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1. INTRODUCERE 

 

1.1. Noțiuni introductive 
 

Dezvoltarea tehnologică a societății umane și creșterea continuă a consumului de energie și de 

combustibili fosili, a condus la necesitatea de a identifica noi surse de energie ecologice şi 

disponibile în cantităţi suficiente pentru a satisface necesarul de energie în continuă creștere, aferent 

unei populații în expansiune şi unei economii globale în continuă dezvoltare şi diversificare.  

 

Hidrogenul este o sursă de energie alternativă foarte atractivă datorită caracteristicilor sale 

nepoluante, având în vedere că prin ardere produce numai vapori de apă (Turner, 2004). Cele mai 

comune metode de producere a hidrogenului sunt procesele termice, electrolitice și fotolitice.  

 

Producerea hidrogenului prin fermentare anaerobă a biomasei, care reprezintă obiectul studiului, 

prezintă multe avantaje, cum sunt presiunea normală, temperaturi apropiate de cea ambientală și 

posibilitatea de utilizare a deșeurilor din agricultură sau cele municipale (Ren et al., 2011). 

 

Valorificarea energetică a hidrogenului rezultat în urma fermentării anaerobe a biomasei, reprezintă 

un potențial nelimitat de energie curată (Nath & Das, 2003). 

 

Fermentarea anaerobă a biomasei poate contribui la soluţionarea unor probleme de mediu cum sunt 

poluarea apei, a solului sau a aerului și de asemenea la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

Temperatura optimă pentru fermentare anaerobă, respectiv temperatura la care microorganismele se 

dezvoltă cel mai repede și lucrează cel mai eficient, diferă în funcţie de specie. Microorganismele 

pot fi împărțite în categorii diferite, în funcţie de temperatura pe care o preferă, în următoarele 

categorii: fizocrofilic, mezofilic, termofilic și extremofilic / hipertermofilic (Noah & Wiegel, 2009). 

 

La nivelul Uniunii Europene biomasa este considerată o sursă importantă de energie regenerabilă, 

acesta asigurând 63% din producţia totală de energie regenerabilă (Silveira, 2005).  

 

Biomasa lignocelulozică, utilizabilă în procesele de fermentare anaerobă, este reprezentată de 

deșeuri provenite din agricultură, masă lemnoasă din păduri, sau reziduuri din diverse procese 

agricole şi industriale. Aceste deşeuri sunt foarte abundente și reprezintă o sursă ieftină de energie. 

Biomasa lignocelulozică poate fi obținută de asemenea din culturi energetice, dar există o 

preocupare reală pentru evitarea concurenței pentru terenul agricol, cu culturile alimentare 

(Searchinger et al., 2008).  

 

Principalii constituenți a lignocelulozei sunt celuloza, hemiceluloza și lignina, polimeri care sunt 

puternic asociaţi între ei, constituind complexul celular a biomasei vegetale. În esență, celuloza 

formează un schelet care este înconjurat de hemiceluloză și lignină. 

 

Paiele (Triticum aestivum), care au fost utilizat ca sursă de biomasă în acest studiu, constituie un 

produs agricol rezidual cu potenţial ridicat de valorificare energetică şi pot fi utilizate la producerea 

de biogaz (Levin, 2004). Paiele sunt constituite în mare parte din lignoceluloză și se pot degrada 

microbial în condiții anaerobe prin producerea de gaze combustibile cum sunt hidrogenul și metanul  

(Hendriks et al., 2009). 
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1.2. Considerații actuale privind producția de energie 
 

1.2.1. Considerații generale privind energia 
 

Ponderea surselor regenerabile de energie în consumul intern brut de energie a crescut în Uniunea 

Europeană de la 4,3% în 1990 la 11,0% în 2012, conform figurii 1.1. (Agenția Europeană de Mediu 

EEA, Raport 12.2014). 

 

 
Fig. 1.1. Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul intern brut (Agenția Europeană de 

Mediu EEA, Raport 12.2014) 

 

În figura 1.1. se poate observa că ponderea surselor regenerabile din consumul final brut de energie 

a crescut semnificativ în România ajungând la 19,5 % în anul 2012 față de anul 1990 când a avut o 

pondere de aproximativ 5 %. Obiectivul final a României până în anul 2020 este de 24%, dar având 

în vedere creșterea accentuată din ultimii ani se poate observa că directiva privind energia din surse 

regenerabile prezintă rezultate avantajoase. 

 

Comparativ cu țările din Uniunea Europeană România stă mai bine decât Grecia, Bulgaria, Ungaria 

etc., dar țările precum Suedia, Litvania, Finlanda, Estonia, etc. și-au atins deja obiectivele pentru 

anul 2020. 

 

Între statele membre ale Uniunii Europene există o mare variație în ceea ce privește producţia 

proprie de energie din surse regenerabile în 2012, conform figurii 1.1. Malta, Luxemburg, Marea 

Britanie și Olanda au fiecare câte o pondere de sub 5%, în timp ce Austria, Letonia, Suedia, 

Norvegia și Islanda depășesc 30%. Ponderea producţiei de energie din surse regenerabile în 

României este relativ ridicată, reprezentând 14.67% din totalul producţiei de energie.  

 

În anul 2012, structura consumului intern brut de energie din surse regenerabile a fost următoarea: 

biomasa și deșeurile regenerabile (58%), energia hidraulică (16%), energia eoliană (10%) și 

biocombustibilii lichizi (9%). 

 

Conform Directivei 2009/28/EC privind promovarea surselor regenerabile de energie, ponderea de 

energie produsă din surse regenerabile în consumul național brut de energie în anul 2020 trebuie să 

fie de 24%. Creșterea ponderii surselor regenerabile în total consum de energie 2005-2020 trebuie 

să fie 6,2%. 
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În 2012, cea mai mare parte (61%) din consumul de biomasă și deșeuri în EU28 s-a concentrat în 6 

țări: Germania (20%), Franța (11%), Suedia (10%), Finlanda (8%), Polonia (7%) şi Italia (7%). Cea 

mai mare parte a acestui consum este reprezentată de lemne și deșeuri din lemn. 

 

În Uniunea Europeană cea mai mare cantitate de emisii de CO2 provin din producerea de energie 

electrică şi termică. Emisiile de CO2 în Europa între anii 1995-2012 sunt prezentate în tabelul 1.1. 

 

Tabelul 1.1. Emisiile de CO2 în UE 
Millioane tone CO2 1995 2000 2005 2010 2012 

EU-28  4365 4384 4559 4194 3995 

Index 1995 100% 100% 104% 96% 92% 

BE 140.2 145.8 152.8 142.2 124.3 

BG 59.8 46 51.2 48.5 49.1 

CZ  129.5 126.7 127.2 118.1 112.2 

DK  67.8 60.3 56.2 53.4 43.4 

DE  952.6 918 892.8 862.8 855.2 

EE  18.3 15.5 16.9 18.6 17.7 

IE  36.8 47 50.5 44 40.2 

EL  100.3 116.5 124.4 107.6 100.3 

ES  280.1 337.1 402.5 319.7 316.8 

FR 413.1 435.4 446 409.9 387.4 
HR  17.5 20.3 23.8 21.6 19.5 

IT  454.7 474.5 504.1 441.4 401.6 

CY  6.8 8.5 9.7 9.2 8.5 

LV  9.6 7.1 8.7 9.7 8.6 

LT 15.6 12.2 14.6 14.3 14.8 

LU  9.8 9.7 13.4 12.5 12 

HU 61.9 58.7 60.7 52.3 46.6 

MT  3 3.9 6.7 6.3 6.8 

NL  213.7 222.4 240.9 234.7 218.8 

AT 65.3 67.7 81.4 74.5 69.9 

PL  362.2 320.5 320.3 331.8 323 

PT  57.1 69.4 73 56.7 55.1 

RO  126.9 93.3 99.7 80.4 84.3 

SI  15.1 15.3 16.8 16.3 15.9 

SK 44.7 41.1 42 37.6 35.3 

FI  59.9 59.9 59.4 65.8 53 

SE  63.9 60.8 61.8 61.1 53.6 

UK  579.1 590.6 601 542.6 521.2 

BE-Belgia, BG-Bulgaria, CZ-Republica Cehă, DK-Danemarca, DE-Germania, EE-Estonia, IE-Irlanda,  

EL-Greacia, ES-Spania, FR-Franța, HR-Croația, IT-Italia, CY-Cipru, LV-Letonia, LT-Lituania, LU-Luxemburg, HU-

Ungaria, MT-Malta, NL-Olanda, AT-Austria, PL-Polonia, PT-Portugalia, RO-România, SI-Slovenia, 

SK-Slovacia, FI-Finlanda, SE-Suedia, UK-Anglia 
 

În ceea ce priveşte dependenţa energetică, România a importat în 2010 cca. 21% din consumul 

energetic, în timp ce cele 28 ţări UE (UE-28) au importat 52,7% din consumul energetic 

(Rezultatele analizei documentare, Mai 2013). 

 

Prin modificările structurale ale economiei şi prin înfiinţarea unor noi unități economice, eficiente 

energetic, la nivel naţional a scăzut intensitatea energetică, aşa cum se arată în figura 1.2., 

comparativ cu UE-28 şi cu alte câteva ţări din UE. (Institutul Naţional de Statistică, Anuarul 

Statistic al României, Balanţa Energetică a României - colecţii, site BNR). 
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Fig. 1.2. Evoluția intensității energetice a țărilor UE selectate 

(tep- tonă de echivalent petrol, M€ - 1000 de Euro) 

 

Evoluția intensității energetice în România a înregistrat scăderi importante datorită modificărilor 

structurale economice și deasemenea datorită apariției unor noi unități economice eficiente d.p.d.v. 

energetic. 

 

În România, cea mai mare pondere a emisiilor de CO2 rezultă din producerea de energie electrică şi 

termică dar şi din sectorul transporturilor. Evoluţia emisiilor de CO2 în România între anii 1989-

2010 este reprezentată în figura 1.3. 

 
 

 

Fig. 1.3. Evoluţia emisiilor de CO2 în România (Purica et. al., 2012) 

 

Între anii 1989 ș1994 cantitatea de emisii GHG (Gaze cu efect de seră) a înregistrat o scădere 

puternică (-39,4%) care s-a datorat declinului activităților economice (în special al industriei). O 

altă scădere poate fi observată între anii 1997-2000 care poate fi datorată semnării Protocolului de 

la Kyoto (reducerea emisiilor de GHG). Între anii 2009-2010 s-a produs o altă scădere considerabilă 

(-15,8%) datorată crizei economico-financiară (Purica et. al., 2012).  

 

În anul 2012 cea mai mare scădere a emisiilor de CO2 raportat la anul 1990 s-au observat în statele 

membre ale Uniunii Europene: Letonia (-57,1%), Litvania (-55,6%), Estonia (-52,6%), România (-

52,0), Bulgaria (-44,1%), Slovacia (-41,3%), Ungaria (-36,3%) și Republica Cehă (-32,7%) 

(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics
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În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România a semnat Protocolul de la Kyoto care 

prevede o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 5,2%, faţă de anul 1990, în perioada 

2008-2012.  

 

În România se aşteaptă ca modernizarea sectorului industrial să reducă în continuare intensitatea 

energetică şi să reducă emisiile de CO2 cu mai mult de 15 MT  echivalent pe an (Agenția 

Europeană de Mediu- EEA, Raport 10.2013). 

 

În strategia energetică naţională, se menţionează că este de dorit înlocuirea resurselor tradiționale 

epuizabile (combustibili fosili), oferind alternative consumatorilor de energie prin utilizarea 

eficientă a diferitelor surse de energii regenerabile (biomasa, energia eoliană, energia fotovoltaică, 

biocombustibili, energia geotermală și a oceanelor, râurilor), existente la nivelul Europei. 

Domeniile de variație ale costurilor de producție a energiei electrice din surse regenerabile în 

Uniunea Europeană, sunt prezentate în figura 1.4. 

 

 

 

 
Fig. 1.4. Costul electricităţii produse din surse regenerabile în Europa 

(Comuniare CE-The support of E-RES, Brussels, 7.12.2005) 

 

Costurile de producere a energiei electrice din surse de energii regenerabile sunt la momentul actual 

superioare în raport celor care utilizează combustibili fosili,  conform Comunicării Comisiei 

Europene publicată în Decembrie (Comuniare CE-The support of E-RES, Brussels, 7.12.2005). 
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1.2.2. Considerații privind utilizarea hidrogenului ca sursă de energie 
 

Hidrogenul este un combustibil ecologic, deoarece în urma arderii acestuia rezultă numai vapori de 

apă. În plus, căldura de ardere a hidrogenului este ridicată.  

 

Căldura inferioară de ardere a hidrogenului are valoarea de 121.0 MJ/kg, iar căldura superioară de 

ardere a hidrogenului, are valoarea de 141.79 MJ/kg. (Kapdan & Kargi, 2006; 

http://www.engineeringtoolbox.com/fuels-higher-calorific-values-d_169.html). 

 

Pentru comparţie, conform aceloraşi referinţe bibliografice, căldura inferioară de ardere a metanului 

este de numai cca. 50 MJ/kg, iar căldura superioară de ardere a metanului este de numai cca. 55.53 

MJ/kg. 

 

Conversia directă în energie termică a hidrogenului, reprezintă o soluție foarte promițătoare de 

valorificare a acestui combustibil (Lipman, 2011). 

 

 

1.3. Proprietățile hidrogenului 
 

Hidrogenul este cel mai ușor element chimic, are simbolul H, numărul atomic 1 şi masa atomică 

1,00794 u.a.m. Hidrogenul are al doilea cel mai scăzut punct de fierbere și topire după heliu. 

 

În natură, hidrogenul este întâlnit mai ales sub formă de moleculă diatomică: H2. În condiții 

atmosferice normale, hidrogenul este un gaz incolor, fără miros, fără gust și ușor inflamabil.  

 

Hidrogenul nu este toxic, dar poate acționa ca un asfixiant prin înlocuirea oxigenului din aer. Rata 

de expansiune este de 1:848, ceea ce înseamnă că în faza gazoasă ocupă cu 848 de ori mai mult 

volum decât în faza lichidă. 

 

Moleculele gazului de hidrogen sunt mai mici decât moleculele altor gaze, ceea ce explică faptul că 

hidrogenul poate penetra alte materiale considerate etanșe sau impermeabile pentru alte gaze.  

 

 

1.4. Producerea hidrogenului 
 

1.4.1. Metode de producere a hidrogenului 
 

Hidrogenul nu poate fi găsit pe Pământ sub formă gazoasă în combinaţie cu alte elemente, de care 

trebuie separat. Cele mai cunoscute metode de producere a hidrogenului sunt prezentate în figura 

1.5, iar dintre acestea, cele mai utilizate sunt: electroliza, separarea din apă și reformarea cu aburi. 

 

Din mai 2006 compania NanoLogix procesează un bioreactor la fabrica Welch Food’s în 

Pennsylvania care produce biogaz (cu volum de 50% H2), fără urme de metan (Green Car Congress, 

http://www.greencarcongress.com/2006/06/nanologix_to_bu.html) 

 

În general procesele de producție a hidrogenului pot fi împărţite în două mari categorii cum sunt 

cele care folosesc materii prime regenerabile de tipul biomasei și cele care utilizează electricitatea 

(Lipman, 2011). 

 

http://www.engineeringtoolbox.com/fuels-higher-calorific-values-d_169.html
http://www.greencarcongress.com/2006/06/nanologix_to_bu.html
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Fig. 1.5. Metode de producție a hidrogenului (EIA, 2008) 

 

Aprovizionare 

   Producerea de 

hidrogen 

Transportul și 

distribuția 

hidrogenului 
Distribuire Utilizare finală 

Petrol 

Cărbune 

Biomasă 

Nuclear 

Apă 

Electricitate 

Apă 

Gaz natural 

 

Reformare 

Oxidare parțială 

(Gazeificare) 

Termochimic /  

Alte abordări 

 

Electroliză 

Distribuție 

centralizată 

Electroliză distribuită 

Reformarea distribuită a metanului cu 

abur 

 

Electricitate 

Combustibil Auto 



11 
 

1.4.2. Metode de producere a hidrogenului din biomasă  
 

Procesele de producție a hidrogenului din biomasă pot fi clasificate după natura procesului (Nath & 

Das, 2003): 

- Electroliza apei 

- Piroliza rapidă urmată de reformarea fracțiilor de carbohidrați a bio-uleiurilor 

- Gazeificare solară directă 

- Conversia supercritică a biomasei 

- Conversia microbiană a biomasei 

- Diverse procese de gazeificare 

 

Un procedeu nou și unic a fost dezvoltat pe baza fermentării unor substraturi de tipul 

carbohidraţilor, cu ajutorul unui consorțiu de bacterii, care produc hidrogen și dioxid de carbon. 

Acest tip de fermentare anaerobă (digestie anaerobă) a biomasei poate produce hidrogen în cantități 

mari și se poate realiza cu costuri reduse (Wang et al., 2009). 

 

Producerea biologică a hidrogenului poate fi asigurată de diferite microorganisme cum sunt: alge 

verzi, cianobacterii (sau alge albastre-verzi), bacterii fotosintetice și bacterii care produc fermentație 

(Kumar et al., 1995; Yokoi et al., 1997).  

 

Dezvoltarea unor procese economice prin care se produce hidrogen cu ajutorul microorganismelor 

din biomasă organică, deșeuri organice, etc., a fost și este de dorit în continuare. 

 

Materiile prime lignocelulozice cum sunt paiele, reziduurile agricole și reziduurile organice 

municipale prezintă un potenţial considerabil pentru utilizarea în producția energetică.  

 

Fermentarea anaerobă cu producere de hidrogen este un proces asemănător cu cel prin care se 

producere metan.  

 

Pentru realizarea procesului de fermentare anaerobă, este nevoie de anumite condiții specifice. De 

exemplu, nivelul optim al pH-ului pentru producția de hidrogen se situează în intervalul (5...7), 

acest aspect fiind menţionat în diferite studii (Guo et al., 2010, Liu et al., 2010). Alte condiţii se 

referă la temperatura de lucru (Gadhamshetty et al., 2010, Khamtib et al., 2012), compoziţia 

mediului de cultură, etc. (Ivanova et al., 2009, Kongjan et al., 2010). 

 

Biomasa lignocelulozică reprezintă o materie primă fermentativă ideală pentru producția de 

hidrogen, fiind compusă în proporţie de aproximativ 80% din glucide (Datar et al., 2007).  

 

Lignina care constituie o barieră protectoare, trebuie distrusă de către enzime ca să poată fi 

valorificată hemiceluloza. Bacteriile hidrolitice acționează asupra suprafeței care trebuie degradată 

(Nath & Das, 2003). 

 

Hidrogenul se produce şi în procese tipice de digestie anaerobă cu producţie de metan, dar nu este 

detectat în biogazul obţinut, deoarece hidrogenul este consumat de microorganismele şi bacteriile 

metanogene, homoacetogene și reducătoare de sulfat (Pakarinen, 2011). Consumul hidrogenului de 

cărtre microorganisme, poate fi inhibat prin aplicarea unor ajustări ale parametrilor procesului de 

digestie anaerobă, care inactivează microorganismele consumatoare de hidrogen. O soluţie pentru 

diminuarea sau reducerea consumului de hidrogen, este reprezentată de prelucrarea termică (O-

Thong et al., 2008, Wang & Zhao, 2009), dar datorită necesarului ridicat de energie, această metodă 

este utilizată mai rar (Antonopoulou et al., 2008). 
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Pentru producerea de hidrogen mai pot fi utilizate culturi pure, dar acestea sunt destul de scumpe și 

prezintă multe dificultăți tehnologice, din cauza condițiilor sterile şi a capabilităților metabolice 

limitate de degradare a carbohidraților (Argun et al., 2009). 

 

În tabelul 1.2. sunt prezentate câteva metode de producere a hidrogenului din biomasă 

lignocelulozică. 

 

Tabelul 1.2. Metode de producere a hidrogenului din biomasă lignocelulozică  

(conform Huber & Dumesic, 2006) 
Biomasă celulozică Procese Produşi intermediari Metode de 

procesare 

Produşi finali 

Deșeuri forestiere  
(lemn, exploatări 

forestiere, reziduuri) 

Deșeuri agricole  
(resturi vegetale) 

Culturi energetice 
(ierburi energetice, 

porumb, trestie de zahăr) 

Plante acvatice  
(zambila de apă) 

 

Gazeificare Gaz de sinteză (CO+H2) Fischer-Tropsch Alcani 

Metanol Metanol 

Schimbare apă-gaz Hidrogen 

Piroliză Bio-Uleiuri  

(Inclusiv gudroane, acizi, 

alcooli, aldehide, esteri 

etc.) 

Dehidrogenare Combustibili lichizi 

Actualizarea de zeolit Combustibili lichizi 

Hidroliză Zahăr apos Fermentație Etanol 

Deshidratare Hidrocarburi 

aromatice 

Prelucrarea fazei 

apoase 

Alcani lichizi 

sau  

Hidrogen 
Lignină Actualizarea Ligninei Benzină esterificată 
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1.5. Avantajele și dezavantajele producerii hidrogenului 
 

Utilizarea hidrogenului în procesele de combustie poate genera beneficii în multe domenii 

importante de viaţă cum ar fi securitatea energetică, sustenabilitate, schimbări climatice, calitatea 

aerului în mediul urban şi multe altele. 

 

Unul din avantajele hidrogenului ca şi combustibil, respectiv ca şi sursă de energie, este 

accesibilitatea ridicată, astfel încât nu există nici un element în univers atât de abundent ca 

hidrogenul. În acest context este justificat să fie studiate posibilităţile de producere a acestuia, chiar 

dacă aceste posibilităţi sunt consumatoare de energie sau de alte resurse. Astfel, hidrogenul poate fi 

produs din substanţe foarte răspândite şi accesibile, cum sunt apa sau biomasa. 

 

Un alt avantaj al hidrogenului, este acela că prin ardere nu produce produse secundare nocive. 

Hidrogenul prezintă o particularitate unică printre combustibili, fiind pe de-o parte purtătorul unei 

cantităţi foarte mare de energie care poate fi eliberată prin ardere şi fiind pe de altă parte complet 

non-toxic.  

 

Unul din dezavantajele producerii de hidrogen este costul ridicat al proceselor de fabricaţie, care aşa 

cum s-a menţionat necesită consumuri energetice ridicate.  

 

Depozitarea și transportul hidrogenului presupun costuri ridicate, la fel ca şi producerea acestuia, 

dar la nivel mondial se realizează cercetări susţinute şi pentru rezolvarea acestor probleme (Kubert 

& Leon, 2011). Masa moleculară este mică ceea ce face ca 1kg de hidrogen să ocupe un volum de 

11,2m3. 

 

 

În vederea echilibrării avantajelor şi dezavantajelor metodelor de producere a hidrogenului, este 

justificat efortul de simplificare şi eficientizare a tehnologiilor, sau de identificare a unora noi. 

 

1.6. Considerații privind biomasa 
 

Cea mai abundentă resursă regenerabilă de pe planetă este biomasa, care reprezintă partea 

biodegradabilă a oricărui tip de materie organică: lemne, recoltă agricolă, alge marine, reziduuri 

animaliere, etc. Definiţia biomasei este prezentată şi în HG 1844/2005 privind promovarea utilizării 

biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport. Acest document a fost adoptat de 

România în conformitate cu legislația Uniunii Europene şi menţionează: ”biomasa reprezintă 

fracția biodegradabilă a produselor deșeurilor și reziduurilor din agricultură (inclusiv substanțele 

vegetale și cele animale), domeniul forestier și industriile conexe acestuia, precum și fracția 

biodegradabilă din deșeurile municipale și cele industriale” (HG 1844/2005). 

 

În România biomasa este utilizată în principal pentru încălzire, pentru preparare de apă caldă 

menajeră și pentru gătit.  

 

Valorificarea energetică a biomasei poate fi obținută prin următoarele metode (McKendry, 2002): 

- Producerea de energie termică prin ardere directă 

- Producerea gazului de sinteză (CO+H2) prin piroliză 

- Producerea de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH), prin fermentare anaerobă 

- Producerea de esteri prin transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal, prin 

tratare cu un alcool 

- Producerea de etanol sau biodiesel prin degradarea enzimatică a biomasei 

- Producerea de etanol prin degradarea celulozei enzimatice a monomerilor acestuia 
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În prezent, în România, cca. 95% din biomasă este utilizată în sectorul rezidenţial, iar restul de cca. 

5% este utilizat în industrie pentru producerea de apă caldă și aburi (Fraunhofer, 2009). Un exemplu 

tipic de valorificare industrială a biomasei în România, este reprezentat de fabricile de prelucrare a 

lemnului. Potențialul pentru România, al biomasei din silvicultură și agricultură este prezentat în 

figura 1.6. 

 

Fig. 1.6. Potențialul energetic al biomasei din România (Fraunhofer, 2009) 

 

Ca exemplu tipic de biomasă agricolă, paiele de grâu reprezintă un deşeu compus din aproximativ 

38% celuloză, 29% hemiceluloză si 15% lignină (Lee et al., 2007). 
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1.7. Considerații privind lignoceluloza 
 

Lignoceluloza reprezintă principalul complex celular a biomasei vegetale. Principalii constituenți a 

lignocelulozei sunt celuloza, hemiceluloza și lignina, polimeri care sunt puternic asociaţi.  

 

În structura plantelor, lignoceluloza se regăseşte în pereţii celulelor componente ale acestora, la 

nivelul macrofibrelor, conform reprezentării din figura 1.7. (Rubin, 2008). 

 

 
Fig. 1.7. Diagrama poziției lignocelulozei în pereții țesutului plantelor, aranjamentul ei împreună 

cu componentele sale  (Rubin, 2008) 

 

Lignoceluloza este un material structural dur, care este folosit în pereții celulelor de plante (Figura 

1.7.). Lignoceluloza este compusă dintr-un schelet din celuloză, înconjurat de hemiceluloză şi 

protejat de un strat exterior din lignină, conform reprezentării din figura 1.8. Celuloza este compusă 

dintr-un lanț complex de carbohidrați, care poate fi desfăcută în glucoză (un zahăr simplu). 

Hemiceluloza este aferenta celulozei, dar are o structură chimică eterogenă care include și alte 

zaharuri în afară de celuloză. Când aceste lanțuri de carbohidrați sunt izolate de lignină, ele pot fi 

desfăcute și utilizate ca și zaharuri, inclusiv prin fermentare la etanol. 
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Fig. 1.8. Structura lignocelulozei (Teleky & Bălan, 2014) 

 

Datorită structurii cristaline compacte și datorită faptului că lignina protejează fizic părțile 

celulozice și hemicelulozice, biomasa lignocelulozică este foarte rezistentă la digestia anaerobică 

(Mosier et al., 2005). 

 

Pentru a ușura degradarea biologică a substratului lignocelulozic, se utilizează numeroase tehnici de 

pretratament (Sun & Cheng, 2002). În tabelul 1.3. sunt prezentate metodele de pretratament şi 

tehnicile specifice, corespunzătoare fiecărei metode în parte. 

 

Tabel 1.3. Metode şi tehnici de pretratament a materialelor lignocelulozice 

Metode Tehnici de pretratament 

Mecanică Măcinare mecanică 

Termică Baie de aburi 

Hidroliză termică 

Chimică Hidroliză acidă 

Pretratament alcalin 

Pretratament cu ioni lichizi 

Pretratament oxidativ 

Biologică Fungi, microorganisme 

Co-digestie Două sau mai multe substraturi 

 

Pretratamentul biomasei cu conţinutul lignocelulozic ridicat, precede procesul de fermentare 

anaerobică propriu-zisă. 

LIGNINĂ HEMICELULOZĂ 

CELULOZĂ 
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1.8. Produsul solid rezultat în urma fermentării anaerobe 
 

Produsul solid rezultat în urma fermentării anaerobe a biomasei, denumit uneori şi digestat, termen 

provenit din limba engleză reprezintă în cele mai multe cazuri un îngrășământ de înaltă calitate iar 

conținutul înalt de nutrienți este foarte uşor accesibil pentru plante (Ionel & Cioablă, 2010). 

 

Produsul solid rezultat în urma fermentării anaerobe a biomasei este un produs de înaltă calitate şi 

poate fi utilizat ca fertilizator în agricultură, horticultură şi silvicultură, sau poate fi utilizat ca și 

combustibil în procese de ardere (Cioablă & Ionel, 2010). Utilizarea reziduurilor procesului de 

fermentare anaerobă contribuie la reciclarea nutrienților proveniţi din materia organică, prin 

valorificarea acestora ca și biofertilizatori şi astfel contribuie la conservarea naturală a rezervelor de 

fosfor fosil, care pe de-o parte este foarte valoros şi pe de altă parte este în continuă diminuare la 

nivelul global al planetei (Al Seadi & Lukehurst, 2012). 

 

Principalele posibile utilizări ale produsului solid rezultat în urma fermentării anaerobe, sunt 

următoarele: 

- înlocuirea îngrășămintelor minerale, având ca efect reducerea impactului negativ asupra 

mediului, asociat cu aceste îngrăşăminte; 

- reciclarea materiilor organice, având ca efect conservarea resurselor naturale; 

- igienizarea deșeurilor organice chiar și a deșeurilor animaliere, prin ruperea lanțului de 

transmitere a agenţilor patogeni; 

- reducerea poluării aerului; 

- reducerea mirosurilor neplăcute; 

- reducerea costurilor cu achiziţia de îngrăşăminte. 

 

Acest studiu nu a avut ca obiect realizarea de investigaţii cu privire la produsul solid rezultat în 

urma fermentării anaerobe a biomasei, obiectul investigaţiei fiind reprezentat de producerea 

hidrogeului, considerat principalul produs al fermentării anaerobe. 

 

Realizarea unui studiu detaliat cu privire la produsul solid rezultat în urma fermentării anaerobe a 

biomasei, este considerată una din posibilităţile de continare a cercetărilor. 
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1.9. Scopul și obiectivele cercetării 
 

Fermentarea anaerobă a biomasei agricole prezintă un potenţial energetic ridicat, iar una din 

posibilităţile de valorificare energetică este reprezentată de producția biogazului. În prezentul studiu 

este investigată posibilitatea de obţinere a biogazului cu conţinut ridicat de hidrogen prin 

fermentarea anaerobă a paielor de grâu. Hidrogenul reprezintă un combustibil atractiv atât datorită  

căldurii de ardere ridicate cât şi datorită calităţilor sale ecologice, deoarece produsul său de ardere 

este apa.  

 

Producerea biohidrogenului prin fermentarea anaerobă a biomasei, reprezintă o problemă complexă 

nu numai din punct de vedere tehnologic, dar și din punct de vedere științific.  

 

Scopul cercetării doctorale a fost reprezentat pe de-o parte de investigarea experimentală a 

particularităţilor procesului de producere a hidrogenului prin fermentarea anaerobă a biomasei şi pe 

de altă parte de analiza numerică a aceluiaşi proces, în vederea determinării unor caracteristici 

suplimentare, care nu au putut fi obţinute prin experiment. 

 

Particularităţile studiului experimental sunt reprezentate de utilizarea unui deşeu agricol, reprezentat 

de paiele de grâu (Triticum aestivum), ca sursă de biomasă şi de utilizarea nămolului unui lac 

termal, ca sursă de microorganisme. 

 

Obiectivele preliminare ale cercetării doctorate au fost: 

- Realizarea unui studiu bibliografic sintetic şi obiectiv, privind stadiul actual al 

cunoaşterii în domeniul studiat;  

- Identificarea principalelor probleme care prezintă interes pentru domeniul studiat şi care 

pot fi abordate în cadrul cercetărilor propuse.  

 

Obiectivele studiului experimental au fost următoarele: 

- Determinarea producţiei specifice de biogaz, raportată la cantitatea de mediu de cultură; 

- Determinarea ponderii hidrogenului în biogazul produs; 

- Determinarea modului de evoluţie a pH-ului mediului de cultură; 

- Determinarea modului de evoluţie a compoziţiei mediului de cultură. 

 

Obiectivele studiului numeric au fost următoarele: 

- Identificarea modelelor matematice capabile să descrie procesul de producere a 

biogazului prin fermentarea anaerobă a biomasei; 

- Identificarea unui model matematic capabil să descrie ponderea hidrogenului în biogaz;  

- Determinarea caracteristicilor producţiei zilnice a biogazului;  

- Determinarea caracteristicilor producţiei zilnice a biohidrogenului; 

- Formularea de recomandări privind condiţiile de realizare la nivel de prototip sau la 

scară industrială a fermentării anaerobe a biomasei în vederea producerii de hidrogen.  

 

Pentru realizarea studiului experimental a fost necesară utilizarea unui laborator echipat cu aparate 

speciale pentru menținerea culturilor în condiții anaerobe şi sterile. Durata studiului experimental a 

fost mai mare de 12 luni. 

 

Pentru realizarea studiului numeric a fost necesară procesarea unei cantităţi semnificative de date, 

provenite din studiul numeric, ceea ce a permis obţinerea unor informaţii suplimentare faţă de cele 

rezultate din experimente.  
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2. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII 
 

2.1. Introducere 
 

În continuare sunt prezentate în mod sintetic, informaţii ştiinţifice privind stadiul actual al 

cunoaşterii cu privire la fermentarea anaerobă a biomasei cu conținut ridicat de lignoceluloză în 

scopul valorificării energetice, prin producerea de hidrogen. 

 

Informaţiile prezentate se constituie în prezentarea stadiului actual al cunoaşterii privind domeniul 

fermentării anaerobe, sub acţiunea microorganismelor producătoare de hidrogen.  

 

2.2. Procedura de selecţie a referinţelor bibliografice 
 

Metodologia utilizată pentru selecția referințelor considerate semnificative pentru domeniul de 

studiu menţionat, este prezentată în continuare şi constă în parcurgerea mai multor etape distincte  

(Teleky & Bălan, 2014). 

 

Ca și cuvinte cheie pentru interogarea bazelor de date cu articole ştiinţifice, au fost utilizate expresii 

caracteristice domeniului studiat: anaerobic digestion, hydrogen, lignocellulose, straw. 

 

Cuvântul cheie principal, care a stat la baza selecţiei referinţelor bibliografice din literatura 

ştiinţifică indexată în diverse baze de date, a fost “anaerobic digestion”, deoarece procesul de 

fermentare care poate produce hidrogen, este anaerob şi se desfăşoară într-un mediu particular în 

care pot supravieţui microorganismele responsabile pentru degradarea biomasei cu conţinut ridicat 

de lignoceluloză. 

 

Bazele de date au fost interogate prin utilizarea unor sintaxe cu operatori logici ŞI/SAU, adică 

AND/OR, unde termenii utilizaţi în toate interogările au fost „anaerobic digestion” SAU hydrogen 

ŞI ceilalţi termeni sunt lignocellulose SAU straw.  

 

În prima etapă a studiului, s-a realizat selecţia referinţelor prin interogarea bazelor de date ştiinţifice 

indicate în tabelul 2.1. 

 

Tabelul 2.1. Bazele de date utilizate pentru selecţia referinţelor bibliografice 
Denumire bază de date Denumire prescurtată Adresă web 
Scopus Scopus http://www.scopus.com  

Science Direct Science Direct http://www.sciencedirect.com  

Wiley – Online Library Wiley http://onlinelibrary.wiley.com  

Web of Knowledge - Thomson Reuters ISI http://apps.isiknowledge.com  

Cambridge Journals Cambridge http://journals.cambridge.org  

Oxford Journals Oxford http://services.oxfordjournals.org  

IEEE Explore IEEE http://www.ieeexplore.ieee.org  

 

În continuare sunt utilizate denumirile prescurtate ale bazelor de date studiate.  

 

http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://apps.isiknowledge.com/
http://journals.cambridge.org/
http://services.oxfordjournals.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
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În tabelul 2.2 sunt prezentate câmpurile de căutare în bazele de date considerate: 

 

Tabelul 2.2. Câmpurile de căutare a articolelor în baza de date 

Baza de date Câmpuri de căutare 

Scopus Titlu articol, Rezumat, Cuvinte cheie 

Science direct Articol 

Wiley Tot conţinutul 

ISI Titlu articol 

Cambridge Titlu articol, Rezumat, Cuvinte cheie 

Oxford Titlu articol, Rezumat 

IEEE Titlu articol, Rezumat, Cuvinte cheie 

 

Pentru bazele de date studiate sunt prezentate în tabelul 2.3, tematicile și subiectele după care au 

fost realizate interogările. În bazele de date considerate, tematicile referințelor sunt prezentate în 

moduri diferite. De exemplu în IEEE Explore tematica este definită prin ”Colection” iar în Scopus 

prin ”Subject Area”. 

 

Tabelul 2.3. Tematici şi subiecte specifice bazelor de date considerate 
Scopus Science Direct Wiley ISI Cambridge Oxford IEEE 

Agricultural 

and Biological 

Sciences; 

Biochemistry, 

Genetics and 

Molecular 

Biology; 

Immunology 

and 

Microbiology; 

Chemical 

Engineering; 

Chemistry; 
Energy; 

Engineering; 

Environmental 

Science; 

Materials 

Science 

Chemical 

Engineering; 

Chemistry; 

Energy; 

Engineering; 

Materials 

Science; 

Agricultural 

and Biological 

Sciences; 

Biochemistry, 

Genetics and 

Molecular 
Biology; 

Immunology 

and 

Microbiology; 

Agriculture, 

Aquaculture & 

Food Science; 

Chemistry; 

Earth, 

Space&Environ

mental 

Sciences; Life 

Sciences; 

Physical 

Sciences&Engin

eering 

Energy Fuels; 

Environmental 

Sciences; 

Biotechnology 

Applied 

Microbiology; 

Engineering 

Environm.; 

Agriculture 

Engineering; 

Microbiology; 

Biochemistry 

molecular 
Biology; 

Materials 

Science 

Biomaterials; 

Plant Sciences 

Science and 

Engineering; 

Environmental 

Studies; Earth 

and 

Environmental 

Sciences; 

Ecology and 

Conservation 

Life Sciences; 

Mathematics 

and Physical 

Science 

Bioengineering, 

Computing & 

Processing 

(Hardware/Soft

ware); 

Geoscience; 

Power, Energy 

& Industry 

Applications 

 

Se poate observa că în Scopus o tematică include mai multe subiecte. Astfel, de exemplu tematica, 

”Subject Area, LifeSciences” cuprinde subiectele: ”Agricultural and Biological Sciences; 

Biochemistry; Genetics and Molecular Biology; Immunology and Microbiology”. 

 

Unele baze de date oferă posibilitatea de a alege subiectele, așa cum sunt Science Direct sau 

Springer, unele oferă doar posibilitatea alegerii tematicii, cum este Scopus, iar altele oferă 

posibilitatea alegerii tematicii și a subiectelor acesteia, cum este IEEE Explore. Se menționează că 

data publicării nu este luată în considerare ca şi criteriul de includere sau excludere.  

 

Selecția referințelor bibliografice are ca principiu analizarea riguroasă și obiectivă a referințelor prin 

parcurgerea unor etape succesive, care sunt prezentate în continuare. 
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Prima etapă de selecţie a referinţelor a constat în interogarea bazelor de date prezentate anterior, 

prin utilizarea unor criterii de includere şi excludere. Sinteza acestor criterii este prezentată în 

tabelul 2.4. 

 

Tabelul 2.4. Criteriile de includere și excludere a referințelor 
Câmp Criterii de includere Criterii de excludere 

Tip 

(Document Type) 

Article, Review, 

Article in Press 

Conference Paper; Letter; Note; Short Survey; Conference review; 

Editorial; Erratum; Business Article; Report; Undefined;Books; Short 

Communication; Discussion; Book Review;Databases etc. 

