
RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC 

Proiect Complex 32PCCDI/2018 - CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INSTALATIILOR DE BIOGAZ 
PRIN ELABORAREA SISTEMULUI INTEGRAT: BIOGAZ-MICROALGE-BIOCOMBUSTIBILI, IN CADRUL 

CONCEPTULUI DE BIORAFINARE (ALGALBIOGAZCONCEPTENERGIE) 

Etapa I -  Perioada de raportare: 01/02/2018 - 31/12/2018 

 

REZUMATUL ETAPEI 

Prin acest proiect va creşte capacitatea de cercetare în domeniul valorificarii resurselor regenerabile 
datorita dezvoltării unei retele de infrastructura de C-D specifica, şi formarii masei critice de specialisti 
care vor asigura creşterea performanţei în cercetare, si cadrul pentru intensificarea colaborărilor 
internaţionale (proiecte H2020, EUREKA, ERA-NET).  

Proiect component P1. Optimizarea procesului de digestie anaerobă. Aceasta prima etapa de executie 
a Proiectului P1, coordonat de partenerul P1, INCDIE ICPE-CA, a avut ca obiectiv optimizarea procesului 
de digestie anaerobă prin realizarea de experimente de co-digestie anaerobă și teste comparative de 
fermentare cu și fără catalizatori din alge. Testele experimentale de fermentare anaerobă mezofilă a 
substraturilor vegetale au urmărit să evidențieze valoarea energetică a acestora și, în același timp, 
evaluarea efectului extractelor microalgale asupra proceselor biochimice de producere a biogazului, în 
scopul identificării amestecurilor optime de codigestie care să asigure un randament energetic favorabil 
în instalațiile de biogaz. Experimentarile nu au condus la rezultate concludente privind efectele 
adaosului de extract microalgal asupra optimizarii procesului de metanogeneza, studiile urmand a fi 
continuate in Etapa II. În urma procesului de fermentare anaerobă, o parte din nutrienții prezenți în 
substratul organic de fermentare se regăsesc și în nămolul fermentat, aceștia putând fi mobilizați și 
reciclați sub formă de suport nutritiv pentru culturi algale sau culturi agricole, adăugând astfel plus de 
valoare întregului proces biotehnologic. 

Proiect component P2. Fundamentarea procedeelor de separare si hidrogenare catalitica a CO2 din 
biogaz si valorificarea acestuia prin conversia la biometan. In prima etapa a proiectului component P2 
s-au realizat cercetari in vederea stabilirii de tehnici utilizate in procese de purificare si hidrogenare 
catalitica a CO2, care sa conduca la un proces sustenabil in care produsii de reactie (hidrocarburi) pot fi 
utilizati pentru producere de energie prin combustie, proces fezabil din punct de vedere economic 
reclamand materiale produse din surse regenerabile si un sistem de operare cat mai simplu. Au fost 
selectate site moleculare zeolitice, materiale carbunoase active si materiale mezoporoase cu suprafata 
specifica ridicata si au fost caracterizate analitic, s-a realizat sinteza de nano-catalizatori de fier si cobalt 
depusi pe materiale carbunoase si sinteza de suporti carbunosi cu suprafata specifica ridicata prin 
tratamente termice controlate in atomosfera controlata. Experimentarile pentru modificarea 
catalizatorilor cu componente bazice pentru a creste capacitatea de chemosorbtie a CO2 s-au facut in 
scopul prepararii materialelor cu proprietati superficiale controlate. Caracterizarea texturala si acido-
bazica a materialelor cu suprafata specifica ridicata a fost realizata de catre INCDCP-ICECHIM Bucuresti. 
Partenerul P5, UT Iasi, a realizat studii privind utilizarea şi influentele arderii atmosferice a gazului metan 
asupra performantelor ciclurilor inchise cu turbomotoare cu gaze solare hibride, pentru simularea 
proceselor de ardere cu disociere pentru conditii impuse. 

Proiect component P3. Cercetari industriale de valorificare a digestatului lichid in sisteme de cultivare 
microalgale. In aceasta prima etapa a Proiectului component P3, coordonat de INCDCP ICECHIM 
Bcuresti, au fost realizate teste privind procesul de cultivare a microalgelor folosind ca mediu nutrient 
digestatul lichid obtinut de la fabricarea biogazului. Au fost testate mai multe tulpini microalgale din 
colectia proprie ICECHIM pentru a se determina care sunt cele mai potrivite pentru a reduce continutul 
de azot si fosfor din digestatul lichid si a folosi acesti nutrienti pentru a produce biomasa microalgala. Cu 
rezultatele obtinute in urma experimentarilor de laborator s-a realizat un model experimental de 
laborator pentru cultivare microalge utilizand CO2 si digestat lichid ca mediu de crestere. Finalizarea 
cercetarilor din aceasta etapa s-a facut prin elaborarea unei tehnologii de laborator de cultivare 
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microalge la nivel TRL4. Elaborarea design-conceptului pentru realizarea instalatiei integrate biogaz-
microalge s-a facut de catre Coordonatorul Proiectului Complex, in colaborare cu serviciul de 
consultanta tehnica achizitionat. Pe baza analizei tehnologice facute, a schemei de flux tehnologic, a 
bilantului global si respectiv conform schemei tehnologice si de automatizari, s-au propus utilajele si 
echipamentele necesare ce formeaza instalatia experimentala in ansamblul ei. 

Proiect component P4. Pre-tratarea digestatului solid si procesarea acestuia in bio-oil si bio-carbune; 
Amenajarea partiala a standului experimental. In prima etapa a proiectului component P4, 
responsabilul acestui proiect, UPG, impreuna cu Coordonatorul proiectului complex au realizat cercetari 
experimentale de conditionare a digestatului prin procedee mecanice, finalizate cu elaborarea unei 
metode de conditionare a digestatului solid, si caracterizare fizico-chimica si structurala a acestuia. 
Procesarea digestatului conditionat in bio-oil si bio-carbune s-a facut prin piroliza. Partenerul P4 a 
completat instalatia experimentala existenta in cadrul UPG Ploiesti pentru procesul de piroliza si a 
efectuat teste. INCDCP-ICECHIM Bucuresti a realizat caracterizarea structurala a biocarbunelui si fractiei 
de bio-oil rezultat. Partenerul P5, UT Iasi, in urma cercetarilor realizate, a furnizat date tehnice privind 
influenţa geometriei asupra curgerilor izotermice şi sinergia parametrilor de ardere, a realizat o baza cu 
datele de proiectare a combustorului şi standului experimental, a stabilit configuraţia standului 
experimental prin realizarea unui proiect tehnic. Pe parcursul anul 2018 s-a realizat proiectarea 
completa a standului experimental si a fost demarata procedura de achizitii pentru componentele 
standului experimental, conform programului anual de achizitii publice pentru anul 2018.  

 

DESCRIEREA STIINTIFICA SI TEHNICA 

Rezultatele propuse la finalizarea Proiectului Complex sunt urmatoarele: 

1. Tehnologie integrata pilot experimental – TRL6 pentru: Procesul de co-digestie anaeroba; Cultivare 
(purificare digestat lichid), recoltare și procesare microalge; Separare a biogazului si conversie 
catalitică a bioxidului de carbon la biometan; Valorificare multiplă a digestatului solid.  

2. Instalatie pilot experimental la sediul INCDCSZ, Brașov.  

3. 1 stand experimental dezvoltat pentru studiul arderii combustibilor gazoşi alternativi. 

4. 11 tineri nou angajati. 

Rezultatele realizate inEtapa I a Proiectului Complex sunt urmatoarele: 

1. Crearea a 11 noi locuri de munca, dupa cum urmeaza: 4 noi angajati in cadrul colectivului CO 
INCDCP-ICECHIM Bucuresti, 1 nou angajat la P1, INCDIE ICPE-CA, 2 noi angajati la P2, Univestitatea 
Bucuresti, 2 noi angajati la P3, INCDCSZ Brasov si 1 nou angajat la Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” 
Iasi.  

2. Instruirea resursei umane nou angajate s-a inceput prin CEC-uri de mobilitati intre partenerii 
proiectului complex, pentru o mai buna intelegere a domeniilor care sunt abordate in cadrul acestui 
proiect.  

3. Elaborarea design-concept-ului instalatiei integrate biogaz-microalge ce urmeaza a fi realizata la 
sediul partenerului P3, INCDCSZ Brasov, 

4.  Achizitionarea unei parti din utilajele necesare realizarii acestei instalatii, si anume:  

 Digestor 5 m3, utilaj customizabil, material PAFS (polistiren armat cu fibra de sticla); 
 Vas colectare digestat, 200 L, material PAFS; 
 Vas colectare digestat lichid, 200 L, material PAFS; 
 Vas preparare solutie nutrienti, 500 L, material PAFS; 
 Vas absorbtie CO2 in solutie nutrienti, 500 L, material PAFS; 
 Vas recoltare (depozitare/sedimentare) suspensie algala, 500 L, material PAFS; 
 Vas colector apa filtrata, 500 L, material PAFS; 
 Vas omogenizare substrat mobil, 500 L, material PAFS. 
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5. Amenajarea partiala a standului experimental pentru combustoare cu biocombustibili gazoşi, ce va 
servi la caracterizarea hidrocarburilor gazoase lichefiabile obţinute. Standul experimental este 
amplasat la sediul Partenerului P5 – UT Iaşi. In etapele urmatoare ale proiectului complex, standul va 
servi in egala masura pentru lucrarile de cercetare aferente proiectului, si chiar dupa finalizarea 
proiectului pentru instruirea personalului de cercetare si pentru realizarea de analize pentru 
operatorii economici care doresc sa caracterizeze biocombustibili gazosi, avand in vedere ca nu exista 
pana in prezent un astfel de laborator in tara. 

 

PROIECT COMPONENT P1 

Activitate 1.1 - Experimentare co-digestie anaerobă; Teste comparative de fermentare cu și fără 
fitocatalizatori; caracterizare analitică a biogazului - INCDIE ICPE - CA Bucuresti 

Rezultat: Parametri optimi ai procesului de co-digestie anaeroba 

Indicator: 1 Raport de experimentare; 1 articol transmis spre publicare: Theoretical and Experimental 
results on the recovery of potato processing residuals for biomethane production - Revista de Chimie; 1 
comunicare științifică: Biomethane from potato waste for energy recovery in biogas plants, Conferinta 
ZASTR 2018; 

Raportul de experimentare intocmit prezintă rezultatele obținute în etapa 1 a proiectului “Integrarea 
procesului de cultivare a microalgelor în instalațiile de biogaz în scopul valorificării complexe a 
produselor secundare de cercetare”, care a avut ca obiectiv optimizarea procesului de digestie anaerobă 
prin realizarea de experimente de co-digestie anaerobă și teste comparative de fermentare cu și fără 
catalizatori din alge. 

Experimentele de fermentare anaerobă. Testele de fermentare anaerobă s-au efectuat pentru diferitele 
tipuri de probe vegetale. Acestea au fost realizate în recipiente de sticlă brună având volumul de 500 ml, 
închise etanș, cu dopuri de cauciuc și conectate la baloane de prelevare gaz, tip Supel-Inert Multi-Layer 
Foil, cu volumul de 5 litri. Recipientele de sticlă au fost introduse în cameră climatică și menținute la 
temperatura de 37±1°C până la definitivarea procesului de descompunere anaerobă, adică până când 
volumul zilnic de biogaz generat timp de trei zile consecutiv a fost mai mic de 1% din volumul total de 
biogaz. Atât gazul de fermentare anaerobă (biogazul), cât și metanul etalon au fost analizate cu ajutorul 
unui cromatograf de gaze tip Varian 450, echipat cu detector de ionizare în flacără FID, pentru 
determinarea conținutului de biometan din biogaz. 

 

Figura 1.1.1. Cameră climatică (a) și montaj experimental de laborator teste de fermentare anaerobă (b) 

Rezultate experimentale obținute în testele de fermentare cu reziduuri de cartofi. Extrasele microalgale 
de Chlorella sp. si Spirulina sp. au fost furnizate de Institutul Național ICECHIM București, cu asigurarea 
caracterizării compoziționale, in urma realizarii Activitatii 1.2. Substratul organic a fost livrat, cu 
asigurarea caracterizarii compozitionale, de catre INCDCSZ Brasov, in urma realizarii Activitatilor 1.3 si 
1.4. 

Producția de biogaz și conținutul de metan în probele de substrat fermentat anaerob, pentru cele trei 
experimente cu substraturi organice constând în cartof (pulpă și coajă), cartof cu adaos de extract de 
microalgă Chlorella sp., respectiv cartof cu adaos de extract de microalgă Spirulina sp., în concentrație 
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de 5% raportat la substanța uscată, sunt prezentate în Tabelul 1.1. Pe durata totală de 21 zile a 
experimentelor de fermentare anaerobă, volumele totale de biogaz obținute pentru cele trei substraturi 
organice au fost similare, o ușoară creștere înregistrându-se pentru proba de cartof în codigestie cu 
extract microalgal de Chlorella sp., după cum se poate observa din graficul prezentat în Figura 1.1.2. De 
asemenea, producția de gaz a fost accelerată în primele șapte zile ale duratei de fermentare, deși gazul 
generat a avut o concentrație redusă în biometan, fiind compus în principal din dioxid de carbon. 

 

Tabel 1.1. Producția de biogaz și conținutul de metan în probele de substrat fermentat anaerob Timp de 
fermentare (zile) Conținut de metan (%) Volum de biogaz (ml) Volum de metan (ml) 

După 7 zile, concentrația de biometan în biogaz a înregistrat o creștere semnificativă, indicând faptul că 
procesele biochimice de descompunere anaerobă au ajuns în etapa de metanogeneză. Creșterea 
concentrației de metan s-a menținut până la 21 zile, după care producția de biogaz s-a redus accentuat 
indicând o epuizare a componentelor organice din substratul vegetal. 

  

Figura 1.1.2. Volumul total de biogaz      Figura 1.1.3. Conținutul de biometan  

pentru probele fermentate                      în biogaz pentru probele fermentate 

Pe de altă parte trebuie remarcat faptul că proba de reziduuri de cartof fermentat fără adaos de 
microalgă a generat un biogaz de calitate superioară în ceea ce privește conținutul de biometan, față de 
probele de cartof cu adaos de extracte microalgale. Deși studiile de experimente comparative au urmărit 
identificarea unui posibil efect stimulativ al extractelor microalgale în favoarea producerii de biometan, 
rezultatele obținute în cercetarea de față au evidențiat un efect contrar celor preconizate, în sensul unei 
inhibări a metanogenezei. Biomasa de microalge rezultată în urma extracției lipidelor conține, pe de altă 
parte, proteine în proporție mai mare decât cea a biomasei brute, putând afecta negativ procesul de 
metanogeneză printr-un efect de inhibare cauzat de excesul de amoniac generat prin descompunerea 
compușilor cu azot. De asemenea, efectul inhibitor în producerea de biometan poate fi explicat prin 
conținutul bogat al reziduului de microalge în compuși cu efect de stabilizatori pentru structurile 
macromoleculare, acești compuși împiedicând biodegradarea substratului. În reprezentarea grafică din 
Figura 1.1.3 este evidențiat efectul inhibitor produs de extractul microalgal asupra producției de 
biometan. În timp ce extractul de Chlorella sp. a determinat o scădere de 3 ori a volumului de metan, 
extractul de Spirulina sp. a avut un efect de inhibare mult mai pronunțat, de 86 ori. 
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Experimentele de fermentare pentru cele trei probe de substrat organic au arătat că potențialul de 
biometan diferă semnificativ, în sensul că substratul de cartof inoculat cu dejecții de păsări, dar fără 
extract microalgal, a dat cel mai bun randament de biometan, de 148,28 ml CH4/gVS, în timp ce 
substratul cu adaos de Chlorella sp. a avut un potențial de biometan de 48,65 ml CH4/gVS, iar cel de 
cartof cu adaos de Spirulina sp. a prezentat un potențial de biometan foarte scăzut, de numai 1,72 ml 
CH4/gVS, rezultatele obținute fiind reprezentate grafic în Figura 1.1.4. 

