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The paper presents several aspects related to the production of 
biogas from vegetable demerara and sludge resulting in wastewater treatment 
plants.  The history of biogas production, the legislation in force, as well as the 
principles of the biogas process are presented.  At the end of the work there 
are several economic advantages and environmental protection by processing 
organic waste to obtain biogas. 
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1. Aspecte generale 

 
  Una din principalele probleme ale omenirii în etapa actuală 

este nivelul limitat al resurselor energetice, reprezentate prin resursele 
fosile de energie, respectiv: gaze, cărbune și petrol.   Alături de această 
problemă  a energiei a mai apărut o problemă legată de gazele cu efect 
de seră, care produc schimbări climatice majore.  Alături de dioxidul de 
carbon și gazul metan este un gaz cu efect de seră și din păcate cu 
efect mult mai puternic.  Prezența în mediul înconjurător unor deșeuri 
de natură organică în cantitate mare, deșeuri  produse în urma unor 
activități umane a dus la fermentarea acestora și eliminarea în 
atmosferă în principal biogaz, dar și dioxid de carbon, hidrogen sulfurat. 

 Principalele probleme de mediu ale societăţii de astăzi este 
creşterea continuă a cantităţii de deşeuri organice. În multe ţări, 



managementul durabil al deşeurilor, precum şi prevenirea acumulării şi 
reducerea cantităţii acestora au devenit priorităţi politice majore, 
aceasta reprezentând o contribuţie importantă la eforturile comune de 
reducere a poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a diminuării 
ritmului schimbărilor climatice la nivel global.  

 Practicile din trecut ale evacuării necontrolate a deşeurilor nu 
mai sunt astăzi acceptabile. Chiar şi depozitarea pe platforme de gunoi 
sau incinerarea deşeurilor organice nu reprezintă cele mai bune 
practici, deoarece standardele de protejare a mediului au devenit mult 
mai stricte în prezent, iar recuperarea energiei şi reciclarea nutrienţilor 
şi a materiei organice a devenit un lucru strict necesar. 

 
2. Istoricul producerii și  utilizării  biogazului 

 

Producerea şi colectarea biogazului a fost pentru prima dată 
documentată în Marea Britanie în anul 1895. De atunci, acest proces a 
fost continuu dezvoltat şi aplicat pe scară largă,  mai ales în domeniul 
procesării nămolurilor bogate în substanțe organice, nămoluri rezultate 
în urma procesului de epurare a apelor menajere uzate colectate de la 
populație. Criza energetică de la începutul anilor ’70 a adus o nouă 
provocare, respectiv găsirea de noi soluții pentru obținerea de energie 
și astfel a apărut conceptul de energie regenerabilă, inclusiv a  obținerii 
biogazului rezultat din procesele de fermentare anaerobă. Interesul 
pentru biogaz a crescut, datorită eforturilor globale de înlocuire a 
combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei cu unii 
regenerabili, precum şi a necesităţii găsirii unor soluţii sustenabile 
pentru tratamentul şi reciclarea gunoiului de origine animală şi a 
deşeurilor organice.  

 În prezent, producerea la nivel global a energiei este în mare 
măsură dependentă de sursele de energie fosilă (petrol brut, lignit, 
antracit, gaze naturale). Aceste surse sunt rezultatul fosilizării resturilor  
plantelor şi animalelor moarte, care au fost expuse la presiune şi 
temperatură în scoarţa terestră timp de sute de milioane de ani. Din 
această cauză, combustibilii fosili reprezintă surse neregenerabile de 
combustibili, ale căror rezerve sunt consumate mult mai repede decât 
sunt formate cele noi. 

 Biogazul este un  gaz produs prin descompunerea materiei 
organice (reziduuri animale și vegetale, deșeuri menajere etc.) în 
absența oxigenului. Componentele principale ale biogaz-ului sunt 
metanul și dioxidul de carbon. Metanul din biogaz permite utilizarea 
acestuia ca și combustibil, fiind una din sursele de energie 
regenerabile.  



 Biogazul are o serie de utilizări în domeniul energetic, în funcţie 
de natura sursei şi cantitatea de gaze. În general, biogazul poate fi 
folosit pentru producerea de căldură prin ardere directă, pentru 
producerea de energie electrică prin intermediul pilelor electrice sau a 
microturbinelor, pentru co-generarea energiei electrice şi termice sau 
drept combustibil pentru autovehicule. 