Tipul sursei 

(Source Type) 

Journal Conference Proceedings, Trade Publications;Reference Works; 

Laboratory Protocols; Images;Book Series etc 

Tematica 

(Subject Area) 

Conform tabel 2.3. Tematici neincluse în tabelul 2.3. 

Limba 

(Language) 

English German, Italian, Japanese, Chinese, France etc 

 

Căutarea în bazele de date menţionate, după cuvântul cheie principal “anaerobic digestion”, 

realizată în data de 05.08.2015, a produs rezulatetele prezentate în tabelul 2.5. 

 

Tabelul 2.5. Numărul de rezultate obţinute la interogarea după cuvântul cheie  

„anaerobic digestion”  
Cuvânt cheie Scopus Science Direct Wiley ISI Cambridge Oxford IEEE 

„anaerobic digestion” 15847 15700 14322 9967 172 40 175 

 

Se observă că rezultatele obţinute au fost într-un număr foarte mare. În vederea definirii mai precise 

a domeniului de cercetare şi a reducerii numărului de rezultate, s-au utilizat cuvintele cheie 

suplimentare, indicate în tabelul 2.6. 

 

Tabelul 2.6. Setul de cuvinte cheie suplimentare sau secundare utilizate la căutare 
Denumire engleză 

(key word) 

Denumire română 

(cuvinte cheie) 

 „lignocellulose” „lignoceluloză” 

„hydrogen” „hidrogen” 

„straw” „paie” 

 

În vederea selectării referinţelor cele mai reprezentative pentru domeniul de cercetare considerat s-a 

realizat o combinaţie între cuvântul cheie principal „anaerobic digestion” şi cuvintele cheie 

suplimentare. Rezultatul căutării în bazele de date, din data de 06.08.2015 este prezentat în tabelul 

2.7. 

 

Simultan cu utilizarea cuvintelor descrise în tabelul 2.5. și 2.6. s-au aplicat și criteriile de 

includere/excludere din tabelul 2.4. și astfel au rezultat numerele de referinţe din tabelul 2.7. 

 

Tabelul 2.7. Numărul de referințe obținute prin combinarea cuvintelor cheie  
Cuvinte cheie Scopus Science Direct Wiley ISI Cambridge Oxford IEEE 

„anaerobic digestion” and „lignocellulose” 232 885 240 114 18 2 196 

„anaerobic digestion” and „lignocellulose” and „hydrogen” 35 554 165 12 13 2 67 

„anaerobic digestion” and „lignocellulose” and „hydrogen” 

and „straw” 
8 333 93 4 8 0 26 

 

Un exemplu de sintaxă de căutare în care sunt cuprinse criteriile de includere și excludere, este 

prezentată în continuare, pentru baza de date Scopus: 

 



22 
 

TITLE-ABS-KEY„anaerobic digestion” and „lignocellulose” and „hydrogen” and „straw”) AND 

LIMIT-TO(contenttype, "1,2","Journal") AND LIMIT-TO(topics, "hydrogen production, anaerobic 

digestion, wheat straw, biomass, biogas production, lignocellulosic biomass")  

 

În celelalte baze de date procedura de selecție a referințelor bibliografice este asemănătoare. Scopul 

selecției referințelor din bazele de date studiate, este de a identifica referințele care sunt cele mai 

relevante pentru domeniul studiat. 

 

Din rezultatele obținute după interogarea bazelor de date au fost eliminate duplicatele datorate 

indexării referinţelor în mai multe baze de date. 

 

A doua etapă de selecţie a referințelor bibliografice, constă în analizarea titlurilor și a rezumatelor 

referințelor care au rezultat din etapa anterioară. În această etapă este restrâns numărul de referințe 

cu ajutorul aplicării manuale a setului de criterii de includere și excludere prezentat. 

 

În figura 2.1 este prezentat un exemplu de referință iar în figura 2.2 un exemplu de referinţă exclusă  

din mulțimea studiată. 

 

 
Fig. 2.1. Exemplu de referință inclusă 

 

 
Fig. 2.2. Exemplu de referință exclusă 

 

Prin această procedură au fot excluse astfel o serie de referinţe rezultate în urma selecţiei automate. 

Un exemplu de categorie de referinţe excluse în această etapă, este reprezentat de lucrările care 

studiază fermentarea anaerobă a biomasei lignocelulozice pentru producerea de metan și nu de 

hidrogen. 

 

Prin finalizarea celei de-a doua etape de selecție a referințelor bibliografice, numărul de referinţe s-a 

restrâns la 156 de articole din domeniul studiului fermentării anaerobe a paielor pentru a produce 

hidrogen. 

 

Etapa a treia constă în adăugarea de referințe suplimentare în urma studierii listelor de referințe 

bibliografice din articolele selectate. În acest mod, baza de documentare este extinsă prin includerea 

unor articole care nu au fost identificate prin interogarea automată a bazelor de date.  
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Un exemplu de referință identificată în acest mod, care a fost citată în mai multe articole studiate și 

care nu a fost identificată prin interogarea automată a bazelor de date este (Nakamura et al., 1993). 

Aceasta este una dintre cele mai vechi referințe identificate în cadrul acestui studiu. 

 

Etapa a patra constă din adăugarea unor referințe din România.  

 

Aceste referinţe au fost identificate prin căutarea în Scopus, cu utilizarea cuvintelor cheie 

„anaerobic fermentation biomass” şi cu adresa de afiliere în România. Astfel au fost identificate 13 

articole care tratează producerea de biogaz din diferite surse: 

- reziduuri agricole (Cioabla et al., 2016; Cioabla et al., 2012b); 

- nămol (Cioabla et al., 2013; Neamț et al., 2012); 

- biomasă și cărbune (Cioabla et al., 2012); 

- resturi lemnoase (Cioabla et al., 2010), etc.  

 

Dacă se adăugă și cuvintul cheie ”hydrogen” atunci căutarea nu mai produce nici un rezultat. 

 

Un exemplu de referinţă care a putut fi identificată în această etapă este (Ionel et al., 2010). Această 

referință abordează problema fermentării anaerobe a mai multor deşeuri de biomasă având ca şi 

rezultat cel mai semnificativ degradarea substratului lignocelulozic. 

 

Au mai fost identificate articole prin selectarea criteriului de includere a articolelor de conferință cu 

adresa de afiliere la o instituție din România. A fost realizată şi căutarea în articole de conferinţe, 

deoarece în reviste s-au identificat relativ puţine referinţe. 

 

În urma finalizări acestei etape de selecție a referințelor bibliografice, baza de documentare a putut 

fi extinsă cu un număr de încă 6 referințe din domeniul studiat. 

 

Etapa a cincea constă în restrângerea numărului de referințe prin studierea conținutului articolelor 

selectate și reținerea numai a referințelor care tratează efectiv subiecte de interes pentru domeniul 

de cercetare considerat. 

 

După compararea tuturor articolelor obținute în toate etapele precedente, s-a ajuns la o listă de 

referinţe cu un număr final de 184 lucrări, pentru prezentarea stadiului actual al cunoașterii în 

domeniul studiului degradării anaerobe a biomasei cu conținut ridicat de lignoceluloză.  
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2.2. Considerații preliminare privind referințele  
 

Tendința de publicare în ceea ce privește studiul fermentării anaerobe a biomasei lignocelulozice cu 

scopul obținerii de hidrogen este una ascendentă, cum se poate observa și în figura 2.3.  

 

 
Fig. 2.3. Tendința de publicare în domeniul de cercetare doctorală 

 

Numărul de referinţe în funcţie de țara în care s-a studiat problema fermentării anaerobe a biomasei 

lignocelulozice cu producție de hidrogen, este prezentat în figura 2.4. 

 

 
Fig. 2.4. Tendința de publicare, pe țări 

(ARM-Armenia, BRA-Brazilia, CAF-Africa, CAN-Canada, CHN-China, DEU-Germania,  

DNK-Danemarca, EGY-Egipt, FIN-Finlanda, FRA-Franța, GBR-Anglia, GRC-Grecia, HUN-Ungaria, IND-

India, IRN-Iran, ITA-Italia, JPN-Japonia, KOR-Corea, MEX-Mexic, MYS-Malaesia, NLD-Olanda,  

POL-Polonia, ROU-România, SWE-Suedia, THA-Thailanda, TUR-Turcia, TWN-Taiwan,  

TZA-Tanzania, USA-Statele Unite ) 
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Se observă că interesul pentru producerea hidrogenului prin fermentarea anaerobă a biomasei, este 

global, problema fiind studiată în 29 de ţări. Ţările care figurează cu minim 5 referinţe în lista celor 

selectate sunt: Canada, China, Franţa, Marea Britanie, India, Italia, Turcia, Taiwan şi Statele Unite 

ale Americii. 

 

În continuare este prezentată organizarea și clasificarea după diverse criterii, a referințelor 

bibliografice care au rezultat după aplicarea metodologiilor de selecție, prezentate anterior. 

 

În tabelul 2.8 sunt prezentate cele mai vechi referinţe identificate, iar în tabelul 2.9 sunt prezentate 

cele mai noi referinţe. 

 

Tabelul 2.8. Referințele cele mai vechi 

Nr. Referințe* 

1. (Toerien & Hattingh, 1969) 

2. (Brosseau & Zajic, 1982) 

3. (Roychowdhury, 1988) 

4. (Kalia, 1994)  

5. (Taguchi, 1995) 

6. (Nandi, 1998) 

7. (Das&Veziroglu, 2001) 

8. (Sung, 2002) 

9. (McKendry, 2002) 

10. (Nath &Das, 2003) 
*Este indicat numai primul autor 

Tabelul 2.9. Referințele cele mai noi 

Nr. Referințe* 

1. (Trad, 2015) 

2. (Gu, 2015) 

3. (Valdez-Vazquez, 2015)  

4. (Panagiotopoulous, 2015) 

5. (Wang, 2015)  

6. (Ratti, 2015) 

7. (Arreola-Vargas, 2015)  

8. (Porsch, 2015) 

9. (Ghimire, 2015) 

10. (Menardo, 2015) 
*Este indicat numai primul autor 

 

Numărul lucrărilor din primii ani în care a fost studiat domeniul investigat, este mult mai mic 

raportat la numărul lucrărilor din ultimii ani. De aici reiese că interesul pentru acest subiect a 

crescut în ultimul timp. 

 

În tabelul 2.10. sunt prezentate referinţele cele mai citate, conform Scopus. 

 

Tabelul 2.10. Cele mai citate referințe din domeniul studiat, conform Scopus 

Nr. Referințe* Număr de citări 

1. (Fan, 2006)  185 

2. (He, 2008)  116 

3. (Liu, 2008)  86 

4. (Wang, 2012)  56 

5. (Levin, 2009)  55 

6. (Kongjan, 2010)  47 

7. (Kaparaju, 2009)  35 

8. (Quéméneur, 2012)  33 

9. (Guo, 2011)  24 

10. (Cheng, 2009)  23 
*Este indicat numai primul autor 

 

Se observă că cele mai citate referințe sunt publicate între anii 2006 – 2012.  
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Valoarea științifică a referințelor selectate pentru efectuarea sintezei bibliografice, referitoare la 

domeniul studiat, reiese din faptul că majoritatea sunt publicate în reviste cotate ISI, dintre care 

multe au un factor de impact mare aşa cum se observă în tabelul 2.11. 

 

Tabelul 2.11. Revistele științifice în care au fost publicate referințele bibliografice selectate 

Revista 
Nr. 
ref. 

Scor Relativ de 
Influență* 

Factor de 
Impact Relativ* 

International Journal of Hydrogen Energy 54 1.527 1.593 

Bioresource Technology 29 2.142 1.679 

Renewable and Sustainable Energy Reviews 4 3.095 1.911 

Environmental Engineering and Management Journal 1 0 0.357 

Food Research International 1 2.213 1.359 

Applied Energy 2 1.735 1.236 
World Journal of Microbilogy & Biotechnology 1 0.393 0.361 

Enzyme and Microbial Technology 2 0.991 0.880 

Energy Conversion and Management 1 1.429 1.383 

ProEnvironment 1 - - 

Process Biochemistry 1 2.210 1.368 

Biomass and Bioenergy 2 2.399 1.313 

Progress in Energy and Combustion Science 1 13.854 9.986 

Chemical Engineering Journal 1 2.188 1.576 

Industrial Crops and Products 1 1.459 1.432 

African Journal of Biotechnology 1 0 0.188 

CRC Press LLC 1 - - 

Current Science 1 0.605 0.383 

Energy 1 1.594 1.929 

Journal of Cleaner Production 2 0.466 0.754 

Membrane Reactors for Energy Applications and Basic Chemical 

Production 
1 - - 

Energy Policy 1 1.385 1.510 
Renewable Energy 2 0.449 0.879 

13th World Congress on Anaerobic Digestion 1 - - 

Microbial Biotechnology 1 - - 

Biotechnology Advances 1 3.497 2.751 

Biomethane and biohydrogen production 1 - - 

Proceedings of the 2002 U.S. DOE Hydrogen Program Review 1 - - 

Water Research Pergamon Press 1 - - 

Fuel 1 2.386 1.779 

Biosystems Engineering 1 0.854 0.404 
*Conform OMCTS nr. 4478 din 23 iunie 2011, Scorul relativ de influență 2014 (UEFISCDI) 
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Centrele de cercetare în care s-au studiat în ultimii 10 ani producerea hidrogenului prin fermentare 

anaerobă, utilizând substraturi diferite și metode de analize diverse, sunt prezentate în tabelul 2.12. 

 

Tabelul 2.12. Centre de cercetare unde s-a studiat producția de hidrogen  

prin digestia anaerobă a lignocelulozei 
 Departament/ Laborator de cercetare Locație 

U
E

 

Department of Chemical Engineering University of Patras, 1 Karatheodori st., GR 26500 Patras, Greece 

Sila Science & Energy Company University Mah, Trabzon, Turkey 

Department of Bioenergy 
Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Permoserstrasse 

15,04318 Leipzig, Germany 

Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement INRA, UR0050, Avenue des Etangs, F-11100 Narbonne, France 

Department of Chemistry and Bioengineering Tampere University of Technology, Tampere, Finland 

CERED Centre of Excellence Warsaw University of Technology, Jachowicza 2/4,  Poland 

Department of Environmental Engineering Technical University of Denmark, Bygningstorvet, Lyngby, Denmark 

Applied Environmental Research Centre Ltd Tey Grove, Elm Lane, Feering, Colchester, United Kingdom 

Leibniz Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim Max-Eyth-Allee 100, 14469 Potsdam, Germany 

Department of Biotechnology Lund University, Getingeva¨gen 60, 222 41 Lund, Sweden 

Institute of Environmental Technology and Energy Economics  
Hamburg University of Technology, Eissendorfer Strasse 40, D-21073 

Hamburg, Germany 

Department of Urban Water and Waste Management, University 

of Duisburg-Essen 
Universita¨tsstr. 15, 45141 Essen, Germany 

Department of Mechanics and Aeronautic Energy section, University of Rome ‘‘La Sapienza’’, Rome, Italy 

Department of Environmental Sciences, Informatics and 

Statistics 
University Ca’ Foscari of Venice, Dorsoduro 2137, Venice, Italy  

Department of Chemical Engineering and Food Technology Faculty of Science, University of Cádiz, Puerto Real, Cádiz, Spain 

Research Institute on Bioengineering 
Membrane Technology and Energetics, University of Pannonia, Egyetem 

Street, Veszprem, Hungary 

Department of Environmental Engineering and Management 

“Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Faculty of Chemical 

Engineering and Environmental Protection, 71 Mangeron Blvd., 700050 - 

Iasi, Romania 

Centre of Advanced Study in Botany Banaras Hindu University, Varanasi 221005, India 

N
o
n

-U
E

 

Key Laboratory of Yangtze Water Environment of Ministry of 

Education 

State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, Tongji 

University, Shanghai 200092, China 

Guangzhou Institute of Energy Conversion 
Key Laboratory of Renewable Energy and Gas Hydrate, Chinese Academy of 

Sciences, Nengyuan Rd, Wushan, Tianhe District, Guangzhou, China 

United States Department of Agriculture, ARS 
Coastal Plains Soil, Water, and Plant Research Center, 2611 W. Lucas St. 

Florence, SC 29501, USA 

Institute of Transportation Studies University of California, Davis, One Shields Avenue, Davis, CA 95616, USA 

Department of Environmental Engineering 
Faculty of Engineering & Green Technology, University Tunku Abdul 

Rahman, Jalan University, Bandar Barat, 31900 Kampar, Perak, Malaysia 

Department of Hydraulics and Sanitation 
School of Engineering of Sa˜o Carlos, University of Sa˜o Paulo,Av. 

Trabalhador Sa˜o-carlense, 400, 13566-590 Sao Carlos, Sao Paulo, Brazil 

Department of Chemical Engineering Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran 

Research Center for Energy Technology and Strategy National Cheng Kung University, No. 1, University Road, Taiwan 

Energy Resources and Environmental Engineering Department 
Egypt-Japan University of Science and Technology (E-Just),  

New Borg El Arab City, 21934 Alexandria, Egypt 

World Premier International (WPI) Research Center for 

Materials Nanoarchitectonics (MANA) 

National Institute for Materials  

Science(NIMS), 1-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki 305-0044, Japan 

Department of Environmental Science and Engineering 

Center for Environmental Studies, Kyung Hee University, Seochon-dong, 

Giheung-gu, Yongin-si, 

Gyeonggi-do 446-701, Republic of Korea 

Dairy and Swine Research and Development Centre 
Agriculture and Agri-Food Canada, Stn. Lennoxville, Sherbrooke, Quebec, 

Canada J1M 08C 

Civil Engineering Department New Mexico State University, Las Cruces, NM 88003, USA 

Unidad Académica Juriquilla Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico  

Department of Biotechnology 
Faculty of Technology, Khon Kaen University, A. Muang, Khon Kaen 40002, 

Thailand  
   

 

Dintre aceste centre de cercatare, a fost ales pentru efectuarea unui stagiu de cercetare, Helmholtz 

Centre for Environmental Research – UFZ, Leipzig, Germany. 
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2.3. Informaţii calitative privind parametrii caracteristici ai domeniului 
 

În cadrul studiului preliminar al referinţelor identificate şi reţinute ca semnificative pentru domeniul 

studiat (Teleky & Bălan, 2015b.), sunt prezentate în continuare câteva informaţii calitative 

referitoare la parametrii caracteristici ai domeniului, precum şi o sinteză a utilizării principalelor 

metodologii de cercetare în lucrările respective.  

 

În continuare sunt prezentați parametrii caracteristici ai procesului de digestie anaerobă a 

lignocelulozei în vederea producerii de hidrogen, care au fost identificaţi în referinţele selectate. 

Parametrii identificaţi au fost grupaţi în următorele categorii: 

- Parametrii caracteristici pentru substratul lignocelulozic 

- Parametrii caracteristici pentru cantitatea și compoziția biogazului 

- Parametrii caracteristici pentru pentru microorganismele studiate 

- Parametrii caracteristici pentru mediul de cultură 

 

2.3.1. Parametrii caracteristici pentru substratul lignocelulozic 
 

Parametrii caracteristici pentru substratul lignocelulozic, identificaţi în literatura ştiinţifică studiată 

şi prezentaţi în tabelul 2.13. sunt: 

- Natura substratului lignocelulozic (NL) 

- Cantitatea substratului lignocelulozic utilizat (CL) 

- Cantitatea substratului lignocelulozic rezidual (CR) 

- Compoziţia substratului lignocelulozic (Co) 

 

Tabelul 2.13. Parametrii caracteristici pentru substratul lignocelulozic 
Autor* NL CL CR Co 

Argun, 2008  √ √ √ √ 

Arreola-Vargas, 2014 √ √  √ 

Brosseau, 1982 √ √  √ 

Chaganti, 2012 √    

Chang,  2011 √    

Chang, 2010 √ √ √ √ 

Chen,  2012 √    

Ciubota Rosie, 2008 √    

Das, 2001 √    

Fan, 2006 √    

Fernandes,2009 √   √ 

Forrest, 2011 √   √ 

Frascari, 2013 √   √ 

Fukushima, 2011 √   √ 

Gadhamshetty, 2010 √    

Gu,  2014 √ √ √ √ 

Guo,  2010 √  √ √ 

Gu, 2015 √   √ 

H.H.Cheng, 2012 √    

Hawkes, 2008 √   √ 

He, 2014 √   √ 

Ho, 2011 √    

Kaparaju, 2009 √   √ 

Kapdan, 2006 √    
 

Autor* NL CL CR Co 

Khamtib, 2012 √   √ 

Kim,  2013 √   √ 

Kongjan, 2010 √    

Kyazze, 2008 √ √ √ √ 

Lara-Vazquez, 2014 √   √ 

Li, 2014 √ √  √ 

Lianhua,  2010 √ √ √ √ 

Liu, 2014 √    

Liu, 2015 √  √ √ 

Lazaro, 2014 √ √   

Lee, 2007 √    

Martinez-Pérez, 2007 √   √ 

Menardo, 2015 √   √ 

Menon, 2012 √   √ 

Monlau, 2015 √ √  √ 

Motte,  2014 √ √  √ 

Motte, 2014a √    

Nasirian, 2011 √   √ 

Nkemka, 2013 √ √  √ 

Nkemka, 2015 √ √  √ 

Noori, 2013 √  √ √ 

Orechinni, 2007 √   √ 

Ozmihci,2010 √ √  √ 

Panagiotopoulos, 2012 √ √ √ √ 
 

Autor* NL CL CR Co 

Pattra, 2008 √   √ 

Pawar,  2013 √    

Perez-Rangel, 2015 √   √ 

Pohl,  2013 √  √ √ 

Porsch, 2015 √ √   

Quemeneur,  2012 √  √ √ 

Reilly, 2014 √    

Ren, 2009 √    

Roychowdhury, 1988 √  √ √ 

Sathyanarayanan, 2014 √   √ 

Shanmugam, 2014 √   √ 

Silva, 2012 √ √  √ 

Song, 2014 √   √ 

Taguchi, 1995 √ √  √ 

Tang, 2013 √ √ √ √ 

Tawfik, 2012 √    

Tawfik, 2013 √ √ √  

Urbanbiec, 2009 √   √ 

Valdez-Vasquez, 2015 √   √ 

Wang, 2015 √   √ 

Willquist, 2012 √    

Zhao, 2012 √ √ √ √ 

Zhao, 2014 √ √  √ 

     
 

*Este indicat numai primul autor 

NL - Natura substratului lignocelulozic; CL. - Cantitatea substratului lignocelulozic utilizat; 

CR - Cantitatea substratului lignocelulozic rezidual; Co - Compoziţia volumului lignocelulozic 

 

Natura substratului lignocelulozic se referă la tipul de substrat utilizat în timpul fermentării 

anaerobe. În literatura de specialitate studiată au fost identicate ca substrat: paie de grâu, tulpini de 

porumb, paie de orez, iarbă perenă, deșeuri municipale lignocelulozice, deșeuri lignocelulozice din 

gospodării și diverse tipuri deșeuri agricole, toate acestea fiind prezentate în tabelul 2.14. Natura 

substratului este importantă deoarece de la substrat la substrat diferă compoziția chimică dar şi 

cantitatea de lignoceluloză. 
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Tabel 2.14. Principalii constituenți a deșeurilor agricole 

Biomasă Celuloză (wt%) Hemiceluloză (wt%) Lignină (wt%) 

Paie de orz 33.8 21.9 13.8 

Bulgăre de cereale 33.7 31.9 6.1 

Tulpină de cereale 35.0 16.8 7.0 

Tulpină de bumbac 58.5 14.4 21.5 

Paie de ovăz 39.4 27.1 17.5 

Paie de orz 36.2 19.0 9.9 

Paie de secară 37.6 30.5 19.0 

Tulpină de soia 34.5 24.8 19.8 

Trestie de zahăr 40.0 27.0 10.0 

Tulpină de floarea soarelui 42.1 29.7 13.4 

Paie de grâu 32.9 24.0 8.9 

 

Compoziţia masică (wt% - weight percent) a substratului lignocelulozic utilizat în cadrul studiilor 

este importantă deoarece influenţează cantitatea de hidrogen produsă. În cazul substraturilor 

lignocelulozice reziduale, numai o parte din acestea este transformată prin fermentare anaerobă, de 

către microorganisme, astfel încât este importantă atât determinarea cantităţii de substrat care se 

introduce în proces, cât şi determinarea cantităţii de substrat care rămâne nemodificată.  

 

Parametrii caracteristici pentru natura substratului lignocelulozic se referă la tipul acestuia sau al 

biomasei utilizate. S-au studiat în special referințele care au utilizat biomasă agricolă sau compuși 

care se află în preponderență în aceste substraturi, aşa cum se observă în tabelul 2.15.  

 

Tabelul 2.15. Natura substratului lignocelulozic 
Autor Natura Autor Natura 

Arreola-Vargas, 2015 paie de ovăz Monlau, 2015 tulpini de floarea soarelui 

Cao, 2012 tulpină de porumb Motte, 2014 paie de grâu 

Chang, 2010 iarbă perenă Motte, 2014a paie de grâu 

Chang, 2011 paie de orez Motte, 2013 paie de grâu 

Chen, 2012 paie de orez Nasirian, 2011 paie de grâu 

Datar, 2007 tulpină de porumb Noori, 2013 
hemiceluloză celuloză, fecale de vacă, 

paie de grâu 

ElMekawy, 2015 alimente, deșeuri agricole Nkemka, 2013 paie de grâu 

Fan, 2006 paie de grâu Nkemka, 2015 papură, porumb siloz 

Fernandes, 2009 fân, paie, ferigă Ozmihci, 2010 deșeuri de grâu 

Forrest, 2011 hârtie, trestie de zahăr Panagiotopoulos, 2012 boabe și paie de grâu  

Fukushima, 2011 paie de orez Pattra, 2008 trestie de zahăr 

Gadhamshetty, 2010 glucoză, zaharoză Pawar, 2013 paie de grâu 

Ghimire, 2015 biomasă organică Perez-Rangel, 2015 paie de grâu 

Gu, 2014 paie de orez Pohl, 2012 paie de grâu 

Gu, 2015 paie de orez Porsch, 2011 paie de grâu 

Guo, 2014 tulpină de porumb Porsch, 2015 paie de grâu 

H.H.Cheng, 2012 paie de orez Quemeneur, 2012 paie de grâu 

Hawkes, 2008 grău furajer Ratti, 2015 trestie de zahăr 

He, 2014 paie de orez Reilly, 2014 paie de grâu 

Ivanova, 2009 
plante energetice, sorg dulce, sucuri 

concentrate,  paie de grâu 
Saady-M, 2013 

hemiceluloză, xilan, celuloză, 

fecale de vacă, paie de grâu 

Kalia, 1994 boabe de grâu deteriorate Saba, 2015 kenaf 

Kaparaju, 2009 paie de grâu Sathyanarayanan, 2014 iarbă perenă 

Khamtib, 2012 xiloză Shanmugam, 2014 tulpină de porumb 

Kim, 2013 paie de orez Song, 2014 tulpină de porumb 

Kongjan, 2010 paie de grâu Taguchi, 1995 ovăz xilan, avicel, D-glucoză, D-xiloză 

Kyazze, 2008 
cultură, porumb furajer, fructul Cicoarei, 

ooligozaharide, iarbă de secară 
Tang, 2013 știulete 

Lara-Vazquez, 2014 paie de grâu Tawfik, 2013 paie de orez,  

Li, 2014 tulpină de porumb Tawfik, 2011 paie de orez 

Lianhua, 2010 paie de grîu Trad, 2015 glucoză 

Liu, 2010 tulpină de porumb Wang, 2010 tulpină de porumb 

Liu, 2014 paie de orez Wang, 2013 
maniocă, gunoi de grajd de porc și vacă 

deșeuri de nămol activat 

Liu, 2015 paie de grâu Wang, 2015 paie de orez 

Lo, 2008 amidon hidrolizat Willquist, 2012 paie de grâu 

Lo, 2009 α-celuloză Zhao, 2012 tulpină de porumb 

  Zhao, 2014 tulpină de porumb 
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Se observă că cea mai utilizată biomasă agricolă a fost reprezentată de paiele de grâu, paiele de orez 

și tulpina de porumb. Aceste substraturi sunt compuse în mare parte din lignoceluloză.  

 

2.3.2. Parametrii caracteristici pentru microorganisme 
 

Parametrii caracteristici pentru microorganisme, identificaţi în literatura ştiinţifică studiată şi 

prezentaţi în tabelul 2.16. sunt: 

- Natura microorganismelor (NM) 

- Sursa microorganismelor (SM) 

- Diversitatea microorganismelor (DM) 

- Tipul microorganismelor (TS) 

 

Tabelul 2.16. Parametrii caracteristici pentru microorganisme 
Autori* NM SM DM TM 

Arreola-Vargas, 2014 √ √   

Azwar,  2014 √ √   √ 

Argun, 2008 √ √     

Brosseau, 1982 √ √   √ 

Cao,  2012 √ √     

Chaganti, 2012 √   √ √ 

Chang, 2010 √     √ 

Chen, 2012     √ √ 

Chang, 2011 √ √     

Das, 2001       √ 

Fukushima, 2011       √ 

Gu, 2015 √ √   

Guo, 2010 √     √ 

H.H.Cheng,  2012 √ √     

Hafez, 2009 √ √ √ √ 

He, 2014  √   

Ho, 2011 √ √ √ √ 

Ivanova, 2009 √ √ √ √ 

Kapdan, 2006 √     √ 
 

Autori* NM SM DM TM 

Khamtib, 2012 √ √ √ √ 

Kongjan, 2010 √       

Kyazze, 2008 √ √     

Lara-Vazquez, 2014   √      

Li, 2014 √ √   

Levin, 2004 √     √ 

Liu, 2014  √   

Lo, 2008 √ √   √ 

Motte, 2014   √     

Motte, 2014a √  √  √ √ 

Nath, 2003 √     √ 

Nkemka, 2015 √ √    √ 

Ozmihci, 2010 √ √     

Panagiotopoulos, 2012       √ 

Pattra, 2008       √ 

Pawar, 2013       √ 

Perez-Rangel, 2015 √ √  √ 

Porsch, 2015 √ √ √ √ 

Reilly, 2014  √   
 

Autori* NM SM DM TM 

Roychowdhury, 

1988 √ √ √ √ 

Saady, 2013 √     √ 

Sagnak, 2011 √     √ 

Sathyanarayanan, 

2014       √ 

Shanmugam, 2014 √  √  √ √ 

Song,  2014 √ √   √ 

Taguchi, 1995       √ 

Tang,  2013 √ √ √ √ 

Tawfik, 2013 √ √     

Toerien, 1969 √   √ √ 

Trad, 2015 √ √   

Valdez-Vasquez, 

2015 √ √ √ √ 

Willquist,  2012 √     √ 

Zhao, 2012 √ √ √   

Zhao, 2014 √ √  √ 

     
 

*Este indicat numai primul autor 

NM - Natura microorganismelor, SM - Sursa microorganismelor, DM - Diversitatea microorganismelor, TS - Tipul microorganismelor 

 

Prin natura microorganismelor, au fost considerate două aspecte: natura biogazului produs de 

acestea prin fermentare anaerobă şi temperatura la care se dezvoltă bacteriile. Astfel au fost 

identificate de exemplu microorganisme care produc hidrogen, sau metan. Din punct de vedere al 

temperaturilor la care se dezvoltă, au fost identificate mai multe categorii de microorganisme: 

termofile (care trăiesc la temperaturi ridicate), extrem termofile şi hipertermofile (care trăiesc la 

temperaturi foarte ridicate), mezofile (care trăiesc la temperaturi moderate), respectiv psihotrofe 

(care trăiesc la temperaturi scăzute). 

 

Sursa microorganismelor reprezintă locul de unde sunt prelevate acestea.  

 

Diversitatea microorganismelor se referă la numărul speciilor care participă la procesul de 

fermentare anaerobă. Astfel de exemplu cu cât este mai variată compoziția substratului organic, cu 

atât sunt mai diversificate organismele care se dezvoltă pe substrat. 

 

Tipul microorganismelor reprezintă tipul speciilor care participă la procesul de fermentare 

anaerobă. 
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Câteva exemple care se referă la sursa şi la natura microorganismelor, sunt prezentate în tabelul 

2.17.  

 

Tabelul 2.17. Natura și sursa microorganismelor 
Autor Sursa Natura 

Arreola-Vargas, 2015 ape uzate 
 

Argun, 2008 ape uzate bacterii acidogene 

Cao, 2012 miez de lemn putrezit 
 

Chang, 2010 fluid rumen 
 

Chang, 2011 STP, SS 
 

Datar, 2007 WTP, ADS  

Fan, 2006 Compost din bălegar de vacă  

Forrest, 2011 Gunoi de grajd de pui  
Gadhamshetty, 2010 LpH inocul, compost tratat termic, compost brut  

Gu, 2014 diferite gunoiuri de grajd și nămoluri digerate  

Gu, 2015 gunoi de grajd  

Guo, 2014 Compost din bălegar de vacă microorganisme anaerobe producătoare de H2 

H.H.Cheng, 2012 ADS  

Hawkes, 2008 ADS  
He, 2014 SS  

Khamtib, 2012 Sedimente din izvoruri fierbinți  

Kim, 2013 WTP, SwS  

Kongjan, 2010 Fabrică de cartofi, Nămol granular  bacterii metanogene 
Kyazze, 2008 AS  

Lara-Vazquez, 2014 fermentor Brunswick, digestat anaerob  

Li, 2014 Compost din bălegar de vacă  

Lianhua, 2010 grajd de porc  
Liu, 2014 ape uzate (SS)  

Liu, 2015 efluenți fermentați termofili  

Lo, 2008 MSS  

Lo, 2009 termofil anaerob  
Monlau, 2015 nămol granular anaerob  

Motte, 2014 IS  

Motte, 2014a digestor anaerob mezofil și termofil uscat anaerob  

Motte, 2013 MSW inocul  

Nasirian, 2011 nămol de semințe  
Noori, 2013 Fecale de la vaci de lapte și porci  

Nkemka, 2015 Probă rumen ciuperca anaerobă 

Ozmihci, 2010 WTP, AS anaerob  

Panagiotopoulos, 2012  bacterii termofilice extreme 

Perez-Rangel, 2015 

sol din pădure de stejari, flui ruminal de la vaci, AS, 

microfloră originală din WS consorții microbiene sălbatice 

Porsch, 2011 probe de sediment din lacuri   

Porsch, 2015 sediment din lac  
Quemeneur, 2012  AS mezofil 

Reilly, 2014 nămoluri de fermentare anaerob  

Roychowdhury, 1988 deşeuri din sedimente de cultură  şi din SWS  

Saady-M, 2013 SBR, DAD, WS  
Saady, 2012 UASB cultură granulară anaerobă 

Sagnak, 2011 faya acidă WWTP, AS  

Sathyarayanan, 2014 ape uzate din fabrică de bere, cultură granulară  
Shanmugam, 2014 ape uzate dintr-o fabrică de bere  

Song, 2014 Compost din bălegar de vacă Microfloră producătoare de hidrogen 

Tang, 2013 Compost din bălegar de vacă  

Tawfik, 2013 ABR, SS  
Tawfik, 2011 MSW, SS  

Trad, 2015  Consorțiu de bacterii mezofile 

Wang, 2010 râu local natural, AS  

Wang, 2011 firimituri colectate din pădure, lemn putrezit  
Zhao, 2012 Centrul de colectare Ciupercă albă de putregai 

UASB – Upflow Anaerobic Sludge Blanket, MWTP – Stație de epurare a apelor uzate municipale, STP – Stație de epurare 

WTP – Stație de epurare a apelor uzate, MSTP – Stație de epurare municipal, MSS –Municipal Sewage Sludge 

MSW – Municipal Solid Waste, SS – Nămol de semințe, AS – Nămol anaerob, IS – Nămol industrial, ABR – Anaerobic Baffled Reactor 

CSTR – Continuously Stirring Tank Reactor, WWTP – Wastewater Treatment Plant, SwS – Nămol de epurare,  

SBR – Sequence Batch Reactor, WS – Paie de grâu, ADS – Anaerobic Digester Sludge,  

IWTF – Industrial Wastewater Treatment Facilities, DAD – Fermentor anaerob uscat 
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Cele mai des utilizate surse din care s-au prelevat microorganisme sunt composturile de bălegar, 

fecale de animale (porci, vaci, pui), ape uzate, probe rumen, sedimente din lacuri, nămol etc. Aceste 

surse au provenit din medii anaerobe, cu diferite caracteristici. 

 

În referințele studiate au fost identificate numeroase tipuri de microorganisme, aşa cum se observă 

în tabelul 2.18. 

 

Tabelul 2.18. Tipul microorganismelor 
Autor Tip 

Brosseau & Zajic, 1982 Otrobacter intermedius 

Chang, 2010 Clostridium putrefaciens, Desulfovibrio oryzae and Bacteroides xylanolyticus  
Chen, 2012 Clostridium pasteurianum, Clostridium stercorarium, Thermoanaerobacterium saccharolyticum 

H.H.Cheng, 2012 C. tyrobutyricu, C. botulinum, C. perfringens, Ethanoligenens harbinens, Parabacteroides distasonis 
Hafez, 2009 C. acetobutyricum, K. pneumonia, C. butyricum, C. pasteurianum 

Ivanova, 2009 C. saccharolyticus DSM8903 

Kalia, 1994 Bacillus licheniformis 

Kaparaju, 2009 S. cerevisiae 

Khamtib, 2012 T. thermosaccharolyticum KKU19 

Kongjan, 2010 
Caldanaerobacter subteraneus, Thermoanaerobacter subteraneus,  

Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum 
Lara-Vazquez, 2014 Clostridium sp. 

Liu, 2014 Clostridium sp., Pseudomonas sp., P. lindanilytica, C. butyricum 

Lo, 2008 Clostridium butyricum CGS2 

Lo, 2009 Clostridium strain TCW1 

Motte, 2014a Clostridia sp., Bacilli, Bacterioidetes, Actinobacteria, Archaea, Proteobacteria, Synergistia 
Nkemka, 2015 P. rhizinflata YM600 

Panagiotopoulos, 2012 C. saccharolyticus 
Pattra, 2008 C. butyricum TISTR 1032 

Pawar, 2013 C. saccharolyticus DSM 8903 

Porsch, 2011 
Anaerovirgula, Clostridium, Alkaliflexus, Alkaliphilus genera/ 

 Actinotalea, Alkaliflexus, Clostridium, Natronincola, Sphaerochaeta, Alkalitalea, 

Porsch, 2015 
Sphingobacteriales, Clostridiales, Spirochaetaceae, Methanothermobacter thermoflexus, Methanosarcena 

genus,  

Quemeneur, 2011 Clostridium acetobutylicum, C. beijerinkii and Clostridium cellulosi, C. pasteurianum 

Quemeneur, 2012 clostridial species 

Ratti, 2015 Firmicutes phylum, Tepidimicrobium, Bacteroidetes, Clostridium, Streptomyces, Caldicoprobacter  
Roychowdhury, 1988 Citrobacter freundii (ATCC 6750), another Citrobacter sp., and Escherichia coli 

Sathyarayanan, 2014 
Methanobacteria, Methanococci, and Methanomicrobia as well as Clostridiaceae,  
Ruminococcaceae, and Synergistaceae 

Shanmugam, 2014 
Clostridium sp., Thermoanaerovibrio, Lactobacillus fermentum, C. butyricum,  

Moorella thermoacetica 

Song, 2014 Clostridium sp., Bacillus sp. 

