 
molecular şi a luminii. În această fază acţionează micro-
organisme fermentative nespecializate, cu capacitate de 
producere de acizi organici. Ele sunt bacterii celulozice, 
lactice, acetice, sulfat-reducatoare şi denitrificatoare, 
etc. precum şi numeroase specii de ciuperci şi unele 
drojdii. În faza metanogenă acţionează bacteriile meta-
nogene, anaerobe, specializate în producerea de metan. 
În acesta se mai găsesc şi urme de hidrogen, hidrogen 

sulfurat, mercaptani ,vapori de apa, amoniac, azot, indol 
şi scatol. 

Metanul este componenta care conferă valoare ener-
getică biogazului. În stare pură metanul este un gaz 
combustibil lipsit de culoare, miros sau gust, mai uşor 
decât aerul, arde cu o flacără albastruie şi are o putere 
calorică de 37 MJ/ml, puţin mai ridicată decât a 
motorinei. Biogazul comparativ cu metanul pur are o 
putere calorică de 25 MJ/ml, din cauza bioxidului de 
carbon cu care e în amestec. 

După ce este produs, biogazul conţine o anumită 
cantitate de substanţe nefolositoare ca hidrogenul sulfurat 
şi apa. Aceste substanţe cauzează avarii instalaţiei CHP 
(producerea combinată de energie electrică şi termică) şi 
mediului în concentraţii mari, de aceea biogazul trebuie să 
fie eliberat de o concentraţie prea mare de H2S. 

În general, o staţie de biogaz mare, industrială este 
formată din: 

– staţie de pompare a apei reziduale; 
– secantor gravitaţional; 
– ingrăşator de nămol; 
– staţie de distribuţie a nămolului; 
– reactor de fermentaţie anaerobă dotat cu un clopot 

metalic pentru captarea biogazului. 
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Instalaţiile moderne au în continuare unităţi CHP, în 
care biogazul este ars, iar motorul se roteşte cu o viteză 
constantă şi conduce generatorul. Generatorul produce 
electricitate. 

La fel ca toate motoarele electrice, motorul produce 
caldură. Această caldură poate fi utilizată pentru 
încălzirea reactorului şi pentru alte scopuri. 

Cele mai frecvente instalaţii de biogaz de uz şi aplicaţie 
sunt asimilabile în 3 tipologii distincte, având fiecare 
trăsătura caracteristică specială şi, de aceea, fiecare este 
adaptată la specifice şi diferite realităţi ale aplicaţiilor: 

• instalaţia cu canal tip plug-flow sau flux cu piston; 
• instalaţie cilindrică tip up-flow amestecat; 
• instalaţie tip super-flow pentru biomasă superdensă. 
În funcţie de utilizare, instalaţiile de biogaz sunt 

asigurate cu posibilităţi de tratare a abiogazului prin: 
– depurare; 
– filtrare; 
– deumidificare; 
– desulfurare. 
Odată tratat, biogazul trece în generatoare simple de 

căldură sau în sisteme de cogenerare pentru producerea 
simultană de energie electrică şi căldură, dotate cu 
motoare endotermice alternativesau microturbine. 