 

Figura 1.1.4. Potențialul de biometan în biogaz pentru probele fermentate 

După cum experimentele efectuate în această cercetare au demonstrat că din fiecare 1 gram de solide 
volatile poate fi generat un volum de cca. 148,28 ml biometan, rezultă că dintr-un kilogram deșeuri de 
cartofi, la o umiditate de 83% și un nivel de 89% solide volatile raportat la solide totale, se pot obține 
22,47 litri biometan (reprezentând 35,49 litri biogaz cu 63,3% metan). 

Analiza biogazului obținut din testele de fermentare anaerobă a melasei. În cazul probelor de melasă, 
analiza cromatografică a fost realizată prin injecția manuală a probei de biogaz, în injectorul detectorului 
FID, urmând aceleași condiții experimentale ca in cazul injectiei automate. Proba de biogaz a fost 
prelevata cu o seringa Gas Tight (Hamilton) din partea superioara (head space) a vasului de digestie 
anaeroba. Cantitatea de proba injectata a fost de 300 µl de biogaz. 

În Figura 1.1.5. sunt prezentate comparativ cromatogramele obtinute pe cele trei probe de melasa 
analizate. Se poate observa aparitia picului caracteristic metanului, la un timp de retentie de 4.67 min, 
dar si a unui pic la cca. 5.0 min. Acesta poate corespunde unui amestec de compusi gazosi existenti in 
biogaz (posibil CO2, H2S, Ar utilizat la deaerarea probelor sau urme de apa). De asemenea, se poate 
observa faptul ca pe masura ce scade continutul de metan din probele analizate, are loc cresterea 
suprafetei celui de al doilea pic. 

 

Figura 1.1.5. Cromatograme FID înregistrate pe diferite probe de melasă 

Comparand ariile picurilor la 4,67 minute, din termogramele FID ale probelor analizate, poate fi realizata 
o estimare calitativa a continutului de biometan produs de cele trei tipuri de probe (aria picului de 
metan este direct proportionala cu concentratia acestuia in biogaz). Astfel, se poate observa faptul ca in 
cazul probei de melasa cu inocul, concentratia de metan obtinuta este de 1,2 ori mai mare decat in cazul 
probei de melasa cu Spirulina, respectiv de 4,7 ori mai mare decat proba de melasa cu Chlorella. La fel ca 
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în cazul experimentelor efectuate pe cartof, acest comportament poate fi asociat cu o activitate de 
inhibare sau de intarziere a productiei de metan, ce poate fi datorată în principal proprietăților 
antioxidante ale Spirulinei și Chlorellei. Acesti compuși pot interveni în repararea rupturilor de lanț ale 
biopolimerilor produse de bacteriile fermentative, în etapa de hidroliză, cu întârziierea întregul proces 
de producere a biogazului.  

Digestatul obtinut in urma experimentarilor de digestie anaeroba realizate de catre Partenerul P1, ICPE-
CA, in cadrul acestei activitati, a fost furnizat catre INCDCP-ICECHIM, in scopul realizarii Activitatii 1.16, 
din cadrul Proiectului component P3. 

Activitate 1.2 - Furnizare biomasa algală epuizată pentru teste de co-digestie, furnizarea de extracte 
microalgale stabilizate cu rol de fitocatalizatori - INCDCP - ICECHIM Bucuresti 

Rezultat: Stabilire componenti substrat co-digestie 

Indicator: 1 comunicare științifică Extraction of Bioactive Compounds from Microalgae for Use in 
Fertilizer Formulations, Orizonturi noi în valorificarea biomasei algale și remeierea habitatelor acvatice; 

Pentru realizarea acestei activitati, s-a urmarit obtinerea de compusi bioactivi cu rol de fitocatalizatori 
din biomasa microalgala, si furnizarea acestora, impreuna cu biomasa microalgala epuizata, catre 
Partenerul P1, ICPE-CA, pentru teste de co-digestie.  

Pentru obtinerea compusilor bioactivi s-au folosit doua specii microalgale, Chlorella si Spirulina, care au 
fost supuse unei proceduri de extractie prin ultrasonare, folosind biomasa microalgala uscata (Figura 
1.2). Ca solvent a fost utilizata acetona, in raport biomasa microalgala: solvet 1:6. Extractia s-a realizat in 
5 etape succesive de ultrasonare timp de o ora, centrifugare pentru separarea si colectarea solventului 
ce contine compusii de interes, adaugarea unei portii proaspete de solvent si repetarea procedurii. Cele 
5 portii de solvent corespunzatoare fiecarei etape de ultrasonare au fost colectate in acelasi vas. 
Solventul a fost evaporat, iar fractia bruta de compusi bioactivi a fost separata si analizata gaz-
cromatografic.   

 

Figura 1.2. Schema procesului de extractie a compusilor bioactivi din biomasa microalgala. 

Biomasa microalgala din care au fost extrasi compusii bioactivi este uscata si se pregateste pentru 
urmatoarea etapa de extractie, si anume extractia fractiei lipidice. Fractia lipidica microalgala a fost 
obtinuta prin extractie Soxhlet cu solvent, cloroform: metanol, raport 2:1, raport planta: solvent 1:5 si 
timp de extractie 8 ore. Fractia lipidica este separata prin evaporarea solventului (cu recuperare de 
solvent) iar fractia de biomasa microalgala epuizata a fost uscata pentru indepartarea completa a 
solventului. Au fost determinate caracteristicile fizico-chimice ale biomasei microalgale inainte de 
extractie, ale biomasi epuizate si ale extractelor brute din cele doua tipuri de microalge. Rezultatele sunt 
prezentate in tabelele 1.2.1, 1.2.2 si 1.2.3. In vederea realizarii Activitatii 1.1. Experimentare co-digestie 
anaerobă; Teste comparative de fermentare cu și fără fitocatalizatori, INCDCP-ICECHIM, coordonatorul 
Proiectului Complex, a livrat partenerului P1, INCDIE ICPE-CA, urmatoarele produse: 

- Chlorella - biomasa microalgala - 70.80 g; 
- Spirulina - biomasa microalgala - 67.27 g; 
- Extract brut de compusi bioactivi extrasi din Chlorella - 4.69 g; 
- Extract brut de compusi bioactivi extrasi din Spirulina - 4.10; 
- Chlorella - biomasa microalgala epuizata - 89.77 g; 
- Spirulina - biomasa microalgala epuizata - 77.43 g. 



Raport Stiintific si Tehnic - Proiect Complex 32PCCDI/2018 - Etapa 1: 01/02/2018 - 31/12/2018 

 

7 
 

 Chlorella biomasa microalgala (%) Spirulina biomasa microalgala (%) 

Grasimi 11 8 

   Din care saturate 2 1 

Carbohidrati 25 13 

   Din care zaharuri 1 2 

Proteine 56 67 

Sare  0.1 1.1 

Tabel 1.2.1. Caracteristici fizico-chimice ale biomasei microalgale. 

 Chlorella biomasa epuizata (%) Spirulina biomasa epuizata (%) 

C 28.36 53.4 

H 4.75 7.3 

N 5.81 12.4 

Raport C/N 4.88 4.31 

Cenusa 32.34 32.34 

Tabel 1.2.2. Caracteristici fizico-chimice ale celor doua specii de biomasa microalgale epuizate. 

 Pigment extras din Chlorella (%) Pigment extras din Spirulina (%) 

Clorofila α 7.68 11.99 

Clorofila β 1.91 0.49 

Carotenoide 3.15 3.23 

Fractie lipidica 37.89 37.11 

Tabel 1.2.3. Caracteristici fizico-chimice ale extractului brut din cele doua specii microalgale. 

Activitate 1.3 - Evaluarea si caracterizarea surselor de materii prime de natura organica asupra 
potentialului acestora de obtinere a biogazului - INCDCSZ - BRASOV 

Rezultat: Stabilire componenti substrat co-digestie 

Indicator: 1 articol transmis spre publicare - Indigenous feedstock for biogas production: A review, 
Biotechnology Letters; 1 comunicare științifică - Studiu privind substraturile pentru co-digestia anaerobă 
in vederea obținerii de biogaz, Abordări noi în cercetare la cultura cartofului, sfeclei de zahăr, cerealelor 
şi plantelor medicinale în condiţiile provocărilor generate de schimbările climatice şi economice globale; 

In cadrul acestei activitati, in urma analizei randamentului de biogaz obtinut din diverse tipuri de 
substraturi organice, s-au propus compozitii de substrat pentru co-digestie anaeroba in vederea cresterii 
randamentului de obtinere a biogazului si a continutului de metan in urma procesului de digestie 
anaeroba. S-au luat in calcul mai multe tipuri de deseuri de provenienta agricola si s-a analizat 
randamentul in biogaz care se poate obtine din aceste materii prime si continutul de metan al 
biogazului. Rezultatele sunt prezentate in Tabelul 1.3.  

Substrat pentru productia de 
biogaz 

Randament biogaz 
(L/kg S.U.) 

Continut mediu metan 
(%) 

Deseuri de cartofi 590 84 

Paie de grau 367 78 

Paie de orz 380 77 

Colete de sfecla de zahar 501 85 

Colete de sfecla furajera 496 84 

Tuleie de porumb 214 81 

Lucerna 445 77 

Tulpini de in sau canepa 370 56 

Dejectii de pasari 520 68 

Dejectii de bovine 260 50 

Dejectii de porcine 480 60 

Tabelul 1.3. Productie de biogaz din deseuri provenite din industria alimentara 
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In vederea stabilirii componentilor substratului de co-digestie, au fost luate in considerare numai acele 
materii prime care sunt disponibile din productia proprie a INCDCSZ Brasov, institutul la care va fi 
amplasata instalatia experimentala integrata Biogaz-Microalge, sau disponibile in vecinatatea acestui 
institut, si anume: resturi de la prelucrarea sfeclei de zahar: (colet +frunze), cartofi intregi (calitate sub 
STAS), porumb siloz si dejectii de curcan (fara asternut). Toate aceste materii prime urmeaza a fi 
prelucrate mecanic (tocate) inainte de introducerea in fermentator, in vederea facilitarii procesului de 
fermentare. Materiile prime care au fost selectate in cadrul acestei activitati vor fi caracterizate si 
folosite in scopul realizarii Activitatii 1.4, de preparare compozitii pentru optimizarea procesului de co-
digestie anaeroba. 

Activitate 1.4 - Preparare compozitii pentru optimizarea procesului de co-digestie anaeroba - INCDCSZ - 
BRASOV 

Rezultat: Recepturi si mostre biomasa pentru subtraturi codigestie 

Indicator: 1 comunicare stiintifica – Microalgae as a source of biogas, Abordări noi în cercetare la 
cultura cartofului, sfeclei de zahăr, cerealelor şi plantelor medicinale în condiţiile provocărilor generate 
de schimbările climatice şi economice globale; 

In cadrul acestei activitati s-au determinat caracteristicile fizico-chimice ale materiilor prime ce vor fi 
folosite pentru prepararea recepturilor de biomasa, ce vor fi folosite ca substrat pentru digestia 
anaeroba. 

Caracteristici Cartof Dejectii de curcan Melasa din sfecla 

Umiditate (w/w) 70 50 19 

N total (%) 3,80 4,89 0,31 

P2O5 (g/kg) 3,95 17,70 - 

Total solide suspendate (%) 30 50 84 

VS (%) din TS 50 60 93 

Carbon organic total (%) 45,80 59 39,5 

Chemical oxygen demand (mg/g) 1370 1240 - 

C/N 12,1 12 127,4 

Tabelul 1.4. Caracteristicile fizico-chimice ale materiilor prime utilizate ca substrat pentru digestie 

Componentii substratului de co-digestie: materii prime disponibile din productia proprie a INCDCSZ 
Brasov, si anume: resturi de la prelucrarea sfeclei de zahar, cartofi intregi (calitate sub STAS), porumb 
siloz si dejectii de curcan (fara asternut). Toate aceste materii prime vor fi prelucrate mecanic (tocate) in 
vederea facilitarii procesului de fermentare. In vederea realizarii Activitatii 1.1. Experimentare co-
digestie anaerobă; Teste comparative de fermentare cu și fără fitocatalizatori, INCDCSZ Brasov, 
Partenerul P3, a livrat partenerului P1, INCDIE ICPE-CA, urmatoarele produse: 

- Mostre de biomasa – Cartof – 2 kg; 
- Mostre de biomasa – Dejectii de curcan – 2 kg; 
- Mostre de biomasa – Melasa de sfecla – 2 kg; 

Impreuna cu aceste mostre de biomasa au fost transmise si recepturi pentru substratul de codigestie cu 
diverse procente din mostrele mentionate si diverse procente de biomasa microalgala epuizata, in 
scopul realizarii Activitatii 1.1, coordonata de Partenerul P1, INCDIE ICPE-CA. 

Activitate 1.5 - Cercetari de dezvoltare experimentala in vederea completarii instalatiei experimentale – 
partial - INCDCSZ -BRASOV; INCDCP - ICECHIM Bucuresti 

Rezultat: Proiect tehnic; Caracteristici echipamente 

Indicator: Proiect tehnic; Documentatii de achizitie 

Conform Act Aditional 1/2018 activitatea a fost realocata partial de la Partenerul P3-INCDCSZ-Brasov 
catre Coordonatorul de proiect complex INCDCP-ICECHIM in modul urmator: 
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Demararea procedurii de amenajare a instalatiei experimentale, in sarcina INCDCSZ-BRASOV, a constat 
in contractarea unui furnizor de Servicii pentru elaborarea Proiectului tehnic pentru C+M (arhitectura- 
Electrice + instalatii sanitare) si inceperea demersurilor pentru amenajarea locatiei Serei nr.8 de la sediul 
INCDCSZ-Brasov, in vederea amplasarii instalatiei experimentale Biogaz-Microalge. Contractul de 
achizitie a serviciilor de elaborare a Proiectului tehnic, incheiat cu firma S.C. ARHITECTURAL CODE S.R.L 
se incarca pe platforma ca document justificativ. Proiectul tehnic elaborat este compus din trei volume: 
vol. I; Arhitectura, vol II: Instalatii Sanitare; vol.III: Instalatii electrice vor servi pentru intocmirea 
documentelor de achizitie a serviciilor de amenajare/reabilitare locatie. 