 
3. Cercetări  în domeniul producerii și utilizării biogazului 

 
Cercetarea românească a trecut de la nivelul fundamental,  s-a 

axat pe aprofundarea microbiologiei procesului de metanizare şi la 
selecţia de surse de bacterii metanofore cu activitate maximă în 
vederea optimizării bioconversiei energetice.  

Astfel mai mult ca oricând se recunoaşte că biogazul este o 
resursă energetică vitală, care contribuie la dezvoltarea durabilă a 
economiei, agriculturii  şi a mediului rural, dar  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 principal 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. 

Producţia Europeană  de  energie  electrică produsă din biogaz 
a fost în anul 2016 de 27.272 GWh, din care o cantitate de 11.338 
GWh a fost produsă de către Germania, liderul mondial în acest 
domeniu. Țara care s-a ocupat  cel mai mult de obținerea biogazului 
este Germania, care a luat o serie de măsuri legislative pentru a 
încuraja producerea de biogaz. Urmare a acestor măsuri Germania a 
devenit unul dintre cei mai importanţi producători de biogaz din Europa, 
alături de Marea Britanie, Spania, Danemarca, Franţa, Suedia şi Italia. 
 Sistemele tehnice de producere a biogazului se perfecţionează 
continuu, fiecare producător urmărind să aducă îmbunătăţiri care să 
determine creşterea calităţii prin performanţe ridicate de valorificare 
superioară a materiei prime destinate producerii biogazului, precum şi 
de convertire a biogazului în energie electrică şi/sau termică. 

 
4. Principii de  producere a  biogazului 

 
Principiul de producere a biogazului, ce constă în formarea de 

gaze combustibile prin descompunerea substanțelor 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 transformare a 
energiei în natură prin intermediul biogazului, cu posibilitatea de 
valorificare industrială, în instalaţii specializate de convertire în energie 
electrică şi căldură. 

 
  
Fig.1 Ciclul de transformare  a energiei în natură 

 
Procesul de obținere a biogazului este un proces anaerob ce se 

desfășoară  într-un bazin de fermentare numit  fermentator. Materiile 
prime care intră în procesul de fermentare sunt  nămolurile de la stațiile 
de epurare, dejecțiile animaliere,  deșeuri cerealiere etc. 

Proiectarea și tehnologia pentru instalaţiile de biogaz diferă de 
la o ţară la alta, în funcţie de condiţiile climatice şi de cadrele naţionale 
(legislaţia şi politicile energetice), disponibilitatea şi accesibilitatea 
energiei.  

Instalațiile de producere a biogazului au ca și component 
principal un digestor. Digestoarele conform standardelor  europene 
sunt constituite dintr-un recipient de beton deasupra solului, prevăzut 
cu un capac de cauciuc. 

Fie au o membrană cu o singură foaie din EPDM (cauciuc de 
clasa M, propilen-etilen-dienic), fie o membrană dublu-strat. Membrana 
interioară flexibilă, este cea care ţine etanş gazul, ca şi capacul cu o 



singură foaie, iar membrana exterioară este pentru protecţie împotriva 
intemperiilor. 

 
  Fig. 2  Instalația de produce a biogazului 

 
Digestoarele de dimensiuni mari au de obicei două sau chiar 

trei mixere atunci când sunt încărcate cu substraturi solide. 
Dimensiunile acestora sunt între 800 şi 3000 m

3
.  

Unele dintre digestoare sunt construite din beton însă cele mai 
multe dintre ele sunt realizate din oţel acoperit cu email sau sticlă. 

 
5. Concluzii 
 
Conform Planului de Acţiune pentru Energie Regenerabilă, în 

conformitate cu Directiva 2009/28/EC, ţinta României este ca până în 
2020  ponderea energiei regenerabile în consumul total final brut de 
energie să fie majorată la 24 %.  

 
Contribuţia (capacitate instalată, producţia brută de energie 

electrică) aşteptată de la biogaz în România, pentru a răspunde ţintelor 
obligatorii pentru 2020, a fost estimată la  195MW sau 950 GWh.   

 
Este important ca producerea și utilizarea biogazului să 

crească în România și de asemenea să fie promovată și încurajată 
printr-o legislație adecvată. 
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