Taguchi, 1995 Clostridium sp. strain no. 2 
Tang, 2013 C. hydrogeniproducens HR-1 

Wang, 2013 Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum, Clostridium cellulosi,Flavobacteriaceae Myroides 
Willquist, 2012 C. saccharolyticus 

Zhao, 2012 T. thermosaccharolyticum W16 
Zhao, 2014 T. thermosaccharolyticum W16 

 

Cel mai des utilizate microorganisme sunt cele din genul Clostridium sp. (C. hydrogeniproducens 

HR-1, C. saccharolyticus, C. butyricum TISTR 1032, C. acetobutyricum, C. pasteurianum, C. 

utrefaciens), Methanobacteria, Methanococci, Methanomicrobia (bacterii metanogene), 

Thermoanaerobacterium sp. (T. thermosaccharolyticum W16, Thermoanaerovibrio), etc. 
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2.3.3. Parametrii caracteristici pentru mediul de cultură 
 

Parametrii caracteristici pentru mediul de cultură, identificaţi în literatura ştiinţifică studiată şi 

prezentaţi în tabelul 2.19. sunt: 

- Natura mediului de cultură (NMC) 

- Cantitatea mediului de cultură (CMC) 

- Cantitatea mediului de cultură supusă analizelor cantitative (CAC) 

- Compoziția mediului de cultură (Co. MC) 

 

Tabelul 2.19. Parametrii caracteristici pentru mediul de cultură  
Autori* NMC CMC CAC Co.MC 

Argun, 2008 √     √ 

Arreola-Vargas, 

2014 √   √ 

Brosseau, 1982 √     √ 

Cao, 2012 √     √ 

Chang, 2010 √     √ 

Chang, 2011   √   √ 

Chen, 2012 √     √ 

Fan, 2006       √ 

Forrest, 2011 √   √ √ 

Gadhamshetty, 2010 √     √ 

H.Cheng, 2012 √ √   √ 

Hafez, 2009 √     √ 

Ho, 2011 √     √ 

Ivanova, 2009 √ √   √ 

Kaparaju, 2009 √     √ 
 

Autori* NMC CMC CAC Co.MC 

Khamtib, 2012 √   √ √ 

Kongjan, 2010 √ √   √ 

Lara-Vazquez, 2014 √   √ 

Li, 2014 √  √ √ 

Liu, 2014   √  

Lo, 2008 √ √ √ √ 

Lianhua, 2010       √ 

Motte, 2014 √ √  √ 

Motte, 2014a √    

Nasirian, 2011 √   √ √ 

Nkemka, 2013 √ √     

Ozmihci, 2010 √     √ 

Pattra, 2008  √ √ √ √ 

Pawar, 2013 √ √ √ √ 

Perez-Rangel, 2015 √   √ 

     
 

Autori* NMC CMC CAC Co.MC 

Porsch, 2015 √ √   √ 

Quemeneur, 2012 √ √   √ 

Roychowdhury, 

1988 √ √   √ 

Sagnak, 2011 √     √ 

Sathyanarayanan, 

2014 √   √ √ 

Shanmugam, 2014 √   √ 

Song, 2014 √     √ 

Tang, 2013 √ √ √ √ 

Trad, 2014       √ 

Valdez-Vasquez, 

2015 √ √  √ 

Zhao, 2012       √ 

Zhao, 2014 √ √ √  

     
 

*Este indicat numai primul autor 

NMC - Natura mediului de cultură, CMC - Cantitatea mediului de cultură, 

CAC - Cantitatea mediului de cultură supusă analizelor cantitative, Co. MC - Compoziția mediului de cultură 

 

Pentru a se dezvolta microorganismele necesită acces la un mediu de cultură şi un substrat 

convenabile, care pot să asigure prosperitatea microorganismelor. Substratul reprezintă ”mâncare” 

pentru microorganisme și trebuie să conțină diferite elemente: sursă de energie, diferite tipuri de 

vitamine și oligoelemente.  

 

Natura mediului de cultură se referă la tipul de mediu utilizat. În literatura de specialitate au fost 

identificate: mediu sintetic (Argun, 2008), mediu artificial (Cao, 2012), mediu BA (Kongjan, 2010), 

mediu DSMZ 640 (Ivanova, 2009; Porsch, 2015), mediu reactiv (Motte, 2013) și multe altele. 

 

Cantitatea mediului de cultură se referă la cantitatea de mediu utilizată la iniţierea proceselor de 

fermentare anaerobă.  

 

Cantitatea mediului de cultură supusă analizelor cantitative reprezintă fracţiile din mediile de 

cultură supuse proceselor de analiză cantitativă şi calitativă privind compoziția mediului de cultură.  

 



34 
 

2.3.4. Parametrii caracteristici pentru condițiile de desfășurare a experimentului 
 

Parametrii caracteristici pentru condițiile de desfășurare a experimentului sunt prezentați în tabelul 

2.20. 

- Pretratamente utilizate (PrU) 

- Experimente în sticle de cultură (ESC) 

- Experimente în reactoare (ER) 

- Temperatură (T) 

- Presiune (P) 

- Parametrii Sintetici (PS) 
 

Tabelul 2.20. Parametrii caracteristici pentru condiţiile de desfăşurare a experimentului  
Autori* PrU ESC ER T P PS 

Arreola-Vargas, 2014 √  √   √     

Argun, 2008   √     √   

Balat, 2008 √   √ √   √ 

Brosseau, 1982   √   √   √ 

Cao, 2012 √ √   √     

Chaganti, 2012     √ √     

Chang, 2010   √   √     

Chang, 2011   √   √     

Chaubey, 2013       √ √   

Chen, 2012   √   √     

Ciubota-R, 2008       √ √   

Das, 2001     √ √ √ √ 

Fan, 2006 √   √ √     

Fernandes, 2009 √ √ √ √ √   

Forrest, 2011 √ √ √ √     

Fukushima, 2011 √   √     √ 

Gadhamshetty, 2010     √ √ √   

Gadow, 2012     √ √   √ 

Gu, 2014   √   √     

Gu, 2015 √  √ √ √  

Guo, 2010 √ √ √ √ √   

H.Cheng, 2012   √   √     

Hafez, 2009     √ √     

Hawkes, 2008   √ √ √   √ 

He, 2014 √ √  √   

Ho, 2011   √ √ √     

Ivanova, 2009       √     

Kaparaju, 2009 √   √ √     

       
 

Autori* PrU ESC ER T P PS 

Kapdan, 2006 √   √ √   √ 

Khamtib, 2012   √   √     

Kim, 2013       √     

Kongjan, 2010 √   √ √     

Kyazze, 2008   √   √     

Lara-Vazquez, 2014  √  √   

Li, 2014  √  √ √   √ 

Levin, 2014     √   √ √ 

Lianhua, 2010 √ √   √     

Liu, 2014 √  √ √   

Liu, 2015 √    √  

Lin, 2008   √   √ √   

Lo, 2008 √   √ √     

Martinez, 2007 √ √ √ √   √ 

Menardo, 2015 √   √   

Menon, 2012 √           

Monlau, 2015 √  √ √ √  

Motte, 2014 √ √  √   

Motte, 2014a √   √   

Nasirian, 2011 √ √   √     

Nath, 2003       √   √ 

Nkemka, 2015    √ √ √  

Noori, 2013     √ √ √   

Ozmihci, 2010   √         

Panagiotopoulos, 

2012 √   

  

√   

  

Parker, 2008       √ √ √ 

Parthasarathy, 2014     √ √     

Pattra, 2008   √   √    
 

Autori* PrU ESC ER T P PS 

Pawar, 2013 √ √ √ √     

Perez-Rangel, 2015  √  √   

Pohl, 2013     √ √     

Porsch, 2015  √  √ √ √ 

Qiu, 2011 √ √ √ √     

Quemeneur, 2012   √ √ √     

Reilly, 2014 √ √  √ √  

Ren, 2009 √     √     

Roychowdhury, 

1988       √   

  

Sagnak, 2011   √   √   √ 

Sathyanarayanan, 

2014 √   

√ 

√ √ 

  

Shanmugam, 2014   √ √   

Show, 2012 √   √ √ √ √ 

Silva, 2012   √         

Song, 2014 √     √ √   

Taguchi, 1995   √   √     

Tang, 2013 √ √   √     

Tawfik, 2011 √ √ √ √     

Tawfik, 2013 √   √ √     

Trad, 2015   √ √ √  

Urbanbiec, 2009   √   √     

Valdez-Vasquez, 

2015  √ √ √  

 

Wang, 2015 √    √ √    

Willquist, 2012 √     √     

Zhao, 2012 √ √   √ √ √ 

Zhao, 2014  √ √    
 

*Este indicat numai primul autor 

*PrU - Pretratamente utilizate, ESC - Experimente în sticle de cultură, ER - Experimente în reactoare,  

T – Temperatură, P – Presiune, PS - Parametrii Sintetici 

 

Microorganismele necesită condiţii particulare de mediu, pentru dezvoltare. Câteva exemple de 

parametrii care definesc aceste condiţii sunt: temperatura, pH-ul, conținutul de oxigen, concentrația 

de sare, presiunea, etc.  

 

Diferite organisme reacţionează diferit la factorii de mediu, care astfel definesc şi capacitatea lor de 

dezvoltare optimă. 

 

În procesele de fermentare anaerobă, unde pot fi active mai multe tipuri de microorganisme, mediul 

înconjurător din reactor sau sticlele de cultură trebuie să fie compatibil cu cât mai multe tipuri de 

microorganisme. Acest lucru înseamnă că este posibil ca mediul de cultură şi condiţiile de realizare 

a procesului de fermentare anaerobă să  nu fie optime pentru fiecare microorganism în parte, dar 

este necesar ca aceste condiţii să fie suficient de bune, pentru a permite tuturor organismelor să se 

dezvolte. 

 

În procesul de fermentare anaerobă, microorganismele formează noi celule, deci noi 

microorganisme, dar în același timp și diferite tipuri de deșeuri, respectiv produși de decompoziție 

sau de fermentare. În mod normal, produsele excretate de un anumit tip de organism nu mai pot fi 
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utilizate de aceasta, dar aceste produse, sau unele dintre acestea, pot fi utilizate de alte 

microorganisme.  

 

Pentru a ușura degradarea biologică a substratului lignocelulozic pentru producerea biogazului 

(hidrogenului) au fost identificate şi studiate multe tehnici de pretratament: mecanic, termic, chimic, 

biologic și de co-digestie. 

 

2.3.5. Parametrii caracteristici ai gazului rezultat 
 

Parametrii caracteristici ai gazului rezultat în cadrul experimentului sunt studiați și prezentați în 

tabelul 2.21. 

- Cantitatea totală de gaz (CTG) 

- Natura gazului (NG) 

- Compoziția chimică a gazului (CCG) 
 

Tabel 2.21. Parametrii caracteristici pentru analiza gazului 
Autori* CTG NG CChG 

Arreola-Vargas, 

2014 
√   √ √ 

Cao, 2012 √   √ 

Chang, 2010 √     

Chang, 2011 √   √ 

Chen, 2012 √   √ 

Fan, 2006 √   √ 

Forrest, 2011 √   √ 

Gu, 2014 √ √ √ 

Gu, 2015 √   

Guo, 2010     √ 

H.Cheng, 2012     √ 

Ho, 2011 √ √ √ 

Ivanova, 2009 √   √ 

Kaparaju, 2009     √ 

Kim, 2013 √ √ √ 

Kongjan, 2010 √   √ 
 

Autori* CTG NG CChG 

Kyazze, 2008 √     

Lara-Vazquez, 

2014 
√   

Li, 2014  √  √  

Lianhua, 2010 √   √ 

Liu, 2014 √   

Liu, 2015 √   

Lo, 2008 √ √ √ 

Monlau, 2015 √   

Motte, 2014a √   √ 

Nasirian, 2011 √     

Nkemka, 2015 √  √ 

Noori, 2013     √ 

Panagiotopoulos, 

2012 
    √ 

Pattra, 2008  √ √ √ 

Pawar, 2013 √ √ √ 
 

Autori* CTG NG CChG 

Perez-Rangel, 2015 √ √ √ 

Pohl, 2013       

Porsch, 2015 √ √ √ 

Quemeneur, 2012 √   √ 

Reilly, 2014 √  √ 

Roychowdhury, 1988 √   √ 

Sagnak, 2011 √   √ 

Sathyanarayanan, 2014     √ 

Song, 2014 √   √ 

Tang, 2013     √ 

Tawfik, 2011 √   √ 

Tawfik, 2012       

Tawfik, 2013 √ √   

Trad, 2015 √  √ 

Valdez-Vasquez, 2015 √   

Wang, 2015 √  √ 

    
 

*Este indicat numai primul autor 

*CTG - Cantitatea totală de gaz; NG - Natura gazului; CCG - Compoziția chimică a gazului 

 
Cantitatea totală de gaz se referă la producţia de gaz din timpul experimentului. Natura gazului se 

referă la sursa de provenienţă a acestuia, iar compoziția chimică precizează componentele din gazul 

produs: H2, CO2, CH4, N2 şi participaţiile acestora. 
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2.4. Metodologii de cercetare 
 

Metodele (metodologiile) de cercetare utilizate în referinţele studiate, sunt prezentate în tabelul 

2.22.: 

- Metoda analitică (MA) 

- Simulare numerică (SN) 

- Metoda experimentală (ME) 

 

Tabelul 2.22. Metodologiile de cercetare 
Autori* MA SN ME 

Arreola-Vargas, 2014 √   

Argun, 2008 √ √ √ 

Cao, 2013 √ √   

Chaganti, 2012 √     

Chen, 2012    √ 

Fan, 2006 √   √ 

Fascari, 2013  √ √ 

Fernandes, 2009 √ √   

Forrest, 2011 √ √   

Fukushima, 2011  √   

Gadhamshetty, 2010 √ √   

Gu, 2014 √   √ 

Gu, 2015 √   

Hafez, 2009 √     

Hawkes, 2008    √ 

He, 2014 √   

Khamtib, 2012 √     
 

Autori* MA SN ME 

Kim, 2013 √   √ 

Kongjan, 2010 √     

Kyazze, 2008 √   √ 

Lara-Vazquez, 2014 √   

Li, 2014 √   

Lianhua, 2010 √   √ 

Lin, 2008   √ √ 

Lo, 2008 √ √   

Nasirian, 2011 √     

Nkemka, 2013 √     

Nkemka, 2015 √   

Noori, 2013 √ √ √ 

Ozmihci, 2010 √   √ 

Panagiotopoulous, 2012 √     

Pattra, 2008  √ √ √ 

Pawar, 2013 √ √ √ 

Pohl, 2012 √ √   
 

Autori* MA SN ME 

Pohl, 2013 √     

Porsch, 2015   √ 

Reilly, 2014 √ √    

Saady, 2013 √   √ 

Sagnak, 2011 √ √ √ 

Shanmugam, 2014 √   

Song, 2014 √ √   

Tang, 2013 √     

Tawfik, 2012 √     

Tawfik, 2013 √ √   

Tawfik, 2014 √ √ √ 

Trad, 2015   √ 

Wang, 2010     √ 

Wang, 2013 √     

Wang, 2015 √   

Zhao, 2012 √     

Zhao, 2014 √    
 

*Este indicat numai primul autor 
* MA- .Metoda analitică; SN - Simulare numerică; ME - Metoda experimentală 

 

În ceea ce priveşte metodologia experimentală de cercetare, au fost identificate mai multe tipuri de 

experimente cum se poate vedea și în tabelul 2.23. 

- Analiză vizuală calitativă (AVC) 

- Determinarea pH-ului (pH) 

- Determinarea volumului de gaz (DVG) 

- Cromatografia de gaz (determinarea compoziției gazului produs) (GC) 

- Cromatografia de lichid (determinarea compoziției mediului de culură) (HPLC)  

- Analize genetice (AG) 
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Tabelul 2.23. Identificarea experimentelor utilizate în cadrul referințelor bibliografice 
Autor* GC HPLC pH AVC DVG AG 

Argun, 2008 √ √ √   √   

Arreola-Vargas, 

2015 

 

  √ √     

Brosseau, 1982     √ √ √   

Cao, 2012 √           

Chang, 2010 √   √     √ 

Chang, 2011 √ √ √   √   

Chaubey, 2013             

Chen, 2012 √   √       

Das, 2001     √   √   

Fernandes, 2009 √   √   √ √ 

Forrest, 2011 √ √ √   √   

Fukushima, 2011         √   

Gadhamshetty, 

2010 √ √ √   √   

Gu, 2014 √   √   √   

Gu, 2015 √ √     √  

Guo, 2010     √ √     

H.Cheng, 2012 √ √ √   √ √ 

Hafez, 2009 √ √ √   √ √ 

Hasyim, 2011 √ √ √   √ √ 

Hasyim, 2014 √ √ √   √ √ 

Hawkes, 2008 √ √ √   √   

He, 2014 √  √  √  

Ho, 2011 √         √ 

Ivanova, 2009 √   √     √ 

Kaparaju, 2009 √ √ √       

Kapdan, 2006     √       

Khamtib, 2012     √ √   √ 

Kim, 2013     √       
 

Autor* GC HPLC pH AVC DVG AG 

Kirtay, 2011             

Kongjan, 2010 √ √         

Kyazze, 2008 √   √   √ √ 

Lara-Vazquez, 2014 √  √  √   

Levin, 2004             

Li, 2014 √  √    

Lianhua, 2010 √   √   √   

Liu, 2014   √  √   

Lazaro, 2014 √   √   √ √ 

Lee, 2007 √   √   √   

Liu, 2015 √  √   √   

Lin, 2008 √   √   √   

Lo, 2008 √ √ √       

Menon, 2012             

Monlau, 2015 √ √ √  √  

Motte, 2014 √       

Motte, 2014a √ √ √   √ 

Nasirian, 2011         √   

Nkemka, 2013 √       √   

Nkemka, 2015 √  √    

Noori, 2013 √     √     

Orechinni, 2007             

Ozmihci, 2010 √   √   √   

Panagiotopoulos, 

2012 √ √ √   √   

Parker, 2008             

Parthasarathy, 2014             

Pattra, 2008  √ √ √   √   

Pawar, 2013 √   √   √   

Perez-Rangel, 2015 √      
 

Autor* GC HPLC pH AVC DVG AG 

Pohl, 2012 √   √   √ √ 

Pohl, 2013 √   √   √ √ 

Porsch, 2015 √ √ √  √ √ 

Quemeneur, 2012 √ √ √       

Reilly, 2014 √  √  √  

Ren, 2009     √       

Roychowdhury, 

1988 √   √   √   

Saady, 2013 √   √   √ √ 

Sagnak, 2011 √   √       

Sathyanarayanan, 

2014 √ √ √   √   

Shanmugam, 2014 √  √    

Show, 2012           √ 

Silva, 2012     √       

Song, 2014 √   √   √   

Taguchi, 1995             

Tang, 2013 √   √   √ √ 

Tawfik, 2011     √       

Tawfik, 2013     √   √   

Toerien, 1969     √   √ √ 

Trad, 2015 √ √ √  √  

Urbanbiec, 2009 √           

Valdez-Vasquez, 

2015 √    √  √ 

Wang, 2015 √  √  √  

Willquist, 2012 √ √ √   √ √ 

Yuan, 2013     √       

Zhao, 2012 √ √ √   √   

Zhao, 2014 √      
 

*Este indicat numai primul autor 

*AVC - Analiză vizuală calitativă; pH - Determinarea pH-ului; DVG - Determinarea volumului de gaz;  

GC - Cromatografia de gaz (determinarea compoziției gazului produs);  

HPLC - Cromatografia de lichid (determinarea compoziției mediului de culură); AG - Analize genetice 

 

 

Pentru determinarea compoziţiei gazului produs prin fermentare anaerobă , cea mai utilizată metodă 

experimentală utilizată în studiile prezentate în literatura de specialitate, este gaz-cromatografia 

(GC). Această metodă exprimentală permite analiza calitativă a gazului produs în sticle sau 

reactoare (H2, CH4, N2, CO2).  

 

Analiza cromatografică a gazului a fost efectuată cu mai multe tipuri de aparate care pot avea 

diferite caracteristici tehnice. De exemplu gazul purtător sau detectorul variază în general de la un 

aparat la altul, aşa cum se observă în tabelul 2.24. 
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Tabelul 2.24. Caracteristicile și denumirea aparatelor de gaz cromatografie în referințe 
Autor GC TCD FID Car. Gas 

Argun, 2008 Agilent 6890    

Arreola-Vargas, 2015 GC-TCD √   

Cao, 2012 Agilent 4890D √   

Chang, 2010 Shimadze GC-14 √   

Chang, 2011 GC-1000/ GC-9800 √   

Chen, 2012 Shimadzu GC-14  √  

 Chromatograph 8700T √   

Datar, 2007 Varian CP-2003P √   

 Porapak Q column    

Fan, 2006 Agilent 4890D √ √ N 

Fernandes, 2010 Shimadzu √   

 HP GC 6890  √  

Forrest, 2011 Agilent 6890 √  He 

Gu, 2014 Agilent 6890N √  He 

H.H.Cheng, 2012 GC 8900 √  N 

Hafez, 2009 Model 310 √  Ar 

 Varian 8500  √ He 

He, 2014 GC-14B  √ N 

Ho, 2011 GC-14A √ √ N 

Ivanova, 2009 HP GC 6890 √   

Kaparaju, 2009 GC Porapak  √ N 

 H-P 5890 II  √ N 

Khamtib, 2012 Shimadzu GC-2014    

Kongjan, 2010 GC-2010 √ √  

Kyazze, 2008 GC star 3400 GX    

Li, 2011 GC-14B √   

Li, 2014 GC 4890D √   

Lianhua, 2010 HP5890 √  Ar 

Liu, 2014 GC-14B √   

Liu, 2015 Agilent 6890N √  Ar 

Lo, 2008 Model 9800 √  Ar 

 GC-14B  √  

Morimoto, 2005 model GC-323 √  Ar 

Motte, 2013 micro GC VarianlGC-CP4900 √   

 multiplexed R3000 micro-GC/column 1   Ar 

 column 2   He 

Motte, 2014 GC –CP4900 √   

Monlau, 2015 GC-3900 Varian   N 

Noori, 2013 GC model 8310  √  

 HC 400 AGC M 04131-C √  He 

O-Thong, 2008 GC MicroLab √   

 HP 5890 series II  √  

Ozmihci, 2010 Agilent 6890 N-GC    

Panagiotopoulos, 2012 Packard GC √  N 

Pattra, 2008 GC Shimadzu 2014 √  Ar 

 GC Shimadzu 17A  √ N, H, PA 

Pawar, 2013 Micro-GC CP-4900    

Pohl, 2013 GC CP-3800   √  

Porsh, 2011 GC √   

Quemeneur, 2011 Perkin-Elmer Clarus 280   Ar 

 GC-3900 Varian    

Quemeneur, 2012 Clarus 280 Perkin Elmer   Ar 

Panagiotopoulous, 2015 GC-3900 Varian    

Porsch, 2015 GC CP-2002P   Ar 

Saady-M, 2013 model 8310 - Perkin–Elmer  √  

 H C 400 AGC  √  He 

Sagnak, 2011 HP Agilent 6890   N 

Song, 2014 GC, Agilent 4890D √  N 

 GC  √ N 

Shanmugam, 2014 Varian 3600    

Tang, 2012 Agilent HP 7890 √  N 

Trad, 2015 Agilent 3000    

Wang, 2010 GC, Agilent 6890 √  Ar 

 GC, Agilent 6891  √ N 

Wang, 2013 China C 9800 type √ √ N 

Wang, 2015 GC 9790 II √  Ar 

Zhao, 2012 GC, Agilent 4890D √   

 GC, Agilent 4890D  √  

Zhao, 2014 GC, Agilent 4800  √  

TCD – Thermal Conductivity Detector, FID – Flame Ionization Detector, PA – Aer presurizat, Car. Gas –– Gaz purtător,  

 

Cele mai utilizate gaz cromatografe sunt diferitele modele ale producătorilor Agilent și Shimadzu. 

Gaz cromatografele utilizează diferite gaze purtătoare: Ar, N, He.  
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Gaz cromatografele utilizează diferite tipuri de detectoare: 

- TCD (Thermal Conductivity Detector) – este un detector de conductivitate termică, fiind un 

detector universal, care se bazează pe măsurarea conductivităţii termice a fluxului gazos 

care iese din coloana cromatografică. Cu acest detector gazul purtător poate fi H2 sau He. 

- FID (Flame Ionization Detector) – este un detector de ionizare în flacără, care se bazează pe 

măsurarea conductivităţii electrice a unei flăcări de hidrogen. 

 

 

2.5. Informaţii cantitative privind parametrii caracteristici ai domeniului  
 

Parametrii caracteristici ai domeniului studiat se referă la diverse condiţii de desfăşurare a 

procesului de fermentare anaerobă. 

 

Temperatura de lucru, prezentată în tabelul 2.25 este foarte importantă deoarece microorganismele 

responsabile de fermentarea anaerobă a biomasei lignocelulozice au nevoie de temperaturi specifice 

la care să poată supraviețui și deasemenea care să ajute la o producție cât mai semnificativă de gaz.  

 

Tabel 2.25. Temperatura utilizată în referințe 
Autor Temperatură Autor Temperatură 

Argun, 2008 37°C Lo, 2009 55°C 

Arreola-Vargaz, 2015 60°C Monlau, 2015 35°C 

Cao, 2012 60°C Motte, 2013 55°C 

Chang, 2010 38°C Motte, 2014 37°C 

Chang, 2011 40°C Nissila, 2012 20°C 

Chen, 2012 55°C Noori, 2013 37°C, 55°C 

Datar, 2007 35°C, 50°C Nkemka, 2015 37°C, 55°C 
Fan, 2006 36°C Ozmihci, 2010 55°C 

Fernandes, 2009 35-36°C Perez-Rangez-2015 37°C 

Forrest, 2011 55°C Pohl, 2012 37°C, 55°C 

Gadhamshetty, 2010 22°C, 25°C, 37°C Pohl, 2013 37°C, 55°C 

H.H.Cheng, 2012 35°C Porsch, 2015 55°C 

Hafez, 2009 37°C Quemeneur, 2011 37°C 

Hawkes, 2008 35°C Quemeneur, 2012 37°C, 50°C 

He, 2014 35°C Rai, 2013 30°C 

Ho, 2011 38°C Ratti, 2015 55°C 

Ivanova, 2009 70°C Roychowdhury, 1988 55°C 

Kalia, 1994 38°C, 40°C Saady-M, 2013 20°C 

Kaparaju, 2009 55°C Sagnak, 2011 37°C 

Khamtib, 2012 35°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C Sathyarayanan, 2014 37°C 

Kim, 2013 55°C Song, 2014 36°C 

Kobayashi, 2012 55°C Sung, 2002 37°C 

Kongjan, 2010 70°C Tang, 2013 37°C 

Kumar, 2012 55°C Tawfik, 2011 40°C 
Kyazze, 2008 35°C Valdez-Vasquez, 2015 37°C 

Lara-Vazquez, 2014 37°C Wang, 2010 36°C 

Lianhua, 2010 25°C, 35°C, 55°C Wang, 2011 60°C 

Liu, 2014 37°C Wang, 2013 60°C 

Lo, 2008 37°C, 55°C Willquist, 2012 37°C 

 

Temperatura la care s-au desfășurat experimentele din cadrul studiilor s-au situat între valorile (20-

70) °C. Temperatura optimă la care s-au desfășurat cel mai frecvent experimentele au fost de 37 °C 

respectiv de 55 °C. 

 

Un alt parametru important, este pH-ul inițial al mediului de cultură, iar valoarea identificată în 

referințe se situează între valorile (4-9.5), conform tabelului 2.26. Acest parametru caracteristic al 
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mediului de cultură în care se dezvoltă microorganismele, influențează într-o marte măsură 

producția de gaz.  

 

Tabel 2.26. Ph-ul utilizat în referințe 

Autor pH Autor pH 

Arreola-Vargas, 2015 7 Motte, 2014 5.5 

Cao, 2012 7 Nasirian, 2011 5.2, 5.3, 5.4 

Chang, 2011 6.5 Nkemka, 2015 6.5, 9 

Chen, 2012 6.5, 8 Ozmihci, 2010 6.8, 7 

Datar, 2007 5.5 Panagiotopoulos, 2012 7 

Fan, 2006 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.3, 7.6, 8, 9 Perez-Rangel, 2015 6.5 

Forrest, 2011 7 Pohl, 2013 8.35 

Gadhamshetty, 2010 7 Quemeneur, 2011 5.5 

Gu, 2014 7.4, 7.6, 7.7 Quemeneur, 2012 5.5 

Guo, 2014 7.5 Rai, 2013 6.8 

H.H.Cheng, 2012 6, 7 Ratti, 2015 5, 7 

Hafez, 2009 5.5, 6, 6.5 Sagnak, 2011 6.5 

Hawkes, 2008 5.3, 7 Shanmugam, 2014 5 

Ivanova, 2009 7.2 Taguchi, 1995 6.8 

Jayasinghearachchi, 2012 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 Tang, 2013 6.6, 6.8, 6.9 

Kalia, 1994 6, 7, 8 Tawfik, 2013 5.6, 6.3, 6.7, 7.3, 8 

Khamtib, 2012 4, 5, 6, 7, 8 Tawfik, 2011 6.1, 6.3, 8 

Kyazze, 2008 5.2, 5.3 Trad, 2015 6 

Lara-Vasquez, 2014 5.5 Valdez-Vasquez, 2015 6.5 

Li, 2014 7 Wang, 2010 7 

Liu, 2010 7 Wang, 2011 7 

Liu, 2014 5.5, 6.8 Wang, 2013 5.5 

Liu, 2015 5 Wang,  2015 7 

Lo, 2009 7.5 Willquist, 2012 6.9 

Monlau, 2015 5   

 

Volumul de biogaz produs în experimentele studiate, este prezentat în tabelul 2.27. 

 

Tabel 2.27. Volumul de biogaz în referințe 

Autor Vbiogaz UM 

Gu, 2015 500-600 ml/gVS 

Kalia, 1994 91-225 l/kg 

Liu, 2015 288-548 ml/gVS 

Lin, 2004 57 - 140 ml 

Lin, 2006 118 - 304 ml 

Lin, 2008 5.7-13.6 L/L/day 

Wang, 2013 269.7-684.7 mlbiogas/l/d 

Zhao_2012 180 ml/L/h 

 

Cea mai mare producție de biogaz, identificată în literatură este de (500-600) ml/gVS, unde indicele 

VS provine de la termenul din limba engleza “Volatile Solids”. Cea mai mică producție de biogaz, 

identificată în literatură este de 57 ml. 
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Ponderea hidrogenului în biogazul produs prin fermentare anaerobă, este prezentată în tabelul 2.28. 

 

Tabel 2.28. Ponderea hidrogenului în biogazul produs prin fermentare anaerobă  

Autor H2 UM 

Kalia, 1994 21-41 % 

Lin, 2004 44.2 - 53.1 % 

Lin, 2006 32- 54 % 

Lin, 2008 25.1- 42.2 % 

Munoz, P, 2013 5.0-56.0 % 

Nasirian, 2011 57.2-63.9 % 

Pattra, 2008 43-46 % 

Taguchi, 1995 13.1 - 17.6 % 

Wang, 2013 49.5-54.6 % 

 

Ponderea maximă a hidrogenului în biogazul produs prin fermentare este de 63.9% (Nasirian, 

2011), iar cea mai mică pondere a hidrogenului în biogazul produs prin fermentare este de (13.1 - 

17.6) % (Taguchi, 1995). 

 

Volumul specific total de hidrogen produs prin fermentare anaerobă, este prezentat în tabelul 2.29. 

 

Tabel 2.29. Volumul specific de hidrogen produs prin fermentare anaerobă 
Autor VH2 UM 

Arreola & Vargas, 2015 51.5-109.9 ml 

Chen, 2012 7.1 mL/gTS 
Fan, 2006 10.14 - 68.1 ml/gTVS 
He, 2014 28 ml/gVS 

Kaparaju, 2009 178.0 ml/gsugars 
Kongjan, 2010 243.1, 821.4, 493.5 ml/dayL 
Kyazze, 2008 21.8-75.6 ml/g 

Lara-Vazquez, 2014 6.8-86.5 ml/sugars 

Li, 2014 129.8-387.1 ml/g 
Liu, 2013 121.1 ml /gVS 
Lo, 2008 159.4-331.1 ml/h/L 
Lo, 2009 269.9 ml/l 

Ozmihci, 2010 5.43 ml/h 
Quemeneur, 2011 1045 ±26.6 ml/l 

Reilly, 2014 1.31-5.89 ml/gVS 

Sathyarayanan, 2014 0.9 -66.3 ml/gTVS 
Shanmugam, 2014 87.3 ml/gTVS 

Song, 2014 92.9 ml/g 
Tang, 2013 402.99 ml 

Tawfik, 2011 486 ml/g 
Tawfik, 2013 140.66 ml/h 
Wang, 2010 126.22 ml/g 
Zhao, 2012 59-301 ml/g 

 

Producţia totală specifică de hidrogen diferă semnificativ între studiile identificate în literatură, 

fiind influențată atât de condițiile de desfășurare a experimentelor cât și de substratul utilizat și dacă 

acest substrat a fost supus unor pretratamente care să ușureze fermentarea anaerobă. Cea mai mare 

producție specifică de hidrogen a fost de 1045 ml/l (Quemeneur, 2011) iar cea mai mică producție 

specifică de hidrogen a fost de 7.1 ml/gTS (unde indicele TS provine de la termenul din limba 

engleză “Total Solids” (Chen, 2012). 
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2.6. Sinteză şi concluzii 
 

Fermentarea anaerobă a biomasei cu conținut ridicat de lignoceluloză reprezintă un proces complex, 

iar interesul comunității științifice pentru studiul acestuia este în creștere în ultimii ani, deoarece 

hidrogenul este considerat o sursă de energie curată și nelimitată. 

 

Majoritatea studiilor privind fermentarea anaerobă a biomasei cu conținut ridicat de lignoceluloză 

au fost realizate cu microorganisme predefinite sau prelevate din nămoluri, ape uzate, deșeuri 

animaliere, etc. Au fost identificate numai 4 studii care se referă la microorganisme aflate în lacuri 

termale sau ape naturale, în care este vizibilă degradarea naturală a deșeurilor lignocelulozice. 

 

Metoda de cercetare experimentală, este foarte utilizată în multe studii identificate în literatură, iar 

condițiile de lucru, aparatele utilizate și metodologiile de cercetare sunt asemănătoare. Parametrii 

caracteristici care definesc studiile referitoare la fermentarea anaerobă a biomasei cu conţinut ridicat 

de lignoceluloză sunt: parametri caracteristici a biomasei utilizate, condițiile de desfăşurare a 

procesului, parametrii caracteristici ai lichidului și ai gazelor rezultate în urma procesului.  

 

Condițiile de desfăşurare a procesului de fermenatre anaerobă a biomasei diferă prin: temperatură, 

pH, tipul biomasei, tipul de mediu de cultură, tipul microorganismelor, intervalele de realizare a 

măsurătorilor, etc. 

 

În funcție de temperatură procesul de fermentare anaerobă se desfăşoară la temperaturi înalte, medii 

sau ambientale, respectiv joase.  

 

Biomasa utilizată în diverse studii, provine din deșeuri agricole cum sunt paiele de grâu, paiele de 

orez, iarbă perenă, tulpini de porumb sau din deșeuri municipale lignocelulozice provenite din 

curățirea parcurilor, deșeuri rezultate din curți, etc.  

 

pH-ul iniţial este de regulă optimizat, după care a fost observată scăderea considerabilă a acestuia, 

datorită modificărilor produse în mediul de cultură în urma procesului de fermentare anaerobă.  

 

pH-ul mediului de cultură influențează randamentul producției de gaz. În majoritatea studiilor pH-ul 

inițial a avut valori între (7-8), iar la valori sub 6 au fost observate scăderi semnificative ale 

producţiei de biogaz.  

 

Producţia de gaz produs diferă mult în funcţie de condițiile de desfăşurare a procesului, dar și în 

funcţie de substratul utilizat, pretratamente sau microorganisme utilizate. Cele mai mari producţii de 

hidrogen identificate au fost:  

- 149 ml/gVS cu un  substrat reprezentat de paie de grâu; 

- 150 ml/gVS cu un substrat reprezentat de tulpină de porumb ; 

- 20 ml/gVS cu un substrat reprezentat de trestie de zahăr.  

 

În studiile identificate, temperatura de realizare a fermentării anaerobe a biomasei, a variat în 

domeniul (35-70)°C. 

 

Cele mai multe experimente au fost realizate fără pretratament dar în majoritatea experimentelor au 

fost identificate şi câteva metode de pretratament. Dacă au fost utilizate tratamente prealabile ale 

biomasei lignocelulozice, înainte de utilizarea acesteia în procesele de fermentare anaerobă, a fost 

constatată creşterea semnificativă a eficienţei procesului de fermentare. 
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În general au fost utilizate culturi mixte de microorganisme, cele mai studiate specii fiind: 

Clostridium saccharolyticus, Clostridium butyricum și Clostridium paraputrificum. 

 

Tipul microorganismelor influențează în mod semnificativ producția de biogaz, locurile de 

prelevare a acestora fiind diverse. În studiile analizate, microorganismele au fost prelevate din 

nămoluri de epurare, din compost de deșeuri animaliere și din ape uzate. 

 

În urma finalizării studiului privind stadiul actual al cunoaşterii în domeniul producţiei de hidrogen 

prin fermentarea anaerobă a biomasei cu conţinut ridicat de lignoceluloză, au fost definite 

principalele obiective ale propriilor cercetări: 

- Concepția și realizarea unui studiu experimental în sticle de cultură cu microorganisme 

prelevate dintr-un mediu natural anaerob, reprezentat de un lac termal; 

- Elaborarea unei metodologii de cercetare cât mai precise, care să permită evaluarea 

complexă din punct de vedere cantitativ şi calitativ, atât a biogazului produs cât și a 

modificărilor din mediul de cultură; 

- Studierea efectului pH-ului asupra volumului de biogaz produs; 

- Realizarea unor modele matematice care să permită descrierea procesului de fermentare 

anaerobă a biomasei cu conţinut ridicat de lignoceluloză din punct de vedere al 

producţiei de biogaz, al ponderii hidrogenului în biogaz şi al producţiei de hidrogen;  

- Identificarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului de fermetare anaerobă, astfel 

încât să asigure producția maximă de biogaz, respectiv de hidrogen. 

 

Un aspect important al studiului bibliografic, este reprezentat de faptul că au fost identificate 

numeroase laboratoare de cercetare în Uniunea Europeană, care au fost avute în vedere pentru 

realizarea unui stagiu de mobilitate și de pregătire doctorală. Acest stagiu, a fost realizat la 

”Helmholtz Zentrum für Umweltforschung din Leipzig (Centrul de Cercetare Helmholtz).  
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3. STUDIUL EXPERIMENTAL 

 

3.1. Consideraţii generale 
 

Majoritatea studiilor experimentale privind producerea hidrogenului prin fermentarea anaerobă a 

biomasei solide cu conţinut ridicat de lignoceluloză, realizate până în prezent, au utilizat 

microorganisme provenite din nămoluri de epurare, bălegar și din ape uzate. Câteva asemnea studii 

sunt: (Reilly, 2014; Monlau, 2015; Song, 2014; Fan, 2006; Arreola-Vargas, 2015; Sathyarayanan, 

2014).  

 

În acest studiu s-au utilizat microorganisme provenite dintr-un mediu natural, prelevate dintr-un lac 

termal. Acest aspect reprezintă o abordare originală a studiului. 