Demararea procedurii de completare a instalatiei experimentale, preluata de catre Coordonatorul 
Proiectului Complex INCDCP-ICECHIM-Bucuresti a constat in:  

- intocmirea documentatiei de achizitie pentru primul lot de echipamente componente ale 
instalatiei experimental demonstrative care urmeaza a se realize in cadrul proiectului, pe platform 
INCDCSZ-Brasov. Au fost intocmite specificatiile tehnice pentru 8 echipamente, un digestor 
prototip, 5 vase de cate 500 l fiecare si 2 vase de cate 200 l fiecare, cu precizarea dimensiunilor, 
dotarilor si tipului de material. Specificatiile tehnice au fost stabilite in baza Concept Design-ului 
realizat in cadrul Proiectului component nr 3 (Activitatea 1.18. din Planul de realizare). 

- realizarea achizitiei de echipamente, prin sistemul electronic de Achizitii publice SICAP, de la firma 
S.C. OMNIKRAFT SRL. Contractul de Achizitii publice nr 2067/16.10.2018, anexat la Documente, a 
fost indeplinit, echipamentele au fost livrate in data de 20.11.2018 la sediul INCDCSZ-Brasov si au 
fost receptionate fara observatii. 

PROIECT COMPONENT P2 

Activitate 1.6 - Cercetari in vederea stabilirii de tehnici utilizate in procese de purificare si hidrogenare 
catalitica a CO2 - Universitatea Bucuresti 

Rezultat: Evaluarea procedeelor aplicabile de purificare si hidrogenare catalitica a CO2 

Indicator: Studiu de evaluare 

Purificarea gazelor continand CO2 prin hidrogenare conduce la un proces sustenabil in care produsii de 
reactie (hidrocarburi) pot fi utilizati pentru producere de energie prin combustie,  proces fezabil din 
punct de vedere economic reclamand materiale produse din surse regenerabile si un sistem de operare 
cat mai simplu. 

Materialele utilizate în procese de purificare şi hidrogenare catalitică a CO2 au fost selectate in baza 
studiilor preliminare si rapoarte de specialitate din literatura. Suportul catalitic pentru procesele de 
hidrogenare este  pe baza de carbune  - materiale carbunoase micro- si mezoporoase si de tip nano-
tuburi de carbon.  Speciile catalitic active se vor obtine prin combinarea unor elemente tranzitionale 
precum Fe, Co, Ni sau Mn. Purificarea prin separarea gazelor (CO2 de alte componente gazoase 
(hidrocarburi, NOx, N2, O2) se va face utilizand membrane pe baza de grafene si zeolitice.  

Tehnici utilizate în procese de hidrogenare catalitică a CO2. Pentru hidrogenarea catalitică a CO2 a fost 
realizata o instalatie micropilot (Microactivity Reference, PID Eng&Tech) echipată cu un reactor tubular 
din inox  cu pat fix de catalizator, cuplat cu un gaz-cromatograf  on-line. Testele catalitice se vor realiza 
la presiuni in domeniul 10-50 bari si în intervalul 300-500°C pe domenii separate de temperatura. 
Tehnici utilizate în procese de purificare a gazelor cu CO2. Pentru hidrogenarea catalitică a CO2 a fost 
realizata o instalatie micropilot (Figura 1.6) ce contine o camera de amestecare gaze conectata la butelii 
de CO2, azot, oxigen, metan. Amestecul de gaze reactante va fi preparat cu ajutorul unor debitmetre 
masice. Conectarea cu membrana se va face dupa presurizarea amestecului, iar gazul separat va fi 
analizat on-line cu ajutorul unui mass-spectrometru. 
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Figura 1.6. Schema instalatiei micropilot de purificare CO2. 

Activitate 1.7 - Selectia de site moleculare zeolitice, materiale carbunoase active si materiale 
mezoporoase cu suprafata specifica ridicata si caracterizarea lor analitica - Universitatea Bucuresti 

Rezultat: Selectare a min.: 2 tipuri de site moleculare inovative; 2 tipuri de carbune activ; 2 tehnici de 
separare 

Indicator: Capitol de raport stiintific 

Sitele moleculare zeolitice selectate pentru aceste masuratori sunt de tip ZSM-5 cu rapoarte atomice 
Si/Al de 25, 30 si respectiv 50. Scopul utilizarii de site zeolitice cu rapoarte Si/Al diferite a fost acela de 
evalua influenta polaritatii retelei solide asupra separarii moleculelor tinta din acest proiect. 
Caracterizarea lor texturala s-a realizat prin masuratori LDS (laser diffraction, aparat Mastersizer 3000 
Malvern, dimensiune de particula medie determinata de 1870 µm pentru toate cele trei rapoarte).  

Materialele cărbunoase active (carbotech, dimensiune de particola 0.1-0.3 mm determinata prin 
masuratori de electroforeza (aparat Zeta-Meter System 4.0), au fost achizitionate de la CarboTech. 
Materialele mezoporoase sintetizate in acest proiect sunt pur silicioase (UVM-7). Pentru controlul 
polaritatii acestor materiale s-a introdus in mezopori UVM-7 TiO2, preparandu-se probe cu 8%, 15% si 
respectiv 20% TiO2. Caracterizarea materialelor mesoporoase s-a realizat prin difractie de raze X (Figura 
1.7.2), microscopie electronica (TEM) (Figura 1.7.1), miscroscopie electronica de transmisie cuplata cu 
microscopie de baleiaj STEM−HAADF si spectroscopie infrarosu cu tranformata Fourier si reflectie 
atenuata (Figura 1.7.3) (ATR-FTIR), compozitie chimica a tuturor materialelor sintetizate prin ICP-OES. 

 

Figura 1.7.1. Imagini TEM: a) UVM-7 and b) 8 wt % TiO2/UVM-7, c) 15 wt % TiO2/UVM-7, si d) 20 wt % Ti O2/UVM7 

Rezultatele prezentate in Figura 1.7.1 confirma faptul ca insertia dioxidului de titan in porii 
UVM-7 nu modifica morfologia acestui suport mezoporos. Particulele de solid isi mentin forma si 
distributia de dimensiuni, si in acelasi timp deschiderea porilor.  
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Figura 1.7.2. Difractograme la unghiuri mici pentru a) UVM-7, b) 8wt%TiO2/UVM-7, si 15wt%TiO2/UVM-7; si c) 
20wt%TiO2/UVM-7, si TiO2. 

 

Figura 1.7.3. Spectrele infrarosu ale materialelor continand 8 (a) si respectiv 20 wt%TiO2/UVM-7 (b). 

Spectrele infrarosu ale materialelor continand 8 si respectiv 20 wt%TiO2/UVM-7 (Figura 1.7.3) sustin 
concluziile investigatiilor realizate utilizand tehnicile XRD, TEM si de analiza texturala. Spectrul solidului 
8 wt%TiO2/UVM-7 corespunde materialului UVM-7 pur. TiO2 este fin dispersat (amorf) si ca atare 
nedetectabil in intervalul in care acesta prezinta benzi de absorbtie. In schimb, la concentratii mari de 
TiO2 prezenta sa modifica legaturile Si-O-Si fapt care face ca benzile corespunzatoare acestor legaturi sa 
creasca in intensitate si sa fie usor detectabile in domeniul 1300-1400 cm-1, si respectiv 1400-1500 cm-1 

(Figura 1.7.3,b). 

Activitate 1.8 - Cercetari experimentale de granulare a sitelor moleculare zeolitice, materialelor 
carbunoase active si a materialelor mezoporoase - Universitatea Bucuresti 

Rezultat: Obtinerea de materiale granulate prin tehnici inovative 

Indicator: 1 tehnica inovativa de granulare; 1 Articol transmis spre publicare: Methanation Catalyzed by 
Nickel and Copper Nanoparticles Supported on Defective Graphene, Catalysis Science & Technology 

Pentru producerea de membrane de separare s-a avut in vedere incastrarea in materiale polimerice 
neporoase. In cazul in care aceste materiale urmeaza sa serveasca drept catalizatori, pastrarea 
porozitatii atat la nivel intra cat si intercristalin este foarte importanta, utilizand metoda fasonarii. 
Pentru utilizarea drept catalizatori, pulberea de nanotuburi de carbon, grafene, grafit a fost tabletata la 
presiuni de 1000 kg/cm2. Carbunele, in diversele sale forme alotropice (exceptand diamantul) este 
utilizat in practica drept liant in procesele de tabletare. Datorita acestei proprietati, tabletarea acestuia 
se realizeaza cu usurinta la presiuni care nu modifica porozitatea solidului. Un alt avantaj important al 
utilizarii acestui procedeu este acela ca, ulterior, aceste granule (Figura 1.8.1) se pot macina pana la 
dimensiunea corespunzatoare introducerii in reactorul catalitic in care se vor face testele.  

 
Figura 1.8.1. Granule obtinute prin tabletarea de nanotuburi de carbon 
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In cazul zeolitilor, pentru acelasi scop catalitic, acestia vor fi procurati direct de la furnizor sub 
forma de extrudate, ce se pot deasemenea macina pana la dimensiunea corespunzatoare introducerii in 
reactorul catalitic in care se vor face testele. Pentru utilizarea drept membrane de separare pulberea de 
material carbunos sau de zeoliti se amesteca cu polietilena de mare densitate (granule 5mm, Sigma-
Aldrich) si se topeste intre doua placi metalice incalzite electric la 200 oC (Figura 1.8.2 a,b).  

 

Figura 1.8.2. (a) Dispozitiv de producere a mebranelor cu carbon prin topire sub presiune de amestecuri material 
carbunos/polietilena de mare densitate si (b) filme produse utilizand acest procedeu ; (c) filme zeolitice produse 

din amestecturi zeolit/polietilena de mare densitate 

Activitate 1.9 - Sinteza de nano-catalizatori de fier si cobalt depusi pe materiale carbunoase -  
Universitatea Bucuresti 

Rezultat: Obtinerea de 4 catalizatori Fe si Co depusi pe materiale carbunoase 

Indicator: 1 Raport stiintific; 1 comunicare stiintifica: PREZENTARE ORALA: V.I. PÂRVULESCU, Graphenes: 
a great challenge as support and catalysts for organic reactions, Twelfth International Symposium on 
Heterogeneous Catalysis: Catalysis a motor of economy, August 26-29, 2018, Sofia, Bulgaria. 

Depunerea de nano-catalizatori de fier şi cobalt s-a realizat pornind de la solutii acide de saruri de cobalt 
si fier (acetat, azotat, clorura). Inainte de depunere materialele carbunoase investigate (nano-tuburi de 
carbon cu textura micro- si mezoporoasa) au fost supuse la doua tipuri de tratamente: a) oxidare cu 
ozon sau apa oxigenata pentru generarea de grupari superficiale: -OH, -COOH, etc. capabile sa ancoreze 
speciile metalice; si b) degazare pentru a permite penetrarea omogena sa solutiei de impregnare in pori 
suportului. Prin aceste tratamente se asigura o functionalizare a suprafetei cu grupari continand oxigen, 
capabile sa coordineze puternic speciile metalice. 
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Figura 1.9. Spectre ATR-FTIR inregistrate pentru o proba de nano-tub de carbon tratata cu ozon la timpi de oxidare 

diferiti 

Spectrele ATR-FTIR inregistrate pentru probe tratate cu ozon si respectiv apa oxigenata evidentiaza 
modificarile produse in urma tratamentelor de oxidare. Oxidarea cu ozon (Figura 1.9) este mai rapida 
decat oxidarea cu apa oxigenata. O intensitate echivalenta a picului de la 1731 cm-1 rezultat in urma 
oxidarii cu ozon se obtine dupa un tratament de 4h in apa oxigenata cu redozare continua datorita 
descompunerii neselective a acesteia in apa si oxigen. Probele de solid rezultate au fost impregnate cu 

presiune 
a 
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solutii acidulate (exces 5% anion prin adaugarea acidului corespunzator) folosind doua proceduri: a) 
impregnare uscata; si b) impregnare umeda.  

Pentru impregnarea uscata s-au preparat solutii acidulate continand rapoarte Fe/Co de 5/1, 3/1, 1/1, 
1/3 si 1/5 utilizand fiecare dintre sarurile mentionate (acetat, azotat, clorura). Concentratia totala de 
metal in acesti catalizatori a fost de 0.3 wt%, 0.5 wt%, 0.7 wt%; 1 wt%; 2 wt% si respectiv 5 wt%. Dupa 
impregnare catalizatorii au fost uscati, calcinati si redusi cu hidrogen „in flow”.  

Impregnarea umeda s-a realizat folosind metoda de depunere precipitare. In acest scop solutiile 
acidulate ale celor doua elemente continand aceleasi rapoarte Fe/Co de 5/1, 3/1, 1/1, 1/3 si 1/5 au fost 
precipitate sub agitare prin adaugarea in picatura a unei solutii apoase alcaline. Dupa impregnare 
catalizatorii au fost uscati, calcinati si redusi cu hidrogen in flow in aceleasi conditii cu catalizatorii 
preparati prin impregnare uscata. 

Activitate 1.10 - Sinteza de suporti carbunosi cu suprafata specifica ridicata prin tratamente termice 
controlate in atomosfera controlata - Universitatea Bucuresti 

Rezultat: Obtinerea 2 suporti carbunosi cu suprafata specifica ridicata 

Indicator: Raport stiintific 

Acest tip de tratament s-a aplicat unor materiale vegetale ligninice macinate. In prima faza a fost tratat 
cu solutie alcalina de hidroxid de sodiu in autoclava la 120 oC timp de 12h pentru a elimina partea 
celulozica. Partea separata a fost spalata, uscata si tratata in ozon. Materialele au fost comparate cu 
materiale obtinute prin procedee conventionale.  

Activitate 1.11 - Experimentari pentru modificarea catalizatorilor cu componente bazice pentru a creste 
capacitatea de chemosorbtie a CO2 - Universitatea Bucuresti 

Rezultat: Preparare materiale cu proprietati superficiale controlate 

Indicator: Raport stiintific 

Modificarea catalizatorilor cu componente bazice s-a realizat folosind doua protocoale. In primul 
protocol, materialele carbunoase si respectiv catalizatorii Fe/Co/carbune au fost tratati in flux de 
amoniac gazos intr-un reactor tubular de cuart. Continutul de azot in aceste materiale a fost determinat 
simultan cu cel de carbon (Tabelul 1.11) utilizand un Analizor elemental (CHNS-O), EuroEA.  