3. INOVAREA – ACŢIUNE PERMANENTĂ 
DE ÎMBUNĂŢĂŢIRE CALITATIVĂ A 
SISTEMULUI TEHNIC 

Analiza s-a efectuat prin exemplificări din structura 
instalaţiilor realizate de UTS-Biogastechnik GmbH, 
(Schwindegg, Germania). Aceste instalaţii de producere 
a biogazului marca destinate fermentării materiilor 
organice au în structură subansable în concepţie nouă, 
brevetate la nivel european. Activitatea de cercetare-
dezvoltare a firmei UTS s-a axat în mare măsură pe 
perfecţionarea sistemului de amestecare, utilizându-se 
atât versiuni de acţionare electrică cât şi hidraulică. 
Astfel, prin brevetul EP 1 130 084 A1 se aduc 
substanţiale îmbunătăţiri sistemului de amestecare a 
materialului biologic supus fermentării. Instalaţiile au 
cel puţin un recipient fermentator, în partea inferioară 
având o zonă pentru materia organică fluidă, iar în 
partea superioară, zona de acumulare (înmaganizare) a 
biogazului produs prin fermentare. În acest fermentator 
există cel puţin un malaxor acţionat de un motor 
imersibil. Sistemul de amestecare se poate regla axial 
(vertical) şi/sau unghiular(orizontal). Alimentarea cu 
energie a motorului se face printr-o trecere etanşă prin 
peretele recipientului, trece prin zona de acumulare a 
gazului şi este apoi condusă la motor. 

 
Fig. 2. Instalaţie de amestecare pentru fermentarea  

materialelor organice. 
 

Motorul imersibil de acţionare poate fi electric, 
hidraulic sau pneumatic. Agregatul hidraulic sau compre-
sorul sunt poziţionate în afara incintei. În componenţă 
sunt, de asemenea diferite sisteme de poziţionare pe 
verticală şi/sau orizontală a malaxorului cu diferite soluţii 
de derulare şi rulare a cablurilor şi/sau conductelor ce 
asigură alimentarea cu agent energetic a motorului. 
Deasupra fiecărui sistem de amestecare, în plafonul 
recipientului fermentator se găseste o deschizatură 
etanşată pe care se află puţul-service. Prin acest puţ-
service se poate extrage amestecătorul pentru a se 
executa lucrări de intreţinere sau reparaţii. Datorită 
acestei soluţii se pot desfaşura intervenţii fără a fi nevoie 
înreruperea procesului instalaţiei prin descoperirea şi/sau 
golirea recipientului fermentator. 

Avantajele aplicării soluţiilor tehnice brevetate sunt 
următoarele: 

– creşterea securităţii muncii prin eliminarea peri-
colului de electrocutare datorită folosirii motoarelor 
electrice imersibile; 

– scădere preţului prin eliminarea soluţiilor construc-
tive speciale privind funcţionarea motoarelor electrice în 
mediu gazos; 

– securitate absolută în ceea ce priveste pericolul de 
explozie în incinte cu mediu gazos şi în imediata lor 
vecinătate; 
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– sistemul este economic, intervalele de timp pentru 
intreţinere şi reparaţii fiind considerabil mai mari, 
comparativ cu acţionarea cu motoare electrice, motoare-
le hidraulice fiind mai fiabile şi mai uşor de întreţinut; 

– soluţiile patentate pot fi cu uşurinţă incluse într-un 
sistem automatizat, computerizat; 

– prin posibilitatea ajustării pozitiei malaxoarelor, 
pe verticală şi/sau orizontală, se optimizeza procesul 
biologic, asigurându-se, funcţie de nivelul de umplere al 
fermentorului şi al viscozităţii substratelor, omogeniza-
rea, împiedicarea sedimentărilor, sau formarea crustei la 
suprafaţa substratului în fermentare; 

– datorită puţului-service, se pot efectua lucrări de 
reparaţie şi întreţinere fără a fi necesară întreruperea 
procesului de producere al biogazului prin descoperirea 
şi/sau golirea fermentorului; 

– timpul necesar întreţinerii sau reparaţiei se reduce 
la minimum. 

Accesul operativ în instalaţia de fermentare se asigură 
printr-un sistem brevetat european (EP 1 717 30 A1). 
Acesta este realizat într-o construcţie care protejează o 
deschidere etanşată aplicată în tavanul din beton, sau în 
acoperişul din folie al fermentorului. Prin trapa etanşă a 
descizăturii trece sistemul de susţinere, de alimentare şi 
poziţionare pe verticală şi orizontală al malaxorului. în 
caz de avarie sau pentru revizie, se va deschide trapa 
prin care se va scoate amestecătorul. Imediat după ce 
amestecătorul a fost scos, trapa se închide, asigurându-
se etanşarea recipientului pentru derularea fără pertur-
baţii sau întreruperi a procesului biologic. Piederile de 
gaz în timpul acestei operaţii este minimal. După 
terminarea intervenţiei, se deschide trapa de acces şi se 
introduce amestecătorul, procesul de producere al bio-
gazului nefiind perturbat. 