 

Studiul a fost conceput și realizat în mare parte, la Zentrum für Umweltforschung – UFZ Helmholtz 

Centre (Centrul de Cercetare a Mediului), din Leipzig, Germania. Ulterior, prelucrarea şi 

interpretarea datelor au fost realizate la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

 

Metodologia de cercetare experimentală (Teleky et al., 2015a), este complexă şi constă în 

parcurgerea unui număr mare de activităţi, care sunt prezentate în figura 3.1.  

 

 
Fig. 3.1. Schema simplificată a experimentului 

BIO_L - Biomasă cu conţinut ridicat de lignoceluloză; MED_C - Mediu de cultură;  

MICRO - Microorganisme 
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Activităţile premergătoare studiului experimental propriu-zis sunt: 

- A1. Recoltarea şi procesarea iniţială a nămolului; 

- A2. Prepararea mediului de cultură; 

- A3. Prepararea substratului.  

 

Prin recoltarea şi procesarea iniţială a nămolului au fost obţinute miroorganismele responsabile de 

fermentarea anaerobă, respectiv de producerea hidrogenului. Prin prepararea mediului de cultură 

(MED_C) s-au asigurat condiţiile de viaţă ale microorganismelor. Prin prepararea substratului 

(BIO_L) s-au asigurat condiţiile de hrană ale microorganismelor. 

 

Mediul de cultură, notat prin (MED_C), reprezintă o soluţie lichidă cu o compoziţie chimică şi un 

pH, propice dezvoltării microorganismelor, iar substratul, notat prin (BIO_L) reprezintă biomasa 

solidă cu conţinut ridicat de lignoceluloză, procesată în prealabil pentru a se constitui în hrana 

microorganismelor. În cadrul experimentului, biomasa a fost reprezentată de paie de grâu. 

 

Studiul experimental a constat într-o succesiune de experimente similare, repetate succesiv, pe 

parcursul cărora au fost realizate de fiecare dată aceleaşi determinări calitative şi cantitative, menite 

să permită evaluarea complexă a procesului de fermentare anaerobă a biomasei. 

 

Fiecare experiment a fost precedat de o activitate pregătitoare: 

- A4. Prepararea sticlelor de cultură. 

 

În această etapă, mediul de cultură (MED_C), substratul (BIO_L) şi microorganismele (MICRO) 

sunt introduse în sticle de cultură, printr-o metoda anaerobă consacrată de manipulare, denumită 

metoda Hungate (Hungate & Macy, 1972). 

 

În sticlele de cultură, a fost studiat fenomenul de producere a hidrogenului prin fermentarea 

anaerobă a biomasei cu conţinut ridicat de lignoceluloză, prin următoarele activităţi: 

-   A5. Analiza vizuală; 

-   A6. Analiza cantitativă a gazului acumulat; 

-   A7. Extragerea de probe pentru analize ulterioare; 

-   A8. Analiza calitativă a gazului acumulat; 

-   A9. Analiza pH-ului mediului de cultură; 

- A10. Analiza calitativă a mediului de cultură; 

- A11. Analiza genetică. 

 

În urma acestor activităţi s-au colectat diverse date, care prin prelucrare permit caracterizarea 

procesului de producere a hidrogenului prin fermentarea anaerobă a biomasei. 

 

După fiecare experiment este realizată o activitate specifică, care asigură continuitatea 

experimentelor: 

- A12. Transfer microorganisme. 

 

În continuare este descrisă metodologia experimentală parcursă pentru realizarea experimentului, 

prin prezentarea detaliată a fiecărei activităţi în parte. 
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În figura 3.2 sunt prezentate activităţile constitutive ale experimentului repetitiv, evidenţiate prin 

culoarea violet, împreună cu rezultatele (produsele, sau datele) obţinute în urma fiecărei activităţi în 

parte. Rezultatele intermediare ale experimentului, care deşi reprezintă produsele unor activităţi 

distincte, au fost procesate ulterior în cadrul altor activităţi, au fost evidenţiate prin haşuri înclinate 

de culoare portocalie, iar rezultatele finale ale exeprimentului, care reprezintă practic datele finale 

obţinute în cadrul experimentului, au fot evidenţiate prin haşuri rectangulare de culoare roşie.  

 

 
Fig. 3.2. Desfășurarea activităților în timpul experimentelor 

 

Prin reprezentarea activităţilor şi rezultatelor intermediare şi finale ale acestora, respectiv ale 

experimentului, s-a urmărit prezentarea unei imagini globale asupra experimentului şi asupra 

rezultatelor obţinute în acesta. 

 

Sticlele de cultură au fost preparate prin introducerea substratului (paiele de grâu), a mediului de 

cultură (DSMZ 640 modificat) și a microorganismelor (probe nămol sau transfer de 

microorganisme din experimente anterioare de [106 microorganisme]).  

 

Analizele principale care au fost efectuate asupra sticlelor de cultură au fost: 

- Vizuală (culoare și turbiditate mediu, nivel degradare substrat); 

- Cantitativă privind biogazul produst (volum mediu zilnic și volum total gaz); 
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- Calitativă privind biogazul (determinarea ponderilor N2, CO2, H2, CH4); 

- Analiza pH-ului; 

- Calitativă privind compoziţia mediului de cultură lichid (glucoză, a. formic, a. acetic, a. 

lactic, a. n-butiric, etanol, 1,2-propandiol); 

- Analiza genetică (nefinalizată).  

 

3.2. Modul de realizare a experimentelor 
 

Schema de realizare a măsurătorilor, în cadrul experimentului repetitiv, este prezentată în figura 3.1.  

 

 

Fig. 3.3. Schema de realizare a măsurătorilor în cadrul experimentului  

  

Activităţile din cadrul experimentului, care au presupus realizarea de determinări experimentale 

sunt: 

-   A5. Analiza vizuală (determinarea culorii, turbidităţii şi degradării substratului) 

-   A6. Analiza cantitativă a gazului acumulat (determinare cantitate de biogaz) 

-   A7. Extragerea de probe pentru analize ulterioare 

-   A8. Analiza calitativă a gazului acumulat (determinarea compoziţiei biogazului) 

-   A9. Analiza pH-ului mediului de cultură (determinare pH) 

- A10. Analiza calitativă a mediului de cultură (determinarea compoziţiei) 

- A11. Analiza genetică (determinarea naturii microorganismelor) 

 

Activităţile A11. „Analiza genetică”, au fost evidenţiate pe figura 3.3 prin haşură, deoarece în 

cadrul experimentului nu au fost finalizate toate determinările aferente. Definitivarea acestora 

reprezintă una din direcţiile propuse pentru continuarea cercetărilor. 

 

Se observă că analizele A6. „Analiza cantitativă a gazului acumulat” au fost realizate la intervale de 

2-3 zile, iar restul analizelor au fost efectuate săptămânal, deoarece presupun costuri ridicate. 

 

Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4 

Timp 

A5 

A6 

A5 A5 A5 A5 

A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 

A7 A7 A7 A7 A7 

A8 A8 A8 A8 A8 

A9 A9 A9 A9 A9 

A10 A10 A10 A10 A10 

A11 A11 A11 A11 A11 

A6 A6 
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Toate experimentele efectuate au avut la bază proceduri de măsurare, elaborare în cadrul 

experimentului, aparatele de măsură şi principalele determinări (măsurători) realizate, fiind 

prezentate în tabelul 3.1. 

 

Tabel 3.1.  Analize efectuate și aparatele utilizate 

  A5. Analiză vizuală A6. Măsurarea 

cantității de gaz 

A8. Măsurarea 

compoziției de gaz 

A9. Analiză 

pH 

A10. Măsurarea 

compoziţiei mediului 

A
p

a
ra

te
 

u
ti

li
za

te
 

Aparat de 

fotografiat 
U.M. 

Contor cu 

coloană de 

lichid 

U.M. 
Gaz 

cromatografie 
U.M. 

pH 

metru 
U.M. 

Cromatografie de 

lichide de înaltă 

performanță 

U.M. 

D
et

er
m

in
ă
ri

 (
m

ă
su

ră
to

ri
) 

re
a
li

za
te

 

Culoarea mediului - Dif. nivel cm H2 % 
valoare 

pH 
- Etanol mg/l 

Turbiditatea 

mediului 
-   O2 %   Glucoză mg/l 

Culoarea paielor -   N2 %   Acid lactic mg/l 

Semne de degradare 

a paielor 
-   CH4 %   Acid formic mg/l 

    CO2 %   Acid acetic mg/l 

        Acid propionic mg/l 
        Acid izobutiric mg/l 

        Acid butiric mg/l 

        Acid izovalerianic mg/l 

        Acid valeric mg/l 

 

O caracteristică importantă a studiului experimental, este că a fost realizat în sticle de cultură. 

 

Pentru prepararea sticlelor de cultură, ca şi toate procedurile de prelevare a probelor din sticlele de 

cultură, se realizează prin metoda Hungate de manipulare a mediilor care conţin microorganisme 

anaerobe, având în vedere că acestea trebuie protejate de expunerea la oxigen. 

 

In literatura de specialitate, au fost identificate două variante ale metodei Hungate de manipulare a 

probelor anaerobe. 

 

Prima variantă a metodei (Aranki, 1969), constă în utilizarea unei camere din material plastic, din 

inetriorul căreia oxigenul este evacuat și în care operatorul poartă o mască de oxigen sau lucrează 

prin intermediul unor mănuși. Aceste camere sunt prevăzute cu un dispozitiv de absorbție a O2.  

 

A doua variantă a metodei (Macy, 1972), este bazată pe utilizarea unor vase de cultură din care 

aerul este evacuat cu ajutorul unui flux de gaz care nu conține oxigen. Pentru închidere se utilizează 

dopurile de cauciuc butilic.  

 

Sticlele de cultură sunt realizate din sticlă termorezistentă şi au gâtul manufacturat într-o o 

construcţie specială care perimite închiderea cu dopuri butilice prin care se poate introduce acul de 

seringă.  
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Sticle de cultură şi dopuri butilice, de tipul celor utilizate în studiul experimental, împreună cu un 

închizător şi un deschizător de dopuri butilice, sunt prezentate în figura 3.4. 

 

 
Fig. 3.4. Sticle de cultură şi dopuri butilice 

a. Sticle de cultură; b. Dopuri butilice;  

c. Închizător de dopuri butilice; d. Deschizător de dopuri butilice 

 

Pentru extragerea de probe din aceste sticle de cultură se utilizează seringi de unică folosință 

umplute cu un gaz din a cărui compoziţie lipseşte O2. De regulă se utilizează azot.  
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3.3. Recoltarea probelor de nămol 
 

Procedura de recoltare a probelor de nămol, este prezentată schematic în figura 3.5. 

 
 

18.04.2011, Lacul Héviz (Ungaria) 

Proba Sediment  
(din zona de mijloc) 

A1. Recoltare probe nămol 

Proba Typha  
(din zona cu papură, margine) 

A1.1.Procesare iniţială probe nămol 

Transportate în Germania (Leipzig) 

Depozitare 

Din două zone diferite 

pH 7,1-7,2; 29°C 

2 m adâncime 

Congelator (-20°C) 

Probe nămol congelate 

(Typha şi Sediment) 

0,5 m adâncime 

 

Fig. 3.5. Schema procedurii de recoltare a probelor de nămol 

 

Probele au fost prelevate din lacul Héviz (Ungaria), în data de 18 aprilie 2011. Héviz este o stațiune 

situată în regiunea Zala din vestul Ungariei, la 5 km de lacul Balaton și la 193 km de Budapesta. 

Lacul Héviz este lacul termal natural cu cea mai mare suprafață din lume,  iar locaţia acestuia este 

prezentată în figura 3.6.  

 

 
Fig. 3.6. Locaţia lacului Héviz în Europa (Google Maps) 
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Lacul este de origine vulcanică cu multe efecte terapeutice recunoscute, şi prezintă caracteristicile 

indicate în tabelul 3.2. 

 

Tabel 3.2. Caracteristicile lacului termal Héviz 

Parametrii caracteristici Valoare U.M. 

Coordonate geografice 46.7680 N; 17.2487 E ° 

Suprafața lacului 47500  m2 

Adâncimea maximă a apei 38  m 

Debit 440  l/s 

Ieșirea apei Canalul Heviz - 

Compoziție S, Ra, CO, Ca, Mg - 

Temperatura apei vara 33 – 36  ˚C 

Temperatura apei iarna 23 – 25  ˚C 

 

Probele au fost prelevate din două locuri diferite, respectiv dintr-o zonă marginală, cu vegetație de 

papură (familia Typhacee), motiv pentru care locaţia a fost denumită şi etichetată „Typha” și din 

zona centrală, denumită şi etichetată „Sediment”. Caracteristicile locurilor de prelevare a probelor 

de nămol, sunt prezentate în tabelul 3.3. 

 

Tabel 3.3.  Caracteristicile locurilor prelevării probelor de nămol 

Denumire Adâncimea de prelevare Condiții de prelevare Coordonate geografice 

Typha 0.5 m Temperatura apei: 29 ˚C 46.787362 N, 17.191856 E 

Sediment 2 m pH-ul apei: (7.1-7.2) 46.787302 N, 17.192357 E 

 

Poziţia locurilor din care a fot realizată prelevarea probelor de nămol, este indicată prin săgeţi, în 

figura 3.7. 

 

 

Fig. 3.7.  Lacul termal Héviz (www.heviz.hu) 

 

http://www.heviz.hu/
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Probele au fost transportate la Zentrum für Umweltforschung – UFZ Helmholtz Centre (Centrul de 

Cercetare a Mediului), din Leipzig, Germania și au fost depozitate, timp de aproximativ 1 an, la 

temperatura de -20°C până la începerea experimentului. 

 

 

3.4. Procesarea inițială a probelor de nămol 
 

Schema procedurii de procesare iniţială a probelor de nămol, care a fost parcursă o singură data, la 

iniţierea experimentului, este prezentată în figura 3.8. 

 
 

A1.1. Procesare iniţială probe nămol 

Probe nămol congelate  

(Typha şi Sediment) 

Eşantionare cantitativă nămol 

O singură dată 

Câte două eşantioane din fiecare probă 

Eşantioane nămol (2-3) g 

Eşantionare în funcţie de conţinutul de microorganisme 

O singură dată 

Eşantioane nămol [106 microorganisme/ml] 

Microscop Axio Vision 4.8 

 
Camera de numărat Thoma 

Dimensionare eşantion [10
6
 microorganisme/ml] 

A4. Preparare sticle de cultură 
 

Fig. 3.8. Schema procedurii de procesare inițială a probelor de nămol 

 

Din ambele probe (Typha și Sediment), au fost prelevate câte două eșantioane de 2-3g de nămol, din 

probele originale, prelevate din lac şi conservate în congelator.  

 

Cele două eşantioane, au fost procesate astfel încât să conţină acelaşi număr de microorganisme 

(106 microorganisme/ml), atât în proba iniţială cât şi ulterior, pe tot parcursul experimentului.  

 

Numărarea microorganismelor, în cadrul fiecărui eşantion, a fost realizată cu ajutorul unui 

microscop Axio Vision 4.8., echipat cu o cameră de numărat AxioCam MRc. Numărarea efectivă a 

microorganismelor a fost realizată prin utilizarea tehnicii camerei de numărat Thoma (Thoma 

Counting Chamber).  
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Microscopul utilizat, prezentat în figura 3.9., poate fi utilizat atât în domeniul medicinei cât și în 

cercetare biologică. Microscopul permite inclusiv vizualizarea și prezentarea imaginilor în mai 

multe dimensiuni.  

 

 
Fig. 3.9.  Microscop Zeiss – echipat cu AxioCam MRc 

(Cameră de numărat - Thoma Counting Chamber) 

 

Caracteristicile camerei de numărat sunt:  

- Adâncimea camerei: 0.1 mm; 

- Dimensiunea zonelor rectangulare mici: 0.0025 mm2; 

 

Grila de numărat este împărțită în 5 zone amplasate în cruce, fiecare zonă fiind împărțită în 16 

pătrate, divizate la rândul lor în câte 16 mini pătrățele, conform schemei prezentate în figura 3.10. 

 

  

Fig. 3.10. Schema camererei de numărat Thoma (Thoma cell counting chamber, url: 

http://insilico.ehu.es/counting_chamber/thoma.php) 

 

http://insilico.ehu.es/counting_chamber/thoma.php
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Procesarea iniţială a probelor de nămol, a fost realizată într-o cameră anaerobă din vinil, denumită 

şi anaerobox. Camera anaerobă utilizată în cadrul experimentului a fost de Typ B (Coy Laboratory 

Products Inc., Michigan, USA) şi este prezentată în figura 3.11.  

 

 
Fig. 3.11. Camera anerobă (http://www.coylab.com/vinyl.htm ) 

 

Camerele anaerobe din vinil conţin o atmosferă fără oxigen, reprezentând un amestec de 95% N2  și 

5% H2.  

 

Camerele anaerobe permit realizarea de manipulări diverse, cu asigurarea unor condiţii perfect 

anaerobe şi fără modificări ale compoziţiei atmosferei din interior. Toate manipulările sunt realizate 

cu ajutorul unor mănuşi de construcţie specială, ataşate acestor camere. 

 

Sticlele de cultură au fost deschise în camera anaerobă, iar în acestea au fost introduse probele de 

sediment. În fiecare sticlă de cultură au fost introduse (2-3) g de sediment prelevat din lac, astfel 

încât să conţină 106 microorganisme/ml. 

 

Ulterior, între experimente, la fiecare transfer al microorganismelor, în noile culturi s-a adăugat 

acelaşi număr de microorganisme (106 microorganisme/ml), preluate din mediul de cultură 

disponibil la sfârşitul fiecărui experiment anterior.   

 

Volumul mediu de cultură care conține numărul necesar de microorganisme (MO) se determină cu 

relația (3.1): 

V1 = x1/x2 · V2       (3.1) 

unde: 

- x1 = 106 MO/ml – Numărul de MO dorit în noua cultură  

- x2 [MO/ml]  – Numărul de MO din cultura precedentă  

- V1 [ml]   – Volumul necesar pentru adăugare din cultura precedentă  

- V2 [ml]  – Volumul de mediu de cultură inoculat în noua cultură 

 

În conformitate cu relația (1), este calculat volumul de cultură care trebuie inoculat în sticlele de 

cultură de 50 ml sau 100 ml, care conțin deja sursa de celuloză, mediul și aditivii necesari.  

 

Transferul microorganismelor a fost realizat cu ajutorul unei seringi cu ace sterile care se umple de 

10 ori cu azot epurat sub banca sterilă (Hungate, 1969; Hungate 1973).  

 

Banca sterilă permite manipularea sticlelor de cultură în condiții perfect sterile. Sticlele de cultură 

înainte de fiecare analiză au fost îmbibate cu alcool etilic, aprinse cu ajutorul unei aprinzător. Pentru 

menținerea condițiilor anaerobe, seringile de unică folosință, înainte de utilizare, au fost umplute de 

10 ori cu azot după care s-au putut preleva probele pentru diversele analize. 

 

http://www.coylab.com/vinyl.htm
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Banca sterilă utilizată în cadrul experimentelor a fost de la Heraeus (HeraSafe) prezentată și în 

figura 3.12. 

 

 
Fig. 3.12. Banca sterilă utilizată, cu seringa specială utilizată la umplerea seringilor cu azot, 

arzător, alcool etilic, sticle de cultură și aparatul de măsură a cantităţii de biogaz 
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3.5. Transferul microorganismelor 
 

Schema proceselor de transfer a microorganismelor, realizată între experimente, este prezentată în 

figura 3.13. 

 

 

Fig. 3.13. Schema procedurii de transfer a microorganismelor 

 

După finalizarea primului experiment, realizat cu probe de sediment preluat direct din lac, între 

celelalte experimente, a fost realizat transferul de microorganisme din experimentele anterioare. 

 

Microorganismele au fost transferate în mediu lichid şi au fost numărate cu ajutorul aceluiaşi 

microscop echipat cu o cameră de numărat, care a fost utilizat şi la procesarea iniţială a probelor de 

nămol. 

 

Cantitatea de mediu de cultură prelevat pentru transfer a fost în jur de 0,5μl dar la fiecare 

experiment și la diferitele culturi fiecare cantitate a variat în funcție de diversitatea 

microorganismelor în culturi. 

 

Procesul de transfer a fost efectuat ca și în cazul celorlalte experimente cu ajutorul metodei 

Hungate, în condiții sterile. 

 

La fiecare sfârșit de experiment după stagnarea producției de gaz, s-a prelevat o cantitate mică din 

sticla de cultură, și cu ajutorul microscopului și camerei de numărat Thoma, s-a calculat numărul de 

microorganisme, respectiv cantitatea necesară pntru transfer, astfel încât să fie menținută 

caracteristicile sticlelor de cultură și menținerea microorgansimelor aflate în culturi.  

 

Exp 1 

... 

Timp 
Exp 2 Exp 3 Exp 4 Exp 13 Exp 11 Exp 12 

Sediment – inițiere experiment 

Transfer 
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3.6. Prepararea substratului 
 

Schema procedurii de preparare a substratului, este prezentată în figura 3.14. 

 

 

Fig. 3.14. Schema procedurii de preparare a substratului 

 

Biomasa cu conţinut ridicat de lignoceluloză, constituie substratul pentru realizarea experimentului 

şi este reprezentată de paie de grâu.  

 

Pentru a fi utilizate în cadrul experimentului, paiele au fost supuse unei proceduri de prelucrare 

constând în mai multe etape: 

- Mărunţirea paielor; 

- Eşantioanarea paielor; 

- Introducerea paielor mărunţite şi cântărite în sticlele de cultură  

- Adăugarea de apă peste paie; 

- Incubarea; 

- Strecurarea şi evacuarea apei; 

- Sterilizarea substratului. 

 

Mărunţirea paielor s-a realizat într-o moară cu ciocane în care s-au obţinut bucăți de paie cu lungimi 

de (1-4) cm. Această mărunțire a paielor s-a efectuat de câteva ori pe durata experimentelor. 

 

Eşantionarea paielor, în cantităţi de câte de câte 500 mg pentru fiecare sticlă de cultură, s-a realizat 

prin cântărire cu ajutorul unei balanţe analitice cu picioare reglabile, folie de protecție din plastic, 

afisaj LCD, calibrare internă, funcția tară şi precizie de 0.1 mg, prezentată în figura 3.15. 
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Fig. 3.15. Balanță analitică de laborator 

 

Paiele mărunţite şi cântărite au fost introduse în sticlele de cultură, după care peste paie s-a adăugat 

un volum de 5 ml de apă de reţea. 

 

Sticlele de cultură care conţin paie mărunţite (500 mg) şi apă (5 ml) au fost închise ermetic în 

camera anaerobă, cu dopuri butilice. 

 

Imediat după închiderea ermetică, sticlele de cultură au fost transferate într-un incubator de tip 

Thermo Scientific 51015265 (T 6120), din Seria Heraeus® 6000  şi prezentat în figura 3.16. 

 

 
Fig. 3.16. Incubator Thermo Scientific 

 

Aceste incubatoare sunt construite pentru a menține o temperatură constantă, setată în prealabil. 

Volumul spațiului de lucru este de (94-107) l, iar temperatura maximă este de 300°C. Variaţia 

admisă a temperaturii în timp este de maxim 0.5°C. 

 

Sticlele de cultură au fost incubate timp de 24 ore, la temperatura de 55°C, temperatura la care a 

fost derulat întregul studiu. Rolul incubării este de a permite dezvoltarea accelerată a sporilor şi 

microorganismelor existente pe paie, în condiţiile de realizare a experimentului. 

 

După finalizarea procesului de incubare, sticlele de cultură au fost introduse din nou în camera 

anaerobă, au fost deschise, iar apa care conţine sporii şi microorganismele dezvoltate prin incubare, 

a fost strecurată şi evacuată, iar sticlele de cultură au fost reînchise cu dopuri butilice şi inele de 

aluminiu. 

 

Ultima etapă de preparare a substratului biomasic pentru experiment a constat în sterilizarea paielor 

într-o autoclavă, la temperatura de 121°C şi presiunea de 2 bar, timp de 30 minute. Scopul 

sterilizării este distrugerea integrală a sporilor şi microorganismelor, astfel încât la experiment să nu 

participe decât microorganismele producătoare de hidrogen.  
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3.7. Prepararea mediului de cultură 
 

Schema procedurii de preparare a mediului de cultură, este prezentată în figura 3.17. 

 
 

Mediu de cultură DSMZ 640 modificat 

Sticlă de 1000 ml 

 

5 s 

Cuptor cu microunde 

 

Fierbere 

30 minute cu N2 gaz 

 
Butelii de azot gazos 

 

Răcire 

Recipiente speciale  

 

Anaerobbox (N2:H2 ca. 98%:2%), cu cilindru 

 

Măsurare 

Autoclavă 

 

Sterilizare 

121°C, 3 min, 2 bari 

Răcire 

 
La temperatura mediului ambiant 

Bancă sterilă 

 

Adăugarea soluțiilor preparate 

Cisteină 0,75g/l, NAOH 0,5 g/L 

Mediu de cultură  

A4. Preparare sticle de cultură 

Preparare mediu la Departamentul de Microbiologie-UFZ 

A2. Preparare mediu de cultură 

pH 7 

Diverse cantități în funcție de necesitate 

 

 
Fig. 3.17. Schema procedurii de preparare a mediului de cultură 

 

Mediul de cultură a fost preparat la centrul Helmholtz, Departamentul de Microbiologie - UFZ de la 

Leipzig, în sticle cu capacitatea de 1000 ml, pentru utilizări în diverse scopuri. 

 

Pentru utilizarea în cadrul studiului experimental, mediul de cultură standard, a fost modificat, 

eşantionat și sterilizat.  
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Pentru a fi utilizat în cadrul experimentului, mediul de cultură a  fost supus unei proceduri de 

prelucrare constând în mai multe etape: 

- Fierbere; 

- Răcire; 

- Eşantionare; 

- Sterilizare; 

- Răcire; 

- Modificarea compoziţiei. 

 

Mediul de cultură de bază, utilizat, a fost DSMZ 640 (mediu caldicellulosiruptor).  

 

Fierberea acestui mediu de cultură a fost realizată în cuptorul cu microunde timp de 5 secunde, după 

care s-a realizat răcirea cu azot gazos, timp de 30 minute. Scopul acestor operaţii a fost eliminarea 

oxigenului din mediul de cultură. 

 

Mediul de cultură procesat prin fierbere şi răcire, a fost eşantionat în camera anaerobă, închis cu 

dopuri butilice şi depozitat în recipiente cu diverse capacităţi pentru diverse utilizări ulterioare. 

Mediul de cultură neutilizat a fost menținut la temperatura mediului ambiant. 

 

În continuare, mediul de cultură eșantionat, a fost sterilizat în autoclavă, timp de 30 minute, la 

temperatura de 121 °C şi la presiunea de 2 bar, după care a fost lăsat să se răcească în mediul 

ambiant. 

 

Pentru adaptarea mediului de cultură standard, la particularităţile acestui studiu, mediul de cultură 

DSMZ 640 a fost modificat: 

- S-a adăugat cisteină, ca sursă de sulf în vederea reducerii posibilelor urme de oxigen.  

- S-a adăugat NaOH, pentru ajustarea pH-ului la valoarea 7.3 deoarece mediul de cultură 

DSMZ 640 are pH acid în intervalul (4-5). 

 

Cisteina şi NaOH, au fost preparate prin dizolvare în 25 ml de apă ultrapurificată. 

 

Caracteristicile mediului de cultură DSMZ 640 modificat, sunt prezentate în tabelul 3.4. 

 

Tabel 3.4. Mediu de cultură DSMZ640 modificat 

Componenți 
DSMZ 640 

(Modificat) 

Apă distilată [ml] 1000.00 

NH4Cl [g] 0.90 

NaCl [g] 0.90 

MgCl2 · 6H2O [g] 0.40 

KH2PO4 [g] 0.75 

K2HPO4 [g] 1.50 

Peptonă [g] 1.00 

Extract de drojdie [g] 0.50 

Soluție de oligoelemente SL-10 (DSM 320) [ml] 1.00 

FeCl3 · 6H2O [mg] 2.50 

Paie [g] 0.25 

NaOH [g] 0.50 

Cisteină– HCl · H2O [g]  0.75  

Resazurin [mg] 0.50 

 

Acest mediu a fost folosit într-o formulă modificată, deoarece în cadrul experimentului s-au utilizat 

paie ca sursă de celuloză, iar cisteina a fost adăugată separat, ulterior adăugării mediului de cultură, 

deoarece cisteina nu poate fi autoclavată. 
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Toate manipulările au fost realizate anaerob (în camera anaerobă) şi sterilă (în bancă sterilă). 

 

3.8. Prepararea sticlelor de cultură 
 

Schema procedurii de preparare a sticlelor de cultură, este prezentată în figura 3.18. 

 

 
Fig. 3.18. Schema procedurii de preparare a sticlelor de cultură 

 

Proceduri de preparare a sticlelor de cultură constă din următoarele etape:  

- Adăugare substrat; 

- Adăugare mediu de cultură; 

- Adăugare microorganisme. 

 

După transferul microorganismelor, culturile sunt incubate la 55°C timp de aproximativ 3-4 

săptămâni înainte de o nouă inoculare cu mediu proaspăt. În acest timp sunt utilizate diferite metode 

pentru a analiza dezvoltarea microorganismelor și deasemenea procesul de descompunere a paielor.  

 

Procedurile de preparare a substratului şi a mediului de cultură, ca şi de procedura de procesare 

iniţială a probelor de nămol, respectiv procedura de transfer a microorganismelor, cele două 

proceduri prin care se asigură adăugarea de microorganisme în experiment, au fost prezentate 

anterior. 

 

După prepararea sticlelor de cultură, începe derularea procesului de producere a hidrogenului prin 

fermentare anaerobă a biomasei cu conţinut bogat în lignoceluloză. 
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3.9. Analiza vizuală 
 

Schema procedurii de realizare a analizei vizuale, a procesului de fermentare anaerobă a biomasei, 

prin care se produce de biogaz cu concentraţie ridicată de hidrogen, este prezentată în figura 3.19. 

 

 
Fig. 3.19. Schema procedurii de realizare a analizei vizuale 

 

Evaluarea vizuală a gradului de degradare a paielor de grâu, precum şi aspectul mediului de cultură 

au fost evaluate săptămânal, prin realizarea de fotografii care să documenteze modul de desfăşurare 

a studiului experimental.  

 

Turbiditatea mediului de cultură a fost evaluată prin încadrarea în următoarele categorii: limpede, 

uşor tulbure şi tulbure.  

 

Aspectul mediului de cultură a fost evaluată prin încadrarea în următoarele categorii: deschis, 

mediu, închis. 

 

Nivelul de degradare a substratului a fost evaluată prin încadrarea în următoarele categorii: 

nedegradat, uşor degradat, degradat. 
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3.10. Determinarea cantității de biogaz acumulat 
 

Schema procedurii de determinare a cantităţii de biogaz acumulat, este prezentată în figura 3.20. 

 
 

Volum normalizat total 

de gaz acumulat [mlN] 

Calculare volum normalizat 

de gaz acumulat [mlN] 
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Măsurare volum gaz acumulat 

Volum normalizat mediu zilnic 
de gaz acumulat [mlN] 

A6. Determinarea cantităţii de gaz acumulat 

Contor cu 

coloană de lichid 

 

Condiţii cunoscute de  p şi t 

Relaţii de calcul 

Cantitatea de gaz extrasă pt. 

GC (1 ml gaz) 

Cantitatea de lichid extrasă pt. 

pH, HPLC și analize genetice 
(1 ml lichid) 

Stocarea (înrergistrarea) datelor 

Volum gaz acumulat 
[cm coloană de lichid] 

Sticle de cultură (Mediu + Microorganisme + Substrat + Gaz) 

Anaerobic digestion with production of H2 

 
Fig. 3.20. Schema procedurii de determinare a cantităţii de biogaz acumulat 

 

Metoda utilizată pentru determinarea volumului de biogaz produs prin fermentarea anaerobă a 

biomasei, este o metodă rapidă și relativ simplă, permiţând comparaţia uşoară a producţiei de 

biogaz din experimentele realizate (Teleky et al., 2013). 



64 
 

În procesul de fermentare anaerobă a biomasei, cantitatea de biogaz acumulată a fost măsurată cu 

ajutorul unui contor cu coloană de lichid prezentat în figura 3.21.  

 

 
Fig. 3.21. Aparat pentru măsurarea cantităţii de gaz acumulat în sticlele de cultură 

 

Principiul de măsură cu ajutorul acestui aparat se bazează pe faptul că deplasarea lichidului barieră 

din tubul înclinat al aparatului, este proporţională cu volumul de gaz care intră din sticla de cultură 

în aparatul de măsură, la deschierea ventilului 1. Lichidul din tubul înclinat conţine 50 g/l NaCl, 

1.25 g/l acid citric și 250 ml de apă deionizată, conform ISO/ DIN 14853, 1997. 

 

Schema de principiu a sistemului de măsură a cantităţii de biogaz acumulat în sticlele de cultură, 

este prezentată în figura 3.22. 

 

 
Figura 3.22. Prezentare schematică aparat de măsurat cantitatea de biogaz 

 

Ventilul 1 reglează accesul biogazului din sticlele de cultură în sistemul de măsură, iar ventilul 2 

permite evacuarea gazelor din sistem, după finalizarea măsurătorilor. 
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Etapele procesului de măsurare sunt prezentate în tabelul 3.5. 

 

Tabelul 3.5. Etapele procesului de măsurare a volumului de biogaz acumulat 

Etape Echipament Descriere 

Sterilizare Alcool etilic 

aprinzător 

Pentru a steriliza dopul sticlei se depune etanol pe dop și se aprinde cu aprinzătorul 

Conectare 

Contor cu 

coloană de lichid 

Sticla de cultură este conectat printr-o canulă la supapa contorului (ventilul 1) care 

este apoi deschisă în timp ce ventilul 2 este închis și astfel este permis accesul 

biogazului din sticlă în sistemul de măsură. Se observă deplasarea lichidului în tubul 

înclinat. 

Citirea deplasării 

lichidului 

Ventilul 1 se închde și deplasarea lichidului se citeşte pe o scară gradată 

Evacuarea 

gazului din 

contor 

Se deschide ventlul 2 şi biogazul este evacuat.  

Repetare 

măsurătoare 

Contor cu 

coloană de lichid 

Procesul de măsurare este repetat până când poziţia lichidului nu se mai modifică în 

tubul înclinat, iar în sticla de cultură presiunea devine cea ambiantă. 

Calcul volum de 

biogaz 

- Pe baza măsurătorilor de deplasare a poziţiei lichidului din tub, se calculează 

volumul de gaz. 

 

Volumul de biogaz este corelat cu deplasarea lichidului din tub, astfel încât prin construcţia 

contorului, lungimii l = 20 cm coloană de lichid îi corespunde ocupă un volum v = 3 ml. Cunoscând 

această caracteristică a sistemului de măsură şi volumul de biogaz (y1 [ml]) prelevat din sticlele de 

cultură pentru analize ale compoziţiei biogazului, volumul brut de biogaz produs prin fermentare 

anaerobă a biomasei (V [ml]), se determină cu relaţia: 
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l
xyV 11  (3.1) 

unde x1[cm] este deplasarea coloanei de lichid.  

 

Volumul normal de biogaz produs (VN [ml]), se determină cu ajutorul relaţiei: 

 VFV NN   (3.2) 

unde FN [ml] este factorul de normalizare, care se determină cu relaţia (Bierwerth, 2001): 
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unde: 

- pu [kPa]  – Presiunea atmosferică; 

- Tu [K]; tu [°C] – Temperatura ambiantă. 

 

Volumul normal de biogaz produs, a fost corectat ţinându-se seama şi de faptul că săptămânal, din 

sticlele de cultură s-a extras câte o cantitate de lichid de 1 ml, pentru determinarea compoziţiei 

chimice a mediului de cultură şi pentru analize genetice. Volumul de lichid extras diminuează 

volumul de lichid rămas în sticla de cultură în momentul măsurării (l1 [ml]) şi indirect, volumul 

disponibil pentru acumularea de biogaz. 

 

Astfel, volumul normal corectat de biogaz produs (VN,n [ml]) se determină cu relaţia: 
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3.11. Extragerea de probe pentru analize ulterioare 
 

Schema procedurii de extragerea probelor pentru analize ulterioare, este prezentată în figura 3.23. 

 

 
Fig. 3.23. Schema procedurii de extragerea probelor pentru analize ulterioare 

 

Din sticlele de cultură au fost extrase săptămânal câte o probă de gaz, având volumul de 1 ml. 

Aceste probe au fost păstrate şi utilizate ulterior pentru determinarea compoziţiei biogazului prin 

cromatografie. 

 

Din sticlele de cultură a fost extrasă săptămânal câte o probă din mediul de cultură de lichid, având 

volumul de 1 ml.  

 

Câte 0.05 ml din lichidul prelevat, s-a utilizat pentru determinarea pH-ului mediului de cultură. 

Determinările de pH au fost realizate imediat după prelevarea probelor. 

 

Câte 0.95 ml din fiecare probă, reprezentând restul volumului rămas, au fost păstrate şi utilizate 

ulterior pentru două tipuri de analize ulterioare: 

- Determinarea compoziţiei chimice a mediului de cultură prin cromatografie de înaltă 

performanţă a lichidului; 

- Analize genetice, în vederea determinării naturii microorganismelor. 
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Atât pentru extragerea probelor de gaz, cât şi pentru extragerea probelor de lichid, s-au utilizat 

seringi de unică folosință. 

 

3.12. Determinarea compoziţiei biogazului prin cromatografie 
 

Schema procedurii de determinare a compoziţiei biogazului prin cromatografie, este prezentată în 

figura 3.24. 

 

 

Compoziţia gazului 
acumulat 

A8. Analiză 

Gaz Cromatografie 

GC 

Gaz cromatograf 
CP-2002P 

La max. 48 h de la 

extragerea probei 

H2 [%] N2 [%] CH4 [%] CO2 [%] 

Probă gaz pt. 

Gaz Cromatografie GC 

 
Fig. 3.24. Schema procedurii de determinare a compoziţiei biogazului prin cromatografie 

 

Cromatogafia gazului, este o metodă precisă de determinare a compoziţiei. Componenții probei de 

gaz se separă între două faze, una staționară și una mobilă. Această separare este rezultatul unor 

procese repetate de sorbție şi desorbție a componenților între faza staționară și faza mobilă. 

 

Prin cromatografie s-a putut determina, în procente volumice, conţinutul biogazului în următoarele 

componente: H2, N2, CO2 şi CH4. În nici un experiment nu a fost evidenţiată prezenţa CH4 în 

biogazul produs prin fermentarea anaerobă a biomasei, astfel încât compoziţia biogazului a fost 

împărţită între ceilalţi trei componenţi: H2, N2, CO2. 

 

Analiza prin cromatografie a compoziţiei biogazului, a fost realizată la maxim 48 h de la prelevarea 

probelor de biogaz. 
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Pentru determinarea compoziției biogazului provenit din sticlele de cultură a fost utilizat Gaz 

Cromatograful HP-2002P echipat cu un detector de conductivitate termică, prezentat în figura 3.25. 

 

 

Fig. 3.25. Gaz Cromatograf CP-2002P 

 

Schema de principiu a cromatografului pentru gaze, este prezentată în figura 3.26.  

 

 

Fig. 3.26. Schema de principiu a cromatografului pentru gaz 

 

În tabelul 3.6. sunt prezentate câteva caracteristici ale cromatografului.  