Tabelul 1.11. Contintul in azot in probe tratate cu amoniac in flow la temperatura 

Material Timp de tratare, h N, % C, % Alte elemente, % 

Nanotub de carbon 

1 0.15 9.74 0.11 

2 0.31 9.68 0.11 

3 0.54 9.35 0.11 

5 0.83 9.17 0.11 

10 1.24 8.65 0.11 

Carbotech 

1 0.29 9.33 0.38 

2 0.57 9.05 0.38 

3 0.97 8.65 0.38 

5 1.58 8.04 0.38 

10 2.67 6.95 0.38 

Cel de al doilea protocol aplicat materialelor carbunoase in scopul separarii CO2 a vizat 
modificarea acestora cu elemente alcaline. In acest scop materialele care au fost functionalizate in 
atmosfera de ozon au fost tratate cu solutii de hidroxizi alcalin, respectiv de potasiu si cesiu, filtrate in 
mediu inert si uscate in argon. Analiza chimica a metalelor alcaline s-a efectuat prin ICP-OES. Astfel, 
pentru nano-tuburile de carbon continutul in potasiu a fost de 6.7 wt % si iar cel de cesiu de 5.9 wt%. In 
cazul carbunelui mezoporos continutul in potasiu a fost de 7.9 wt % iar cel de cesiu de 7.1 wt%. 
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Activitate 1.12 - Caracterizarea texturala si acido-bazica a materialelor cu suprafata specifica ridicata - 
INCDCP - ICECHIM Bucuresti 

Rezultat: Determinarii de suprafete specifice, dimensiuni de pori si concentratii superficiale de centri 
acizi 

Indicator: 16 Buletine de analiza 

Nr. 
crt. 

Cod proba Tip proba Caracterizare 

1 Si/Al  25 site moleculare zeolitice de tip zsm-5 Porozimetrie 483m2/g; Aciditate 

2 Si/Al  30 sitele moleculare zeolitice de tip zsm-5 Porozimetrie 497m2/g; Aciditate 

3 Si/Al  50 sitele moleculare zeolitice de tip zsm-5 Porozimetrie 517m2/g; Aciditate 

4 CarboTech 1 carbune activ comercial Porozimetrie 944m2/g; Aciditate 

5 CarboTech 2 carbune activ comercial Porozimetrie 980m2/g; Aciditate 

6 UVM-7 material mezoporos sintetizat pur silicios Porozimetrie 1091 m2/g; Aciditate 

7 8wt%TiO2/UVM-7 material mezoporos sintetizat Porozimetrie 896 m2/g; Aciditate 

8 15wt%TiO2/UVM-7 material mezoporos sintetizat Porozimetrie 742 m2/g; Aciditate 

9 20wt%TiO2/UVM-7 material mezoporos sintetizat Porozimetrie 604 m2/g; Aciditate 

10 0.3 wt%FeCo/carb 
nano-catalizatori de Fe si Co depusi pe 
materiale carbunoase 

Porozimetrie 631 m2/g; Aciditate 

11 0.5 wt%FeCo/carb 
nano-catalizatori de Fe si Co depusi pe 
materiale carbunoase 

Porozimetrie 627 m2/g; Aciditate 

12 0.7 wt%FeCo/carb 
nano-catalizatori de Fe si Co depusi pe 
materiale carbunoase 

Porozimetrie 596 m2/g; Aciditate 

13 1 wt%FeCo/carb 
nano-catalizatori de Fe si Co depusi pe 
materiale carbunoase 

Porozimetrie 573 m2/g; Aciditate 

14 2 wt%FeCo/carb 
nano-catalizatori de Fe si Co depusi pe 
materiale carbunoase 

Porozimetrie 551 m2/g; Aciditate 

15 5 wt%FeCo/carb 
nano-catalizatori de Fe si Co depusi pe 
materiale carbunoase 

Porozimetrie 485 m2/g; Aciditate 

16 Carbo L1 
material carbunos sintetizat prin 
tratamente termice controlate 

Porozimetrie 644m2/g 

17 Carbo L2 
material carbunos sintetizat prin 
tratamente termice controlate 

Porozimetrie 657m2/g 

18 Carbo LC3 
material carbunos sintetizat prin 
tratamente termice controlate 

Porozimetrie 872m2/g 

19 Carbo LC4 
material carbunos sintetizat prin 
tratamente termice controlate 

Porozimetrie 889m2/g 

 

Activitate 1.13 - Studii privind utilizarea şi influentele arderii atmosferice a gazului metan asupra 
performantelor ciclurilor inchise cu turbomotoare cu gaze solare hibride - Universitatea Tehnică 
"Gheorghe Asachi" Iaşi 

Rezultat: Simularea proceselor de ardere cu disociere pentru conditii impuse 

Indicator: 1 Raport de experimentare; 1 comunicare stiintifica: The influence of biogas composition upon 
the atmospheric combustion, MODTECH 2018. 

Un obiectiv principal ale noilor cercetari este: sistemul cu combustie externa la presiunea atmosferica, 
cu incalzirea variabila a aerului sau a aerului imbogatit cu O2, pana la 600 de grade Celsius sau mai mult, 
si coroborat cu solutiile de captare si sechestrare a CO2. 

Pentru reliefarea influentelor caracteristice unui combustor atmosferic utilizabil in motoare solare 
hibride cu ciclu inchis s-au simulat procese de ardere posibile unei functionari in regim variabil 
presupunand urmatoarele ipoteze preliminare: temperatura de preincalzire a aerului, 300 – 700°C; 
temperatura metanului, 300°C; debitul de metan, 1÷1.5 mN

3/h; excesul de aer, 1-4. Debitul de aer 
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impartit in doua, aerul primar cu un debit stoechiometric este introdus in zona de intrare a metanului - 
zona primara de ardere, iar aerul secundar este introdus in zona secundara pentru dilutia si racirea 
gazelor de ardere rezultate in zona primara de ardere. 

In urma simulărilor realizate pentru aceste criterii, p/s=0.2, ʎ=5, se constata ca fractia masica de NO se 
reduce proportional cu creșterea temperaturii de preîncălzire a aerului, pana cand atinge valoarea de 
600K, mai apoi, fractia masica NO creste. Pe măsură ce temperatura de preîncălzire a aerului creste, 
apar modificari şi asupra campului de viteze, fiind identificate viteze tot mai mari în zona de intrare a 
aerului în camera de ardere. Se observa ca fractiile masice CO şi CO2 devin mai concentrate în zona de 
injectie a combustibilului gazos şi a aerului primar, şi au valori mai mici odata cu creșterea temperaturii 
de preîncălzire pana la 800K. Totodata, se constata creșterea valorilor pentru fractiile masice O şi OH, 
odata cu creșterea temperaturii de preîncălzire a aerului. 

 

PROIECT COMPONENT P3 

Activitate 1.14 - Testare si selectare de consortii microalge/bacterii capabile sa reduca eficient C, N si P 
din digestatul lichid - INCDCP - ICECHIM Bucuresti 

Rezultat: 2 consortii microalge/bacterii selectate 

Indicator: 2 Consortii selectate 

Deși exista indicatii de literatura referitoare la consortiile microalgae-bacterii utilizate pentru reducerea 
nutrientilor C, N si P din ape reziduale de diferite proveniente, sunt necesare cercetări suplimentare în 
acest domeniu pentru optimizarea parametrilor de aplicare. In cazul utilizarii sistemelor microalgale 
pentru reducerea impurificatorilor din digestatul lichid rezultat din instalatiile de biogaz se impun 
cercetari referitoare la cresterea tulpinilor in simbioza cu alte tipuri de microorganism existente in 
digestatul lichid, in functie de structura substaratului organic implicat in digestia anaeroba. Simbioza 
microalgae-bacterii poate fi cooperativa, prin schimb de metaboliti, rezultand o crestere globala a 
biomasei microalgale, respectiv o indepartare eficienta a nutrientilor, dar si competitiva, conducand la 
dezvoltarea necontrolata a bacteriilor, la reducerea accesibilitatii luminii si scaderea productiei de 
biomasa microalgala si a acumularii de molecule de mare valoare (carotenoide, acizi grasi) a caror 
izolare si purificare devine mult mai scumpa. Relatia sinergica dintre alge si bacterii sta la baza reducerii 
eficiente a contaminantilor, cu aplicatii potentiale derivate din aceasta interactiune (imbunatatirea 
productivitatii, calitatii si recoltarii biomasei microalgale, producerea de energie, tratarea digestatului 
lichid) dar controlul acestei interactiuni este imperios necesar. 

 

Figura 1.14.1. Consortii microalgale pentru bioproductie de compusi cu valoare adaugata ridicata. 
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In scopul realizarii acestei activitati din cadrul etapei 1 de cercetare, au fost selectate pentru testare 9 
specii de microalge din colectia proprie INCDCP-ICECHIM:  

1. Scenedesmus acutus (AICB 121) – Mediu specific de cultivare BBM; 
2. Scenedesmus acutus (AICB 340) – Mediu specific de cultivare BBM; 
3. Chlorella sacharophyla (AICB 396) – Mediu specific de cultivare BBM; 
4. Chlorella vulgaris (AICB 329) – Mediu specific de cultivare BBM;  
5. Chlorella vulgaris (AICB 311) – Mediu specific de cultivare BBM;  
6. Arthrospira platensis (AICB 49) – Mediu specific de cultivare Z;  
7. Arthrospira fusiformis (AICB 606) – Mediu specific de cultivare Z; 
8. Nannochloris sp. (AICB 424) – Mediu specific de cultivare Z; 
9. Chroococcum minutus (AICB 1013) – Mediu specific de cultivare BG11. 

Aceste specii au fost cultivate in laborator, in pahare Erlenmeyer, folosind ca mediu de cultivare digestat 
lichid obtinut de la productia biogazului. Digestatul lichid a fost analizat in principal in ceea ce priveste 
continutul total de azot si fosfor, acestia fiind nutrientii care se doresc a fi redusi din digestatul lichid. 
Rezultatele au fost comparate cu datele privind mediile specifice de cultivare a microalgelor selectate, 
BBM, Z si BG11 si s-a constatat ca este necesara diluarea acestuia de 10 ori, pentru a-l face similar 
mediilor specifice.  

Compozitie digestat lichid Nediluat Diluat 1:10 Mediu Z Mediu BG11 Mediu BBM 

N anorganic (%)  0.2 0.020 0.0412 0.0247 0.0329 

P (mg/kg) 572 57 6.8 0.4 5.3 

Tabelul 1.14.1. Compozitie digestat lichid si medii specifice de crestere tulpini microalgale. 

Diferenta de azot rezultata prin diluarea digestatului este compensata prin adaugare suplimentara de 
azotat de sodiu in mediul de cultivare. Probele cu digestat astfel preparat au fost inoculate cu speciile 
microalgale corespunzatoare si au fost urmarite timp de doua saptamani, in vederea stabilirii speciilor 
optime pentru aceasta aplicatie si determinarii continutului de azot si fosfor consumat in timpul cresterii 
biomasei microalgale. Cultivarea a fost facuta in conditii ambientale, ciclu zi/noapte, fara adaugare 
suplimentara de aer sintetic, pentru a simula conditiile in care va fi realizata cultivarea in instalatia 
integrata microalge-biogaz amplasata la sediul Partenerului P3, INCDCSZ Brasov. In acest scop, s-au 
prelevat probe zilnic pentru a se determina curba de crestere a biomasei microalgale. Curbele de 
crestere pentru tulpinile microalgale testate sunt prezentate in figura urmatoare: 

 

Figura 1.14.2. Curbele de crestere pentru tulpinile microalgale testate pe digestat lichid. 

La sfarsitul celor doua saptamani, biomasa microalgala a fost recoltata prin centrifugare, si uscata, 
pentru determinarea productivitatii. Mediul de cultivare, si anume digestatul lichid, separat prin 
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centrifugare a fost colectat pentru fiecare proba in parte si analizat in vederea stabilirii cantitatilor de 
nutrienti consumate de biomasa microalgala in timpul cresterii. Datele obtinute sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

Nr. 
crt. 

Tulpina microalgala 
Azot consumat  

(%) 
Fosfor consumat 

(%) 
Productivitate 
biomasa (g/L) 

1 Scenedesmus acutus (AICB 121) 39,4 86,1 0,1513 

2 Scenedesmus acutus (AICB 340) 39,4 85,3 0,1641 

3 Chlorella sacharophyla (AICB 396) 39,4 85,8 0,1689 

4 Chlorella vulgaris (AICB 329) 39,4 85,9 0,1891 

5 Chlorella vulgaris (AICB 311) 39,4 86,0 0,0898 

6 Arthrospira platensis (AICB 49) 26,8 69,2 0,1033 

7 Arthrospira fusiformis (AICB 606) 26,8 70,0 0,1245 

8 Nannochloris sp. (AICB 424) 26,8 69,8 0,1225 

9 Chroococcum minutus (AICB 1013) 60,0 94,7 0,1983 

Tabelul 1.14.2. Compozitie digestat lichid inainte si dupa cultivare tulpini microalgale. 

In urma experimentarilor, s-a constatat ca digestatul lichid obtinut de la productia biogazului este o 
sursa foarte buna de nutrienti care sa asigure cresterea microalgelor. Conform rezultatelor privind 
consumul de nutrienti din mediul de cultura si productivitatea in biomasa, cele mai potrivite tulpini 
microalgale pentru cultivare pe digestat lichid sunt Chlorella vulgaris (AICB 329), Scenedesmus acutus 
(AICB 340) si Chroococcum minutus (AICB 1013). Aceste specii microalgale au prezentat cea mai buna 
rata de crestere pe digestatul lichid si au consumat cel mai mare procent de nutrienti prezenti in mediul 
de crestere, 40-60% N si 85-95% P. Procesul de cultivare a microalgelor folosind digestat lichid ca si 
mediu de cultivare imbina avantajul obtinerii de biomasa microalgala cu multiple intrebuintari cu 
avantajul tratarii digestatului lichid, care este un flux secundar rezultat de la productia de biogaz. Aceste 
date experimentale vor fi folosite in scopul realizarii Activitatii 1.15. 

Activitate 1.15 - Concepere si realizare model experimental de laborator pentru cultivare microalge 
utilizand CO2 si digestat lichid ca mediu de crestere - INCDCP - ICECHIM Bucuresti 

Rezultat: Instalatie experimentala de laborator 

Indicator: 1 Model experimental 

Utilizarea consortiilor microalgae-bacterii a inregistrat o dezvoltare importantra in ultimii ani ca 
procedeu de reducere eficienta a contaminantilor organic si anorganici din digestatul lichid rezultat in 
urma procesului de digestie anaeroba a diverselor tipuri de deseuri organice. Biomasa microalgala astfel 
rezultata se poate utiliza pentru izolarea unor componente valoroase, cum ar fi uleiuri algale, 
antioxidanti, proteine, fiind valorificata complet, la finalul procesului de extractive, ca substrat de co-
digestie anaeroba. In scopul experimentarii variantelor tehnologice propuse a fost conceput un model 
de laborator care integreaza un sistem deschis de cultivare microalgae in fluxul instalatiei de laborator 
de obtinere a biogazului, avand ca obiective: 

- Evaluarea compozitiei biogazului rezultat prin utilizarea diverselor compozitii de biomasa vegetala 
provenite de la partenerul INCDCSZ-Brasov in amestec cu biomasa microalgala epuizata; 

- Studiul viabilitatii si cresterii diferitelor tulpini microalgale in mediul nutrient constituit din 
digestatl lichid rezultat din instalatia de biogaz, in simbioza cu alte tipuri de microorganism 
prezente in digestatul rezultat in urma fermentatiei anaerobe; 

- Evaluarea posibilitatii si a gradului de utilizare a digestatului lichid pentru prepararea sulutiei de 
nutrient pentru cultivarea microalgelor; 

- Evaluarea gradului de reducere a continutului de C; N si P, din digestatul lichid si a posibilitatii 
reciclarii apelor rezultate din biomasa algala recoltata;  

- Determinarea parametrilor optimi de crestere a biomasei microalgale si evaluarea continutului 
acesteia in lipide, antioxidanti, proteine; 
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Instalatia de laborator, prototip, reprezentata schematic in Figura 1.15, este compusa din:  

- Fermentator Bioengineering RALF laboratory, capacitate 5 litri; 
- Coloana de absorbtie CO2/biogaz in solutie nutrienti, capacitate 1,3 litri, dimensiuni: 80 cm 

inaltime, diametru 8 cm, conectata la bazinul de cultivare alge prin sistem de recirculare 
- Vas recoltare digestat lichid/preparare solutie nutrient, cu agitare, capacitate 2 litri; 
- Bazin deschis tip acvariu de cultivare alge, capacitate 25 litri, grad de umplere 40%. 