 
Fig.e 3. Sistem de acces operativ în instalaţia  

de fermentare. 

Prin aplicarea acestui brevet, se asigură continuitatea 
procesului biologic de producere al biogazului în cazul 
necesităţii executării lucrărilor de reparaţie sau de re-
vizie al malaxoarelor. Aceasta invenţie elimină costurile 
ce ar fi necesare pentru descoperirea reactoarelor de 
fermentare şi eventual chiar golirea lor pentru a avea 
acees la malaxoare. De asemenea, elimină pierderile ce 
s-ar produce din cauza perioadei îndelungate de staţio-
nare şi apoi de repornire şi stabilizare a procesului 
biologic de producere al biogazului. Se elimină de ase-
menea cheltuielile suplimentare datorate pierderii unei 
cantităţi mari de substrat (material biologic) datorat 
descoperirii fermentorului, şi indepărtarea acestuia. 

Variantele constructiv-fucţionale de instalaţii analizate, 
produse de firma germană UTS Biogastechnik, se 
dovedesc se alătură cu succes deja multora existente în 
funcţiune în ţările europene. Firma a pus în fucţiune 
două tipuri de instalaţii: 

– Triton®  (fig. 4); 
– Helios®  (fig. 5). 
Instalaţiile de tip Triton® sunt compacte, ocupând 

suprafeţe minime, cu reţele de conducte de lungime 
minimă, amplasate exclusiv în interiorul rezervoarelor, 
iar casa pompelor este în zona centrală construcţiei. 
Construcţia este modulară, cu legături şi protecţii foarte 
etanşe. 

Instalaţiile de tip Helios®, sunt caracterizate 
printr-o flexibilitate ridicată, distribuţie compactă a 
compartimentelor de lucru, cu o multitudine de 
posibilităţi de extindere, de mărire a capacităţii de 
prelucrare. 

Ambele variante sunt realizate din componente şi 
subansamble prefabricate, respectiv standardizate. 
Toate închiderile sunt etanşe, asigurând eliminarea 
pierderilor de metan precum şi o folosire completă a 
gazelor reziduale. Uşurinţă mare în curăţire şi între-
ţinere. Sistemele de amestecare sunt foarte eficiente 
asigurând o valorificare energetică completă. De ase-
menea, se asigură o montare operativă, în timp scurt 
şi eforturi 

Instalaţiile produse de firma UTS se regăsesc în 
locaţii din Italia, Germania, Ungaria, Cehia. Spre 
exemplu instalaţia din Gut Borken are o putere insta-
lată a grupurilor de producere combinată a energie 
electrice şi termice, CHP instalată de 2×341 kW, cu 
o putere electrică de 16 MWh/zi, respectiv, 
5,377 MWh/an. Energie termică elibertă de aproxi-
mativ 17 MWh/zi, adică 5,645 MWh/an. Capacitatea 
energetică a instalaţiei poate fi suficientă pentru 
1700 gospodării cu energie electrică şi 160 gospodă-
rii cu căldură. 
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Fig. 4. Instalaţie de tip Triton® cu capacitate de 700 – 1000 kW cu casa pompelor plasată central. 
 

 

 
 

Fig. 5. Instalaţie de tip Helios® cu capacitate de peste 750 kW. 

4. CONCLUZII 

Nivelul de calitate a sistemelor tehnice de producere 
şi valorificare a biogazului este într-o continuă creştere. 
Cine investeşte în instalaţii noi, doreşte să-şi asigure 
benefi cii pe termen lung şi să excludă eventuale riscuri. 