 

Tabel 3.6. Caracetristici ale cromatografului 

Coloana Tip sită L x ϕ Grosime 
Gaze 

detectate 

Gaz 

transportor 
Detector 

Volumul de 

injecție 

1: 

Sită 

moleculară 

5Å 

30 m lungime 

x 0,53 mm 

Grosimea coloanei de 

ambalare x 25 µm 

H, O, N, 

CH4 
Ar 

de conductivitate 

termică 
200 µl 

2: 
PLOT 

HayeSep A 

15 m lungime 

x 0,53 

Grosimea umpluturii 

coloanei x 20 µm 
CO2 
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Au fost folosite două coloane de separare, care au fost exploatate în paralel.  

Probele gazoase care sunt măsurate se injectează în aparat cu o seringă micrometrică cu ajutorul 

unei pompe de cauciuc într-un port injector care vaporizează proba. Gazul inert care în cazul 

cromatografului utilizat este argonul poartă proba prin coloana care conține faza staționară, acest 

gaz purtător servește ca și fază mobilă. Coloana este inima oricărui gaz cromatograf și sediul 

separării și corectitudinii rezultatului analizei chimice. Detectorul este utilizat pentru a sesiza în 

mod continuu, rapid și cu sensibilitate ridicată tuturor componenților probei. Răspunsul primit este 

afișat pe calculator în funcție de timp (Jäntschi L., 2004). 

 

Calibrarea cromatografului s-a realizat cu diferite gaze de testare. Gazele de testare au fost 

hidrogen, oxigen, dioxid de carbon, azot și metan. Factorii de calibrare (Fc [-]) rezultaţi în urma 

calibrării realizate în data de 14.06.2012, sunt prezentaţi în tabelul 3.7. 

 

Tabel 3.7. Factori de calibrare (Fc) 

Gaze 
Factori de calibrare 

din 14.6.12 

H2 0.2789 

N2 3.0797 

CH4 1.2881 

CO2 0.1448 

 

Pentru oxigen nu este necesară calibrarea, deoarece în aceste probe oxigenul nu este prezent. 

 

Valorile brute rezultate în urma analizei au fost corectate utilizând factorii de calibrare de tipul celor 

prezentaţi anterior şi apoi au fost normalizate. 

 

Pentru analize au fost utilizate flacoane de 20 ml, care au fost închise cu dopuri de cauciuc gri și 

inele de aluminiu (figura 3.27.). Flacoanele au fost umplute timp de 30 de minute cu argon care este 

gazul purtător al cromatografului. 

 

a. b. c.  

Fig. 3.27. Flacoane și închizătoare speciale utilizate la gaz-cromatografie  

(a. flacoane speciale , b. dopuri, c. închizătoare speciale din aluminiu) 

 

Probele de biogaz, extrase din sticlele de cultură, cu volume de câte 1 ml, au fost transferate cu 

ajutorul unei siringi în flacoanele cu argon. Prin această metodă s-a realizat o diluție a probelor de 

1:21.  
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Datele rezultate în urma măsurătorilor au fost prelucrate în vederea determinării participațiilor 

volumice ale componenților (C [%]), cu relația:  

 
10000

v
FCC cm   (3.4) 

unde: 

- Cm– Rezultatul măsurătorii prin gaz cromatografie (valoare citită) 

- v = 20 ml – Mărimea volumului flaconului de gaz cromatografie 

 

 

3.13. Analiza pH-ului mediului de cultură 
 

Schema procedurii de determinare a pH-ului mediului de cultură, este prezentată în figura 3.28. 

 
 

Valoare pH 

A9. Măsurare pH 

pH-metru digital MINILAB H138 

sau benzi de testare 

 

Imediat după extragerea probei 

tprobă = (28 - 30)°C 

Probă pt.  
analiză pH 

 
Fig. 3.28. Schema procedurii de determinare a pH-ului mediului de cultură 

 

Pentru determinarea pH-ului mediului de cultură s-au extras săptămânal câte 0.05 ml din mediul de 

cultură, aceste cantităţi de lichid fiind supuse determinării pH-ului. 

 

Determinarea pH-ului a fost realizată fie cu pH-metrul digital MINILAB H138 ISFET, prezentat în 

figura 3.26, fie cu ajutorul benzilor de testare, prezentate în figura 3.29. 

 

  
Figura 3.29. pH metru digital MINILAB H138 ISFET 

 

Rezoluția de măsură a pH-metrului este 0.01 pH şi se poate calibra la trei valori diferite al pH-ului 

(4, 7 și 10). La toate experimentele pH-metrul a fost calibrat la pH 7. 

 

Calibrarea pH-metrului a fost realizată lunar, pentru a menține precizia ridicată de măsurare a 

aparatului. Calibrarea a fost efectuată prin comparare cu mai multe soluții tampon, care au valoarea 

pH-ului cunoscută. 
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Schema de principiu a pH-metrului, este prezentată în figura 3.30 

 
 

7.00 

22.3°C 

Senzor 

pH 

ISFET 
LCD cu 

temperatură 

 
Figura 3.30. Schema de principiu a pH-metrului digital MINILAB H138 

 

Simultan cu determinarea pH-ului aparatul determină și temperatura lichidului în momentul 

măsurării. În cadrul studiului, temperatura de măsurare a pH-ului a fost de (28-30) °C. 

 

Au mai fost efectuate determinări de pH, prin utilizarea benzilor de testare pH-Fix Macherey- 

Nagel, prezentate în figura 3.31. 

 

  

 
Fig. 3.31. pH Fix, Macherey – Nagel cu domeniul a. 6.0 – 10.0 b. 3.6 – 6.1 

 

Benzile de testare a pH-ului, utilizate în cadrul studiului experimental, au avut domeniul de 

măsurare a pH-ului între (6.0-10.0) sau între (3.6-6.1) aşa cum este indicat în figura 3.32.  
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Fig. 3.32. Coduri de culori de la pH Fix 
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Benzile de testare permit măsurarea rapidă și ușoară a pH-ului, funcţionarea fiind bazată pe reacţia 

chimică dintre soluţia lichidă şi hârtia benzii culoarea obţinută în urma colorării fiind în 

concordanţă cu valoarea pH-ului lichidului. 

 

Dintre cele două metode de determinare a pH-ului, utilizarea pH-metrului este mai precisă, benzile 

de testare fiind utilizate numai când pH-ul lichidului nu s-a încadrat în domeniul de măsură al pH-

metrului. 

 

 

3.14. Determinarea compoziţiei mediului de cultură prin cromatografie 
 

Înaintea realizării propriu-zis a analizei cromatografice a lichidului, se realizează o pregătire 

preliminară a probelor de mediu de cultură lichid, prelevate anterior pentru analiză cromatografică 

şi pentru analize genetice. În urma acestei procesări a probelor prelevate anterior din mediul de 

cultură, se separă partea lichidă care este supusă analizei cromatografice pentru determinarea 

compoziţiei chimice şi partea solidă care conţine microorganismele din mediul de cultură şi care 

este supusă analizelor genetice. Schema procedurii de prelucrare preliminară a probelor de lichid, 

este prezentată în figura 3.33. 

 
 

Centrifugare 

Depozitare 

Probă lichid centrifugat Probă solid centrifugat 

Depozitare 

Analiză genetică  
(identificare microorganisme) 
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Imediat după extragerea probei din sticlele de cultură 

Pregătire cromatografie de înaltă performanţă a lichidului 

(High Performance Liquid Chromatography) 

HPLC 

Congelator -20° C 
Congelator -20° C 

Pipetă automată Eppendorf 

Transferul părţii lichide prin pipetare într-un tub Eppendorf nou 

4°C, 20.817 g, 10 min 

Probă pt. HPLC și  
analize genetice 

Cromatografie de înaltă performanţă a lichidului 

(High Performance Liquid Chromatography) 

HPLC  

Fig. 3.33. Schema procedurii de prelucrare preliminară a probelor de lichid 
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Prima etapă a prelucrării preliminare a probelor prelevate anterior din mediul de cultură, este 

centrifugarea realizată într-o centrifugă de tip Eppendorf 5417R, prezentată în figura 3.34. 

 

 
Fig. 3.34. Centrifugă Eppendorf 5417R 

 

Centrifugarea este realizată imediat după prelevarea probelor din mediul de cultură, la temperatura 

de 4°C, timp de 10 minute. Proba este centrifugată cu o forță maximă relativă de 20.817 G (forța 

gravitațională). 

 

Componenta lichidă rezultată în urma centrifugării, este transferată cu ajutorul unei pipete automate 

Eppendorf de tipul celei prezentate în figura 3.35, într-un vas Eppendorf nou, de tipul celui 

prezentat în figura 3.36. 

 

 

 

Fig. 3.35. Pipete automate Eppendorf Fig. 3.36. Vas Eppendorf 

 

Proba solidă rămâne în vasul Eppendorf în care a fost pipetată iniţial proba lichidă din sticlele de 

cultură, deoarece partea solidă se depune pe fundul vasului. 

 

Probele lichide şi solide, obţinute în urma prelucrărilor preliminare, descrise anterior, sunt 

depozitate în congelator la temperatura de -20°C. 

 

 



74 
 

3.15. Determinarea compoziţiei mediului de cultură prin cromatografie  

 

Determinarea compoziţiei chimice a mediului de cultură, a fost realizată prin cromatografie de 

înaltă performanţă a lichidului (High Performance Liquid Chromatography - HPLC). 

 

Schema procedurii de determinare a compoziţiei chimice a mediului de cultură, este prezentată în 

figura 3.37. 
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i-Acid valeric 
[mg/l] 

Analiză cromatografică de înaltă performanţă a lichidului (HPLC) 

 
Fig. 3.37. Schema procedurii de determinare a compoziţiei mediului de cultură 

 

Probele lichide, congelate în prealabil, până în momentul realizării analizelor cromatografice, 

pentru determinarea compoziţiei chimice a acestora, au fost dezghețate și recentrifugate pentru a 

elimina orice urme de componente solide din faza lichidă, deoarece acestea ar putea bloca coloana 

Cromatografului.  

 

Centrifugarea este realizată imediat după prelevarea probelor din mediul de cultură, la temperatura 

de 4°C, timp de 10 minute, cu o forță maximă relativă de 20.817 G.  
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Din faza lichidă obţinută prin centrifugare, se extrage prin pipetare o cantitate de 150 μl de lichid a 

transferată cu ajutorul unei pipete automate Eppendorf, în sticluțe speciale transparente cu dop 

filetat septum PTFE, de tipul celor prezentate în figura 3.38, care au fost supuse analizei 

cromatografice. 

 

 

Fig. 3.38. Sticle speciale transparente cu dop filetat septum PTFE 

 

Prin cromatografia de înaltă performanță a lichidelor (HPLC) au fost separate şi identificate un set 

de substanţe organice şi anorganice, care fac parte din lichidul analizat. Aparatul utilizat pentru 

HPLC este prezentat în figura 3.39. 

 

 
Fig. 3.39. Aparatului HPLC utilizat 
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Schema de principiu a sistemului de determinare a compoziţiei lichidului prin cromatografie de 

înaltă performanţă, este prezentată în figura 3.40. 

 

 
Fig. 3.40. Schema aparatului HPLC 

 

Pompa din dotarea echipamentului, circulă forțat prin cromatograf, un lichid denumit fază mobilă, 

cu un debit de (1...2) ml/min. Construcţiile tipice ale pompelor din construcţia acestor sisteme, pot 

să asigure o presiune de (400-600) bar. 

 

Injectorul asigură introducerea lichidului mostră în circuitul cromatografului. Volumul injectat în 

cadrul studiului, este de 20 μl. 

 

Coloana este considerată ”inima cromatografului”, iar în faza staționară a coloanei se separă 

componenții probei. Rezistenţele hidraulice ridicate din coloana cromatografului, determină 

funcţionarea acestuia la presiuni ridicate. Temperatura cuptorului a fost de 60°C. Modelul de 

coloană care echipează cromatograful utilizat este Hi-Plex H cu dimensiunile (300 x 7.7) mm, fiind 

produsă de compania Agilent Technologies. Debitul de lichid circulat prin probă este de 0.6 ml/min, 

iar timpul de rulare a unui eșantion este de 40 min. 

 

Detectorul de indice de refracție, este componenta cromatografului care poate detecta moleculele 

individuale care ies din coloană şi poate realiza determinări cantitative privind compoziţia probei.  

 

Calculatorul care echipează cromatograful, pe de-o parte asigură controlul acestuia şi pe de altă 

parte preia semnalul transmis de detector. Acest semnal este prelucrat pe de-o parte calitativ, în 

sensul determinării timpilor de retenţie a compuşilor, mecanism prin care este identificată natura 

componenţilor şi pe de altă parte cantitativ, în vederea determinării cantităţii componenţilor. 

 

Cu ajutorul cromatografului a fost cuantificată prezenţa probelor lichide a etanolului, a glucozei și a 

următorilor acizi organici: acid lactic, acid formic, acid acetic, acid propionic, acid izobutiric, acid 

butiric, acid izovalerianic și acid valeric.  

 

A B 
C 

Pompă Injector 
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PC și procesare dată 
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Componentele probei lichide supuse analizei, sunt detectate la sfârșitul procesului de separare 

cromatografică pe o cromatogramă de tipul celei prezentate în figura 3.41. 

 

 
Fig. 3.41. Exemplu de cromatogramă 

 

Calibrarea pentru corelarea „înălţimii pic-urilor” fiecărui component cu concentraţia acestora, 

exprimată în [mg/l], a fost realizată pentru toate substanțele detectate, cu un standard de amestecare, 

și s-au măsurat concentraţiile componenţilor dintr-un amestec de 13 substanțe, fiecare cu mai multe 

diluții. 
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3.16. Rezultate și discuții 
 

3.16.1. Consideraţii generale 
 

Studiul a constat dintr-o succesiune de 13 experimente, având durata de (22-35) zile fiecare, 

conform tabelulului 3.8.  

 

Tabel 3.8. Durata experimentelor realizate în perioada (05.07.2012 – 23.07.2013) 

 Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp.5 Exp.6 Exp.7 Exp.8 Exp.9 Exp.10 Exp.11 Exp.12 Exp.13 

Durata 

[zile] 
26 30 23 29 31 27 35 36 29 28 31 34 35 

Perioada 
05.07-

30.07 

30.07-

28.08 

28.08-

19.09 

19.09-

17.10 

17.10-

16.11 

16.11-

12.12 

12.12-

16.01 

16.01-

21.02 

21.02-

20.03 

20.03-

16.04 

16.04-

16.05 

16.05-

18.06 

18.06-

23.07 

 

Durata cumulată a experimentelor este de 382 zile, respectiv mai mult de 1 an. 

 

Fiecare experiment a fost realizat cu fiecare din cele 4 culturi considerate: Typha A (Ta), Typha B, 

(Tb), Sediment A (Sa) şi Sediment B (Sb), respectiv cu câte 2 medii de cultură neutre, fără 

microorganisme (negative control) (NC1 şi NC2). 

 

Primele experimente pentru fiecare cultură, au fost realizate cu microorganisme provenite direct din 

sedimentele prelevate din lacul termal, iar următoarele experimente au fost realizate cu 

microorganisme transferate din experimentele anterioare. 

 

În cadrul studiului au fost realizate în total 52 de experimente, câte 13 experimente cu fiecare din 

cele 4 culturi: Ta, Tb, Sa şi Sb, la care se adaugă cele 26 de experimente cu mediile de cultură 

neutre (NC1 şi NC2). 

 

În cele mai multe experimente, pentru toţi parametrii studiați, respectiv cantitatea de biogaz 

produsă, ponderea hidrogenului în biogaz, pH-ul, variaţia compoziţiei mediului de cultură etc., s-au 

obţinut rezultate apropiate, dar au fost identificate şi câteva experimente pentru care rezultatele au 

prezentat abateri importante faţă de celelalte, aceste ultime experimente fiind considerate în 

continuare ca nereprezentative.  

 

Pentru a considera experimentele reprezentative s-a considerat că trebuie să fie îndeplinite simultan 

următoarele 2 criterii:  

- Producţia de biogaz să fie minim 50% din producţia maximă înregistrată; 

- Ponderea hidrogenului în biogazul produs să fie minim 50% din ponderea maximă  

înregistrată. 

 

Producţia specifică maximă de biogaz a fost de 1.28 mlN/ml. Această producţie maximă de biogaz, 

corespunde experimentului 3 cu cultura Sb şi a fost evidenţiată în tabelul 3.10., prin culoarea 

galbenă pe fundal. 

 

Valoarea limită pentru a considera experimentele ca fiind reprezentative conform criteriului 

producţiei minime de biogaz, a fost desemnată producţia de 0.64 mlN/ml, reprezentând 50% din 

producţia maximă înregistrată. Toate experimentele în care producţia de biogaz a depăşit limita 

menţionată au fost considerate reprezentative pentru fenomenul studiat, iar experimentele în care 

producţia de biogaz a fost mai mică sau egală cu această valoare au fost considerate 

nereprezentative. Experimentele nereprezentative au fost evidenţiate în tabelul 3.10., prin culoarea 

gri pe fundal. 
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Ponderea maximă a hidrogenului în biogazul produs a fost 34.07%. Această pondere maximă a 

hidrogenului, corespunde experimentului 13 cu cultura Ta şi a fost evidenţiată în tabelul 3.10., prin 

culoarea galbenă pe fundal. 

 

Valoarea limită pentru a considera experimentele ca fiind reprezentative conform criteriului 

ponderei minime a hidrogenului în biogaz, a fost desemnată ponderea de 17.04%, reprezentând 50% 

din ponderea maximă înregistrată. Toate experimentele în care ponderea hidrogenului în biogaz a 

depăşit limita menţionată au fost considerate reprezentative pentru fenomenul studiat, iar 

experimentele în care ponderea hidrogenului în biogaz a fost mai mică sau egală cu această valoare 

au fost considerate nereprezentative. Experimentele nereprezentative au fost evidenţiate în tabelul 

3.10., prin culoarea gri pe fundal. 

 

În tabelul 3.9. sunt prezentate atât producţiile specifice de biogaz obţinute la sfârşitul 

experimentelor realizate, cât şi ponderile hidrogenului în biogazul obţinut, de asemnea la sfârşitul  

exprimentelor. 

 

Tabelul 3.9. Volumul final de biogaz produs în experimente [mlN/ml] şi ponderea H2 în biogaz 

Exp. Ziua 
Ta Tb Sa Sb 

[mlN/ml] [%H2] [mlN/ml] [%H2] [mlN/ml] [%H2] [mlN/ml] [%H2] 

1 25 1.12 23.98 1.26 22.27 1.12 24.83 1.19 25.64 

2 28 1.10 25.13 0.69 18.79 1.23 21.32 1.23 20.78 

3 22 1.20 25.98 0.73 20.17 1.04 24.54 1.28 23.57 

4 22 1.10 25.75 0.68 19.65 0.93 26.36 1.14 20.65 

5 30 1.25 17.44 0.63 11.31 0.98 21.12 1.20 18.45 

6 27 1.18 21.81 0.85 22.84 0.99 24.31 1.01 21.51 

7 33 1.00 26.95 0.85 21.37 0.86 27.25 0.99 22.28 

8 35 1.10 25.16 1.00 19.94 1.25 26.98 0.82 4.53 

9 25 0.80 27.56 0.91 22.45 0.74 28.34 0.54 6.76 

10 27 0.97 25.45 0.78 20.91 0.97 25.83 0.65 7.21 

11 30 0.93 25.35 0.83 22.91 0.85 26.03 0.53 3.20 

12 33 1.17 25.86 1.01 23.44 0.98 26.39 0.58 2.11 

13 27 0.86 34.07 0.64 16.59 0.70 28.67 0.64 8.89 

 

Se observă că toate cele 13 exprimente realizate cu cultura Ta şi toate cele 13 experimente realizate 

cu cultura Sa, pot fi considerate reprezentative, conform criteriilor considerate. 

 

Experimentele 5 şi 13, realizate cu cultura Ta sunt considerate nereprezentative, deoarece nici unul 

din cele două criterii de reprezentativitate considerate, nu este îndeplinit. Pe de-o parte producţia de 

biogaz este la limita sau sub limita considerată, iar ponderea hidrogenului în biogazul produs, este 

sub limita considerată. În aceste condiţii, cele două experimente, au fost considerate 

nereprezentative. 

 

În experimentele realizate cu cultura Sb, în primele 7 experimente s-au obţiut atât producţii de 

biogaz, cât şi ponderi ale hidrogenului în biogaz, peste limitele considerate, iar aceste experimente 

sunt considerate reprezentative. În experimentele 8-13, ponderea hidrogenului în biogazul produs a 

fost nesemnificativă, apropiată de cea observată în experimentele cu mediu de cultură neutru (fără 

microorganisme). Simultan, producţia de biogaz este apropiată de limita considerată sau sub 

aceasta. În aceste condiţii, experimentele 8-13 realizate cu cultura Sb au fost considerate 

nereprezentative. 

 

În contiuare sunt prezentate şi analizate, numai rezultatele obţinute în experimentele reprezentative.  

 

Producţiile specifice prea mici de biogaz, respectiv ponderile prea mici ale hidrogenului în biogazul 

produs, corespunzătoare experimentelor considerate nereprezentative, se datorează unor posibile 
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probleme de manipulare în timpul unor transferuri ale microorganismelor sau unor alte posibile 

probleme care ar fi putut să apară în cazul experimentelor respective: modificări ale structurii 

populaţiei de microorganisme, erori de măsură, etc. Modificări privind natura microorganismelor au 

fost evidenţiate şi de unele rezultate preliminare obţinute prin analiza genetică realizată asupra 

populaţiei de microorganisme. 

 

În condiţiile prezentate anterior, s-au obţinut rezultate care au fost considerate “reprezentative” 

pentru 44 de experimente reprezentând 84.61% din totalul celor 52 realizate (13 cu cultura Ta, 11 

cu cultura Tb, 13 cu cultura Sa şi 7 cu cultura Sb). Pentru 8 experimente reprezentând 15.38% din 

totalul celor 52 realizate (2 cu cultura Tb şi 5 cu cultura Sb), s-au obţinut rezultate care au fost 

considerate “nereprezentative” și în consecinţă nu mai sunt prezentate în lucrare. 

 

În continuare sunt prezentate următoarele categorii de rezultate ale experimentelor realizate: 

- Rezultatele analizei vizuale; 

- Rezultatele analizei cantitative privind producţia cumulată de biogaz; 

- Rezultatele analizei calitative a producţiei de biogaz - cromatografia gazului; 

- Rezultatele analizei pH-ului; 

- Rezultatele analizei compoziţiei mediului de cultură - cromatografia lichidului. 

 

Fiecare categorie de rezultate, este prezentată împreună cu discuţii referitoare la aceste rezultate.  
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3.16.2. Rezultatele analizei vizuale 
 

Rezultatele analizei vizuale privind cultura Typha 

 

Evoluţia aspectului vizual al sticlelor de cultură pentru cultura Ta, în cadrul experimentului 11 

realizat în perioada (16.04.2013-16.05.2013), este prezentată în figura 3.42. 

 

 

Fig. 3.42. Evoluţia aspectului vizual al sticlelor de cultură pentru cultura Ta 

a.16.04.2013, b.18.04.2013, c.02.05.2013, d.08.05.2013, e.16.05.2013 

 

În prima zi mediul de cultură este limpede și paiele nu sunt degradate deloc (Fig. 3.42.a - 

16.04.2013). După două zile, mediul începe să se tulbure, dar încă nu se poate observa o degradare 

semnificativă a paielor (Fig. 3.42.b - 18.04.2013). După două săptămâni mediul este foarte tulbure 

și se poate observa că paiele sunt degradate într-o proporţie relativ mare (Fig. 3.42.c - 02.05.2013). 

După 22 de zile paiele nu se mai pot vedea aproape deloc, iar mediul de cultură este foarte tulbure. 

După 22 de zile nu se mai produce biogaz şi începe prepararea noilor sticle de cultură, necesare 

pentru următorul experiment (Fig. 3.42.d - 08.05.2013). În ultima zi a experimentului, în continuare 

nu se mai produce gaz, și nu se observă nici schimbări semnificative de aspect, ale stării paielor şi 

mediului de cultură (Fig. 3.42.e - 16.05.2013). 

 

Rezultatele analizei vizuale privind cultura Sediment 

 

Evoluţia aspectului vizual al sticlelor de cultură pentru cultura Sa, în cadrul experimentului 11 

realizat în perioada (16.04.2015-16.05.2015), este prezentată în figura 3.43. 

 

 

Fig. 3.43. Evoluţia aspectului vizual al sticlelor de cultură pentru cultura Sa  

a.16.04.2013, b.18.04.2013, c.02.05.2013, d.08.05.2013, e.16.05.2013 
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În prima zi mediul este limpede și paiele nu sunt degradate deloc (Fig. 3.43.a - 16.04.2013). După 

două zile de la începutul experimentului, se poate observa o turbiditate redusă iar degradarea paielor 

încă nu este vizibilă (Fig. 3.43.b - 18.04.2013). După două săptămâni, se poate observa o degradare 

semnificativă a paielor și o turbiditate ridicată a mediului de cultură (Fig. 3.43.c - 02.05.2013). 

După 22 de zile degradarea paielor este foarte vizibilă și deasemenea turbiditatea mediului este 

foarte accentuată (Fig. 3.43.d - 08.05.2013). La sfârșitul experimentului, nu se mai observă nici o 

schimbare a aspectului mediului de cultură şi a paielor (Fig. 3.43.e - 16.05.2013). 

 
Rezultatele analizei vizuale privind mediile de cultură neutre 

 

Evoluţia aspectului vizual al sticlelor de cultură cu medii neutre NC1, în cadrul experimentului 11, 

realizat în perioada (16.04.2015-16.05.2015), este prezentată în figura 3.44.  

 

 
Fig. 3.44. Evoluţia aspectului vizual al sticlelor de cultură pentru mediul neutru NC1  

a.16.04.2013, b.18.04.2013, c.02.05.2013, d.08.05.2013, e.16.05.2013 

 

În experimentele realizate cu medii de cultură neutre, respectiv sterile şi fără microorganisme, pe 

toată durata experimentelor mediul de cultură a rămas limpede şi nu s-a observat nici o urmă de 

degradare a paielor, reprezentând substratul. 
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3.16.3. Rezultatele analizei cantitative privind producţia cumulată de biogaz 
 

Volumul cumulat de biogaz produs în cadrul experimentelor realizate, respectiv producţia specifică 

de biogaz, este reprezentat în figura 3.45, pentru cultura Ta, în figura 3.46, pentru cultura Tb, în 

figura 3.47, pentru cultura Sa, în figura 3.48, pentru cultura Sb şi în figurile 3.49 şi 3.50, pentru 

culturile NC1, respectiv NC2. 

 

 
Fig. 3.45. Volumul cumulat de biogaz pentru cultura Ta 

 

Volumul cumulat de biogaz pentru cultura Ta s-a situat între (0.8 – 1.25) mlN/ml. Stagnarea 

producţiei de biogaz a început în zilele 15-28, în funcţie de experiment.  
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Fig. 3.46. Volumul cumulat de biogaz pentru cultura Tb 

 

Volumul cumulat de biogaz pentru cultura Tb în primul experiment a atins valoarea de 1.26 

mlN/ml, după care în experimentele 2-4 producţia cumulată de biogaz s-a situat între (0.68-0.73) 

mlN/ml, iar în experimentele 6-12 între (0.78-1.01) mlN/ml. 

 

 
Fig. 3.47. Volumul cumulat de biogaz pentru cultura Sa 

 

Volumul cumulat de biogaz pentru cultura Sa s-a situat între (0.7 – 1.25) mlN/ml. Stagnarea 

producţiei de biogaz a început între zilele 15-28. 
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Fig. 3.48. Volumul cumulat de biogaz pentru cultura Sb 

 

Volumul cumulat de biogaz pentru cultura Sb la primele 7 experimente s-a situat între valorile (0.82 

– 1.28) mlN/ml. Stagnarea producţiei de gaz a început între zilele 13-25. 

 

 
Fig. 3.49. Volumul cumulat de biogaz pentru cultura NC1 
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Volumul cumulat de biogaz pentru cultura NC1 au fost nesemnificativ şi s-a situat între (0.01-0.17) 

mlN/ml, până la ziua 10 a fiecărei experiment, când producţia de gaze s-a oprit complet. Singurele 

excepţii de la această regulă au fost reprezentate de experimentele 5 şi 6, în care s-au observat valori 

ale producţiei specifice de biogaz peste 0.2 mlN/ml respectiv, de 0.24 mlN/ml şi 0.29 mlN/ml, ceea 

ce ar putea indica o uşoară contaminare a probelor în experimentele respective. Informaţii mai 

precise privind eventuala prezenţă a unor urme de microorganisme în cele două experimente, pot fi 

obţinute după finalizarea analizelor genetice aferente. 

 

 
Fig. 3.50. Volumul cumulat de biogaz pentru cultura NC2 

 

Volumul cumulat de biogaz pentru cultura NC2 s-a situat între (0.00-0.2) mlN/ml, nivelul producţiei 

specifice de biogaz fiind nesemnificativ. 
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3.16.4. Rezultatele analizei calitative a producţiei de biogaz - cromatografia gazului 
 

Analiza calitativă a producţiei de biogaz, realizată prin cromatografia gazului, a permis evidenţerea 

prezenţei următoarelor gaze în biogazul produs: H2, N2 şi CO2. Pentru studiul realizat, cea mai mare 

importanţă o prezintă ponderea H2 exprimată în procente volumice. 

 

Rezultatele privind ponderea H2 

 

Participaţia, respectiv ponderea H2 din biogazul produs în cadrul experimentelor, este prezentată în 

figura 3.51 pentru cultura Ta, în figura 3.52 pentru cultura Tb, în figura 3.53 pentru cultura Sa, în 

figura 3.54 pentru cultura Sb şi în figurile 3.55 şi 3.56 pentru culturile NC1, respectiv NC2. 

 

 
Fig. 3.51. Ponderea H2 în biogazul produs de cultura Ta 

 

Ponderile finale ale H2 în biogazul produs de cultura Ta, s-au situat între (17.4-33.16.07)%, cu o 

medie de 25.45%. Cea mai mare pondere a H2 pentru cultura Ta, a fost observată în exprimentul 13, 

respectiv 34.07%, iar cea mai mică pondere a H2 a fost observată în exprimentul 5, respectiv 

17.44%. Experimentul 13 realizat cu cultura Ta, este singurul în care ponderea H2 a depăşit valoarea 

de 30%. 
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Fig. 3.52. Ponderea H2 în biogazul produs de cultura Tb 

 

Ponderile finale ale H2 în biogazul produs de cultura Tb, s-au situat între (18.79-23.44)%, cu o 

medie de 21.18%.  

 

Cea mai mare pondere a H2 pentru cultura Ta, a fost observată în exprimentul 12, respectiv 23.44%, 

iar cea mai mică pondere a H2 a fost observată în exprimentul 4, respectiv 18.79%. 

 

 
Fig. 3.53. Ponderea H2 în biogazul produs de cultura Sa 
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Ponderile finale ale H2 în biogazul produs de cultura Sa, s-au situat între (21.12-28.67)%, cu o 

medie de 26.03%.  

 

Cea mai mare pondere a H2 pentru cultura Sa, a fost observată în exprimentul 13, respectiv 28.67%, 

iar cea mai mică pondere a H2 a fost observată în exprimentul 5, respectiv 21.12%. 

 

Pentru cultura Sa, a fost observată cea mai constantă pondere a H2 în biogazul produs, în condiţiile 

în care această cultură a prezentat şi cele mari producţii de biogaz. 

 

 

Fig.3.54. Ponderea H2 în biogazul produs de cultura Sb 

 

Ponderile finale ale H2 în biogazul produs de cultura Sb, s-au situat între (18.45-25.65)%, cu o 

medie de 21.51%.  

 

Cea mai mare pondere a H2 pentru cultura Sb, a fost observată în exprimentul 1, respectiv 25.65%, 

iar cea mai mică pondere a H2 a fost observată în exprimentul 5, respectiv 18.45%. 

 

Ponderea finală a H2 în biogazul produs de cultura Sb în cadrul experimentelor 8-13, considerate 

nereprezentative, a fost de numai (2.11-8.88) %, aceste valoari fiind comparabile cu ponderile H2 în 

producţia de biogaz aferentă culturilor sterile, fără microorganisme. Această comportare a culturii 

Sb, în cadrul experimentelor 8-13, poate fi explicată numai prin modificarea naturii 

microorganismelor în această cultură, începând cu experimentul 8. Din acest motiv, toate 

experimentele cu cultura Sb de după a 8-lea, au fost compromise şi au fost caracterizate prin 

producţii reduse de biogaz.  
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Fig. 3.55. Ponderea H2 în biogazul produs de cultura NC1 

 

Ponderile finale ale H2 în biogazul produs de cultura NC1, s-au situat între (1.48-7.84) %, cu o 

medie de 2.21%.  

 

Prezenţa H2 în experimentul 6, în pondere mai mare decât în cazul restul experimentelor, poate fi 

interpretată printr-o posibilă contaminare a probei. Această explicaţie urmează să fie confirmată de 

rezultatele analizei genetice. 
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Fig. 3.56. Ponderea H2 în biogazul produs de cultura NC2 

 

Ponderile finale ale H2 în biogazul produs de cultura NC2, s-au situat între (1.81-9.38)%, cu o 

medie de 2.38%. 

 

Prezenţa H2 în experimentele 5, 6, 10 şi 13, în ponderi peste medie, poate fi explicată prin posibile 

contaminări ale probelor. Această explicaţie urmează să fie confirmată de rezultatele analizei 

genetice. 
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Rezultatele privind ponderea N2 

 

Participaţia, respectiv ponderea N2 din biogazul produs în cadrul experimentelor, este prezentată în 

figura 3.57 pentru cultura Ta, în figura 3.58 pentru cultura Tb, în figura 3.59 pentru cultura Sa, în 

figura 3.60 pentru cultura Sb şi în figurile 3.61 şi 3.62 pentru culturile NC1, respectiv NC2. 

 

În toate experimentele realizate, ponderea N2 în biogazul produs scade, deoarece la începutul 

experimentelor gazul de deasupra culturilor reprezintă un amestec de cca. 95% N2  și 5% H2, iar 

prin fermentarea anaerobă a biomasei se produce H2 şi CO2, care treptat reduc ponderea N2 în 

biogazul produs. 

 

 
Fig. 3.57. Ponderea N2 în biogazul produs de cultura Ta 

 

Ponderile finale ale N2 în biogazul produs de cultura Ta, s-au situat între (43.68-63.15)%, cu o 

medie de 49.40%.  

 

Cea mai mică pondere a N2 pentru cultura Ta, a fost observată în exprimentul 12, respectiv 43.68%, 

iar cea mai mare pondere a N2 a fost observată în exprimentul 13, respectiv 63.15%. 
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Fig. 3.58. Ponderea N2 în biogazul produs de cultura Tb 

 

Ponderile finale ale N2 în biogazul produs de cultura Tb, s-au situat între (47.00-67.53)%, cu o 

medie de 60.8%.  

 

Cea mai mică pondere a N2 pentru cultura Tb, a fost observată în exprimentul 1, respectiv 47.00%, 

iar cea mai mare pondere a N2 a fost observată în experimentul 2, respectiv 67.53%. 

 

 

Fig. 3.59. Ponderea N2 în biogazul produs de cultura Sa 
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Ponderile finale ale N2 în biogazul produs de cultura Sa, s-au situat între (42.19-67.84)%, cu o 

medie de 53.52%.  

 

Cea mai mică pondere a N2 pentru cultura Sa, a fost observată în exprimentul 1, respectiv 42.19%, 

iar cea mai mare pondere a N2 a fost observată în exprimentul 13, respectiv 67.84%. 

 

 
Fig. 3.60. Ponderea N2 în biogazul produs de cultura Sb 

 

Ponderile finale ale N2 în biogazul produs de cultura Sb, s-au situat între (43.24-59.92)%, cu o 

medie de 50.3%.  

 

Cea mai mică pondere a N2 pentru cultura Sb, a fost observată în exprimentul 1, respectiv 43.24%, 

iar cea mai mare pondere a N2 a fost observată în exprimentul 6, respectiv 59.92%. 

 



95 
 

 
Fig. 3.61. Ponderea N2 în biogazul produs de cultura NC1 

 

Ponderile finale ale N2 în biogazul produs de cultura NC1, s-au situat între (86.77-97.82) %, cu o 

medie de 96.36%.  

 

 

Fig. 3.62. Ponderea N2 în biogazul produs de cultura NC2 

 

Ponderile finale ale N2 în biogazul produs de cultura NC1, s-au situat între (68.80-97.79) %, cu o 

medie de 95.90%. 
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Scăderea mai accentuată a ponderii N2 în experimentul 13, decât în restul experimentelor, poate fi 

interpretată ca o posibilă contaminare a probei. Această explicaţie urmează să fie confirmată de 

rezultatele analizei genetice. 

 

Rezultatele privind ponderea CO2 

 

Participaţia, respectiv ponderea CO2 din biogazul produs în cadrul experimentelor, este prezentată 

în figura 3.63 pentru cultura Ta, în figura 3.64 pentru cultura Tb, în figura 3.65 pentru cultura Sa, 

în figura 3.66 pentru cultura Sb şi în figurile 3.67 şi 3.68 pentru culturile NC1, respectiv NC2. 

 

 

Fig. 3.63. Ponderea CO2 în biogazul produs de cultura Ta 

 

Ponderile finale ale CO2 în biogazul produs de cultura Ta, s-au situat între (6.54-29.74)%, cu o 

medie de 25.07%.  

 

Cea mai mică pondere a CO2 pentru cultura Ta, a fost observată în exprimentul 13, respectiv 

6.54%, iar cea mai mare pondere a CO2 a fost observată în exprimentul 1, respectiv 29.74%. 

 

Ponderea redusă a CO2 în biogazul produs în experimentul 13, corespunde cu ponderea ridicată a H2 

în acelaşi experiment. 
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Fig. 3.64. Ponderea CO2 în biogazul produs de cultura Tb 

 

Ponderile finale ale CO2 în biogazul produs de cultura Tb, s-au situat între (15.72-30.73)%, cu o 

medie de 16.60%. Cea mai mică pondere a CO2 pentru cultura Tb, a fost observată în exprimentul 

2, respectiv 15.72%, iar cea mai mare pondere a CO2 a fost observată în exprimentul 1, respectiv 

30.73%. 

 

 
Fig. 3.65. Ponderea CO2 în biogazul produs de cultura Sa 
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Ponderile finale ale CO2 în biogazul produs de cultura Sa, s-au situat între (3.49-32.98)%, cu o 

medie de 20.2%.  

 

Cea mai mică pondere a CO2 pentru cultura Sa, a fost observată în exprimentul 10, respectiv 3.49%, 

iar cea mai mare pondere a CO2 a fost observată în exprimentul 1, respectiv 32.98%. 

 

 

Fig. 3.66. Ponderea CO2 în biogazul produs de cultura Sb 

 

Ponderile finale ale CO2 în biogazul produs de cultura Sb, s-au situat între (18.56-30.12)%, cu o 

medie de 26.01%.  

 

Cea mai mică pondere a CO2 pentru cultura Sb, a fost observată în exprimentul 6, respectiv 18.56%, 

iar cea mai mare pondere a CO2 a fost observată în exprimentul 1, respectiv 30.12%. 
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Fig. 3.67. Ponderea CO2 în biogazul produs de cultura NC1 

Ponderile finale ale CO2 în biogazul produs de cultura NC1 s-au situat între (0.00-6.86)%, cu o 

medie de 1.59%.  