 

Figura 1.15. Model experimental de laborator microalge-biogaz. 

Activitate 1.16 - Operarea sistemului experimental de laborator pentru cultivare microalge cu compozitii 
diferite de digestat si CO2. 1. Realizarea de experimentari cu digestat lichid provenit de la partenerul P1 - 
INCDCP - ICECHIM Bucuresti. 2. Furnizare mostre de digestat lichid rezultat din instalatia experimentala 
de biogaz P1 - INCDIE ICPE - CA Bucuresti 

Rezultat: Parametri de operare; Mostre de digestat lichid;  

Indicator: ICECHIM: 1 raport de experimentare; 1 comunicare stiintifica: Microalgae Strains Selection for 
Efficient Reduction of Carbon, Nitrogen and Phosphorus from Liquid Digestate Resulted from Biogas 
Production; ICPE-CA: 4 buletine de analiza 

In urma realizarii Activitatii 1.14, s-a stabilit ca microalgele cele mai potrivite pentru reducerea eficienta 
a nutrientilor din digestatul lichid sunt Chlorella vulgaris (AICB 329), Scenedesmus acutus (AICB 340) si 
Chroococcum minutus (AICB 1013).  

Operarea sistemului experimental de laborator a fost realizata cu digestat lichid furnizat de catre 
partenerul P1, ICPE-CA, rezultat din instalatia experimentala de biogaz de la sediul ICPE-CA, ca urmare a 
Activitatii 1.1, proiect component P1. Digestatul lichid a fost analizat in ceea ce priveste continutul de 
azot si fosfor inainte si dupa folosirea acestuia ca sursa de nutrieti in procesul de cultivare a 
microalgelor. Cultivarea microalgelor a fost facuta intr-un bazin din sticla, 25 litri, grad de umplere 40%, 
cu mediu de cultivare digestat lichid provenit de la productia biogazului, si cu barbotare de CO2 in 
sistem, ca sursa de carbon. Compozitia digestatului lichid este prezentata in Tabelul 1.16.1 si este diluat 
pentru a corespunde cu mediul specific de crestere a tulpinilor.  

Dupa inocularea bazinului, se preleveaza zilnic probe pentru a se determina curba de crestere a 
tulpinilor microalgale selectate. In momentul in care cresterea microalgelor a ajuns in faza stationara, se 
incepe separarea zilnica a cate 10% din volumul bazinului, portie care este inlocuita cu echivalentul in 
mediu de cultivare proaspat format din acelasi digestat lichid diluat. Acest volum de 10% este separat 
din bazin pentru a respecta procedura ce va fi aplicata la operarea instalatiei integrate biogaz-microalge 
de la INCDCSZ Brasov, si anume separarea unei portii de biomasa microalgala care va fi introdusa in 
digestor ca substrat pentru co-digestie. Biomasa microalgala este separata de mediul nurtient prin 
filtrare si centrifugare. 

Compozitie digestat lichid Nediluat Diluat 1:10 Mediu BG11 Mediu BBM 

N anorganic (%)  0.2 0.020 0.0247 0.0329 

P (mg/kg) 572 57 0.4 5.3 

Tabelul 1.16.1. Compozitie digestat lichid si medii specifice de crestere tulpini microalgale. 
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Nr. 
crt. 

Tulpina microalgala 
Azot consumat  

(%) 
Fosfor consumat 

(%) 
Productivitate 
biomasa (g/L) 

1 Scenedesmus acutus (AICB 340) 35 80 0.38 

2 Chlorella vulgaris (AICB 329) 37 80 0.49 

3 Chroococcum minutus (AICB 1013) 56 89 0.41 

Tabelul 1.16.2. Compozitie digestat lichid inainte si dupa cultivarea tulpinilor microalgale. 

In urma experimentarilor realizate prin operarea sistemului experimental de laborator pentru cultivare 
microalge cu compozitii diferite de digestat si CO2, s-a constatat ca tulpinile microalgale selectate 
asigura o buna capacitate de reducere a nutrientilor din digestatul lichid si folosesc acesti nutrienti 
pentru a obtine o productivitate crescuta in biomasa microalgala. 

Activitate 1.17 - Elaborarea tehnologiei de laborator de cultivare microalge la nivel TRL4 - INCDCP - 
ICECHIM Bucuresti 

Rezultat: Tehnologie de laborator TRL 4 si reducerea continutului de N si P a digestatului lichid 

Indicator: 1 Tehnologie de laborator TRL 4 

In conformitate cu conceptul proiectului complex de elaborare a unei tehnologii integrate biogaz-
microalge care sa asigure valorificarea completa a fluxurilor secundare din instalatia de biogaz, Proiectul 
component 3 are ca obiectiv principal in aceasta etapa sa elaboreze o tehnologie de laborator de 
cultivare a microalgelor, utilizand ca sursa de nutrient digestatul lichid separat din instalatia de biogaz.  

Tehnologia de laborator de cultivare a microalgelor, realizata in cadrul INCDCP-ICECHIM, s-a bazat pe 
urmatoarele premise: 

 Experimentarile de laborator de obtinere a biogazului, efectuate de Partenerul P1, INCDIE-ICPE, au 
furnizat date referitoare la compozitia optima a substratului organic si anume: 20-30% deseuri de 
cartofi; 50-60% deseuri de la sortarea sfeclei de zahar; 10-18% dejectii de la crescatorii de pasari si 
1-2% biomasa algala epuizata. Digestatul lichid evacuat zilnic, procesat si caracterizat analitic in 
vederea utilizarii acestuia ca solutie nutrient pentru cultivarea microalgelor, are un continut de azot 
total cuprins intre 2.000 si 3.000 mg/kg; de fosfor cuprins intre 500 si 800 mg/kg si de materii 
organice dizolvate si in suspensie, exprimate prin consum chimic de oxigen, cuprins intre 7.000 si 
9.000 mg/L. 

 In urma testarii unui numar de 9 tulpini microalgale, din colectia proprie, au fost selectate trei 
consortii microalgae-bacterii, pe baza de Chlorella vulgaris (AICB 329), Scenedesmus acutus (AICB 
340) si Chroococcum minutus (AICB 1013); pentru determinarea parametrilor si performantelor de 
crestere a microalgelor in mediu nutrient constituit din digestatul lichid rezultat din instalatia de 
biogaz, si a determinarii gradului de reducere a continutului de azot si fosfor din digestatul lichid; 

 Instalatia conceputa si realizata in vederea experimentarilor de crestere a microalgelor la faza de 
laborator este compusa din:  

- Fermentator Bioengineering RALF laboratory, capacitate 5 litri; 

- Coloana de absorbtie CO2/biogaz in solutie nutrienti, capacitate 1,3 litri, dimensiuni: 80 cm 
inaltime, diametru 8 cm, conectata la bazinul de cultivare alge prin sistem de recirculare; 

- Vas recoltare digestat lichid/preparare solutie nutrient, cu agitare, capacitate 2 litri; 

- Bazin deschis tip acvariu de cultivare alge, capacitate 25 litri, grad de umplere 40%, 

Tehnologia de laborator de cultivare a microalgelor, la nivel TRL 4, cuprinde urmatoarele capitole: 

1. Date generale referitoare la utilizarea sistemelor microalgae-bacterii pentru reducerea continutului 
de N si P din digestatul lichiod rezultat din instalatiile de biogas; 

2. Caracterizarea si conditionarea digestatului lichid rezultat din codigestia anaeroba a diverselor 
substraturi organice; 

3. Studiul consortiilor microalgae-bacterii in solutii de nutrienti preparate cu digestat lichid recirculat; 
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4. Modul de operare a sistemului deschis de cultivare microalgae; tip de iluminare, agitare, stationare, 
recoltare, sedimentare, caracterizare;  

5. Studiul factorilor care determina procesul de crestere a microalgelor; si metode de control a 
procesului de crestere, recoltare si concentrare biomasa microalgala; 

6. Analiza gradului de reducere a contaminantilor N si P din digestatul lichid si propuneri de optimizare. 

Datele experimentale au fost utilizate pentru conceperea modelului instalatiei experimentale biogaz-
microalge care urmeaza a se realiza la Partenerul P3, pe platforma INCDCSZ-Brasov, pentru 
dimensionarea echipamentelor si stabilirea regimului de lucru. 
Optimizarea parametrilor de cultivare, recoltare si procesare a biomasei microalgale, prevazute a se 
realiza in Etapa 2/2019, nu vor afecta concept-designul propus in Etapa 1 a proiectului. 

Activitate 1.18 - Elaborare design concept pentru instalatia integrata experimentala la sediul INCDCSZ 
Brasov - INCDCP - ICECHIM Bucuresti 

Rezultat: Schema si flux tehnologic; Propunere echipamente 

Indicator: Design concept 

Elaborarea design-conceptului pentru realizarea unei instalatii integrate biogaz-microalge s-a realizat de 
catre Coordonatorul Proiectului Complex, INCDCP-ICECHIM, in colaborare cu serviciul de consultanta 
tehnica achizitionat in cadrul contractului nr. 38/04.06.2018. Amplasarea instalatiei experimentale in 
incinta INCDCSZ-Brasov, respectiv sera nr. 8, reprezinta o oportunitate prin existenta sursei de materii 
prime, substratul pentru co-digestie, si prin posibilitatea utilizarii spatiului din sera nr. 8 pentru 
montarea echipamentelor ce compun instalatia demonstrativa, si anume:  

 Component 1: „Instalatie digestie anaeroba” (ce include si „Instalatia de prelucrare mecanica 
substrat pentru digestie„) – cu producere de biogaz si obtinere de digestat; 

 Component 2: „Sistem cultivare microalge” (ce include si „Echipament preparare solutie nutrienti” 
ca si „Sistem recoltare biomasa algala”) – cu obtinere de biomasa algala umeda. 

 

Figura 1.18.1. Complementaritatea si sinergia proiectelor componente/proiect complex. 
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Design-conceptul instalatiei experimentale de producere biogaz si tratare digestat lichid prin utilizare 
microalge prezinta modalitatea de executie si utilizare a acestei instalatii - model experimental,  privind 
producerea de biogaz si respectiv cultivarea de microalge cu purificarea concomitenta a digestatului 
lichid rezultat, fluxul de productie si tehnologia de aplicat cu faze, operatii de digestie anaeroba, 
prelucrare mecanica substrat pentru digestie, preparare solutie nutrienti, cultivare alge - cu utilizarea 
digestatului obtinut din instalatia de biogaz, recoltarea si separarea biomasei algale.  

Pe baza analizei tehnologice facute, a schemei de flux tehnologic, a bilantului global si respectiv conform 
schemei tehnologice si de automatizari / schemei de legaturi tehnologice (elemente tratate /prezentate 
in capitolele lucrarii anexate) - se propun utilajele, echipamentele necesare (tehnologice si de 
automatizari) ce formeaza instalatia experimentala in ansamblul ei. Se face, de asemenea, o propunere 
de lay-out a acestor echipamente, cu amplasarea instalatiei in sera nr. 8 (in spatiul de 6x30 m), aflata la 
INCDCSZ Brasov – Partenerul P3 in cadrul Proiectului Complex. Conform configuratiei determinate 
pentru noua unitate - Instalatia experimentala, amplasata in sera la Brasov - s-au stabilit cerintele 
tehnice constructive cu nominalizarea lucrarilor de C+M de: arhitectura - constructii, instalatii electrice, 
instalatii sanitare ca si cele de montaj tehnologic - montaj utilaje si conducte. O estimare a costurilor de 
investitie - prezentate in finalul lucrarii - pot da imaginea efortului financiar necesar pentru realizarea 
instalatiei experimentale de producere biogaz si tratare digestat lichid prin utilizare microalge. 

 

Figura 1.18.2. Schema instalatiei integrate biogaz-microalge, rezultata in urma design-concept-ului. 

 

PROIECT COMPONENT P4 

Activitate 1.19 - Cercetari experimentale privind conditionarea digestatului 1. Conditionarea 
digestatului prin procedee mecanice - UPG Ploiesti; 2. Caracterizarea fizico-chimica si structurala a 
digestatului conditionat - INCDCP - ICECHIM Bucuresti 

Rezultat: Metoda de conditionare a digestatului solid 

Indicator: 1 articol transmis spre publicare: Use of ethoxylated surfactants to improve digestate stability, 
Revista de Chimie; UPG: 1 raport stiintific; 1 comunicare stiintifica: Conditioning the biogas digestate in 
order to optimize the pyrolysis process, 4th International Conference on Chemical Engineering; ICECHIM: 
1 raport de analiza, 1 comunicare stiintifica: Stabilization of the biogas digestate suspension for optimal 
processing, PRIOCHEM XIV; 

Conditionarea digestatului prin procedee mecanice. Realizarea procesului de piroliza in sistem continuu 
presupune conditionarea digestatului astfel incat acesta sa fie adus in forma de suspensie omogena si sa 
poata fi dozat cu o pompa peristaltica in reactorul tubular de piroliza. Conditionarea digestatului s-a 
realizat in trei etape:  

- Indepartarea excesului de umiditate prin uscare intr-o etuva cu recirculare de aer, la temperatura 
de 80°C; 
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- Macinarea digestatului partial uscat intr-o moara cu cutite cu turatie reglabila pe o durata optima, 
in functie de distributia marimii particulelor de digestat macinate, determinata prin difuzia 
dinamica a luminii (DLS);  

- Prepararea unei suspensii omogene stabile pe durata dozarii in pompa peristaltica s-a realizat intr-
un balon prevazut cu sistem de agitare cu turatie reglabila, la o turatie de 2000 rot/min. Au fost 
selectate doua variante de sisteme de stabilizare a suspensiei de digestat: i) mediu apos de 
suspendare a particulelor de digestat in prezenta unui agent antiaglomerant cu caracteristici 
tensioactive; ii) suspendarea particulelor de digestat intr-o emulsie inversa. Adaugarea 
tensioactivelor hidrofile si/sau hidrofobe contribuie atat la imbunatatirea omogenitatii suspensiilor 
preparate cat si la controlul vitezei de absorbtie si a concentratiei de faza apoasa absorbita in porii 
digestatului solid.  