Durabilitatea şi disponibilitatea ridicată decid asupra 
funcţionării economice a instalaţiilor. 

Investiţiile relizate în această direcţei trebuie să 
asigure un raport corect calitate/preţ, într-o concepţie 
desăvârşită şi materialele de calitate superioară, cu o 
funcţionare îndelungată. În condiţiile în care va fi 
mereu o creştere a productivităţii recoltelor agricole, cu 
reducerea cheltuielilor, producerea energiilor alternative 
poate aduce o contribuţie esenţială în domeniul energe-
tic. Instalaţiile de producere şi valorificare a biogazului 

prezintă în plus avantajul că, în cazul alimentării 
continue cu substraturi, furnizează energie electrică la 
putere relativ constantă – avantaj care va juca un rol tot 
mai important în discuţiile despre energie, în viitor. 

Rentabilitatea funcţionării unei instalaţii de biogaz 
depinde în mod decisiv de durata de viaţă şi de fi 
abilitatea ei. Prin utilizarea materialelor de calitate 
superioară, precum şi a subansamblurilor performante, 
cu grad ridicat de automatizare, activităţile de între-
ţinere şi de revizie sunt reduse la minim, astfel încật 
instalaţiile ating în mod uzual perioade lungi de 
exploatare cu un grad de utilizare efectivă de peste 
90%. Unităţile de fermentare realizate fie din beton 
armat sau oţel inoxidabil se derulează procese bio-
logice, de la descompunerea materiei prime până la 
formarea biogazului. Compoziţia foarte agresivă a 
gazelor produse poate ataca multe materiale. De aceea, 
se folosesc cele mai potrivite materiale, funcţie de 
varianta constructivă, utilizată. Unităţile de fermentare 
sunt dotate cu scări de acces, platforme cu grilaj, toate 
conform normelor de siguranţă şi prescripţiilor în vigoare. 
Cupola de gaz poate fi realizată şi din membrane 
speciale, rezistente la radiaţii ultraviolete. 

Eficienţa economică a unei instalaţii de biogaz de-
pinde în mod decisiv de calitatea programului de 
comandă a procesului. Din acest motiv, se livrează 
unităţi de comandă cu softul necesar, pentru toate 
instalaţiile de biogaz, începând de la cele mai mici până 
la cele mai mari. Toţi parametrii de intrare importanţi, 
cum ar fi tipul substraturilor, cantităţile de dozare 
zilnice şi orele de alimentare pot fi preselectaţi. Nivelul 
de umplere pe zone este supravegheat şi monitorizat în 
mod automat, pompele şi agitatoarele sunt comandate 
automat, reducându-se astfel costurile exploatării. Toate 
datele controlate de calculator în timpul exploatării, pot 
fi vizualizate pe un display şi tipărite. Aceasta uşurează 
controlul şi supravegherea procesului, permite sesizarea 
din timp a unor defi cienţe, astfel încât pot fi luate 
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din timp măsuri preventive. De asemenea, instalaţiile 
de calitate asigură o supravegherea calităţii gazului, 
transmiterea la distanţă a datelor, sesizarea automată 
a problemelor tehnologice şi semnalizarea lor, precum şi 
înregistrarea şi vizualizarea datelor cogeneratorului CHP. 

În majoritatea ţărilor europeane există o mare 
preocupare pentru valorificarea energetică a gunoiului 
de natură biologică din gospodării, a dejecţiilor animale, 
deşeurilor naturale, nămolurilor rezultate din diferite 
procese de producţie agroalimentare, gama instalaţiilor de 
producere a biogazului fiind foarte diversă. 

În România este necesară o extindere a experienţelor 
pozitive, adaptarea legislaţiei la legislaţia europeană, cu 
toate facilităţile stimulative acordate celor care produc 
sau utilizează forme de folosire a energiilor alternative. 
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