 

 

 
Fig. 3.68. Ponderea CO2 în biogazul produs de cultura NC2 

Ponderile finale ale CO2 în biogazul produs de cultura NC2 s-au situat între (0.00-7.75) %, cu o 

medie de 2.26%.  
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3.16.5. Rezultatele analizei pH-ului 
 

În cadrul studiului experimental realizat, în general scăderea pH-ului mediului de cultură, a fost 

asociată cu scăderea producţiei de biogaz. 

 

În toate exprimentele, realizate cu toate culturile, valoarea iniţială a pH-ului a fost 7.3. Pe durata 

experimentelor, datorită activităţii microorganismelor în procesele de fermentare anaerobă a 

biomasei, s-a constatat creşterea treptată a acidităţii mediului de cultură. 

 

Curbele de variaţie a pH-ului, mediului de cultură sunt prezentate în figura 3.69 pentru cultura Ta, 

în figura 3.70 pentru cultura Tb, în figura 3.71 pentru cultura Sa, în figura 3.72 pentru cultura Sb şi 

în figurile 3.73 şi 3.74 pentru culturile NC1, respectiv NC2. 

 

 
Fig. 3.69. Variaţia pH-ului în mediul de cultură Ta 

 

Valoarea finală a pH-lui mediului de cultură Ta s-a încadrat în domeniul (4.5-6.01), cu o valoare 

medie de 5.5. 
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Fig. 3.70. Variaţia pH-ului în mediul de cultură Tb 

 

Valoarea finală a pH-lui mediului de cultură Tb s-a încadrat în domeniul (4.6-5.62), cu o valoare 

medie de 4.9. 

 

 
Fig. 3.71. Variaţia pH-ului în mediul de cultură Sa 

 

Valoarea finală a pH-lui mediului de cultură Sa s-a încadrat în domeniul (4.5-5.77), cu o valoare 

medie de 5.06. 
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Fig. 3.72. Variaţia pH-ului în mediul de cultură Sb 

 

Valoarea finală a pH-lui mediului de cultură Sb s-a încadrat în domeniul (5-5.58), cu o valoare 

medie de 5.22. 

 

 
Fig. 3.73. Variaţia pH-ului în mediul de cultură NC1 

 

Valoarea finală a pH-lui mediului de cultură NC1 s-a încadrat în domeniul (5.4-6.93), cu o valoare 

medie de 6.57. 

 



103 
 

 

 
Fig. 3.74. Variaţia pH-ului în mediul de cultură NC2 

 

Valoarea finală a pH-lui mediului de cultură NC2 s-a încadrat în domeniul (5.6-6.91), cu o valoare 

medie de 6.5. 
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3.16.6. Rezultatele analizei compoziţiei mediului de cultură - cromatografia lichidului 
 

Analiza compoziţiei chimice a mediului de cultură a fost realizată prin cromatografia de înaltă 

performanţă a lichidului (High Performance Liquid Chromatography - HPLC). Această metodă de 

investigare a permis evidenţierea modului în care se modifică în timpul procesului de fermentare 

anaerobă, compoziţia mediului de cultură. 

 

Principalul component lichid rezultat în urma fermentării a fost acidul acetic. O pondere importantă 

au prezentat şi etanolul, respectiv acidul n-Butiric.  

 

Alți compuși detectați prin cromatografia lichidului (HPLC) au fost: glucoza, acid lactic, acid 

formic, acid propionic, acid i-Butyric, acid i-Valeric și 1,2 Propandiol. Valorile corespunzătoare 

acestor compuşi, sunt prezentate în Anexe, Tabelele 1 – 6. 

 

În prima fază a procesului de fermentare anaerobă, bacteriile din sticlele de cultură descompun 

biomasa reprezentată de paiele de grâu, cu ajutorul unor enzime, în molecule mai mici (celobioză, 

zaharoză, maltoză, xilobioză) şi în acizi (acid galacturonic, acizi graşi, aminoacizi, acid 

fosfogliceric, purine, pirimidine). 

 

Ulterior, prin fermentare se obţin compuşii adidului carboxilic (formic, propionic, acetic, butiric, 

valerianic, malic, lactic, etc.), gaze (hidrogen, amoniac, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat) şi 

diferiţi alcooli (etilic, propioloc, butandiol, etc.). 

 

Acidul acetic, acidul formic și acidul levulinic, sunt cei mai întâlniţi acizi carboxilici, care se găsesc 

în compoziţia hidrolizaților. Acești acizi sunt eliberați datorită hidrolizei grupărilor de acetil care 

sunt legați de zaharuri sau alte legături care pot fi prezente în structura hemicelulozei (Behera, 

2014), dar deasemenea reprezintă și un produs secundar a fermentării. 

 

Acidul acetic este produs prin fermentare anaerobă de bacterii cum sunt speciile din genul 

Clostridium sau Acetobacterium. Aceste bacterii pot converti zaharurile (din xiloza aflată în paie) în 

acid acetic în mod direct, fără producerea de etanol ca produs intermediar (Taherzadeh, 2007).  

 

Etanolul este produs tot din zaharuri (provenite din moleculele polimerice din celuloză), care la 

rândul lor sunt obținute din celuloză. Etanolul este valorificat adesea ca și combustibil lichid (Singh, 

2014; Karlsson, 2014; Bhutto, 2015). 
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Curbele de variaţie a acidului acetic în cadrul experimentelor realizate, sunt prezentate în figura 

3.75, curbele de variaţie etanolului în cadrul experimentelor realizate, sunt prezentate în figura 3.76, 

iar curbele de variaţie a acidului n-Butiric în cadrul experimentelor realizate, sunt prezentate în 

figura 3.77. 

 

Pe toate aceste figuri se observă tendinţa generală de creştere în timp a concentraţiei substanţelor 

investigate, creştere care este asociată cu activitatea microorganismelor care determină fermentarea.  

 

Datorită complexităţii metodei utilizate pentru determinare a concentraţiei compuşilor din soluţia 

lichidă, respectiv datorită complexităţii cromatografiei lichidului, rezultatele anumitor determinări 

nu s-au încadrat în tendinţa generală de creştere în timp a concentraţiei compuşilor urmăriţi. În 

unele măsurători s-au determinat concentraţii apropiate de zero, iar în altele s-au determinat 

concentraţii foarte mari. Uneori s-au determinat scăderi bruşte ale concentraţiei unor componenţi, 

urmate de creşteri la fel de bruşte. În continuare, toate determinările care nu s-au încadrat în 

tendinţa generală de variaţie a concentraţiilor urmărite, au fost considerate valori „anormale” şi au 

fost reprezentate pe grafice grupate în seriile de date notate „Err”, pentru a păstra corectitudine 

ştiinţifică de prezentare a rezultatelor obţinute, dar aceste valori nu au mai fost asociate cu 

experimentele realizate. 

 

 
Fig. 3.75. Producția de acid acetic în experimente 

 

În mediile de cultură, acidul acetic a fost produs în cantități semnificative, atingând la sfârșitul 

experimentelor o concentrație finală de (566.1-856.2) mg/l în cultura Ta, (669-1075.6)  mg/l în 

cultura Tb, (516.8-1025.8) mg/l în cultura Sa, respectiv (699.3-1073) mg/l în cultura Sb.  

 

În experimentele cu culturi sterile, unde nu au fost prezente microorganisme valoarea maximă 

atinsă a fost între (111-264) mg/l pentru NC1, respectiv (52-392) mg/l pentru NC2. 
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Fig. 3.76. Producția de etanol în experimente 

 

În procesele de fermentare anaerobă realizate, etanolul a fost produs în cantități însemnate, atingând 

la sfârșitul experimentelor o concentrație finală în cultura Ta între (211.9-417.2) mg/l, în cultura Tb 

între (10.9-465.3) mg/l, în cultura Sa între (174.7-463.5) mg/l, iar în cultura Sb între(40-496) mg/l.  

 

În experimentele cu culturi sterile, cantitătile de etanol au fost de (0-70) mg/l pentru NC1, respectiv 

(0-88) mg/l pentru NC2. 
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Fig. 3.77. Producția de acid n-Butiric în experimente 

 

 

Acidul n-Butiric a fost depistat în concentraţii finale de (99.6-258.3) mg/l în cultura Ta, de (124.3-

224.9) mg/l în cultura Tb, de (64.7-137.3) mg/l în cultura Sa, sau de (86.3-184.1) mg/l în cultura 

Sb.  

 

 

În experimentele cu mediu de cultură steril, acidul n-Butiric nu a fost detectat deloc.  
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3.17. Sinteză şi concluzii 
 

Rezultatele cercetărilor experimentale realizate au dovedit că biomasa bogată în lignoceluloză, 

utilizată ca substrat pentru fermentarea anaerobă, respectiv paiele de grâu, reprezintă un deşeu 

agricol care poate fi valorificat ca sursă regenerabilă de energie, având în vedere că în urma 

procesului studiat se produce hidrogen, iar acesta este considerat în prezent, o posibilă alternativă 

ecologică la problemele energetice actuale. 

 

Sursa de microorganisme care realizează procesul de fermentare anaerobă, este reprezentată de 

sedimente provenite dintr-un lac termal, iar acest tip de sursă pentru microorganisme este rar 

întâlnită în literatura ştiinţifică. 

 

Investigaţiile realizate în cadrul studiului experimental au condus la rezultate importante din punct 

de vedere teoretic dar şi practic. 

 

Studiul experimental este concludent deoarece experimentul derulat după un design original a fost 

repetat de 13 ori într-o perioadă de timp care depăşeşte un an şi astfel s-au obţiut suficiente date 

experimentale pentru a permite extragerea de concluzii relevante din punct de vedere practic şi 

ştiinţific. 

 

Studiul experimental a fost realizat simultan pentru 4 culturi diferite de microorganisme , provenite 

din nămolul lacului termal, din două locuri diferite, denumite în cadrul studiului Typha şi Sediment. 

Pentru fiecare din cele două locuri de provenienţă a microorganismelor au fost realizate câte două 

culturi, etichetate în cadrul studiului cu A şi B. Astfel s-au obţinut cele 4 culturi de miroorganisme: 

Typha A (Ta), Typha B (Tb), Sediment A (Sa) şi Sediment B (Sb). Pentru toate cele 4 culturi s-au 

obţinut rezultate similare, iar caracteristicile procesului de fermentare anaerobă au fost 

asemănătoare, indiferent de locul de prelevare a microorgnismelor, ceea ce sugerează că în nămolul 

lacului termal considerat, populaţia de microorganisme este relativ omogenă. 

 

Condiţiile de realizare a experimentelor au fost identice, fiind caracterizate prin: 

- Aceleaşi sticle de cultură cu capacitatea de 50 ml; 

- Aceeaşi temperatură constantă a mediului de cultură de 55°C; 

- Acelaşi pH iniţial al medului de cultură (7.3); 

- Aceeaşi cantitate din acelaşi tip de biomasă (250 mg paie de grâu mărunţite); 

- Aceeaşi cantitate a mediului de cultură (23.5 ml); 

- Aceeaşi compoziţie a mediului de cultură (DSMZ 640 modificat);  

- Acelaşi număr de microorganisme în sticlele de cultură (106). 

 

Studiul experimental a presupus realizarea unor analize diverse şi complexe:  

- Analiza vizuală; 

- Analiza cantitativă privind producţia cumulată de biogaz; 

- Analiza calitativă a producţiei de biogaz - cromatografia gazului; 

- Analiza pH-ului; 

- Analiza compoziţiei mediului de cultură - cromatografia lichidului. 
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Cele mai importante rezultate ale studiului experimental sunt următoarele: 

- Modificările aspectului vizual al mediului de cultură şi al biomasei din sticlele de cultură 

au fost similare în toate experimentele; 

- Producţia specifică totală de biogaz a fost de (0.65 – 1.28) mlN/ml; 

- Ponderea finală a hidrogenului în biogazul produs, a fost de (17.44 – 34.07)%; 

- Valoarea finală a pH-ului mediului de cultură s-a situat în intervalul (4.5 – 6.01); 

- Cei mai importanţi compuşi ai fermentaţiei anaerobe, identificaţi în mediul de cultură au 

fost acidul acetic cu concentraţia finală maximă de 1075.6 mg/l, etanolul cu concentraţia 

finală maximă de 496 mg/l şi acidul n-Butiric cu concentraţia finală maximă de 258.3 

mg/l.  

 



110 
 

4. STUDIUL NUMERIC 

 

4.1. Consideraţii generale 
 

Studiul experimental privind producţia de biogaz, respectiv de hidrogen, prin fermentarea anaerobă 

a biomasei cu conţinut ridicat de lignoceluloză, a fost continuat prin modelarea matematică a 

producţiei de biogaz, respectiv de hidrogen, pe baza datelor obţinute din experimentele realizate. 

 

Principiile modelării matematice şi câteva rezultate preliminare, au fost prezentate în (Teleky & 

Bălan, 2015) şi în (Teleky et al., 2015b.). Au fost modelate producţia de biogaz (Teleky & Bălan, 

2015) şi de hidrogen (Teleky et al., 2015b.) pe durata experimentelor, considerând că timpul în care 

se desfăşoară experimentul influenţează indirect modul de dezvoltare a microorganismelor 

răspunzătoare de fermentarea anaerobă a biomasei. Modelele matematice studiate în continuare 

descriu producţia de biogaz şi de hidrogen în funcţie de timp, dar conform celor menţionate 

anterior, se poate considera că modelele descriu indirect producţia de biogaz şi de hidrogen în 

funcţie de modul de dezvoltare a microorganismelor care realizează fermentarea.  

 

Modelarea matematică a constat practic din analizarea unui număr de 7 modele matematice 

susceptibile că pot descrie producţia de biogaz prin fermentare anaerobă şi în identificarea 

modelului care descrie cel mai corect procesul studiat.  

 

Ulterior, a fost modelată ponderea hidrogenului conţinut de biogaz şi aspecte ale producţiei de 

hidrogen. 

 

Pentru modelarea matematică a producţiei de biogaz, au fost considerate modelele Gompertz 

(Gompertz 1825), Logistic (Vieria 1977), dar şi altele modele investigate în diverse studii (Boni 

2013; Mu 2007): Hill, Weibull, Rational, Freundlich și Stirling. Aceste modele au fost preselectate 

pentru investigare din peste 100 de modele disponibile, utilizând software-ul FindGraph 

(http://uniphiz.com/). 

 

Modelarea considerată este predictivă fiind realizată pentru a descrie comportamentul 

microorganismelor în diferite condiții fizice sau chimice cum sunt temperatura, pH-ul și activitatea 

apei. Asemenea modele ajută la detectarea aspectelor critice pentru producție sau distribuție și pot fi 

utilizate în procese de optimizare a acestor activităţi (Zwietering 1990).  

 

http://uniphiz.com/
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4.2. Evaluarea preliminară a modelelor matematice 
 

Forma matematică a modelelor considerate este prezentată în tabelul 4.1. 

 

Tabelul 4.1. Modelele investigate pentru a descrie producţia cumulată de biogaz*  

Model Gompertz Logistic Hill Weibull Rational Freundlich Stirling 

Ecuaţie 
1

e

a

e
)cx(b



 

 
)cx(be1
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dd
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1

))cx(b(

a

e1
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xc
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  cxbxa
  

c

e
ba

xc )1)*(

*


  

* unde a, b, c şi d sunt coeficienţi (parametrii) de determinat 

 

În toate modelele, variabila x corespunde cu momentul (ziua) în care au fost realizate observațiile în 

cadrul experimentelor realizate. Fiecare model estimează producția cumulată de gaz realizată în 

cadrul experimentelor.  

 

În analiză au fost considerate cele 44 de seturi de date din experimentele considerate relevante, 

conform considerentelor prezentate în capitolul referitor la rezultatele experimentale obţinute.  

 

Criteriul de evaluare privind capacitatea modelelelor investigate de a descrie fenomenul studiat, a 

fost numărul situaţiilor în care intervalul de variaţie a parametrilor identificați este sub 100% din 

valoarea estimată a parametrilor respectivi. Dacă numărul situaţiilor în care intervalul de variaţie a 

parametrilor identificați depăşeşte 100% din valoarea estimată, este mai mare decât 5% din numărul 

de experimente investigate, s-a considerat că modelul respectiv nu descrie corect fenomenul. Primul 

număr întreg mai mare decât 5% din numărul de 44 experimente investigate este 3, astfel încât dacă 

pentru cel puţin 3 experimente, oricare parametru identificat prezintă intervalul de variaţie peste 

100% din valoarea estimată, se consideră că modelul nu poate să descrie corect fenomenul studiat.  

 

În tabelele 4.2, 4.3 şi 4.4 sunt prezentate valorile parametrilor identificaţi pentru fiecare model în 

parte, împreună cu intervalul de variaţie a acestora.  

 

Câmpurile evidenţiate prin fundal gri, reprezintă situaţiile în care cel puţin un parametru prezintă 

intervalul de variaţie peste 100% din valoarea estimată. 
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Tabelul 4.2. Estimarea parametrilor (a, b, c) împreună cu intervalul de variaţie a acestora  

pentru modelele Gompertz şi Logistic 
 Model Gompertz Logistic 

Nr. Eq. )cx(beea
  )e1(a )cx(b   

 Parametrii a b c a b c 

1 Ta1 1.1±5.2% 0.25±27% 2.8±26% 1.1±6.2% 0.34±37% 4.4±23% 
2 Ta2 1.1±7.2% 0.16±24% 5.2±17% 1.1±5.4% 0.24±21% 7.4±12% 

3 Ta3 1.3±5.7% 0.23±23% 4.1±15% 1.2±3.5% 0.35±18% 5.7±8.9% 

4 Ta4 1.2±28% 0.14±66% 5.5±51% 1.1±25% 0.20±62% 8.0±47% 

5 Ta5 1.3±4.3% 0.16±17% 5.4±11% 1.3±2.5% 0.23±11% 7.8±5.9% 
6 Ta6 1.2±7.4% 0.16±28% 4.3±20% 1.2±7.2% 0.2±28% 6.7±18% 

7 Ta7 1.0±8.6% 0.13±40% 4.0±32% 1.0±9.0% 0.2±42% 7.2±32% 

8 Ta8 1.2±4.2% 0.14±66% 5.8±31% 1.1±3.9% 0.2±17% 8.6±9.7% 

9 Ta9 0.8±5.2% 0.2±21% 4.8±13% 0.8±3.0% 0.3±14% 6.6±6.8% 
10 Ta10 1.0±8.5% 0.2±33% 6.1±18% 1.0±8.8% 0.2±36% 8.5±21% 

11 Ta11 1.0±8.4% 0.2±36% 4.9±26% 0.9±8.6% 0.2±41% 7.2±24% 

12 Ta12 1.2±7.9% 0.1±27% 7.2±19% 1.2±7.1% 0.2±25% 11±18% 

13 Ta13 0.9±6.3% 0.2±24% 5.8±11% 0.9±6.0% 0.2±24% 8.0±12% 
14 Tb1 0.9±16.2% 0.1±42% 6.5±28% 0.9±10.4% 0.2±31% 9.1±19% 

15 Tb2 0.8±19% 0.1±43% 5.4±44% 0.7±31% 0.2±31% 8.5±27% 

16 Tb3 0.8±9.6% 0.2±34% 3.7±26% 0.8±5.6% 0.3±24% 5.7±15% 
17 Tb4 0.8±38% 0.1±69% 7.5±55% 0.7±30% 0.2±59% 10±45% 

18 Tb6 1.2±3.7% 0.33±23% 2.6±20% 1.2±4.9% 0.46±34% 3.8±20% 

19 Tb7 0.9±6.0% 0.1±23% 6.1±16% 0.9±6.7% 0.17±26% 9.4±19% 

20 Tb8 1.0±4.0% 0.2±22% 2.8±30% 1.0±4.5% 0.21±26% 5.2±21% 
21 Tb9 0.9±7.4% 0.3±42% 2.8±38% 0.9±5.5% 0.38±35% 4.3±20% 

22 Tb10 0.8±7.3% 0.2±29% 7.8±13% 0.8±4.8% 0.3±20% 10±10% 

23 Tb11 0.9±7.5% 0.2±25% 6.6±15% 0.9±3.7% 0.2±15% 9.1±7.7% 

24 Tb12 1.0±3.7% 0.2±17% 7.2±10% 1.0±3.7% 0.2±18% 10±11% 
25 Sa1 1.1±4.3% 0.26±23% 3.1±19% 1.1±5.4% 0.36±33% 4.6±19% 

26 Sa2 1.2±5.3% 0.29±33% 2.3±34% 1.2±5.6% 0.4±6% 3.7±26% 

27 Sa3 1.0±2.8% 0.36±15% 3.0±11% 1.0±3.1% 0.51±18% 4.2±9.7% 

28 Sa4 0.88±13% 0.29±61% 5.7±23% 0.83±11% 0.62±79% 6.6±19% 
29 Sa5 1.0±3.5% 0.22±19% 4.9±12% 0.99±2% 0.32±12% 6.8±5.5% 

30 Sa6 1.0±8.3% 0.2±37% 4.1±25% 1.0±8.4% 0.3±39% 6.1±23% 

31 Sa7 0.9±10% 0.12±36% 6.5±26% 0.9±7.9% 0.2±27% 10±21% 

32 Sa8 1.3±2.7% 0.2±13% 5.4±8.7% 1.3±2.1% 0.3±11% 7.6±5.7% 
33 Sa9 0.8±6.0% 0.2±22.4% 5.8±11.1% 0.8±3.0% 0.3±13.0% 7.6±5.8% 

34 Sa10 1.1±7.5% 0.2±21% 9.1±11% 1.0±4.3% 0.3±14% 12±6.8% 

35 Sa11 1.0±15% 0.1±36% 7.9±23% 0.9±7.3% 0.2±22% 11±12% 

36 Sa12 1.0±3.5% 0.2±17% 7.2±9.2% 1.0±4.2% 0.2±20% 10±13% 
37 Sa13 0.8±23.6% 0.1±61.2% 7.9±31.6% 0.7±18.7% 0.2±52% 10.4±28.4% 

38 Sb1 1.1±5.5% 0.3±32% 2.7±28% 1.1±6.4% 0.41±43% 4.1±25% 

39 Sb2 1.2±5.3% 0.26±30% 2.7±30% 1.2±6% 0.36±37% 4.2±25% 

40 Sb3 1.2±4.2% 0.35±24% 2.6±19% 1.2±5.4% 0.48±33% 3.8±19% 
41 Sb4 1.1±7.2% 0.39±40% 3.8±21% 1.1±7.2% 0.62±43% 4.9±18% 

42 Sb5 1.2±3.2% 0.35±26% 2.7±22% 1.2±3.6% 0.47±32% 3.8±18% 

43 Sb6 1.1±12% 0.1±52% 1.5±114% 1.0±11% 0.2±48% 4.0±46% 

44 Sb7 0.9±7.9% 0.3±116% 0.7±521% 0.9±7.8% 0.3±112% 2.1±121% 

 



113 
 

 

Tabelul 4.3. Estimarea parametrilor (a, b, c, “d”) împreună cu intervalul de variaţie a acestora 

pentru modelele Hill şi Weibull 
 Model Hill Weibull 

Nr. Eq. ddd xcxa  /  )))))(*((exp(1( dcxba   

 Parametrii a b c a b c d 

1 Ta1 1.3±6.7% 5.18±14% 1.1±13% 1.2±12.2% 0.14±30% 0.6±53% 0.7±26% 

2 Ta2 1.6±54% 12±108% 1.1±55% 1.1±7.3% 0.1±75% -6.3±191% 2.3±94% 
3 Ta3 1.5±35.5% 7.1±67% 1.3±54% 1.2±4.7% 0.1±93% -6.5±197% 2.9±110% 

4 Ta4 3.5±296% 60.7±617% 0.8±75% 42.1±21418% 0.00±39188% 0.6±401% 0.6±215% 

5 Ta5 1.6±24% 9.35±42% 1.4±39% 1.3±2.5% 0.03±118% -22.9±170% 4.8±122% 

6 Ta6 1.5±20% 8.1±38% 1.3±30% 1.3±34% 0.1±49% 1.1±363% 0.8±101% 
7 Ta7 1.3±41% 9.4±98% 1.0±56% 1.0±28% 0.1±144% -2.1±867% 1.3±203% 

8 Ta8 1.4±36% 11.1±70% 1.2±53% 1.1±3.3% 0.0±434% -83±493% 12±441% 

9 Ta9 0.9±22% 7.2±34% 1.7±49% 0.8±3.3% 0.1±93% -10.0±168% 3.6±101% 

10 Ta10 1.2±21% 9.4±36% 1.6±35% 1.0±18% 0.1±36% 0.4±980% 1.2±68% 
11 Ta11 1.2±23% 8.4±43% 1.3±38% 1.1±44% 0.1±90% 1.2±166% 0.8±87% 

12 Ta12 1.6±32% 13±61% 1.3±39% 1.2±13% 0.1±39% -1.9±302% 1.4±67% 

13 Ta13 1.0±16% 8.6±24% 1.8±30% 0.9±10% 0.1±86% -1.4±708% 1.6±109% 

14 Tb1 1.3±3.2% 3.7±7% 1.4±10% 1.3±3.9% 0.23±9.5% 0.6±37% 0.8±19% 
15 Tb2 11232±25109% 686941±5015 0.5±102% 0.7±14.7 0.02±327% -37±430% 4.9±355% 

16 Tb3 1.3±145% 14±352% 0.9±100% 0.7±6.7% 0.02±395% -29±496% 6.7±411% 

17 Tb4 3.3±660% 107±1098% 0.9±97% 76±71317% 0.0±104022% 0.6±581% 0.7±236% 
18 Tb6 1.4±86% 17±163% 1.1±65% 0.9±10.7% 0.02±640% -4.8±793% 8.0±664% 

19 Tb7 1.1±34% 11±71% 1.2±44% 0.9±14.9% 0.06±120% -3.4±528% 1.5±157% 

20 Tb8 1.2±13% 6.5±33% 0.9±24% 1.1±9.2% 0.1±20% -0.1±1969% 0.8±37% 

21 Tb9 1.0±26% 4.2±55% 1.3±70% 0.9±5.8% 0.1±234% -8.2±394% 3.3±253% 
22 Tb10 0.9±14% 9.7±20% 2.7±37% 0.8±3.8% 0.04±176% -13.7±326% 5.2±193% 

23 Tb11 1.2±47% 12±79% 1.4±58% 0.8±3.8% 0.04±111% -17.3±183% 4.2±121% 

24 Tb12 1.1±12% 9.4±23% 2.0±31% 1.0±3.5% 0.06±47% -3.9±177% 2.2±55% 

25 Sa1 1.3±5.6% 5.11±11% 1.3±12% 1.5±7.1% 0.2±14% 0.5±97% 0.8±24% 
26 Sa2 1.3±14% 3.8±32% 1.2±35% 1.2±9.5% 0.2±40% 0.1±1894% 0.9±64% 

27 Sa3 1.1±9.2% 4.1±19% 1.7±31% 1.0±3.5% 0.2±53% -1.0±301% 1.7±69% 

28 Sa4 1.0±23% 7.4±30% 2.4±64% 1.1±11.5% 0.1±273% 2.8±40% 0.8±126% 

29 Sa5 1.0±8.7% 6.8±13% 2.4±39% 1.0±2.8% 0.1±86% -9.2±165% 3.4±94% 
30 Sa6 1.1±16% 6.5±29% 1.5±33% 1.1±40.3% 0.1±90% 2.1±106% 0.7±97% 

31 Sa7 1.2±60% 13±126% 1.2±65% 0.9±18% 0.0±423% -12±846% 2.6±475% 

32 Sa8 1.4±9.2% 7.6±15% 1.9±30% 1.3±2.3% 0.1±48% -6.3±119% 2.5±55% 

33 Sa9 0.8±16.6% 7.9±22.2% 2.1±40.3% 0.7±3.3% 0.1±100% -11.7±178% 4.3±109% 
34 Sa10 1.2±18% 12±23% 2.2±30% 1.0±3.9% 0.0±103% -14±203% 4.6±118% 

35 Sa11 1.7±124% 25±226% 1.1±71% 0.9±4.4% 0.0±405% -83±468% 13±416% 

36 Sa12 1.1±8.5% 9.3±15% 2.1±22% 0.1±4.0% 0.1±32% -1.3±275% 1.7±40% 

37 Sa13 0.9±55.6% 12.5±80.7% 1.7±64.7% 0.9±155% 0.1±297% 2.8±201% 0.9±179% 
38 Sb1 1.3±6.9% 4.3±14% 1.3±18% 1.3±16% 0.2±46% 0.8±25% 0.6±31% 

39 Sb2 1.4±10% 4.4±23% 1.2±23% 1.3±9.8% 0.2±23% 0.4±189% 0.8±40% 

40 Sb3 1.4±6.4% 3.7±14% 1.5±19% 1.3±6.5% 0.2±22% 0.4±193% 1.0±41% 

41 Sb4 1.3±11% 4.8±20% 2.3±44% 1.1±10% 0.2±65% 0.6±507% 1.4±103% 
42 Sb5 1.2±4.1% 3.6±12% 1.8±21% 1.2±7.8% 0.3±47% 1.5±62% 0.7±68% 

43 Sb6 1.3±43% 6.7±108% 0.9±63% 5.5±3031% 0.0±15517% 2.6±68% 0.3±300% 

44 Sb7 1.0±22% 2.7±37% 1.1±100% 2.8±5469% 0.0±54061% 2.7±133% 0.2±1288% 
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Tabelul 4.4. Estimarea parametrilor (a, b, c) împreună cu intervalul de variaţie a acestora 

pentru modelele Rational şi Freundlich și Stirling 
 Model Rational Freundlich Stirling  

Nr. Eq. )/()*( ucuba   )*( )(

*
cxbxa



 y = a + b*(exp(c*x)-1)/c  

 Parametrii a b c a b c a b c  

1 Ta1 -0.4±76% 1.4±3.5% 5.0±17% 0.2±16.8% 1.18±16% 0.2±12% 0.2±357% 0.2±20% -0.2±16%  

2 Ta2 0.6±529% 1.8±34% 17±86% 0.1±122% 1.2±96% 0.2±104% 0.1±300% 0.1±41% -0.1±49%  

3 Ta3 -0.3±848% 1.9±32% 9.9±97% 0.1±135% 1.6±92% 0.2±67% -0±1995% 0.2±46% -0.1±48%  
4 Ta4 0.9±487% 2.1±57% 21±118% 0.1±83% 0.9±94% 0.1±286% 0.1±253% 0.1±55% -0.1±93%  

5 Ta5 -0.7±478% 1.9±23% 12.7±78% 0.04±150% 2.1±70% 0.2±37% -0.0±859% 0.1±38% -0.1±36%  

6 Ta6 -1.5±107% 1.6±15% 7.3±70% 0.1±78% 1.9±45% 0.2±27% -0±1259% 0.1±18% -0.1±20%  

7 Ta7 0.2±2186% 1.3±24% 10±112% 0.1±104% 1.3±84% 0.2±66% 0.1±146% 0.1±50% -0.1±47%  
8 Ta8 1.1±379% 1.7±27% 17±80% 0.1±177% 1.7±97% 0.2±62% 0.1±228% 0.1±40% -0.1±42%  

9 Ta9 -0.3±540% 1.3±30% 11±88% 0.0±263% 3.7±76% 0.3±24% -0.0±593% 0.1±43% -0.1±45%  

10 Ta10 -1.9±77% 1.5±24% 12±75% 0.0±166% 2.9±59% 0.2±28% -0.1±125% 0.1±38% -0.1±39%  

11 Ta11 -1.2±95% 1.3±16% 8.2±64% 0.1±107% 1.9±56% 0.2±32% -0.1±245% 0.1±36% -0.1±34%  
12 Ta12 -0.5±535% 2.0±27% 20±70% 0.0±174% 2.2±75% 0.2±44% -0±1003% 0.1±32% -0.1±40%  

13 Ta13 -2.7±48% 1.2±22% 6.9±108% 0.0±156% 3.6±45% 0.3±17% -0.2±95% 0.1±45% -0.1±36%  

14 Tb1 -0.8±25% 1.4±3% 2.9±20% 0.2±16% 1.5±13% 0.3±6.3% -0.1±111% 0.3±15% -0.2±11%  

15 Tb2 5.5±186% 1.6±74% 41±135% 0.2±50% 0.3±110% -0.1±284% 0.1±56% 0.0±49% -0.0±99%  
16 Tb3 0.9±397% 1.2±53% 14±144% 0.1±101% 0.8±132% 0.1±270% 0.1±199% 0.08±68% -0.1±81%  

17 Tb4 0.3±1550% 1.9±126% 39±197% 0.1±148% 1.0±140% 0.1±534% 0±856% 0.0±68% -0±167%  

18 Tb6 -0.1±9847% 1.6±60% 22±140% 0.1±180% 1.5±117% 0.2±122% 0±1717% 0.1±64% -0.1±85%  

19 Tb7 -0.8±331% 1.2±31% 12±117% 0.03±151% 1.9±81% 0.2±53% -0±1300% 0.1±45% -0.1±46%  
20 Tb8 0.3±259% 1.2±5.9% 6.7±32% 0.2±31% 1.0±32% 0.2±25% 0.1±72% 0.1±25% -0.1±21%  

21 Tb9 -0.3±457% 1.1±22% 4.2±119% 0.1±124% 1.5±96% 0.3±50% 0.0±9802% 0.2±61% -0.2±49%  

22 Tb10 -3.1±89% 1.5±65% 16±163% 0.00±420% 8.7±48% 0.3±9.5% -0.2±136% 0.1±78% -0.1±86%  

23 Tb11 -0.6±621% 1.5±47% 19±116% 0.03±235% 2.0±114% 0.2±79% -0.±747% 0.1±53% -0.1±65%  
24 Tb12 -1.4±213% 1.7±40% 17±108% 0.00±204% 4.9±41% 0.3±12% -0.1±217% 0.1±49% -0.1±55%  

25 Sa1 -0.5±58% 1.4±4% 5.0±20% 0.1±23% 1.4±19% 0.2±12% -0.0±434% 0.2±14% -0.2±12%  

26 Sa2 -0.3±307% 1.4±10% 3.7±67% 0.2±49% 1.2±48% 0.2±31% 0.1±368% 0.2±40% -0.2±32%  

27 Sa3 -0.8±103% 1.3±15% 3.8±82% 0.1±89% 2.2±49% 0.3±20% -0.1±141% 0.2±34% -0.2±27%  
28 Sa4 -2.3±85% 1.6±53% 14±121% 0.0±438% 4.8 ±99% 0.3±32% -0.2±127% 0.1±61% -0.1±75%  

29 Sa5 -0.3±616% 1.4±22% 9.4±81% 0.0±236% 5.5±44% 0.3±8.7% -0.0±673% 0.1±41% -0.1±37%  

30 Sa6 -1.9±53% 1.2±13.5% 4.3±93% 0.0±101% 2.3±49% 0.3±23% -0.1±197% 0.2±49% -0.1±38%  

31 Sa7 -0.4±995% 1.3±47% 16±153% 0.0±200% 1.7±117% 0.2±90% 0.0±2037% 0.1±66% -0.1±72%  
32 Sa8 -0.7±333% 1.7±17% 10±65% 0.0±166% 4.1±40% 0.3±9.9% -0.1±373% 0.1±31% -0.1±28%  

33 Sa9 -0.7±286% 1.3±43.1% 15.5±105% 0.0±303.5% 5.5±58.3% 0.3±15.2% -0.1±286% 0.1±50% -0.1±59%  

34 Sa10 -4.5±78% 2.3±68% 28±129% 0.0±379% 6.6±55% 0.3±16% -0.2±118% 0.1±54% -0.1±81%  

35 Sa11 1.0±751% 2.1±79% 37±143% 0.1±178% 1.2±133% 0.1±232% 0.0±581% 0.1±56% -0.0±98%  
36 Sa12 -1.6±123% 1.6±30% 16±82% 0.0±141% 4.9±28% 0.3±8.3% -0.1±132% 0.1±38% -0.1±41%  

37 Sa13 -3±59.1% 1.2±53.3% 12.7±162% 0.0±405% 3.6±113% 0.2±54% -0.2±163% 0.1±84% -0.1±88%  

38 Sb1 -0.7±37% 1.4±3.7% 3.7±21% 0.2±25% 1.3±21% 0.3±13% -0.0±353% 0.2±25% -0.2±20%  

39 Sb2 -0.4±141% 1.4±7.1% 4.2±42% 0.2±36% 1.2±33% 0.2±21% 0.0±490% 0.2±29% -0.2±23%  
40 Sb3 -0.8±56% 1. 5±7.3% 3.2±45% 0.2±35% 1.6±27% 0.3±15% -0.1±124% 0.3±22% -0.2±17%  

41 Sb4 -1.3±80% 1.5±23% 4.9±99% 0.03±209% 3.2±76% 0.3±25% -0.2±129% 0.2±55% -0.2±46%  

42 Sb5 -1.8±21% 1.3±4.5% 0.8±119% 0.1±51% 2.1±28% 0.3±9% -0.2±97% 0.4±35% -0.3±21%  

43 Sb6 0.4±907% 1.2±19% 6.4±120% 0.2±69% 0.9±80% 0.2±71% 0.2±88% 0.1±66% -0.1±59%  
44 Sb7 -0.6±455% 1.0±11% 1.5±351% 0.3±87% 0.8±128% 0.2±79% 0.2±269% 0.1±195% -0.2±119%  
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În tabelul 4.5 este prezentat pentru fiecare model investigat, numărul de cazuri şi procentul 

corespunzător, pentru care cel puţin un parametru prezintă intervalul de variaţie peste 100% din 

valoarea estimată, deci modelul respectiv nu descrie corect fenomenul studiat. 

 

Tabelul 4.5. Numărul de cazuri în care modelele nu descriu corect fenomenul studiat 

Modelul Gompertz Logistic Hill Weibull Rational Freundlich Stirling 

Nr. de eşecuri 2 1 10 39 35 31 40 

Ponderea eşecurilor 4.6 % 2.3 % 22.7 % 88.6 % 79.6 % 70.5  % 90,9 % 

 

Cinci dintre modelele considerate au eșuat în estimarea corectă a producției de biogaz: Hill, 

Weibull, Rational, Freundlich și Stirling.  

 

Dintre toate modelele evaluate, numai modelele Logistic și Gompertz au îndeplinit criteriul de 

selecție, rezultând a fi modelele care pot fi considerate adecvate pentru a descrie fenomenul studiat, 

respectiv procesul de producţie a biogazului prin fermentare anaerobă a biomasei cu conţinut ridicat 

de lignoceluloză. 

 

Modelele Logistic şi Gompertz, care conform evaluării preliminare, sunt cele care pot să descrie 

corect procesul de producere a biogazului prin fermentare anaerobă, sunt modele de tip sigmoidal, 

denumite astfel forma graficului celor două funcţii, care prezintă forma literei „S” şi tinde 

asimptotic spre o limită superioară. 

 

Modelul Logistic este un model de regresie neliniară, care descrie cinetica de creştere a unor 

populaţii de microorganisme (Berger, 1981), (*** 2004), (Cardillo, 2012).  

 

Denumirea modelului a fost atribuită în 1845, de Pierre François Verhulst, care a studiat acest 

model pentru a descrie creşterea populaţiei (Verhulst, 1845). 

 

Modelul Logistic descrie o creştere rapidă, de tip exponenţial, la începutul procesului, urmată de o 

creştere mai lentă şi apoi de o stagnare, datorită limitărilor (restricţiilor) privind dimensiunea 

populaţiei (*** 2004). 

 

O caracteristică tipică a modelului, este forma simetrică asemănătoare literei “S”, respectiv forma 

sigmoidală a graficului funcţiei (Cardillo, 2012). 