Caracterizarea fizico-chimica si structurala a digestatului conditionat a avut in vedere determinarea 
continutului de cenusa, prin TGA utilizand un aparat DuPont Instruments Thermal Analyst 2000/2100 
cuplat cu un modul 951 Thermogravimetric Analizer, determinarea dimensiunilor medii si a distributiei 
dimensiunilor digestatului macinat, utilizand un sistem de masurare a dimensiunii particulelor prin 
difuzia dinamica a luminii (DLS) si determinarea stabilitatii suspensiei de digestat conditionat prin 
metoda transmisiei, respectiv difuziei luminii (TurbiscanLab).  

Activitate 1.20 - Simularea proceselor de curgere prin combustor pentru geometrii similare camerelor 
de ardere din turbomotoarele cu gaze şi simularea proceselor de ardere cu disociere pentru condiţii 
impuse: geometria de curgere, compoziţia combustibilului, temperatura de preȋncălzire a aerului, 
excesul de aer - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi 

Rezultat: Date tehnice privind influenţa geometriei asupra curgerilor izotermice şi sinergia parametrilor 
de ardere 

Indicator: 1 raport stiintific 

Simularile au fost realizate in ANSYS si au considerat arderea intr-o camera de ardere (similara celor 
utilizate in turbomotoarele cu gaze) cu doua zone, una primara in care are loc arederea cu aer primar si 
a doua de dilutie si racire controlata a gazelor de ardere prin intermediul aerului secundar: 

- combustibulul gazos este bio-metan, un amestec de CO2 si metan cu 20%, 35% sau 50% CO2 
concentratie masica; 

- temperatura de preincalzire a aerului de 300K, 500K sau 700K; 
- raportul air primar/aer secundar de 0.2; 
- excesul de aer primar in zona primara de ardere de 1.15. 
- temperatura bio-metanului, 300°C 
- debitul de bio-metan, 1÷1.5 mN

3/h 
- excesul total de aer, 1 – 4. 
- debitul de aer impartit in doua, aerul primar cu un debit impus este introdus in zona de intrare a 

bio-metanului - zona primara de ardere, iar aerul secundar este introdus in zona secundara 
pentru dilutia si racirea gazelor de ardere rezultate in zona primara de ardere. 

In urma simularilor efectuate, rezultatele arata ca cea mai mica valoare pentru fractiile masice ale NO si 
CO se obtin la o temperature de preincalzire a aerului de 500K si o concentratie a CO2 de 20%. Pentru 
fractiile masice de NO se obtin valori mici de asemenea si in cazul temperaturii de preincalzire a aerului 
de 700K, si o concentratie CO2 de 50%. De asemenea, la valorile minime de concentratie ale CO2 se obtin 
temperaturi de ardere mai mici. Este de mentionat ca fractiile masice ale CO, CO2, OH, O cresc 
proportional cu raportul aer combustibil.  

Alte concluzii in urma simularii procesului de ardere, utilizand temperature de preincalzire 300K pana la 
1100K: pentru raport aer combustibil 4 si 5, zona de temperaturi maximea este concentrata in zona de 
injectare a combustibilului; referitor la raportul aer primar/aer secundar se obtine o valoare mai mica a 
temperaturii in apropierea peretelui camerei de ardere pentru valoarea 0.4; odata cu cresterea 
temperaturii de preincalzire a aerului, valorile pentru fractiile masice O si OH sunt mai mari; Fractiile 
masice NO au valori reduse pentru o temperatura de preincalzire mai mica de 600K. 
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Activitate 1.21 - Realizarea unei baze cu datele de proiectare a combustorului şi standului experimental 
- Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi 

Rezultat: datele de proiectare pentru aplicaţia specifică 

Indicator: 1 baza de date pentru proiectare 

Baza de date privind proiectarea standului experimental este constituita din ansamblul valorilor 
numerice ale parametrilor impusi si obtinuti prin intermediul simularilor numerice. Proiectarea standului 
experimental va lua in considerare valorile vitezelor de curgere/sectiuni de curgere, valorile 
temperaturilor/soluţii de izolare termica/soluţii de evitare a supraincalzirii peretilor camerei de ardere 
(„ardere”), soluţii privind instrumentatia de masura a debitelor/temperaturilor/ compozitiei gazelor in 
sectiunile de intrare si iesire. 

Activitate 1.22 - Cercetari privind proiectarea structurală a standului experimental, spaţiu necesar, 
subsisteme, instrumentaţie, materiale, manufacturare/achiziţii - Universitatea Tehnică "Gheorghe 
Asachi" Iaşi 

Rezultat: configuraţia standului experimental 

Indicator: 1 proiect tehnic 

In cadrul proiectului P4, la Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi se va proiecta, construi si 
utiliza un stand experimental pentru testarea combustibililor gazosi. Standul experimental va permite 
ajustarea temperaturii de preincalzire a aerului utilizat in pocesul de ardere, de la 300K la 800K, 
ajustarea raportului dintre aerul primar si aerul secundar cat si ajustarea excesului de aer. Scopul 
utilizarii acestor parametri variabili urmareste optimizarea unui process de ardere a bio-metanului, 
pentru a obtine o temperatura impusa a gazelor de ardere. 

 

Figura 1.22.1. Geometria camerei de ardere utilizata in experimentari. 

 

 

Figura 1.22.2. Schema sistemului de preparare a combustibilului gazos si a de preincalzire a aerului. 
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Activitate 1.23 - Elaborarea documentaţiei de execuţie pentru subsistemele standului experimental şi 
documentaţia de execuţie a standului experimental (subsisteme, conexiuni, metodica experimentală) - 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi 

Rezultat: Documentaţia de execuţie pentru susbsisteme şi stand 

Indicator: Proiecte tehnice subsisteme şi stand 

Camera de ardere este prevazuta cu 2 ferestre din quartz ce permit vizualizarea flacarii utilizand 
instrumentatia de laborator PLIF (plannar laser induced fluorescence). De asemenea camera de ardere 
este asezata pe o masa cu reglaj pe axa verticala pentru a permite vizualizarea unui volum cat mai mare 
din camera de ardere la utilizarea PLIF. 

   

Figura 1.23.1. Schema standului de ardere.                    Figura 1.23.2. Schema camerei de ardere. 

Pentru analiza continua a gazelor de evacuare se va utiliza un spectrometru de masa tip triplu filtru 
Hiden Analytical, model HPR-20 R&D, aflat in dotarea laboratorului ENERED. Acest aparat contine 3 
spectrometre de tip quadrupol montati unul dupa celalalt pentru cresterea sensibilitatii si rezolutiei.  

Activitate 1.24 - Concepere si realizare partiala a standului experimental - Universitatea Tehnică 
"Gheorghe Asachi" Iaşi 

Rezultat: caietele de sarcini achiziţii 

Indicator: Contract de achiziţii 

Pe parcursul anul 2018 s-a realizat proiectarea completa a standului experimental si a fost demarata 
procedura de achizitii pentru componentele standului experimental, conform programului anual de 
achizitii publice pentru anul 2018. Componentele standului experimental achizitionate pana in prezent: 

 Material pentru realizarea cadrului standului experimental 

 Componente din inox pentru realizarea instalatiei de alimentare cu aer primar/secundar si 
combustibil gazos. 

 Debitmetre volumice pentru efectuarea masuratorilor asupra instalatiei de alimetare cu aer 

 Sonde de temperatura si presiune pentru masurarea combustibilului si a aerului 

 Termocupla pentru controlul temperaturii de preincalzire a aerului 

 Izolatie pentru temperatura inalta pentru exteriorul camerei de ardere 

 Semifabricate din inox pentru realizarea componentelor camerei de ardere 

 Compresor cu piston, 9KW, rezervor 500L, presiune de lucru 10 bar 

 Consumabile Spectrometru de masa (set filamente de iridiu, orificiu de platina de rezerva, etc) 

Activitate 1.25 - Procesarea digestatului conditionat prin piroliza in bio-oil si bio-carbune 1. Completarea 
instalatiei experimentale existente in cadrul UPG pentru procesul de piroliza; teste de piroliza a 
digestatului conditionat - UPG Ploiesti; 2. Caracterizarea structurala a biocarbunelui si fractiei de bio-oil 
rezultat - INCDCP - ICECHIM Bucuresti 

Rezultat: Parametri de operare pentru elaborare tehnologie; Elaborare/implementare metode de 
analiza 
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Indicator: UPG: 1 Tehnologie TRL 3; 1 comunicare stiintifica: The pyrolysis of biogas digestate in order to 
obtain biochar and biofuel, 7th EuCheMS Chemistry Congress; ICECHIM: Buletine de analiza 

Completarea instalatiei experimentale existente in cadrul UPG pentru procesul de piroliza a fost 
realizata prin achizitionarea urmatoarelor echipamente:  

 cuptor tubular prevazut cu stand pentru operare orizontala sau verticala;  

 moara cu cutit cu reglare de viteza, timp de macinare, marimea finala a particulei; 

 pompa peristaltica cu controlul manual si analogic; 

 cromatograful de proces existent in cadrul departamentului a fost completat cu coloana 
cromatografica pentru indentificarea compusilor oxigenati  

Teste de piroliza a digestatului conditionat. Piroliza digestatului conditionat s-a realizat in sistem 
continuu, intr-un reactor tubular din cuart, pozitionat in zona centrala a unui cuptor vertical prevazut cu 
sistem automat de reglare a temperaturii. Pentru realizarea testelor de piroliza a fost selectata varianta 
de conditionare a disgestatului care a prezentat o stabilitate ridicata in timp.  

Programul experimental preliminar de piroliza a fost realizat la urmatoarele valori ale parametrilor de 
operare: I) presiunea atmosferica; II) temperatura in zona de reactie izoterma: 460°C; III) viteza 
volumara: 0,33 h-1. Testele experimentale au fost realizat prin procese in regim termic si in regim 
termocatalitic. Pentru realizarea procesului in regim termocatalitic au fost fost selectati atat catalizatori 
de tip superacizi Bronsted-Lewis cat si catalizatori metalici nanostructurati. Realizarea procesului de 
piroliza in regim termocatalitic a condus la performante superioare fata de regimul termic. Astfel se 
evidentiaza prezenta unui numar foarte mare de componenti de tip hidrocarburi alifatice liniare si 
ramificate, compusi nesaturati, alcooli, compusi carbonilici si acizi grasi sau esteri metilici ai acestora, cu 
temperaturi de fierbere care variaza pe un interval larg, compusi care prezinta reactivitati diferite.  

Caracterizarea structurala a biocarbunelui si fractiei de bio-oil rezultat s-a realizat prin analiza texturala 
si determinarea continutului de cenusa. Caracteristicile texturale au fost determinate prin măsurători de 
sorbtie izotermă la temperatura de 77K utilizând un porozimetru NOVA 2200e-Quantachrome Analyzer. 
Determinarea continutului de cenusa s-a efectuat prin metoda termogravimetrica cu un aparat DuPont 
Instruments Thermal Analyst 2000/2100 cuplat cu un modul 951 Thermogravimetric Analizer. 
Compozitia produşilor de reactie lichizi obtinuti prin piroliza termocatalitica s-a determinat prin metoda 
GC-MS. 

DISEMINARE REZULTATE IN CADRUL PROIECTULUI COMPLEX 

Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului 32PCCDI/2018: Creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de 
biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge-biocombustibili, în cadrul conceptului de 
biorafinare, s-a creat un site care sa prezinte obiectivele si rezultatele acestui proiect: http://icechim-
rezultate.ro/proiect.php?id=38&lang=ro. 

Coordonator Proiect Complex - INCDCP ICECHIM Bucuresti: 

4 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale: 

 POSTER: GĂLAN Ana-Maria, VINTILĂ Alin Cristian Nicolae, PAULENCO Anca, CAPRA Luiza, ROVINARU 
Camelia, PĂSĂRIN Diana, VELEA Sanda - MICROALGAE STRAINS SELECTION FOR EFFICIENT 
REDUCTION OF CARBON, NITROGEN AND PHOSPHORUS FROM LIQUID DIGESTATE RESULTED FROM 
BIOGAS PRODUCTION, Simpozionul international: Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - 
PRIOCHEM, Editia XIV, 10-12 Octombrie 2018, Bucuresti; 

 PREZENTARE ORALĂ: PAULENCO Anca, TOUREILLE Astrid, GĂLAN Ana-Maria, RADU Elena, VELEA 
Sanda - EXTRACTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MICROALGAE CULTIVATED ON LIQUID 
DIGESTATE FROM BIOGAS PRODUCTION FOR USE IN FERTILIZER FORMULATIONS, Simpozionul 
international: Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM, Editia XIV, 10-12 
Octombrie 2018, Bucuresti; 

http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=38&lang=ro
http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=38&lang=ro
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 PREZENTARE ORALĂ: VINTILĂ Alin, GĂLAN Ana-Maria, VELEA Sanda, CALINESCU Ioan - 
INTENSIFICATION OF MICROALGAL GROWTH DETERMINED BY MICROWAVE TREATMENT, 
Simpozionul international: Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM, Editia XIV, 
10-12 Octombrie 2018, Bucuresti; 

 PREZENTARE ORALĂ: GANEA Rodica, VELEA Sanda, VASILIEVICI Gabriel, FIERᾸSCU Radu C., DONCEA 
Sanda, BOMBOȘ Mihaela, BOMBOȘ Dorin - SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PR-SO3H 
FUNCTIONALIZED ORDERED MESOPOROUS SILICA, Simpozionul international: Prioritatile Chimiei 
pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM, Editia XIV, 10-12 Octombrie 2018, Bucuresti; 

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Naționale: 

 PREZENTARE ORALĂ: PAULENCO Anca, TOUREILLE Astrid, GĂLAN Ana-Maria, RADU Elena, VELEA 
Sanda – EXTRACTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MICROALGAE FOR USE IN FERTILIZER 
FORMULATIONS, Simpozionul national: Orizonturi noi în valorificarea biomasei algale și remeierea 
habitatelor acvatice, 25 Octombrie 2018, Bucuresti; 

 PREZENTARE ORALĂ: VINTILĂ Alin, GĂLAN Ana-Maria, VELEA Sanda, CALINESCU Ioan, EFECTUL 
TRATAMENTULUI CU MICROUNDE ASUPRA DEZVOLTĂRII MICROALGELOR, Simpozionul national: 
Orizonturi noi în valorificarea biomasei algale și remeierea habitatelor acvatice, 25 Octombrie 2018, 
Bucuresti;  

Partener P1 - INCDIE ICPE-CA: 

1 articol ISI: Andreea D. DIMA, Carmen MATEESCU, Oana C. PÂRVULESCU, Eduard M. LUNGULESCU‚ 
Nicoleta O. NICULA‚ Theoretical and Experimental results on the recovery of potato processing residuals 
for biomethane production - în curs de publicare în Revista de Chimie, vol 70, no. 7, 2019 – în curs de 
publicare, cu scrisoare de acceptare 