 

Forma tipică a curbei de variaţie a funcţiei Logistic, este prezentată în figura 4.1. 
 

 
Fig. 4.1. Forma tipică a curbei de variaţie a funcţiei Logistic 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logistic-curve.svg  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logistic-curve.svg
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Semnificaţia fizică a parametrilor modelului, respectiv funcţiei Logistic este următoarea  (Cardillo, 

2012), (*** 2004): 

a – Punctul de maxim spre care converge asimptotic modelul matematic; 

b – Valoarea pozitivă înseamnă că funcţia este continuu crescătoare. Cu cât valoarea 

parametrului este mai mare, cu atât panta este mai mare; 

c – Punctul de inflexiune, corespunzător momentului atingerii valorii a/2, respectiv 

momentul în care panta graficului funcţiei, respectiv viteza de desfăşurare a procesului 

începe să scadă. 

 

Modelul Gompertz este un model matematic utilizat pentru o serie de date în care creșterea este 

mai lentă la începutul și sfârșitul perioadei de timp (Lenart, 2012). 

 

Denumirea modelului a fost atribuită după Benjamin Gompertz, matematician britanic, care 

propune acest model în 1825, pentru a descrie mortalitatea (Gompertz, 1825). Ulterior modelul a 

fost utilizat în biologie şi microbiologie (Wu, 2007), (Das, 2008).  

 

Spre deosebire de modelul Logistic, forma graficului funcţiei Gompertz, nu mai este simetrică, 

asimptota superioară având o lungime mai mare decât asimptota inferioară, în timp ce funcția 

Logistic, fiind simetrică, prezintă lungimi egale ale asimptotelor (Zwietering, 1990). Modelul 

Gompertz poate fi considerat un caz particular al funcției logistice generalizate. 

 

În figura 4.2 sunt prezentate câteva curbe de variaţie a funcţiei Gomperz, pentru diferite valori ale 

parametrilor. 

 

  
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gompertz-b.svg  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gompertz-c.svg  

Fig. 4.2. Forma tipică a curbei de variaţie a funcţiei Gompertz, 

pentru diferite valori ale parametrilor (b – stânga, c – dreapta) 

 

Semnificaţia fizică a parametrilor modelului, respectiv funcţiei Gompertz este următoarea: 

a – Punctul de maxim spre care converge asimptotic modelul matematic;  

b – Definește deplasarea de-a lungul axei absciselor; 

c – Defineşte rata de creștere a funcţiei. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gompertz-b.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gompertz-c.svg
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5.3. Modelarea producţiei de biogaz din experimente 
 

Valorile parametrilor modelelor Logistic ale producţei cumulate de biogaz, rezultată în cele 44 de 

experimente considerate sunt prezentate în tabelul 4.6. Diferenţele dintre valorile parametrilor, sunt 

datorate diferenţelor dintre experimentele realizate. 

 

Tabelul 4.6. Domeniul de variaţie a parametrilor modelelor Logistic, ale experimentelor  

Parametrul Valoarea minimă Valoarea maximă 

a 0.8±2,6% 1.3±2.5% 

b 0.17±26% 0.62±79% 

c 3.7±26% 12±6.8% 

 

În urma analizei valorilor parametrilor modelului Logistic, aferente tuturor experimentelor realizate 

se constată următoarele: 

- Producţia cumulată de biogaz (parametrul a) este cuprinsă între (0.8±2.6% … 1.3±2.5%) 

mlN/ml; 

- Punctul de inflexiune al procesului, respectiv momentul în care viteza de desfăşurare a 

procesului începe să scadă (parametrul c), este situat între zilele (3.7±26% … 12±6.8%);  

- Panta funcţiilor (parametrul b) este cuprinsă între (0.17±26% … 0.62±79%).  

 

Valorile parametrilor modelelor Gompertz ale producţei cumulate de biogaz, în cele 44 de 

experimente considerate sunt prezentate în tabelul 4.7. Diferenţele dintre valorile parametrilor, sunt 

datortate diferenţelor dintre experimentele realizate. 

 

Tabelul 4.7. Domeniul de variaţie a parametrilor modelelor Gompertz, ale experimentelor 

Parametrul Valoarea minimă Valoarea maximă 

a 0.8±2.3% 1.3±5.7% 

b 0.1±27% 0.39±40% 

c 2.3±34% 15±31% 

 

În aceste condiţii se constată următoarele: 

- Producţia cumulată de biogaz, punctul maxim (parametrul a), este cuprinsă între 

(0.8±2.3% … 1.3±5.7%) mlN/ml; 

- Panta funcţiilor, respectiv cea ce determină deplasarea de-a lungul timpului (parametrul 

b) este cuprinsă între (0.10±27% … 15±31%). 

 

Diferenţele rezultate între modelele care descriu matematic modul de desfăşurare a experimentelor 

se explică prin condiţiile de realizare a experimentelor, care nu fost perfect identice din următoarele 

considerente: 

- Numărul de microorganisme transferate dintr-un experiment în altul nu este riguros 

acelaşi; 

- Cantitatea şi caracteristicile substratului reprezentând biomasa, nu este riguros identică; 

- Cantitatea mediului de cultură nu este riguros identică, etc.; 

- Sunt posibile imperfecţiuni de metodologie experimentală privind transferul 

microorganismelor, prelevarea de probe şi realizarea măsurătorilor, toate acestea fiind 

operaţii complexe şi de durată, care sunt practic imposibil de realizat în condiţii perfect 

identice. 
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Cu toate acestea se observă că indiferent de modelul utilizat, respectiv Logistic sau Gompertz, 

parametrul „a” care are aceeaşi semnificaţie pentru cele două modele, prezintă acelaşi domeniu de 

variaţie: (0.8 … 1.3) mlN/ml. 

 

În figurile 4.3. și 4.4 sunt prezentate curbele de variaţie ale producţiei cumulate de biogaz, 

determinate cu modelele Logistic respectiv modelele Gompertz aferente fiecărui experiment în 

parte. 

 

 
Fig. 4.3. Producţia cumulată de biogaz, modelată pentru fiecare experiment, 

prin funcţia Logistic 

 

 
Fig. 4.4. Producţia cumulată de biogaz, modelată pentru fiecare experiment, 

prin funcţia Gompertz 
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5.4. Modelarea globală a producţiei de biogaz 
 

Un obiectiv important al studiului numeric a fost obţinerea unui model matematic global, care să 

permită descrierea producţiei cumulate de biogaz prin fermentare anaerobă. Caracterul global al 

modelării se referă la faptul că se doreşte ca modelul căutat să nu fie dependent de un anumit 

experiment particular şi să poată fi aplicat fără nici o restricţie dependentă de experimentele 

particulare ce au furnizat datele pe baza cărora se identifică modelul. Având în vedere că au fost 

identificate ca posibile două modele matematice pentru descrierea fenomenului studiat, vor fi 

investigate ambele modele, pentru descrierea globală a producţiei cumulate de biogaz prin 

fermentare anaerobă a biomasei. 

 

Parametrii modelelelor matematice de tip Logistic şi Gompertz, capabile să descrie global 

fenomenul studiat, au fost identificaţi prin utilizarea măsurătorilor realizate în toate experimentele 

considerate relevante. Valorile producţiei de biogaz, considerate pentru identificarea parametrilor 

modelelor matematice globale Logistic şi Gompertz sunt prezentate în figura 4.5. 

 

 
Fig. 4.5. Valorile producţiei de biogaz, considerate pentru identificarea parmetrilor modelelor 

matematice globale Logistic şi Gompertz 

 

Parametrii modelelor globale Logistic şi Gompertz, ale producţiei de biogaz prin fermentare 

anaerobă a biomasei, sunt prezentate în tabelul 4.8. 

 

Tabelul 4.8. Valorile parametrilor modelelor globale Logistic Gompertz, 

ale producţiei de biogaz 

Parametrul Logistic Gompertz 

a 0.993303±2.80% 1.013049±3.20% 

b 0.278522±15.35% 0.198480±15.38% 

c 6.012750±8.47% 4.072712±11.24% 

 

Se observă din nou că parametrul „a” al celor două funcţii, care prezintă aceeaşi semnificaţie, 

respectiv producţia globală de biogaz la sfârşitul experimentului de fermentare anaerobă a biomasei, 

are valori foarte apropiate, pentru ambele modele considerate. 
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Curbele de variaţie a producţiei de biogaz, modelată cu cele două funcţii, faţă de valorile 

experimentale care au reprezentat datele de intrare pentru obţinerea modelelor matematice, sunt 

reprezentate în figura 4.6. 

 

 
Fig. 4.6. Curbele de variaţie a producţiei cumulate de biogaz 

modelate prin funcţiile Logistic şi Gompertz, faţă de valorile experimentale 

 

Pentru cele două modele considerate au fost determinate deviaţiile standard, care permit estimarea 

uniformității unui set de date (Jäntschi & Nașcu, 2009). Cu cât valorile setului de date sunt mai 

grupate în jurul valorii medii cu atât mai precisă este modelarea şi cu atât mai mică este valoarea 

deviației standard. Dacă deviaţiile standard prezintă valori mari înseamnă că modelarea este mai 

puţin precisă şi că valorile setului de date sunt mai îndepărtate de valoarea medie. Deviația standard 

(S) a unui set de date (D) care conține un număr de înregistrări (N) și care are o valoare medie (MD) 

este calculată cu ajutorul relaţiei: 

 

2S2)DM(D[n]*
1N

1
S  


  

unde: n = {1...N-1, N}, iar S2 este valoarea varianței. 
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În figurile 4.7. și 4.8. sunt reprezentate grafic funcţia Logistic, respectiv funcţia Gompertz a 

modelului global, împreună cu deviaţia standard. 

 

 
Fig. 4.7. Modelul Logistic global împreună cu deviația standard, 

pentru producţia de biogaz 

 

 
Fig. 4.8. Modelul Gompertz global împreună cu deviația standard, 

pentru producţia de biogaz 
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În figura 4.9., sunt prezentate curbele de variaţie ale producţiei de biogaz prin fermentarea anaerobă 

a biomasei, corespunzător modelelor Logistic şi Gompertz.  

 

 
Fig. 4.9. Curbele de variaţie ale producţiei de biogaz 

corespunzător modelelor Logistic şi Gompertz 

 

În figura 4.10. este prezentată curba de variaţie a diferenţei absolute dintre valorile producţiei 

globale de biogaz (Qg,da), estimate de cele două modele, calculată ca diferenţă dintre valoarea 

estimată prin modelul Gompertz (QgG) şi valoarea estimată prin modelul Logistic (QgL). 

 

Qg,da = QgG - QgL 

 

 

 
Fig. 4.10. Diferenţa absolută dintre producţiile de biogaz estimate [mlN/ml] 
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Diferenţa absolută dintre valorile producţiei globale de biogaz estimate de cele două modele este 

negativă în primele 3 zile, apoi pozitivă în zilele 3-7, apoi negativă în zilele 8-26 şi din nou pozitivă 

în ultimele zile, ceea ce semnifică faptul că modelul Gomperz estimează valori mai mari ale 

producţiei globale de biogaz decât modelul Logistic în zilele în care diferenţa absolută este pozitivă, 

iar modelul Logistic estimează valori mai mari ale producţiei globale de biogaz în zilele în care 

diferenţa absolută este negativă. 

 

În figura 4.11. este prezentată curba de variaţie a diferenţei relative dintre valorile producţiei 

globale de biogaz (Qg,dr), estimate de cele două modele, calculată ca raport între diferenţa absolută 

dintre valoarile estimate prin cele două modele şi valoarea estimată prin modelul Gomperz (Q gG), 

exprimată în procente. 

 

 %100
Q

Q
100

Q

QQ
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Fig. 4.11. Diferenţa relativă dintre producţiile de biogaz estimate [%] 

 

Se observă că diferenţa relativă dintre producţiie globale de biogaz, estimate de cele două modele, 

variază între (-4.27 ... +3.51) %, cu menţinea că primele două zile, în care diferenţele sunt mai mari, 

nu au fost luate în considerare. Aceste zile nu sunt reprezentative din acest punct de vedere, 

deoarece corespund începutului producţiei de biogaz, când valorile de referinţă sunt reduse, deci 

diferenţele relative sunt mari. Cu excepţia primelor două zile, diferenţele dintre producţiile globale 

de biogaz calculate cu cele două modele, sunt mici, astfel pot fi utilizate oricare dintre aceste 

modele. 

 

Pentru fiecare dintre modelele globale ale producţiei cumulate de biogaz, Logistic şi Gompertz, au 

fost calculate producţiile zilnice corespunzătoare de biogaz (Qz [mlN/ml/zi]), ca diferenţă dintre 

producţiile globale corespunzătoare zilelor consecutive: 

Qz = Qg,n – Qg,n-1 

unde: 

- Qg,n [mlN/ml] este producţia globală de biogaz din ziua „n”; 

- Qg,n-1 [mlN/ml] este producţia globală de biogaz din ziua „n-1”; 
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În figura 4.12. sunt prezentate curbele de variaţie ale producţiei zilnice de biogaz, aferente 

modelelor Logistic şi Gompertz. 

 

 
Fig. 5.12. Curbele de variaţie ale producţiei zilnice de biogaz 

aferente modelelor Logistic şi Gompertz 

 

Analizând cele două curbe de variaţie a producţiei zilnice de biogaz se observă următoarele:  

- Modelului Logistic îi corespunde un moment de maxim al producţiei zilnice de biogaz în 

zilele 6 şi 7 când se înregistrează producţia zilnică maximă de biogaz (0.07 mlN/ml/zi).  

- Modelului Gompertz îi corespunde un moment de maxim al producţiei zilnice de biogaz 

în zilele 4 şi 5 când se înregistrează producţia zilnică maximă de biogaz mai mare decât 

în cazul modelului Logistic (0.078 mlN/ml/zi).  

- Conform modelului Logistic, se poate considera că producţia zilnică de biogaz este 

maximă între zilele (5...8), fiind situată între (0.067 ... 0.07) mlN/ml/zi. Imediat înainte şi 

după acet interval, în zilele 4 şi 9, producţia zilnică de biogaz este situată la o valoare 

destul de apropiată de valoarea maximă, respctiv (0.064 ... 0.07) mlN/ml/zi.  

- Conform modelului Gompertz, se poate considera că producţia zilnică de biogaz este 

maximă între zilele (3...6), fiind situată între (0.075 ... 0.078) mlN/ml/zi. Imediat înainte 

şi după acet interval, în zilele 2 şi 7, producţia zilnică de biogaz este situată la o valoare 

destul de apropiată de valoarea maximă, respectiv (0.067 ... 0.078) mlN/ml/zi. 

 

Ambele modele sunt caracterizate printr-o producţie ridicată de biogaz, încă de la începutul 

procesului de fermentare anaerobă a biomasei, cu un plus pentru modelul Gompertz.  

 

În cazul modelului Logistic, producţia zilnică de biogaz la începutul procesului de fermentare 

anaerobă este de cca. 0.04 mlN/ml/zi, valoare situată peste medie. În cazul modelului Gompertz, 

producţia zilnică de biogaz la începutul procesului de fermentare anaerobă este mai ridicată, având 

valoarea de cca. 0.056 mlN/ml/zi. 
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În prima parte a procesului de fermentare, conform ambelor modele, producţia zilnică de biogaz 

creşte constant până în zilele 6 şi 7 în cazul modelului Logistic, respectiv până în zilele 4 şi 5 în 

cazul modelului Gompertz. 

 

După atingerea maximelor, producţia zilnică de biogaz scade continuu, până când în ultima 

perioadă a intervalului, când se observă că producţia zilnică de biogaz devine neglijabilă, în 

conformitate cu ambele modele. 

 

În vederea realizării la nivel de prototip sau la scară industrială a fermentării anaerobe a biomasei, 

din punct de vedere al producţiei de biogaz se recomandă ca procesul să fie controlat astfel încât 

condiţiile de realizare a procesului (pH, compoziţie chimică a mediului de cultură, nivel mediu de 

degradare a biomasei) să fie cele din primele zile ale experimentelor realizate în sticle de cultură. 

Aceşti parametrii pot fi consideraţi pentru intervalul dintre zilele (3...8), care includ maximele de 

producţie zilnică pentru ambele modele investigate. 
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4.5. Modelarea globală a producţiei de hidrogen 
 

Datorită complexităţii mult mai ridicate a sistemului de măsurare a compoziţiei chimice a 

biogazului, au fost realizate mai puţine determinări experimentale prin cromatografie a calităţii 

biogazului produs prin fermentarea anaerobă a biomasei. În aceste condiţii, numărul de determinări 

aferente fiecărui experiment în parte (4-5 determinări/experiment) a fost prea mic pentru a permite 

identificarea pentru fiecare experiment în parte a câte unui model matematic care să permită 

modelarea ponderii hidrogenului în biogazul acumulat. Cu toate acestea, numărul total de 

determinări privind compoziţia chimică a biogazului, respectiv 144 de determinări, a fost suficient 

de mare pentru a permite identificarea unui model global, care să descrie ponderea hidrogenului în 

biogazul format. 

 

În figura 4.13. sunt prezentate ponderile hidrogenului în biogaz, determinate experimental, pe baza 

cărora s-a putut determina un model matematic al ponderii de hidrogen in biogaz. 

 

 
Fig. 4.13. Ponderile hidrogenului în biogaz, determinate experimental 

 

Cel mai potrivit model pentru ponderea de hidrogen în biogaz, identificat cu ajutorul programului 

FindGraph (http://uniphiz.com/) a fost modelul Boltzmann, a cărui ecuaţie este: 
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Unde y reprezintă ponderea hidrogenului în biogaz, iar semnificaţia parametrilror este următoarea: 

a – valoarea iniţială a procentului de hidrogen din gazul aflat în sticla de cultură 

b – valoarea finală a procentului de hidrogen din biogazul produs 

c – momentul corespunzător punctului de inflexiune al curbei de variaţie a procentului de 

hidrogen din biogazul produs  

d – defineşte  rata de creştere a funcţiei 

 

http://uniphiz.com/
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Denumirea modelului a fost atribuită după Ludwig Eduard Boltzmann, fizician şi filozof austriac, 

care propune acest model în 1860, pentru a descrie distribuţia moleculelor de gaz între care singurul 

tip de interacţiuni este reprezentat de ciocnirile mecanice (Boltzmann, 1860a, Boltzmann, 1860b). 

 

Parametrii modelelor globale Logistic şi Gompertz, ale producţiei de biogaz prin fermentare 

anaerobă a biomasei, sunt prezentate în tabelul 5.9. 

 

Tabelul 4.9. Valorile parametrilor modelului global Boltzmann, 

a ponderii de hidrogen 

Parametrul Boltzmann 

a 5.2±62% 

b 23.4±3% 

c 6.3±187.49% 

d 1.8±63% 

 

Curba de variaţie a ponderii hidrogenului, conform modelului Boltzmann, faţă de valorile 

experimentale care au reprezentat datele de intrare pentru obţinerea modelului matematic, sunt 

reprezentate în figura 4.14.  

 

 
Fig. 4.14. Curba de variaţie a ponderii hidrogenului, conform modelului Boltzmann, 

faţă de valorile experimentale 
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În figura 4.15. este reprezentată grafic funcţia Boltzmann a modelului pentru ponderea hidrogenului 

în biogaz, împreună cu deviaţia standard. 

 

 
Fig. 4.15. Funcţia Boltzmann a modelului pentru ponderea hidrogenului în biogaz, împreună cu 

deviaţia standard 

 

În figura 4.16. este reprezentată grafic funcţia Boltzmann a modelului pentru ponderea hidrogenului 

în biogaz.  

 

 
Fig. 4.16. Funcţia Boltzmann a modelului pentru ponderea hidrogenului în biogaz 
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Se observă că ponderea hidrogenului în biogaz creşte lent în primele 5 zile, de la cca. 6% până la 

cca. 10%, după care se manifestă o creştere rapidă a ponderii hidrogenului în biogaz, între zilele 

(5...10), până la cca. (22...23)%, pentru ca imediat după aceea ponderea hidrogenului să se menţină 

relativ constantă, la valoarea de cca. 23.8%. 

 

Prin înmulţirea valorilor reprezentând producţia cumulată de biogaz, conform modelelor Logistic şi 

Gompertz, cu valorile reprezentând ponderea hidrogenului în biogaz, a fost determinată curba de 

variaţie a producţiei cumulate de hidrogen, corespunzătoare modelelor Logistic şi Gompertz, 

reprezentată în figura 4.17. 

 

 
Fig. 4.17. Curba de variaţie a producţiei cumulate de hidrogen, corespunzătoare modelelor 

Logistic şi Gompertz 

 

Producţia cumulată de hidrogen creşte lent în primele 5 zile de la cca. 0.01 mlN/ml, până la cca. 

0.05 mlN/ml, după care, în zilele (5...10) se constată o creştere aproape liniară a producţiei de 

hidrogen până la cca. 0.017 mlN/ml, urmată de o creştere mai lentă a producţiei de hidrogen, până 

la cca. 0.24 mlN/ml, atât pentru modelul Logistic, cât şi pentru modelul Gompertz considerate 

pentru producţia cumulată de biogaz.  
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În figura 4.18. este prezentată curba de variaţie a diferenţei relative dintre producţia globală de 

hidrogen calculată cu modelul Gompertz şi producţia globală de hidrogen calculată cu modelul 

Logistic.  

 

 
 

Fig. 4.18. Diferenţa relativă dintre producţia globală de hidrogen [%] 

 

Se observă că diferenţa relativă dintre producţiie globale de hidrogen, estimate prin cele două 

modele, variază între (-1.6 ... +18.5) %, cu menţiunea că prima zi nu a fost luată în considerare, 

datorită producţiei reduse de biogaz, respectiv hidrogen.  

 

Perioada dintre zilele 2-7 este singura în care diferenţele relative dintre producţiile globale de 

biogaz calculate cu cele două modele depăşeşte valoarea de 10%. 
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Prin diferenţa dintre producţiile cumulate de hidrogen din zile consecutive, a fost determinată curba 

de variaţie a producţiei zilnice de hidrogen, corespunzătoare modelelor Logistic şi Gompertz, 

reprezentată în figura 4.19. 

 

 
Fig. 4.19. Curba de variaţie a producţiei zilnice de hidrogen, corespunzătoare modelelor Logistic 

şi Gompertz 

 

Se observă că indiferent de modelul matematic utilizat pentru modelarea producţiei de biogaz şi 

pentru modelarea producţiei zilnice de hidrogen, s-au obţinut valori foarte asemănătoare pentru 

toate mărimile calculate. 

 

Producţia zilnică de hidrogen creşte lent în primele (3...4) zile de la 0.003 mlN/ml/zi în cazul 

modelului Logistic, respectiv 0.0038 mlN/ml/zi în cazul modelului Gompertz, până la cca. 0.01 

mlN/ml/zi în cazul ambelor modele. Între zilele (4...7) producţia zilnică de hidrogen creşte rapid 

până la cca. 0.025 mlN/ml/zi, pentru a atinge maximul de cca. 0.028 mlN/ml/zi în ziua 7 pentru 

modelul Gompertz, respectiv în ziua 8 pentru modelul Logistic. Ulterior producţia zilnică de 

hidrogen scade, iar după ziua 10 se situează sub 0.02 mlN/ml/zi pentru ambele modele. 

 

În vederea realizării la nivel de prototip, sau la scară industrială a fermentării anaerobe a biomasei, 

din punct de vedere al producţiei de hidrogen se recomandă ca procesul să fie controlat astfel încât 

condiţiile de realizare a procesului (pH, compoziţie chimică a mediului de cultură, nivel mediu de 

degradare a biomasei) să fie cele din zilele (6...8) sau eventual (5...9) ale experimentelor realizate în 

sticle de cultură. Această recomandare este valabilă indiferent de modelul considerat pentru 

producţia cumulată de biogaz. 
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4.6. Sinteză şi concluzii 
 

Studiul numeric se referă la două etape distincte care sunt abordate succesiv: modelarea producţiei 

de biogaz şi modelarea producţiei de hidrogen conţinut în biogazul produs. 

 

Ambele tipuri de modelări sunt realizate pe baza datelor obţinute în studiul experimental, realizat în 

prealabil.  

 

Metoda experimentală utilizată pentru determinarea producţiei de biogaz, datorită simplităţii 

echipamentului utilizat, respectiv un contor cu coloană de lichid, a permis realizarea unui număr 

mare de determinări pentru volumul cumulat de biogaz produs în timpul fiecărui experiment, 

respectiv între (9 - 16) determinări. În aceste condiţii au fost posibile două tipuri de modelări 

numerice ale producţiei de biogaz: 

- Modelarea numerică a producţiei de biogaz aferente fiecărui expriment în parte; 

- Modelarea globală a producţiei de biogaz. 

 

Pentru realizarea modelării numerice a producţiei de biogaz, au fost investigate 7 tipuri de modele, 

dintre care numai 2 s-au dovedit a fi adecvate pentru a descrie corect producţia de biogaz: 

- Modelul Gompertz; 

- Modelul Logistic. 

 

Modelul Gompertz şi modelul Logistic, au fost utilizate atât pentru descrierea producţiei de biogaz 

aferente fiecărui expriment în parte, cât şi pentru a descrie producţia globală de biogaz. 

 

Studiul numeric a evidenţiat că diferenţa dintre modelele Gompertz şi Logistic, pentru producţia 

globală de biogaz, este de maxim 4.27 % şi că ambele modele pot fi utilizate în egală măsură. 

 

Metoda experimentală utilizată pentru determinarea ponderii hidrogenului în biogazul produs, 

datorită complexităţii echipamentului utilizat, respectiv cromatograful pentru gaze, a permis doar 

realizarea unui număr limitat de asemenea determinări, respectiv (4 - 5) pentru fiecare experiment. 

În aceste condiţii a fost posibilă realizarea unui singur tip de modelare numerică a producției de 

hidrogen: 

- Modelarea globală a producţiei de hidrogen. 

 

S-a arătat că modelul Boltzmann este singurul care poate să descrie corect ponderea hidrogenului 

în biogazul produs, respectiv producţia globală de hidrogen.  

 

Studiul numeric a evidenţiat că diferenţa dintre producţiile globale de hidrogen determinate prin 

utilizarea modelelelor Gompertz şi Logistic, pentru producţia globală de biogaz şi modelul 

Boltzmann pentru ponderea hidrogenului în biogaz, este de maxim 18.5 %, pentru un interval de 

câteva zile, respectiv sub 10% pentru cea mai mare parte a perioadei considerate. 

 

Studiul numeric a permis prin prelucrarea suplimentară a datelor, obţinerea unor rezultate 

suplimentare faţă de cele furnizate de studiul experimental: 

- Modelarea numerică a producţiei zilnice de biogaz; 

- Modelarea numerică a producţiei zilnice de hidrogen. 
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Cele mai importante rezultate ale studiului numeric, privind producţia zilnică de biogaz sunt 

următoarele: 

- Conform modelului Logistic producţia zilnică maximă de biogaz se obţine în zilele 6 şi 7 

de la iniţierea experimentelor şi este de 0.070 mlN/ml/zi; 

- Conform modelului Gompertz producţia zilnică maximă de biogaz se obţine în zilele 4 şi 

5 de la iniţierea experimentelor şi este de 0.078 mlN/ml/zi; 

- Conform modelului Logistic, se poate considera că producţia de biogaz este 

semnificativă între zilele (4...9), fiind situată între (0.064 ... 0.070) mlN/ml/zi;  

- Conform modelului Gompertz, se poate considera că producţia de biogaz este 

semnificativă între zilele (2...7), fiind situată între (0.067 ... 0.078) mlN/ml/zi. 

 

Cele mai importante rezultate ale studiului numeric, privind producţia zilnică de hidrogen sunt 

următoarele: 

- Conform modelului Logistic, producţia zilnică maximă de hidrogen se obţine în ziua 8 

de la iniţierea experimentelor şi este de 0.028 mlN/ml/zi; 

- Conform modelului Gompertz, producţia zilnică maximă de hidrogen se obţine în ziua 7 

de la iniţierea experimentelor şi este de 0.029 mlN/ml/zi; 

- Conform modelului Logistic, se poate considera că producţia de hidrogen este 

semnificativă între zilele (6...10), fiind situată între (0.025 ... 0.028) mlN/ml/zi;  

- Conform modelului Gompertz, se poate considera că producţia de biogaz este 

semnificativă între zilele (5...9), fiind situată între (0.025 ... 0.029) mlN/ml/zi. 

 

Studiul numeric a permis realizarea unei recomandări privind condiţiile de realizare la nivel de 

prototip sau la scară industrială a fermentării anaerobe a biomasei în vederea producerii de 

hidrogen. Condiiţile de realizare a procesului sunt definite de pH, compoziţie chimică a mediului de 

cultură, nivel de degradare a biomasei. Această recomandre nu depinde de tipul modelului utilizat 

pentru estimarea producţiei de biogaz. Procesul industrial de fermentare anaerobă a biomasei în 

vederea producerii de hidrogen cu ajutorul microorganismelor provenite din lacul termal Hèviz, 

trebuie să fie controlat astfel încât condiţiile de realizare a procesului să fie cele din zilele (6...8) 

sau eventual (5...9) ale experimentelor realizate în sticle de cultură. 

 

 

 

 

 



134 
 

5. ANALIZA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE 

În continuare este prezentată o analiză comparativă a condiţiilor de desfăşurare a experimentelor 

prezentate în literatura de specialitate, respectiv a unora dintre cele mai importante rezultate 

obţinute în acest studiu. 

 

5.1. Condiţii de desfășurare a experimentelor 
 

Cele mai importante condiţii de desfăşurare a proceselor de fermentare anaerobă a biomasei cu 

producere de hidrogen, au fost considerate temperatura la care s-a realizat experimentul şi pH-ul 

mediului de cultură. 

 

Temperatura la care se realizează procesul de fermentare anaerobă a biomasei, este importantă, 

deoarece afectează modul de dezvoltare a microorganismelor şi trebuie să fie adaptată acestora.  

 

In tabelul 5.1 sunt prezentate temperaturile de realizare a experimentelor, raportate în literatură.  

 

Tabel 5.1. Temperatura mediului de cultură raportată în literatura de specialitate 
t [°C] Autori Anul t [°C] Autori Anul t [°C] Autori Anul 

20 Nissilä et al., 2012 37 Noori & Massé 2013 55 Kim et al., 2013 

 Saady & Massé 2013  Nkemka et al., 2015  Kobayashi et al., 2012 

22 Gadhasmhetty et al., 2010  Perez-Rangez et al., 2015  Kumar et al., 2012 

25 Gadhasmhetty et al., 2010  Pohl et al., 2012  Lianhua et al., 2010 
 Lianhua et al., 2010  Pohl et al., 2013  Lo et al., 2008 

30 Rai et al., 2013  Quemeneur et al., 2011  Lo et al., 2009 

35 Datar et al., 2007  Quemeneur et al., 2012  Motte et al., 2013 

 Fernandes et al., 2009  Sagnak et al., 2011  Noori et al., 2013 
 H.H.Cheng et al., 2012  Sathyarayanan et al., 2014  Nkemka et al., 2015 

 Hawkes et al., 2008  Sung et al., 2002  Ozmihci et al., 2010 

 He et al., 2014  Tang et al., 2013  Pohl et al., 2012 

 Khamtib & Reungsang 2012  Valdez-Vasquez et al., 2015  Pohl et al., 2013 
 Kyazze et al., 2008  Willquist et al., 2012  Porsch et al., 2015 

 Lianhua et al., 2010 38 Chang et al., 2010  Ratti et al., 2015 

 Monlau et al., 2015  Ho et al., 2011  Roychowdhury & Lewandovsky 1988 

36 Fan et al., 2006  Kalia et al., 1994  Acest studiu 2013 
 Fernandes et al., 2009 40 Chang et al., 2011 60 Arreola-Vargaz et al., 2015 

 Song et al., 2014  Kalia et al., 1994  Cao et al., 2012 

 Wang et al., 2010  Khamtib & Reungsang 2012  Khamtib & Reungsang, 2012 

37 Argun et al., 2008  Tawfik & Salem 2011  Wang et al., 2011 
 Gadhasmhetty et al., 2010 50 Datar et al., 2007  Wang et al., 2013 

 Hafez et al., 2009  Khamtib & Reungsang 2012 70 Ivanova et al., 2009 

 Lara-Vazquez et al., 2014  Quemeneur et al., 2012  Khamtib & Reungsang, 2012 

 Liu et al., 2014 55 Chen et al., 2012  Kongjan & Angelidaki 2010 
 Lo et al., 2008  Forrest et al., 2011    

 Motte et al., 2014  Kaparaju et al., 2009    

 

Temperatura de 55°C, utilizată în acest studiu şi evidenţiată în tabel, este specifică pentru multe 

microorganisme producătoare de hidrogen şi din acest motiv, este o valoare a temperaturii, tipică 

pentru numeroase studii. Practic, cele mai multe studii au fost realizate la această temperatură. 
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În figura 5.1 sunt prezentate valorile pH-ului mediului de cultură raportat în diverse studii. 

 

 

Fig. 5.1. Valori ale pH-ului mediului de cultură raportate în literatura de specialitate 

 

Domeniul larg al pH-urilor raportate în literatură, este explicabil prin faptul că în numeroase studii a 

fost analizată influenţa pH-ului asupra procesului de fermentare anaerobă a biomasei, în urma 

căruia rezultă hidrogen. 
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5.2. Rezultate obţinute 
 

Din punct de vedere al rezultatelor obţinute în cadrul studiului, cele mai reprezentative au fost 

considerate producţia de hidrogen şi ponderea hidrogenului în biogazul produs. 

 

În tabelul 5.2 sunt prezentate valorile producţiei de hidrogen, rezultate în urma unor procese de 

fermentarea anaerobă a unor diverse tipuri de biomasă, cu diverse pretatamente, raportate în 

literatura de specialitate. 

 

Tabelul 5.2. Producția de hidrogen 
Autor Prod. H2 UM Biomasa Pretratamente 

Arreola-Vargas, 2015 51.5-109.9 ml/g Paie de ovăz HCl 

Fan, 2006 10.3-68.1 ml/g Paie de grâu HCl 

Kaparaju, 2009 178 ml/g Paie de grâu - 

Kyazze, 2008 22-76 ml/g Porumb furajer - 
Lara-Vazquez, 2014 6.8-86.5  Paie de grâu Măcinare și hidratare 

Li, 2014 129.8-387.1 ml/g Tulpină de porumb Măcinare 

Liu, 2013 121.1  ml/g Hidrolizat paie de orez H2SO4 

Nasirian, 2010 5.7-148.8 ml/g Paie de grâu H2SO4 
Quemeneur, 2012 5.2-21.6 ml/g Paie de grâu - 

Reilly, 2014 1.31-5.89 ml/g Paie de grâu Ca(OH)2 

Song, 2014 92.9  ml/g Tulpină de porumb Măcinare 

Valdez-Vazquez, 2015 79.54 ml/g Paie de grâu Mărunțire 
Wang, 2010 126.22  ml/g Tulpină de porumb HCl și mărunțire 

Zhao, 2012 59-301 ml/g Tulpină de porumb Cu fungi 

Acest studiu 9.4-40.42 mlN/g Paie de grâu Mărunțire 

HCl – Acid Clorhidric, Ca(OH)2 – Hidroxid de calciu, H2SO4 - Acid-sulfuric 
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În figura 5.2 sunt prezentate grafic, valorile producţiei de hidrogen, obţinute prin fermentarea 

anaerobă a paielor de grâu. 

 

 
Fig. 5.2. Valorile producţiei de hidrogen, obţinute prin  

fermentarea anaerobă a paielor de grâu 

 

Se observă că producţia de hidrogen obţinută în acest studiu, este în concordanţă cu cele raportate în 

(Fan, 2006; Nasirian, 2010; Quemeneur, 2012 şi Lara-Vazquez, 2014), chiar dacă în trei din aceste 

studii sunt raportate şi valori mai mari. 

 

Producţia de hidrogen obţinută în acest studiu este mai redusă decât cea raportată în (Kaparaju, 

2009), dar este mai mare decât decât cea raportată în (Reilly, 2014). 
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În figura 5.3 sunt prezentate ponderile hidrogenului în biogazul rezultat în urma fermentării 

anaerobe a biomasei, raportate în literatura de specialitate. 

 

 

 
Fig. 5.3. Ponderea H2 în biogazul rezultat prin fermentarea anaerobă a biomasei 

 

Se observă că ponderea hidrogenului în biogaz, determinată în acest studiu este în concordanță cu 

alte studii de specialitate (Chou, 2008; Kalia, 1994; Kim, 2013; Munoz, 2013), dar este mai mică 

decât valorile raportate în (Cao, 2012; Chou, 2008; Kim, 2011; Nasirian, 2010; Tawfik, 2012). 
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5.3. Sinteză şi concluzii 
 

Condiţiile de desfăşurare a experimentului prezentat în acest studiu, reprezentat de temperatura şi 

pH-ul iniţial al mediului de cultură, sunt specifice şi unor numeroase alte studii asemănătoare. 

 

Nivelul producţiei de hidrogen obţinut prin fermentarea paielor de grâu, determinat în acest studiu 

este de (9.4-40.42) mlN/g fiind în concordanţă cu rezultate similare raportate în literatura de 

specialitate, chiar dacă pentru alte tipuri de biomasă, în studiile respective sunt raportate şi producţii 

mai mari. 

 

Ponderea hidrogenului în biogazul obţinut în acest studiu este de (17.44 – 34.07) %, fiind în 

concordanţă cu numeroase alte studii, cu toate că există şi studii care raportează valori mai mari ale 

ponderii hidrogenului în biogaz. 

 

Analiza comparativă a rezultatelor obţinute în acest studiu, cu rezultate raportate în divere alte 

studii, evidenţiază în primul rând credibilitatea rezultatelor obţinute şi în al doilea rând existenţa 

unei concordanţe între rezultatele proprii şi rezultatele altor studii. 
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6. SINTEZA CONTRIBUŢIILOR PERSONALE 

 

În continuare este prezentată o sinteză a contribuţiilor personale în domeniul valorificării energetice 

prin producţie de hidrogen, a procesului de fermentare anaerobă a biomasei cu lignoceluloză. 

 

În cadrul cercetărilor efectuate, hidrogenul obţinut prin fermentarea anaerobă a paielor de grâu, este 

considerat o sursă de energie regenerabilă, cu posibilităţi tehnologice multiple de valorificare 

energetică. 

 

Au fost identificate câteva studii realizate în România care abordează problema producerii 

biogazului prin fermentare anaerobă, dar nici unul din aceste studii nu tratează problema producerii 

hidrogenului prin fermentarea anaerobă a biomasei cu lignoceluloză. Din această perspectivă, după 

cunoştinţa autoarei, acest studiu este primul de acest tip realizat în România. 

 

Au fost aduse următoarele categorii de contribuţii originale în cadrul cercetărilor privind procesul 

de fermentare anaerobă a biomasei cu conţinut ridicat de lignoceluloză, cu producere de hidrogen:  

- Elemente de originalitate ale studiului bibliografic; 

- Elemente de originalitate ale studiului experimental; 

- Elemente de originalitate ale studiului numeric. 

 

Elementele de originalitate ale studiului bibliografic prin care a fost definit stadiul actual al 

cunoaşterii privind producerea de hidrogen prin procesul de fermentare anaerobă a biomasei cu 

conţinut ridicat de lignoceluloză, sunt următoarele (Teleky & Bălan, 2014; Teleky & Bălan, 

2015b.): 

- A fost prezentată o procedură obiectivă şi eficientă de selecţie a referinţelor 

bibliografice disponibile în bazele de date indexate, bazată pe cuvinte cheie şi criterii de 

includere şi excludere a referinţelor. Se menţionează că în literatura de specialitate din 

domeniu nu a mai fost identificată o procedură similară de selecţie a referinţelor, nici 

măcar în articolele de tip review. 