1 capitol de carte: Carmen MATEESCU, Traian ZAHARESCU, Capitol: Comprehensive overview of 
biomethane production potential of algal biomass cultivated in wastewater, Cartea: Application of 
Microalgae in Wastewater Treatment- Volume 2: Biorefinery Approaches of Wastewater Treatment, 
Springer Nature, 2018 – în curs de publicare, cu scrisoare de acceptare 

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale: 

 POSTER: Nicoleta NICULA, Carmen MATEESCU, Increasing the energy efficiency of biogas systems by 
electrophysical stimulation of microbial activity, the 18th International Balkan Workshop on Applied 
Physics and Materials Science, Constanta, Romania 10-13 July 2018, Book of Abstracts – nr.18/2018, 
ISSN 2501-9058, online ISSN 2501-9066 

 PREZENTARE ORALĂ: Carmen MATEESCU, Marius LUNGULESCU, Andreea DIMA, Nicoleta NICULA, 
Biomethane from potato waste for energy recovery in biogas plants, Conferinta ZASTR 2018, 18-19 
oct, Ploiesti, în Program, sectiunea 1, lucrarea 7, în curs de publicare în Proceeding Book; 

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Naționale: 

 PREZENTARE ORALĂ: Andreea D. DIMA, Monitorizarea factorilor care influențează producția de 
biogaz în vederea creșterii biodegradabilității masei de fermentare, Simpozionul national: Orizonturi 
noi în valorificarea biomasei algale și remeierea habitatelor acvatice, 25 Octombrie 2018, Bucuresti, 
lucrarea 5 din Program; 

 PREZENTARE ORALĂ: Traian ZAHARESCU, Valorificarea maselor microalgale ca stabilizatori de oxidare 
în degradarea materialelor polimerice, Simpozionul national: Orizonturi noi în valorificarea biomasei 
algale și remeierea habitatelor acvatice, 25 Octombrie 2018, Bucuresti, lucrarea 10 din Program; 

Partener P2 - UNIVERSITATEA BUCURESTI: 

1 articol ISI: J. HE, A. PRIMO, B. JURCA, B. COJOCARU, H. GARCIA, V. PARVULESCU, CO2 Methanation 
Catalyzed by Nickel and Copper Nanoparticles Supported on Defective Graphene, Catalysis Science & 
Technology, trimis 19 Noiembrie 2018. 
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2 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale: 

 PREZENTARE ORALA: V.I. PÂRVULESCU, N. CANDU, S.M. COMAN, C. TEODORESCU, A. PRIMO, H. 
GARCIA, Oriented Au(111)/Graphene: an efficient catalyst for coupling reactions, The 8th Tokyo 
Conference on Advanced Catalytic Science and Technology (TOCAT), August 5-10, 2018, Yokohama, 
Japan ; 

 PREZENTARE ORALA: P. SAZAMA, J. PASTVOVA, C. RIZESCU, A. TARSOAGA, V.I. PÂRVULESCU, H. 
GARCIA, L. KOBERA, J. SEIDEL, J. RATHOVSKY, P. KLEIN, I. JIRKA, J. MORARKOVA, Catalytic Properties 
of 3D Graphene-like Microporous Carbons Synthesized in a Zeolite Template, Pre-symposium of 
ZMPC2018, "International Symposium on Advanced Zeolite Science & Technology", August 3, 2018, 
Tokyo, Japan; 

 PREZENTARE ORALA: V.I. PÂRVULESCU, Graphenes: a great challenge as support and catalysts for 
organic reactions, Twelfth International Symposium on Heterogeneous Catalysis: Catalysis a motor of 
economy, August 26-29, 2018, Sofia, Bulgaria. 

Partener P3 - INCDCSZ Brașov: 

1 articol ISI:  Eliza-Emanuela NECULOIU, Iulia-Rebeca DINCA, Alexandru VLAICU, Alin VINTILA, Victor 
DONESCU, Sanda VELEA, Indigenous feedstock for biogas production: A review, Biotechnology Letters, in 
evaluare; 

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Naționale: 

 POSTER: Eliza-Emanuela NECULOIU, Iulia-Rebeca DINCA, Alin C.N. VINTILA; Grigore PSENOVSCHI, 
Microalgae as a source of biogas, Simpozion national: Abordări noi în cercetare la cultura cartofului, 
sfeclei de zahăr, cerealelor şi plantelor medicinale în condiţiile provocărilor generate de schimbările 
climatice şi economice globale, 27-28 Noiembrie 2018, Brasov; 

 POSTER: Eliza Emanuela NECULOIU, Iulia Rebeca DINCA, Victor DONESCU, Studiu privind substraturile 
pentru co-digestia anaerobă in vederea obținerii de biogaz, Simpozion national: Abordări noi în 
cercetare la cultura cartofului, sfeclei de zahăr, cerealelor şi plantelor medicinale în condiţiile 
provocărilor generate de schimbările climatice şi economice globale, 27-28 Noiembrie 2018, Brasov; 

Partener P4 - UPG Ploiesti: 

1 articol ISI: Oprescu Elena-Emilia, Calin Catalina, Mihaela Bombos, Vasilievici Gabriel, Velea Sanda, Use 
of ethoxylated surfactants to improve digestate stability, Revista de Chimie, in evaluare; 

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale 

 POSTER: Calin Catalina, Bombos Mihaela, Enascuta Cristina-Emanuela, Vasilievici Gabriel, Oprescu 
Elena-Emilia, Bombos Dorin, Conditioning the biogas digestate in order to optimize the pyrolysis 
process, 4th International Conference on Chemical Engineering, ICCE, 31.10-02.11.2018, Iasi, 
Romania; 

 Bombos Dorin, Calin Catalina, Velea Sanda, Bombos Mihaela, Enascuta Cristina-Emanuela, Vasilievici 
Gabriel, Oprescu Elena-Emilia, Stabilization of the biogas digestate suspension for optimal processing, 
Simpozionul international: Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM, Editia XIV, 
10-12 Octombrie 2018, Bucuresti, Romania; 

 Oprescu E.-E., Calin C., Bombos M., Vasilievici G., Enascuta C.E., Velea S., Bombos D., The pyrolysis of 
biogas digestate in order to obtain biochar and biofuel, 7Th EuCheMS Chemistry Congress, 26-
30.08.2018, Liverpool, United Kingdom. 

Partener P5 - UT Iasi: 

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale 
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 PREZENTARE ORALA (Articol): S. GRIGOREAN, Gh. DUMITRAŞCU, C. CIOFU, The influence of biogas 
composition upon the atmospheric combustion, Simpozion international: MODTECH, 13-16 Iunie 
2018, Constanta, Romania. 

 PREZENTARE ORALA (Articol): S. GRIGOREAN, Gh. DUMITRAŞCU, M. FEIDT, B. HORBANIUC, THE 
INFLUENCE OF THE HYDROGEN IN THE COMPOSITION OF NATURAL GAS UPON THE ATMOSFERIC 
COMBUSTION WITH LARGE EXCESS AIR, Simpozion international: COFRET, 28-29 Iunie 2018, 
Strasbourg, Franta. 

 

Prezentarea structurii ofertei de servicii de cercetare si tehnologice cu indicarea link-ului din 
platforma Erris 

Partener Resurse materiale 

CO: INCDCP-ICECHIM Bucuresti https://erris.gov.ro/Institutul-National-de-Cerce-8 

P1: INCDIE ICPE-CA https://erris.gov.ro/INSTITUTULNATIONAL-DE-CERCE--6. 

P2: UB https://erris.gov.ro/Catalizatori-si-Procese-Cata 

P3: INCDCSZ Brasov https://erris.gov.ro/INSTITUTUL-NATIONAL-DECERCE-33. 

P4: UPG, Ploiesti https://erris.gov.ro/CETMA-ENE. 

P5: UT Iasi https://erris.gov.ro/SustaimableEnergyENERED-Labs 

 

LOCURI DE MUNCA SUSTINUTE PRIN PROGRAM 

In cadrul proiectului complex, sunt sustinute 83 locuri de munca, dintre care 11 sunt tineri angajati prin 
creare de posturi noi in cadrul proiectului complex, iar 72 sunt cercetatori cu experienta provenind de la 
institutiile si universitatile partenere in proiect, dupa cum este prezentat in tabelul urmator: 

Partener 

Resurse umane 

Membrii cercetatori 
Noi membrii 

cercetatori angajati 

CO: INCDCP-ICECHIM Bucuresti 21 5 

P1: INCDIE ICPE-CA 19 1 

P2: UB 6 2 

P3: INCDCSZ Brasov 8 2 

P4: UPG, Ploiesti 14 0 

P5: UT Iasi 4 1 

Total 72 11 

 

 

https://erris.gov.ro/Institutul-National-de-Cerce-8
https://erris.gov.ro/INSTITUTULNATIONAL-DE-CERCE--6
https://erris.gov.ro/Catalizatori-si-Procese-Cata
https://erris.gov.ro/INSTITUTUL-NATIONAL-DECERCE-33
https://erris.gov.ro/CETMA-ENE
https://erris.gov.ro/SustaimableEnergyENERED-Labs
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IMPLEMENTAREA ACTIVITATILOR PROIECTULUI PRIN VIZITE DE LUCRU CERCETATORI CU EXPERIENTA,  
INTRE INSTITUTIILE PARTENERE ALE PROIECTULUI COMPLEX 

Cercetatorii cu experienta din colectivul proiectului complex au efectuat deplasari in scopul colaborarii pentru realizarea obiectivelor proiectului. Majoritatea 
deplasarilor s-au efectuat la sediul Partenerului P3, INCDCSZ Brasov, sediu la care va fi realizata instalatia demonstrativa biogaz-microalge.  

1. Coordonator Proiect Complex, INCDCP-ICECHIM Bucuresti - CEC-uri de tip B – vizite de lucru cercetatori cu experienta: Sanda Velea – 7 zile, Galan Ana-
Maria – 7 zile, Vasilievici Gabriel – 5 zile, Enascuta Cristina – 2 zile, Matei Catalin – 1 zi. 

Nr. 
crt. 

Denumire CEC Destinatia Descriere Perioada Persoana 
Total 
(lei) 

1 

Vizita de lucru pentru demararea 
activitatilor de proiectare si 

achizitie echipamente aferente 
instalatiei experimentale propuse. 

Partener 3 
proiect 

complex (P3) 
– INCDCSZ 

Brasov 

Stabilirea datelor tehnologice pentru dimensionarea instalatiei 
experimentale de obtinere biogaz; S-a convenit alocarea 

partiala/redistribuirea valorica a activitatilor aferente 
amenajarii/completarii instalatiei experimentale de la partenerul 

P3 la coordonatorul de proiect in cadrul Proiectului component P1; 
S-a stabilit calendarul de timp pentru activitatile aferente 

amenajarii spatiului alocat realizarii instalatiei experimentale. 

27.06.2018 
– 

28.06.2018 
(2 zile) 

Velea Sanda 1.000 

Galan Ana-
Maria 

1.000 

2 
Vizita de lucru pentru identificarea 
locatiei de amplasare a instalatiei 

experimentale 

Partener 3 
proiect 

complex (P3) 
– INCDCSZ 

Brasov 

Evaluare locatiei propuse de P3 pentru amplasare instalatie 
experimentala; Stabilire dimensiuni si amplasament echipamente 

componente ale instalatiei experimentale. 

18.07.2018 
(1 zi) 

Velea Sanda 500 

Vasilievici 
Gabriel 

500 

Matei Catalin 500 

3 

Vizita de lucru pentru validarea 
documentatiei de amenajare 

locatie si lansare procedura de 
achizitie serviciu de executie lucrari 

Partener 3 
proiect 

complex (P3) 
– INCDCSZ 

Brasov 

Stabilirea parametrilor tehnologici de amenajare a spatiului alocat 
pentru amplasarea instalatiei experimentale "biogaz-microalge" si 

a unor spatii anexe de laboratoare, la INCDCSZ-Brasov. 

10.09.2018 
(1 zi)  

Galan Ana-
Maria 

500 

4 

Corelarea parametrilor de 
combustie a combustibililor gazosi 
rezultati in cadrul proiectelor 2 si 4, 

in vederea efectuarii testelor de 
combustie la Partenerul 5. 

Partener 5 
proiect 

complex (P5) 
– UTI 

Stabilirea cerintelor de calitate pentru biometanul obtinut prin 
conversia catalitica a CO2-ului, in vederea simularii procesului de 

combustie in motor cu ardere externa. 

30.10.2018 
– 

01.11.2018 
(3 zile) 

Velea Sanda 1.500 

Galan Ana-
Maria 

1.500 



Raport Stiintific si Tehnic - Proiect Complex 32PCCDI/2018 - Etapa 1: 01/02/2018 - 31/12/2018 

 

30 
 

5 

Vizita de lucru in vederea asigurarii 
conditiilor tehnologice de 

amplasare a echipamentelor 
componente ale instalatiei pilot 

experimental de la sediul 
Partenerului P3 

Partener 3 
proiect 

complex (P3) 
– INCDCSZ 

Brasov 

Stabilirea solutiilor tehnologice de amplasare a echipamentelor 
componente ale instalatiei pilot experimental ce urmeaza a fi 
receptionate la sediul INCDCSZ Brasov, in vederea efectuarii 

probelor hidraulice. 

08.11.2018 
– 

09.11.2018 
(2 zile) 

Vasilievici 
Gabriel 

1.000 

Enescuta 
Cristina 

1.000 

6 

Corelarea rezultatelor obtinute de 
catre CO Proiectului Complex in 

cadrul Proiectului component nr. 4 
cu rezultatele obtinute de catre 

Partenerul P4 

Partener 4 
proiect 

complex (P4) 
– UPG Ploiesti 

S-a stabilit intervalul parametrilor de piroliza in concordanta cu 
rezultatele obtinute in urma caracterizarii produselor de piroliza 

(bio-oil si bio-carbune) 

15.11.2018 
(1 zi) 

Vasilievici 
Gabriel 

500 

7 

Vizita de lucru pentru receptia 
echipamentelor la locatia la care 

vor fi amplasate, sediul 
partenerului P3, INCDCSZ Brasov 

Partener 3 
proiect 

complex (P3) 
– INCDCSZ 

Brasov 

S-a facut receptia echipamentelor furnizate la locul de amplasare a 
acestora, INCDCSZ Brasov, unde urmeaza sa se realizeze instalatia 

experimentala Biogaz-Microalge; S-au efectuat teste hidraulice 
pentru confirmarea etanseitatii si integritatii echipamentelor 

furnizate; S-au testat echipamentele electrice aferente. 

20.11.2018 
(1 zi) 

Velea Sanda 500 

Galan Ana-
Maria 

500 

Total Cec-uri de tip B: Vizită de lucru Cercetători cu experiență (lei) 10.500 

2. Partener P1 proiect complex, INCDIE ICPE-CA Bucuresti - CEC-uri de tip B - vizite de lucru cercetatori cu experienta: Mateescu Carmen – 3 zile; Lungulescu 
Eduard Marius – 3 zile, Butoi Nicoleta Oana – 3 zile, Luchian Ana-Maria – 2 zile. 

Nr. 
crt. 

Denumire CEC 
Partenerul la care 

s-a efectuat 
deplasarea 

Descriere Perioada Persoana 
Total 
(lei) 

1 

Vizita de lucru privind 
caracterizarea analitica a 

materiilor prime de 
natura organica pentru 
producere de biogaz; 

Definirea caracteristicilor 
substratului de 

fermentare, evaluarea 
spatiului de amplasare 

instalatie de biogaz 

Coordonator 
proiect complex 
(CO) – INCDCP - 

ICECHIM 
Bucuresti 

Stabilirea componentelor organice ce vor fi utilizate in 
experimentele de laborator si in instalatia pilot precum si a 

rapoartelor optime de codigestie; Evaluarea disponibilitatii de 
substrat vegetal la nivel local si a oportunitatii de valorificare 
pentru producerea de biogaz; Analiza variantelor de amestec 

pentru preparare compozitii optime, cu si fara adaos de 
fitocatalizatori; Stabilire componente instalatie de biogaz si 

evaluarea spatiului de amplasare a instalatiei pilot; Schimb de 
experienta in analiza instrumentala si dezvoltare de  tehnologii de 

valorificare biomasa 

26.11.2018 – 
28.11.2018 

(3 zile) 

Mateescu Carmen 1.500 

Lungulescu Eduard 
Marius 

1.500 

Butoi Nicoleta Oana 1.500 

26.11.2018 – 
27.11.2018 

(2 zile) 
Luchian Ana-Maria 1.000 

Total Cec-uri de tip B: Vizită de lucru Cercetători cu experiență (lei) 5.500 
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3. Partener P3 proiect complex, INCDCSZ Brasov - CEC-uri de tip B - vizite de lucru cercetatori cu experienta: Donescu Victor – 1 zi; Chelmea Carmen – 1 zi. 

Nr. 
crt. 

Denumire CEC 
Partenerul la care s-a 
efectuat deplasarea 

Descriere Perioada Persoana 
Total 
(lei) 

1 

Propuneri de variante pentru 
experimantare in vederea 
optimizarii procesului de 

digestie anaeroba 

Coordonator proiect 
complex (CO) – 

INCDCP - ICECHIM 
Bucuresti 

Propuneri de compozitii optime ale substratului de 
alimentare si stabilirea geometriei fermentatorului in vederea 
cresterii gradului de obtinere a metanului in urma procesului 

de digestie anaeroba 

19.09.2018 
(1 zi) 

Donescu Victor 500 

Chelmea 
Carmen 

500 

Total Cec-uri de tip B: Vizită de lucru Cercetători cu experiență (lei) 1.000 

4. Partener P4 proiect complex, UPG Ploiesti - CEC-uri de tip B - vizite de lucru cercetatori cu experienta: Oprescu Elena-Emilia – 4 zile; Bombos Dorin – 4 zile. 

Nr. 
crt. 

Denumire CEC 
Partenerul la care s-a 
efectuat deplasarea 

Descriere Perioada Persoana 
Total 
(lei) 

1 

Corelarea parametrilor de combustie a 
combustibililor gazosi rezultati in cadrul 
proiectelor 2 si 4, in vederea efectuarii 
testelor de combustie la Partenerul 5 

Partener 5 proiect 
complex (P5) – UTI 

Stabilirea domenului de variatie pentru 
parametrii de calitate (compozitie, umiditate, 

grad de nesaturare) ai fractiei gazoase rezultate in 
procesul de piroliza a digestatului. 

30.10.2018 – 
02.11.2018 

(4 zile) 

Oprescu Elena-
Emilia 

2.000 

Bombos Dorin 2.000 

Total Cec-uri de tip B: Vizită de lucru Cercetători cu experiență (lei) 4.000 

5. Partener P5 proiect complex, UT Iasi - CEC-uri de tip B - vizite de lucru cercetatori cu experienta: Dumitrascu Gheorghe – 4 zile. 

Nr. 
crt. 

Denumire CEC 
Partenerul la care s-a 
efectuat deplasarea 

Descriere Perioada Persoana 
Total 
(lei) 

1 

Vizita de lucru privind evaluarea 
domeniilor de variatie a 

parametrilor biocombustibililor 
in vederea planificarii, organizarii 

si finalizarii experimentarilor 
privind arderea 

biocombustibililor cu diverse 
compozitii posibile. 

Coordonator proiect 
complex (CO) – 

INCDCP - ICECHIM 
Bucuresti 

Stabilirea domeniilor de variatie a parametrilor 
pentru arderea biocombustibililor cu diverse compozitii posibile; 

Implicatiile aduse de varierea acestor paramentrii asupra 
proiectarii standului experimental de la sediul partenerului P5 si 

asupra achizitiilor; Influente privind compozitia initiala a 
biocombustibilului si noxe, gaze de ardere; Influenta temperaturii 

de preincalzire aer; Analiza critica a rezultatelor simularii 
proceselor de ardere realizate pentru biometan si metan.  

26.11.2018 
– 

29.11.2018 
(4 zile) 

Dumitrascu 
Gheorghe 

2.000 

Total Cec-uri de tip B: Vizită de lucru Cercetători cu experiență (lei) 2.000 
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PREZENTAREA VALORIFICARII/ IMBUNATATIRII COMPETENTELOR RESURSELOR EXISTENTE LA NIVELUL CONSORTULUI (CECURI) 

Resursa umana nou angajata in cadrul proiectului complex a fost instruita prin efectuarea de CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori, prin 
deplasari realizate intre partenerii Proiectului Complex. Aceste CEC-uri de mobilitati au fost realizate in scopul familiarizarii tinerilor cercetatori cu elementele 
de realizare a proiectului si pentru imbogatirea cunostintelor acestora prin participare la cursuri de instruire de specialitate oferite de institutiile/universitatile 
partenere in cadrul proiectului complex. 

1. Coordonator Proiect Complex, INCDCP-ICECHIM Bucuresti - CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori: Vintila Alin Cristian Nicolae – 14 zile, Vlaicu 
Alexandru – 12 zile, Doukeh Rami – 10 zile, Stefan Catalin Mihai – 10 zile. 

Nr. 
crt. 

Denumire CEC 
Partenerul 

ofertant 
Descriere Perioada Persoana 

Total 
(lei) 

1 

Insusire metode specifice de 
caracterizare fizico-chimica a 

substraturilor organice pentru co-
digestie 

Partener 3 
proiect 

complex (P3) 
– INCDCSZ 

Brasov 

Insusire metoda analitica si efectuare de analize instrumentale pentru 
caracterizarea componentelor: C si N, din cartofi si sfecla de zahar ca 

si componente ale substratului organic- materia prima pentru digestia 
anaeroba; Amestecuri optime de compozitii de biomasa si 

caracterizarea acestora in vederea evaluarii procesului de digestie 
anaeroba in instalatii de laborator de obtinere a biogazului 

10.09.2018 
-

11.09.2018 
(2 zile) 

Vintila Alin  600 

2 

Insușirea cunoștințelor practice 
privind reactia de dezoxigenare 

catalitica si determinarea stabilităților 
suspensiilor si a cunoștințelor 

teoretice privind următoarele clasele 
de compuși: alcani și polizaharide 

Partener 4 
proiect 

complex (P4) 
– UPG 

Ploiesti 

Efectuarea unor teste experimentale privind influența parametrilor de 
lucru asupra procesului de dezoxigenare catalitica a 1-decanolului 

(temperatură  de lucru, timp de contact, presiune) și analiza 
produșilor de reacție. 

22.10.2018 
– 

24.10.2018 
(3 zile) 

Vintila Alin  900 

Vlaicu 
Alexandru 

900 

Doukeh Rami 900 

Stefan Catalin  900 

3 

Insusire metode specifice de 
conditionare a digestatului in vederea 

procesarii acestuia prin piroliza 
pentru a obtine bio-oil si bio-carbune 

Partener 4 
proiect 

complex (P4) 
– UPG 

Ploiesti 

Insusirea cunostintelor practice privind metodele de conditionare a 
digestatului si de caracterizare a acestuia; Insusirea cunostintelor 
practice privind piroliza digestatului si caracterizarea produselor 

rezultate: bio-oil si bio-carbune 

15.11.2018 
– 

16.11.2018 
(2 zile) 

Vintila Alin  600 

Vlaicu 
Alexandru 

600 

Doukeh Rami 600 

Stefan Catalin  600 

4 

Insusirea cunostintelor teoretice si 
practice privind analiza si optimizarea 
exergetica a proceselor si sistemelor 

energetice 

Partener 5 
proiect 

complex (P5) 
– UTI 

Tipuri de energii, cauze de ireversibilitate; Metoda fenomenologica si 
principiile termodinamicii; Ireversibilitatea – distrugerea exergiei sau 

generarea de entropie; Teorema Guoy-Stodola, disponibilitatea 
energetica - lucru mecanic extrem; exergia chimica - ardere, entalpie, 

putere calorifica; Pierderi de exergie pe cauze de ireversibilitate; 
Generarea de entropie pentru procese si cicluri termodinamice 

ireversibile; Eficienta energetica si exergetica pentru sist. ireversibile. 

19.11.2018 
– 

23.11.2018 
(5 zile) 

Vintila Alin  1.500 

Vlaicu 
Alexandru 

1.500 

Doukeh Rami 1.500 

Stefan Catalin  1.500 
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5 
Insusire cunostinte privind noi 

abordari in valorificarea completa a 
cartofilor si sfeclei de zahar 

Partener 3 
proiect 

complex (P3) 
– INCDCSZ 

Brasov 

Studii privind modalitatile de procesare a cartofilor si a sfeclei de 
zahar; Caracterizarea deseurilor rezultate in urma procesarii cartofilor 
si sfeclei de zahar; Posibilitati de valorificare complexa a deseurilor de 

provenienta agricola in contextul unei bioeconomii circulare 

27.11.2018 
– 

28.11.2018 
(2 zile) 

Vintila Alin  600 

Vlaicu 
Alexandru 

600 

Total Cec-uri de tip B: Stagiu Pregătire Tineri Cercetători (lei) 13.800 

2. Partener P1 proiect complex, INCDIE ICPE-CA Bucuresti - CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori: Dima Andreea Daniela – 3 zile. 

Nr. 
crt. 

Denumire CEC 
Partenerul 

ofertant 
Descriere Perioada Persoana 

Total 
(lei) 

1 

Caracterizarea analitica a 
materiilor prime de natura 

organica pentru producere de 
biogaz; Definirea caracteristicilor 

substratului de fermentare, 
evaluarea spatiului de amplasare 

instalatie de biogaz 

Partener 5 
proiect 

complex 
(P5) – UTI 

Stabilirea componentelor organice ce vor fi utilizate in experimentele de 
laborator si in instalatia pilot precum si a rapoartelor optime de codigestie; 

Evaluarea disponibilitatii de substrat vegetal la nivel local si a oportunitatii de 
valorificare pentru producerea de biogaz; Analiza variantelor de amestec pentru 

preparare compozitii optime, cu si fara adaos de fitocatalizatori; Schimb de 
experienta in analiza instrumentala si dezvoltare de tehnologii de valorificare 

biomasa 

26.11.2018  
–  

28.11.2018  
(3 zile) 

Dima 
Andreea 
Daniela 

900 

Total Cec-uri de tip B: Stagiu Pregătire Tineri Cercetători (lei) 900 

3. Partener P2 proiect complex, Universitatea Bucuresti - CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori: Simion Andrada – 5 zile, El Fergani Magdi – 5 
zile. 

Nr. 
crt. 

Denumire CEC 
Partenerul 

ofertant 
Descriere Perioada Persoana 

Total 
(lei) 

1 

Insusirea cunostintelor 
teoretice si practice 

privind analiza si 
optimizarea exergetica 

a proceselor si 
sistemelor energetice 

Partener 5 
proiect 

complex (P5) 
– UTI 

Prezentarea bazelor teoretice: tipuri de energii, cauze de ireversibilitate; Metoda 
fenomenologica si principiile termodinamicii; Ireversibilitatea – distrugerea exergiei sau 

generarea de entropie; Teorema Guoy-Stodola, disponibilitatea energetica - lucru 
mecanic extrem; exergia chimica - ardere, entalpie, putere calorifica; Pierderi de exergie 

pe cauze de ireversibilitate; Generarea de entropie pentru procese si cicluri 
termodinamice ireversibile; Eficienta energetica si exergetica pentru sisteme ireversibile. 

19.11.2018  
–  

23.11.2018  
(5 zile) 

Simion 
Andrada 

1.500 

El Fergani 
Magdi 

1.500 

Total Cec-uri de tip B: Stagiu Pregătire Tineri Cercetători (lei) 3.000 
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4. Partener P3 proiect complex, INCDCSZ Brasov - CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori: Neculoiu Eliza Emanuela – 6 zile, Dinca Iulia Rebeca – 6 
zile. 

Nr. 
crt. 

Denumire CEC 
Partenerul 

ofertant 
Descriere Perioada Persoana 

Total 
(lei) 

1 

Insusire cunostinte specifice privind 
biogazul prin stagiu de pregatire la 

sediul partenerului P1, INCDIE ICPE-
CA 

Partener 1 proiect 
complex (P1) - 

INCDIE ICPE - CA 
Bucuresti 

Deplasarea s-a realizat in scopul imbogatirii cunostintelor tinerilor 
cercetatori in principal privind tehnici de obtinere si valorificare a 

biogazului si a selectarii posibilelor substraturi potrivite pentru 
obtinerea acestuia; de asemenea, au primit informatii privind 

valorificarea bioresurselor și diminuarea impactului negativ asupra 
mediului generat de fenomenul de eutrofizare. 

25.10.2018 
(1 zi) 

Neculoiu Eliza 
Emanuela 

300 

Dinca Iulia 
Rebeca 

300 

2 

Insusire metode specifice de 
conditionare a digestatului in 

vederea procesarii acestuia prin 
piroliza pentru a obtine bio-oil si 

bio-carbune 

Partener 4 proiect 
complex (P4) – 

UPG Ploiesti 

Insusirea cunostintelor practice privind metodele de conditionare 
a digestatului si de caracterizare a acestuia; Insusirea cunostintelor 

practice privind piroliza digestatului si caracterizarea produselor 
rezultate: bio-oil si bio-carbune 

15.11.2018 
– 

16.11.2018 
(2 zile) 

Neculoiu Eliza 
Emanuela 

600 

Dinca Iulia 
Rebeca 

600 

3 

Insusire cunostinte teoretice si 
practice privind cultivarea 

microalgelor, recoltarea biomasei 
microalgale si extractia compusilor 
bioactivi din biomasa microalgala 

Coordonator 
Proiect Complex, 
INCDCP-ICECHIM 

Bucuresti 

Cultivarea microalgelor folosind ca mediu nutrient digestatul lichid 
de la productia biogazului; Metode de recoltare a biomasei 
microalgale; Metode de valorificare complexa a biomasei 

microalgale: extractie de lipide, compusi bioactivi cu rol de 
fitocatalizatori. 

26.11.2018 
– 

28.11.2018 
(3 zile) 

Neculoiu Eliza 
Emanuela 

900 

Dinca Iulia 
Rebeca 

900 

Total Cec-uri de tip B: Stagiu Pregătire Tineri Cercetători (lei) 3.600 
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