- Au fost identificaţi parametrii reprezentativi ai procesului de producere a hidrogenului 

prin fermentarea anaerobă a biomasei. 

- A fost prezentată o sinteză a metodologiilor de cercetare utilizate în studiul procesului 

de producere a hidrogenului prin fermentarea anaerobă a biomasei. 

- Au fost prezentate condiţiile de lucru care influenţează modul de desfăşurare a 

procesului de producere a hidrogenului prin fermentarea anaerobă a biomasei. 

 

Elementele de originalitate ale studiului experimental privind producerea de hidrogen prin 

fermentarea anaerobă a biomasei cu conţinut ridicat de lignoceluloză (Teleky et al., 2013; Teleky et 

al., 2015a): 

- A fost investigat potenţialul de valorificare a nămolului din lacul termal Héviz, Ungaria, 

ca sursă de microorganisme care pot asigura producerea de hidrogen prin fermentarea 

anaerobă a biomasei cu lignoceluloză. În cadrul studiului bibiografic s-a constatat că 

literatura de specialitate nu abordează problema utilizării nămolului din lacurile termale 

ca sursă de microorganisme. 

- A fost investigat potenţialul de valorificare a unui deşeu agricol, reprezentat de paiele de 

grâu, ca sursă de biomasă pentru procesul de fermentare anaerobă care poate produce 

hidrogen. 

- A fost elaborată şi implementată o procedură experimentală originală pentru 

investigarea complexă a procesului de producere a hidrogenului prin fermentarea 

anaerobă a biomasei. 
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- Au fost integrate mai multe metode de investigare a procesului de producere a 

hidrogenului prin fermentarea anaerobă a biomasei:  

- Analiza vizuală; 

- Analiza cantitativă privind producţia cumulată de biogaz; 

- Analiza calitativă a producţiei de biogaz - cromatografia gazului; 

- Analiza pH-ului; 

- Analiza compoziţiei mediului de cultură - cromatografia lichidului. 

- Au fost definite criterii de reprezentativitate a rezultatelor obţinute, în contextul unei 

complexităţi ridicate a metodelor de investigare utilizate, iar rezultatele au fost 

prezentate din această perspectivă. 

- Au fost identificate caracteristicile procesului de producere a hidrogenului prin 

fermentarea anaerobă a paielor de grâu, sub acţiunea microorganismelor provenite din 

lacul termal: 

- Producţia specifică totală de biogaz a fost de (0.65 – 1.28) mlN/ml; 

- Ponderea finală a hidrogenului în biogazul produs, a fost de (17.44 – 34.07)%; 

- Valoarea finală a pH-ului mediului de cultură s-a situat în intervalul (4.5 – 6.01); 

- Cei mai importanţi compuşi ai fermentaţiei anaerobe, identificaţi în mediul de 

cultură au fost acidul acetic cu concentraţia finală maximă de 1463 mg/l, etanolul 

cu concentraţia finală maximă de 496 mg/l şi acidul n-Butiric cu concentraţia 

finală maximă de 25 mg/l.  

 

Elementele de originalitate ale studiului numeric privind producerea de hidrogen prin fermentarea 

anaerobă a biomasei cu conţinut ridicat de lignoceluloză (Teleky & Bălan, 2015a; Teleky et al., 

2015b.): 

- A fost concepută şi implementată o manieră originală de modelare, cu două etape 

distincte abordate succesiv: modelarea producţiei de biogaz şi modelarea producţiei de 

hidrogen conţinut în biogazul produs. 

- Au fost investigate 7 modele numerice susceptibile să poată descrie corect procesul de 

producere a hidrogenului prin fermentarea anaerobă a biomasei, dintre care s-au dovedit 

adecvate, numai modelele Gompertz şi Logistic. 

- S-a arătat că diferenţa dintre rezultatele obţinute prin modelele Gompertz şi Logistic, 

pentru producţia globală de biogaz, este de maxim 4.27 % şi că ambele modele pot fi 

utilizate în egală măsură. 

- S-a arătat că modelul Boltzmann este singurul care poate să descrie corect ponderea 

hidrogenului în biogazul produs, respectiv producţia globală de hidrogen. 

- S-a evidenţiat că diferenţa dintre producţiile globale de hidrogen determinate prin 

utilizarea modelelelor Gompertz şi Logistic, pentru producţia globală de biogaz şi 

modelul Boltzmann pentru ponderea hidrogenului în biogaz, este de maxim 18.5 %, 

pentru un interval de câteva zile, respectiv sub 10% pentru cea mai mare parte a 

perioadei considerate. 

- Studiul numeric a permis prelucrarea suplimentară a datelor şi obţinerea unor rezultate 

suplimentare faţă de cele furnizate de studiul experimental: 

- Modelarea numerică a producţiei zilnice de biogaz; 

- Modelarea numerică a producţiei zilnice de hidrogen. 

- Au fost determinate prin modelare, caracteristicile producţiei zilnice de biogaz: 

- Conform modelului Logistic producţia zilnică maximă de biogaz se obţine în 

zilele 6 şi 7 de la iniţierea experimentelor şi este de 0.070 mlN/ml/zi; 

- Conform modelului Gompertz producţia zilnică maximă de biogaz se obţine în 

zilele 4 şi 5 de la iniţierea experimentelor şi este de 0.078 mlN/ml/zi; 

- Conform modelului Logistic, se poate considera că producţia de biogaz este 

semnificativă între zilele (4...9), fiind situată între (0.064 ... 0.070) mlN/ml/zi;  
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- Conform modelului Gompertz, se poate considera că producţia de biogaz este 

semnificativă între zilele (2...7), fiind situată între (0.067 ... 0.078) mlN/ml/zi. 

- Au fost determinate prin modelare, caracteristicile producţiei zilnice de hidrogen: 

- Conform modelului Logistic, producţia zilnică maximă de hidrogen se obţine în 

ziua 8 de la iniţierea experimentelor şi este de 0.028 mlN/ml/zi; 

- Conform modelului Gompertz, producţia zilnică maximă de hidrogen se obţine 

în ziua 7 de la iniţierea experimentelor şi este de 0.029 mlN/ml/zi; 

- Conform modelului Logistic, se poate considera că producţia de hidrogen este 

semnificativă între zilele (6...10), fiind situată între (0.025 ... 0.028) mlN/ml/zi;  

- Conform modelului Gompertz, se poate considera că producţia de biogaz este 

semnificativă între zilele (5...9), fiind situată între (0.025 ... 0.029) mlN/ml/zi. 

- În urma studiului numeric a putut fi formulată o recomandare privind condiţiile de 

realizare la nivel de prototip sau la scară industrială a fermentării anaerobe a biomasei în 

vederea producerii de hidrogen: Fermentare anaerobă a biomasei în vederea producerii 

de hidrogen cu ajutorul microorganismelor provenite din lacul termal Hèviz, trebuie să 

fie controlată astfel încât condiţiile de realizare a procesului să fie cele din zilele (6...8) 

sau eventual (5...9), ale experimentelor realizate în sticle de cultură. 
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7. DIRECŢII POSIBILE DE CONTINUARE A CERCETĂRILOR 
 

În  urma  derulării  cercetărilor  prezentate  în  lucrare  au  fost  identificate  câteva  posibilităţi  de 

continuare a cercetărilor, prezentate în continuare. 

 

Extinderea studiului experimental, urmat de modelare numerică, pentru identificarea modului în 

care este influenţat procesul de producţie a hidrogenului prin fermentarea anaerobă a biomasei 

agricole, de unele condiţii de lucru, care în acest studiu au fost menţinute constante:  

- Temperatura mediului de cultură; 

- pH-ul iniţial al mediului de cultură. 

 

Finalizarea analizelor genetice pentru care au fost prelevate probe în cadrul studiului experimental, 

va perimite pe de-o parte identificarea precisă a naturii microorganismelor din nămolul lacului 

termal Hèviz, care sunt responsabile de producerea hidrogenului prin fermentarea anaerobă a 

biomasei agricole cu lignoceluloză, reprezentată de paiele de grâu şi pe de altă parte confirmarea 

sau informarea ipotezelor privind posibilele contaminări ale probelor care au dus la compromiterea 

experimentelor  8-13, realizate cu una din probe, respectiv “Sediment B”. În aceste exprimente 

practic nu s-a mai produs hidrogen prin fermentarea anaerobă a paielor de grâu. 

 

Realizarea unui studiu experimental privind determinarea potenţialului de valorificare a  

nămolurilor din lacuri termale din România prin utilizarea în fermentarea anaerobă a biomasei 

agricole, pentru producerea hidrogenului sau a altor tipuri de biogaz cu conţinut energetic ridicat.  

 

Proiectarea unei instalaţii experimentale cu capacitate mai ridicată de producţie a hidrogenului, pe 

care să fie realizat un studiu experimental la nivel de prototip în urma căruia să poată fi studiat la 

scară apropiată de cea industrială, procesul de producţie a hidrogenului prin fermentarea anaerobă a 

biomasei agricole, care să investigheze următoarele aspecte: 

- Determinarea condiţiilor de desfăşurare a procesului, pentru diverse tipuri de biomasă 

agricolă sau de altă natură; 

- Determinarea condiţiilor de desfăşurare a procesului, pentru diverse tipuri de 

microorganisme; 

- Determinarea influenţei pe care o prezintă diferite tipuri de pretratament a biomasei, 

înainte de utilizarea acesteia în procesul de fermentare; 

- Etc. 

 

Realizarea unor sisteme experimentale de valorificare enegetică diversă a hidrogenului obţinut 

prin fermentarea anaerobă a biomasei agricole cu ligoceluloză. 

 

Realizarea unui studiu experimental privind producerea de biogaz cu conţinut de metan sau de 

hidrogen şi metan, prin fermentarea anaerobă a biomasei agricole. 

 

Studierea motivelor datorită cărora încetează producţia de biogaz. Se va determina experimental 

dacă producţia de biogaz încetează din cauza epuizării resurselor de hrană pentru microorganisme 

sau din cauza unor posibile efecte inhibitoare datorate modificării compoziţiei mediului de cultură  

în timpul experimentului. Diferenţa majoră faţă de experimentele realizate în acest studiu, este că 

paiele vor fi utilizate în continuare şi în noul experiment. 

 

Realizarea unui studiu privind produsul solid rezultat în urma fermentării anaerobe a biomasei,  

evaluarea calităţii acestuia și recomandarea celor mai potrivite soluţii tehnice de utilizare a acestuia.  
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Asemenea  studii  pot  completa  în  mod  util  informaţiile  privind  posibilităţile  de  valorificare 

energetică a biomasei agricole şi a microorganismelor din nămolurile lacurilor termale, prin 

producere de hidrogen, sau eventual de biogaz cu conţinut energetic ridicat. 
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ANEXE 

Tabel 1. Compușii din faza lichidă a culturii Typha A 

Sample 

Glucose 

[mg/l] 

Lactic A 

[mg/l] 

Formic A 

[mg/l] 

Acetic A 

[mg/l] 

Propionic A 

[mg/l] 

i-Butyric A  

[mg/l] 

Ethanol 

 [mg/l] 

n-Butyric A  

[mg/l] 

i-Valeric A  

[mg/l] 

1,2Propandiol 

[mg/l] 

E1_08_07_12 35.59 1.05 22.35 254.75 62.19 14.45 31.1 43.44 51.99 0 

E1_11_07_12 146.27 27.28 88.08 621.14 72.88 9.6 286.25 156.22 34.88 0 

E1_18_07_12 5.73 18.2 60.7 739.85 76.67 10.55 359.53 222.84   0 

E1_25_07_12 8.16 2.99 62.49 789.93 75.46 8.75 360.7 240.95 11.68 0 

E1_30_07_12 165.7 16.2 60.42 808.59 77.5 8.14 356.75 258.3 12.95 0 

E2_01_08_12 13.84   17.42 93.92 38.25 3.56 10.24 33.68 11 94.82 

E2_08_08_12 5.68     484.88 59.68 25.88 183.71 82.93 72.62 110.64 

E2_15_08_12 14.97     700.2 67.08 25.07 353.94 113.96 73.17 115.72 

E2_22_08_12 20     770.63 68.72 25.5 396.54 136.07 68.52 118.01 

E2_28_08_12 15.93     803.5 69.36 24.14 417.16 145.89 67.73 118.71 

E3_29_08_12 14.71     120.66 49.11 10.28   60.81 20.76 102.07 

E3_05_09_12  17.19     589.99 65.84 34.38 262.3 77.36 61.97 110.99 

E3_12_09_12 13.42     745.88 67.99 31.12 364.22 122.21 58.53 115.41 

E3_19_09_12 15.23     815.54 67.52 29.76 398.29 139.07 56.4 115.41 

E4_20_09_12  17.75 6.9 104.2 537.66 62.51 28.27 172.8 171.26 49.18 148.55 

E4_26_09_12 22.4   104.25 759.41 64.33 26.36 331.58 209.92 46.88 149.78 

E4_05_10_12 25.36   103.92 801.58 64.9 26.4 359.37 223.45 45.06 152.27 

E4_10_10_12 42.65   104.24 842.44 63.71 25.94 382.98 232.93 43.79 155.22 

E5_19_10_12 21.31     520.59 85.66 40.92 172.19 47.06 87.43 163.12 

E5_24_10_12 47.98     747.91 77.67 42.48 355.39 83.04 87.61 159.7 

E5_01_11_12 85.59     816.03 90.65 43.27 368.02 95.35 87.26 164.32 

E5_07_11_12 90.57     856.15 83.29 37.01 387 104.6 84.35 163.8 

E5_16_11_12         75.29 34.5 0 111.72 864.84 391.94 

E6_20_11_12         55.88 33.38 71.89 47.07 392.17 71.89 

E6_23_11_12         54.55 30.15 0 54.76 625.6 203.98 

E6_28_11_12         50.21 29.15 0 72.25 839.25 331.89 

E6_05_12_12         55.25 26.53 0 87.2 946.85 365.54 

E6_12_12_12         51.75 25.6 0 99.58 984.65 383.1 

E7_14_12_12         55.65 25.93 0 104.26 1000.54 384.27 

E7_20_12_12       530.16 66.77 23.86 145.63 90.93 88.44 131.62 

E7_04_01_13       969.27 76.67 21.14 391.51 160.42 88.34 142.18 

E7_16_01_13   12.71   846.09 60.96 17.04 348.88 142.03 64.44 116.11 

E8_17_01_13       932.24 64.59 28.68 381.1 158.63 71.61   

E8_18_01_13 5.69   37.46 143.03 46.22   11.46 25.77 20.11   

E8_01_02_13     28 652.88 57.16   271.6 122.75 28.03 118.09 

E8_08_02_13 30.1   27.59 740.85 60.18   296.19 136.48 28.76 122.04 

E8_15_02_13 25.66   43.85 268.87 32.63   22.98     121.09 

E8_21_02_13 8.75   21.01 830.6 50.5   311.52 139.38 29.87   

E9_22_02_13 11.55   31.7 147.87 52.19   10.08 43.48 25   

E9_26_02_13     18.91 306.08 61.5   61.42 80.88 30.26   

E9_06_03_13 13.3   19.52 604.82 55.95 8.08 215.91 136.05 38.72   

E9_13_03_13 5.76   18.87 680.51 55.05 6.95 239.54 152.51 35.73   

E9_20_03_13 24.34   23.45 736.15 73.55 17.32 264.42 170.69 38.23   

E10_27_03_13 39.51     468.03 53.27 18.98 179.53 131.63 42.15   

E10_03_04_13 47.6     671.5 66.75   288.6 156.41 39   

E10_10_04_13 57.39     735.77 82.78   321.26 163.39 39.16   

E10_16_04_13 8.12     783.33 68.35 10.48 285.62 166.31 35.72 112.55 

E11_18_04_13       158.34 46.13   16.18 67.29 14.92 89.37 

E11_23_04_13 37.16     485.79 54.43   188.97 132.72 20.71 94.75 

E11_02_05_13 21.72     651.67 46.88   259.22 151.58 19.3 88.18 

E11_16_05_13 13.3 430.22 213.34 103.59 124.63     20.51     

E11_07_05_13 12.31 410.73 208.06 105.93 121.64     19.25     

E12_28-06-13   3.63 10.8 753.33 50.17 5.25 348.53 151.22 32.77   

E13_18-07-13   5.88   566.05 52.99 2.5 211.93 167.39 18.04   
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Tabel 2. Compușii din faza lichidă a culturii Typha B 

Sample 

Glucose 

[mg/l]  

Lactic A 

[mg/l] 

Formic A 

[mg/l] 

Acetic A 

[mg/l] 

Propionic A 

[mg/l] 

i-Butyric A 

[mg/l] 

Ethanol 

[mg/l] 

n-Butyric 

A [mg/l] 

i-Valeric A 

[mg/l] 

1,2Propandiol 

[mg/l] 

E1_08_07_12  30.8 2.7 11.8 176.4 57.0 3.7 19.0   18.4 0.0 

E1_11_07_12  166.5   3.3 772.8 101.1   383.6 111.8 51.0 0.0 

E1_18_07_12  5.5 8.2   939.9 93.6 12.9 408.7 159.5   0.0 

E1_25_07_12  8.6 10.1 12.3 997.3 101.9 6.0 381.3 179.4 16.7 0.0 

E1_30_07_12  177.8 10.5 14.7 1031.1 98.0 7.4 369.3 196.3 18.5 0.0 

E2_01_08_12  12.62     51.76 14.77   14.99 16.59   95.31 

E2_08_08_12                      

E2_15_08_12  6.26     989.27 34.34   197.29 112.5   105.48 

E2_22_08_12  5.53     1030.77 35.64   206.96 141.11   109.86 

E2_28_08_12  5.29     1047.86 34.23   210.65 153.8   113.27 

E3_29_08_12  12.36 18.18 19.8 89.38     15.77 35.42   90.92 

E3_05_09_12     28.17   737.38     135 72.49   96.02 

E3_12_09_12    29.33   858.53     170.75 142.62   103.77 

E3_19_09_12    31.66   863.05     171.24 159.27   106.86 

E4_20_09_12   17.28     588.98     97.7 31.87   124.97 

E4_26_09_12  16.59 24.92   981.16     193.12 124.57   130.15 

E4_05_10_12  19.46 26.31   1017.38     199.77 139.03   131.68 

E4_10_10_12  26.51 27   1048.3     216.45 153.39   136.52 

E5_19_10_12  25.58 22.97   834.6 13.13   124.29 53.68   129.84 

E5_24_10_12  30.69 30.84   1047.74 26.69   141.74 130.85   146.87 

E5_01_11_12  50.54 33.08   1092.23 28.14   145.26 148.06   150.66 

E5_07_11_12  56.39 25.21   1113.17     145.9 149.31   143.31 

E5_16_11_12    25.72         25.72 0   145.85 

E6_20_11_12        269.57     21.43     21.43 

E6_23_11_12              35.36     35.36 

E6_28_11_12    8.83         8.83 81.94   195.23 

E6_05_12_12    29.31         29.31 0   220.19 

E6_12_12_12    10.93         10.93 0   230.3 

E7_14_12_12    24.76         24.76 0   229.82 

E7_20_12_12        538.26     38.75     119.22 

E7_04_01_13  13.59 117.24 141.91 921.62 152.34   465.25 224.94 27.68 65.61 

E7_16_01_13    47.51   1075.63     217.6 208.51   128.37 

E8_17_01_13    42.25   930.83 151.59   190.62 183.18     

E8_18_01_13  6.26 12 20.97 72.46 5.66   9.67 3.23     

E8_01_02_13        1339.21 142.14 30.07 201.71 104.43 111.62 126.19 

E8_08_02_13  24.63     1317.71 138.34 27.08 196.82 121.51 103.83 120.59 

E8_15_02_13  52.96   30.63 866.08 68.95   336.38 159.07 33.05 137 

E8_21_02_13        1371.77 125.37 27.81 194.71 140.43 96.07   

E9_22_02_13  11.36 19.8 9.28 93.71 7.86   13.29 7.36     

E9_26_02_13  11.37     441.66 72.69 23.38 126.9 36.41 82.91   

E9_06_03_13  9.9 17.86   831.38 69.36 19.49 214.34 119.29 80.1   

E9_13_03_13        907.95 69.32 21.77 232.87 143.39 82.81   

E9_20_03_13  19.75 9.77   963.43 84.92 29.29 241.05 157.98 74.52   

E10_27_03_13  47.83     400.97 144.91   35.36   15   

E10_03_04_13  29.42     956.97 181.53   119.23 124.88     

E10_10_04_13  33.52     1052.09 187.73   137.22 179.79     

E10_16_04_13  8.72     1060.57     125.84 192.95   111.41 

E11_18_04_13    8.43   92.94     13.1     82.03 

E11_23_04_13        273.3     22.82 13.02   88.93 

E11_02_05_13  13.47 7.6   668.95     127.92 124.34   87.46 

E11_16_05_13  16.74 417.63 190.57   51.71           

E11_07_05_13  16.5 446.88 204.57   54.38           

E12_28-06-13        894.23     140.18 149.74     

E13_18-07-13    4.11   978.51 38.57   117.69 112.63 9.73   
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Tabel 3. Compușii din faza lichidă a culturii Sediment A 

Sample 

Glucose 

[mg/l]  

Lactic A 

[mg/l] 

Formic A 

[mg/l] 

Acetic A 

[mg/l] 

Propionic 

A [mg/l] 

i-Butyric A 

[mg/l] 

Ethanol  

[mg/l] 

n-Butyric A 

[mg/l] 

i-Valeric A 

[mg/l] 

1,2Propandiol 

[mg/l] 

E1_08_07_12  39.6   37.7 156.3 51.2   14.3 75.1 17.4 0.0 

E1_11_07_12  168.4 8.0 54.7 758.0 137.4 23.1 352.9 67.1 79.1 0.0 

E1_18_07_12  8.1 24.3 62.3 946.6 116.2 17.3 442.0 100.0 16.0 0.0 

E1_25_07_12  12.0 29.8 55.5 1003.8 110.1 10.2 414.2 137.3 17.7 0.0 

E1_30_07_12  174.4 34.8 59.8 1025.8 107.9 16.0 463.5 107.2 19.5 0.0 

E2_01_08_12  11.9 1.99 14.88 178.82 42.48 4.57 7.81 43.57 22.58 94.45 

E2_08_08_12  8.19 51.18 88.72 743.44 84.6 7.43 392.8 112.07 27.8 95.86 

E2_15_08_12  8.05 93.47 93.65 825.39 82.58 8.14 431.3 114.3 29.79 98.1 

E2_22_08_12  9.9 114.8 95.25 864.03 79.54 4.21 438.56 111.67 29.1 100.63 

E2_28_08_12  9.88 116.02 96.74 882.36 79.38 7.62 448.98 121.49 26.2 100.67 

E3_29_08_12  14.33 9.05   55.05 46.65     55.96   92.61 

E3_05_09_12     43.15 30.06 259.19 40.11   233.9 41.35   41.2 

E3_12_09_12    109.38 71.18 652.7 99.2   403.52 64.34   98.05 

E3_19_09_12    126.16 84.39 687.57 95.53   420.17 64.73   100.78 

E4_20_09_12   18.06 32.71 16.2 529.84 99.68   275.72     129.35 

E4_26_09_12  19.18 116.35 18.73 717.17 97.28   405.41     131.76 

E4_05_10_12  22.43 113.89   760.52 87.01   433.63     130.51 

E4_10_10_12  41.06 134.89 17.76 794.41 85.31   458.45     132.87 

E5_19_10_12  22.08 28.55   459.07 109.98   145.48     137.44 

E5_24_10_12  48.35 106.54   642.39 103.42   261.43     139.57 

E5_01_11_12  79.49 121.7   700.84 106.36   281.08     142.04 

E5_07_11_12  85.96 118.76   748.3 94.77   297.54     139 

E5_16_11_12    129.77         129.77     311.65 

E6_20_11_12      17.84 248.35 86.19   44.83     44.83 

E6_23_11_12    40.69 19.83   91.34   40.69     168.34 

E6_28_11_12      29.42   86.65   236.97     281.89 

E6_05_12_12      27.32   80.96   285.84     329.73 

E6_12_12_12      28.79   79.88   308.24     351.65 

E7_14_12_12    344.23   898.98 89.44   386.47     107.1 

E7_20_12_12    12.43 25.2 407.83 98.22   89.29     106.14 

E7_04_01_13    160.77 30.95 819.15 95.49   274.79     112.53 

E7_16_01_13    153.89 27.58 848.9 91.29   304.39     112.47 

E8_17_01_13    158.76 28.56 824.4 85.04   286.26       

E8_18_01_13    13.77 39.62 87.3 12.58   10.16       

E8_01_02_13    120.69 24.71 745.54 102.98   235.72     114.17 

E8_08_02_13  31.45 175.85 25.28 1070 131.54   336.52     152.8 

E8_15_02_13  35.06     1354.4 132.61 25.97 195.13 130.5 100.65 119.74 

E8_21_02_13    136.87 13.83 857.23 85.94   226.75       

E9_22_02_13  6.23 44.82 23.19 82.99 5.89   22.69       

E9_26_02_13    48.55 23.44 213.15 21.81   67.67       

E9_06_03_13  8.76 77.04 21.82 507.51 24.22   141.59       

E9_13_03_13    106.79 19.09 620.18 20.02   170.82       

E9_20_03_13    90.89   689.06 41.01   194.01       

E10_27_03_13  35.39 24.95 45.89 228.58 32.31   53.67       

E10_03_04_13  33.15 114.95 54.63 642.91 37.68   161.8       

E10_10_04_13  42.03 147.5 47.98 797.33 38.82   225.24       

E10_16_04_13  29.83 129.33 24.08 809.65 29.37   222.32     112.58 

E11_18_04_13    23.89   87.65     12.64     82.36 

E11_23_04_13    34.64   210.04 31.02   61.83     100.87 

E11_02_05_13  16.6 88.46   516.8 6.03   193.47     80.74 

E11_16_05_13  5.33 360.97 237.28 60.7 154.78           

E11_07_05_13  6.13 400.65 248.25 63.68 174.11           

E12_28-06-13    109.5 2.64 658.55 13.16   241.73       

E13_18-07-13    47.33 7.6 537.31 13.42   174.69       
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Tabel 4. Compușii din faza lichidă a culturii Sediment B 

Sample 
Glucose 

[mg/l]  

Lactic A 

[mg/l] 

Formic A 

[mg/l] 

Acetic A 

[mg/l] 

Propionic A 

[mg/l] 

i-Butyric A 

[mg/l] 

Ethanol 

[mg/l] 

n-Butyric 

A [mg/l] 

i-Valeric A 

[mg/l] 

1,2Propandiol 

[mg/l] 

E1_08_07_12  32.1   7.3 135.4 57.9   13.8 44.4 24.0 0.0 

E1_11_07_12  164.7 48.9 63.0 825.8 149.0 10.0 383.7 88.2 30.1 0.0 

E1_18_07_12  8.0 20.7 37.9 957.7 142.2 11.0 408.2 140.2   0.0 

E1_25_07_12  14.6 23.9 38.7 1031.4 126.5 11.9 406.4 167.1 14.8 0.0 

E1_30_07_12  172.8 28.6 35.5 1073.0 106.9 10.1 382.8 183.8 25.5 0.0 

E2_01_08_12  15.3   16.55 132.34 45.22 4.76 13.65   16.69 105.02 

E2_08_08_12  10.75 25.22 101.57 765.96 122.65 11.34 410.35 152.22 41.52 72.5 

E2_15_08_12  9.8 45.88 103.4 859.13 131.29 11.96 466.85 179.66 44.04 54.64 

E2_22_08_12  15.45 58.07 101.79 910.43 135 11.22 481.66 181.89 44.24 47.74 

E2_28_08_12  14.47 61.72 101.84 936.7 136.48 11.06 496 184.12 42.23 44.22 

E3_29_08_12  19.33 18.28 17.79 190.95 68.11   16.64   14.48 101.5 

E3_05_09_12   13.5 14.63 72.62 738.22 116.42 21.71 376.04 126.63 35.96 77.91 

E3_12_09_12  14.94 30.28 87.18 816.22 123.01 20.25 417.8 138.18 35.01 70.89 

E3_19_09_12  16.26 34.71 64.78 843.74 124.24 20.76 431.15 143.62 35.9 67.71 

E4_20_09_12   21.56 12.79 138.72 732.67 158.31 32.25 378.01 65.23 59.2 102.85 

E4_26_09_12  27.02 37.21 154.34 826.22 163.67 31.04 418.21 79.38 57.06 91.83 

E4_05_10_12  34.25 45.48 155.16 862.33 167.13 30.13 431.17 87.42 55.77 90.51 

E4_10_10_12  53.52 50.89 154.12 875.17 168.85 29.07 434.77 86.28 54.94 88.38 

E5_19_10_12  48.32 40.82 176.06 751.64 155.42 19.1 395.4 109.35 36.6 118.28 

E5_24_10_12                      

E5_01_11_12  81.88 70.19 178.29 872.77 153.93 17.91 436.88 113.63 31.43 111.24 

E5_07_11_12  88.11 87.69 172.49 889.88 160.64   406.55 104.72 36.77 110.42 

E5_16_11_12    83.95       12.35 83.95 177.25 29.33 446.45 

E6_20_11_12    7.02     86.88   7.02 21.94   225.43 

E6_23_11_12    14.13     96.09   14.13 58.99   298.84 

E6_28_11_12    32.99     105.43   32.99 86.3 8.01 326.15 

E6_05_12_12    34.2     101.37   34.2 92.61   340.45 

E6_12_12_12    39.97     102.42   39.97 103.73 10.51 354.34 

E7_14_12_12    382.21   970.3 102.9   410.7     117.47 

E7_20_12_12    19.09 115.53 566.3 102.51   271.45 135.24 11.88 52.5 

E7_04_01_13    18.5   907.66     188.58 164.1   108.56 

E7_16_01_13  7.44 109.92 117.36 699.34 120.81   351.95 154.79   49.54 

E8_17_01_13    112.7 118.54 729.41 100   364.6 161.99 14.32   

E8_18_01_13  11.59 13.91 41.86 94.01 10.86   9.36       

E8_01_02_13  8.01   27.54 1260.16 77.9   267.12     108 

E8_08_02_13  37.05 150.69 31.4 854.98 127.01   272.52     124.01 

E8_15_02_13    11.95   1431.04 65.88   265.74       

E9_22_02_13  13.37 19.46 26.74 66.8 5.33   9.37       

E9_26_02_13  12.42     269.12 9.48   18.55       

E9_06_03_13  9.75     891.6 31.03   69.76   4.17   

E9_13_03_13    7.66   1050.94 29.17   83.34   3.82   

E9_20_03_13      23.37 1117.77 39.27   92.04       

E10_27_03_13  46.02     274.84 107.51           

E10_03_04_13  33.65     994.13 129.42   86.97       

E10_10_04_13  34.67   26.43 1382.17 133.75   96.1       

E10_16_04_13  8.33 12.03   1463.67 112.45   87.2     102.71 

E11_18_04_13        119.29 54.39         81.81 

E11_23_04_13        279.14 73.04         82.78 

E11_02_05_13  16.39     952.84 111.98   39 68.22   85.8 

E11_16_05_13    681.2 210.36 185.31 15.51           

E11_07_05_13    740.38 225.02 186.6 16.54           

E12_28-06-13    0.51 5.78 109.5             

E13_18-07-13    4.5 11.24 205.03 21.09 1.88 12.59 57.07 10.65   
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Tabel 5. Compușii din faza lichidă Negativ Control 1 

Sample 
Glucose 

[mg/l]  

Lactic A 

[mg/l] 

Formic A 

[mg/l] 

Acetic A 

[mg/l] 

Propionic A 

[mg/l] 

i-Butyric A 

[mg/l] 

Ethanol 

[mg/l] 

n-Butyric 

A [mg/l] 

i-Valeric A 

[mg/l] 

1,2Propandiol 

[mg/l] 

E1_08_07_12  34.2   19.2 36.9 128.0         0.0 

E1_11_07_12  162.6 7.0 45.2 67.4 128.4         0.0 

E1_18_07_12  9.2 0.7 4.9 88.5 131.1         0.0 

E1_25_07_12  6.2 8.2 6.6 102.6 114.2         0.0 

E1_30_07_12  34.5   8.5 110.9 126.4         0.0 

E2_01_08_12  4.71 2.49 7.09 35.04 1.38         94.76 

E2_08_08_12  5.15 2.03 6.85 70.83 2.28   3.1     94.84 

E2_15_08_12  11.63 2.3 7.14 94.59 2.36   3.45     95.57 

E2_22_08_12  14.49   14.59 114.69 2.52         96.22 

E2_28_08_12      1.93 31.68           25.69 

E3_29_08_12  4.35 19.89 14.23 41.91           90.74 

E3_05_09_12   4.41 21.08 20.48 77.89           92.96 

E3_12_09_12  4.35 20.61 15.12 97.11           93.38 

E3_19_09_12  10.57 16.22   111.59     69.94     91.92 

E4_20_09_12   5.69 21.94 15.87 76.49           119.88 

E4_26_09_12  5.85 17.97   110.07           121.23 

E4_05_10_12  6.1 22.26 17.3 123.74     41.58     122.66 

E4_10_10_12  18.12 16.64   137.73     47.85     123.1 

E5_19_10_12  16.56 74.49   55.18           135.46 

E5_24_10_12  15.7 94.91   82.94           135.12 

E5_01_11_12  13.64 93.65   106.69           137.73 

E5_07_11_12  12.92 92.79   103.5           0 

E5_16_11_12                      

E6_20_11_12  12.99 31.77 22.91 95.26           0 

E6_23_11_12    136.7   266.98 7.51   30.15     30.15 

E6_28_11_12          16.58   43.74     43.74 

E6_05_12_12          17.16   58.2     58.2 

E7_14_12_12  7.34       15.59   58.71     58.71 

E7_20_12_12    11.6   94.7           102.3 

E7_04_01_13    11.5   131.8           99.5 

E7_16_01_13    22.8 32.8 168.2           137.1 

E8_17_01_13    18.61 43.57 73.97 6.21   7.05       

E8_18_01_13    12.3 60.8 178.7 25.3         111.2 

E8_01_02_13      53.9 221.0 33.6   22.2     117.0 

E8_08_02_13      46.8 246.7 26.3   22.2     117.0 

E8_15_02_13  25.5   28.9 1345.4 80.3   271.3     113.0 

E8_21_02_13  23.21   28.08 264.28 24.26   22.21       

E9_22_02_13  4.35 22.5 12.59 28.22             

E9_26_02_13  6.71 20.97 9.41 42.64 4.28           

E9_06_03_13  6.74 20.61 10.11 66.25 5.5           

E9_13_03_13  14.32 20.94 10.83 75.53 5.62           

E9_20_03_13  15.78 15.26   79.56           92.81 

E10_27_03_13  7.48   170.12 621.68 52.59   70.37     127.58 

E11_18_04_13    7.8   57.22           82.02 

E11_23_04_13    7.63   80.87           78.37 

E11_02_05_13        116.33           82.64 

E11_07_05_13    75.3 219.4 60.08             

E12_28-06-13    0.86 7.38 115.59             

E13_18-07-13    2.48 10.84 104.7     4.36       
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Tabel 6. Compușii din faza lichidă Negativ Control 2 

Sample 
Glucose 

[mg/l]  

Lactic A 

[mg/l] 

Formic A 

[mg/l] 

Acetic A 

[mg/l] 

Propionic A 

[mg/l] 

i-Butyric A 

[mg/l] 

Ethanol 

[mg/l] 

n-Butyric 

A [mg/l] 

i-Valeric A 

[mg/l] 

1,2Propandiol 

[mg/l] 

E1_08_07_12  5.3   14.9 35.9 127.8         0.0 

E1_11_07_12  164.2 1.4 2.0 59.5 128.6         0.0 

E1_18_07_12  5.2   5.7 75.8 126.2         0.0 

E1_25_07_12  6.0 0.9 2.2 89.1 125.2         0.0 

E1_30_07_12  36.3 0.7 2.5 94.3 114.3         0.0 

E2_01_08_12  4.76   15.5 27.29           95.75 

E2_08_08_12  4.9 2.14 5.51 69.8 1.95         96.05 

E2_15_08_12  5.8 1.88 6.56 98.13           96.61 

E2_22_08_12                      

E2_28_08_12  20.57 2.56 26.87 124.05 2.05   3.48     96.78 

E3_29_08_12   4.49 9.64   46.08           92.37 

E3_05_09_12   4.69 10.25 14.91 75.32           92.24 

E3_12_09_12  4.86 10.74 14.75 102.93           93.99 

E3_19_09_12  11.73 11.24 23.38 115.91           93.92 

E4_20_09_12  5.57 22.28 15.98 84.39           119.12 

E4_26_09_12  6.04 23.95 24.92 115.76           120.16 

E4_05_10_12  8.3 22.27 17.39 126.41           119.8 

E4_10_10_12  19.93 21.55 17.15 135.97           120.08 

E5_19_10_12  20.35 33   68.99 25.03         144.07 

E5_24_10_12  15.28 28.76   103.64 20.24         142.77 

E5_01_11_12  28.1 34.14   136.82 21.23         143.63 

E5_07_11_12  12.2 39.3   168.6 32.2         150.9 

E5_16_11_12  9.29 44.48 20.84 172.27 11.69         0 

E6_20_11_12                      

E6_23_11_12  16.31 27.67 22.06 104.94 5.68         0 

E6_28_11_12  15.83 27.68 22.73 139.58 8.36         0 

E6_05_12_12  5.63 27.15 25.86 182.75 13.32         0 

E6_12_12_12  18.02 37.65 27.8 213.34 15.88         0 

E7_14_12_12  19.63 35.81 26.32 219.56 11.73         0 

E7_20_12_12    17.6 55.3 140.5           122.7 

E7_04_01_13    15.8   150.1           112.9 

E7_16_01_13    19.6 49.7 187.6           109.0 

E8_17_01_13  35.39 13.28 40.76 149.59 132.25           

E8_18_01_13  13.74 23.64 17.14 50.11             

E8_25_01_13  6.8 16.4   380.7 80.0   24.0     102.2 

E8_01_02_13    19.2   557.0 115.4   30.4     113.7 

E8_08_02_13    17.6   596.5 120.0   26.7     113.2 

E8_15_02_13  26.0   42.1 266.5 31.2   21.6     119.6 

E8_21_02_13  22.81   28.53 265.6 28.86   21.57       

E9_22_02_13  7.64 12.81 14.19 36.27             

E9_26_02_13  14.66 13.13 50.23 77.97 9.06   14.78       

E9_06_03_13  17.27 14.4 49.24 96.44 10.32   16.2       

E9_13_03_13  22.22 12.62 48.48 113.69 12.2   15.46       

E9_20_03_13  15.2 13 50.02 117.05 19.69   16.85       

E10_27_03_13  37.09   43.18 113.44 141.76   22.45       

E10_03_04_13  41.73 45.65 136.92 275.47 12.37   64.67       

E10_10_04_13  52.11 91.41 175.9 375.03 21.82   88.33       

E10_16_04_13  4.6 94.44 198.98 392.58 53.2   88.1     124.26 

E11_18_04_13    12.43   53.64           81.96 

E11_23_04_13    12.48   74.5           83.19 

E11_02_05_13  3.85 12.45   90.98           76.45 

E11_16_05_13  5.6 62.4 198.4 52.5             

E12_28-06-13    0.9 5.91 101.57             

E13_18-07-13    4.61   726.62 68.65 5.22 326.68 132.33 33.73   
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