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Epoca
petrolului
(1900 - )

CONVERSIA BIOMASEI ÎN ENERGIE ȘI
ALTE BIOPRODUSE

Bioeconomia
(2000 - )

Economia biobazată, bioeconomia sau bioteconomia se referă la
toate activitățile economice derivate din activități științifice și de
cercetare axate pe biotehnologie

Biomasa – cea mai ”verde” baterie pentru stocarea energiei solare

EXISTĂ DESTULĂ BIOMASĂ
REZIDUALĂ PENTRU A FI
UTILIZATĂ ÎN BIORAFINĂRIE?
CARE ESTE POTENTIALUL
REGIONAL?

CE CANTITATE DE ENERGIE
POATE FI PRODUSĂ DIN
BIOMASA REZIDUALĂ?

➢ Identificarea disponibilității deşeurilor organice, rezultate din activităţile zootehnice şi
agricole, existente în Zona de Vest a ţării şi estimarea cantității de energie care
poate fi produsă prin tehnologia biogazului.

Echipament utilizat în Laboratorul de Microbiologie și
Biotehnologie Industrială din cadrul USAMVB Timișoara
AMPTS II, - Bioprocess Control Suedia
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Total abator
Dejecții porci
bazin
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Triticale
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95000
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95000
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Estimarea teoretică a potenţialului de biogaz din
dejecţii de animale în Regiunea Vest

Nm3 Biogaz/1000 kg animal
viu/zi
Numărul de
animale/Regiunea de Vest
Greutate medie animalul
adult (Kg)

Bovine

Suine

Ovine +
Caprine

Cabaline

Păsări de
curte

3,05

2,62

4,15

3,31

6,21

184915

919125

1254309

36560

5887869

344

110

24

412

2

Greutatea totală (t)
Nm3 Biogaz/zi
Nm3 Biogaz/an

63.611
101.104
30.103
194.014
264.892
124.927
70.815.110 96.685.580 45.598.355

15.063
49.859
18.198.535

11.776
73.129
26.692.085

Energie biogaz/an (MWh)

424.890,6

109.191,21

160.152,51

5,82

8,54

Putere instalată
(MWelectric)

22,66

580.113,48 273.590,13
30,94

14,59

Potenţialul producţiei de energie din biogaz provenit din dejecţii de
animale

SPECIFICARE

Regiunea
Vest

Judeţul
Arad

Judeţul
Caraş
Severin

Judeţul
Hunedoara

Judeţul Timiş

Nm3 Biogaz/an

257.989.665

56.021.660

47.331.010

41.099.000

113.537.630

Energie biogaz/an
(MWh)

1.547.937,9

336.130

283.986

246.594

681.226

Putere instalată
(MWelectric)

82,55

17,92

15,14

13,15

36,34

Potenţialul teoretic de biogaz ce poate fi obţinut din resturi
vegetale în Regiunea Vest
Cereale (grâu,
secară orz,
ovăz)

Porumb boabe

Sfeclă de
zahăr

Plante
oleaginoase

Legume

1.807.342

1.009.614

23.381

106.613

404.056

25%

200%

20%

120%

35%

Resturi vegetale (t)
Substanţa uscată
(%)

451.836
85%

2.019.228
86%

4.676
18%

127.936
13%

141.420
25%

Substanţă organică
uscată (%)

90%

72%

81%

85%

80%

Biogaz (m3/t.s.o.u.)

350

820

675

710

820

Nm3 Biogaz/an
Energie biogaz/an
(MWh)

120.979.089
725.875

1.025.250.920
6.151.506

460.189
2.761

10.037.218
60.223

23.192.880
139.157

38,71

328,08

0,15

3,21

7,42

Producţia în
Regiunea Vest
Resturi vegetale (%
din producţie)

Putere instalată
(MWelectric)

Potenţialul producţiei de energie din biogaz provenit din
resturi vegetale

SPECIFICARE

Nm3 Biogaz/an

Energie biogaz/an
(MWh)

Putere instalată
(MWelectric)

Regiunea Vest

1.184.005.087

Judeţul
Arad

Judeţul
Caraş
Severin

437.307.703 135.058.234

Judeţul
Hunedoara

Judeţul
Timiş

90.734.079

520.905.071

7.079.522

2.599.336

810.349

544.404

3.125.431

377,57

138,61

43,22

29,03

166,7

Potenţialul producţiei de biogaz în Regiunea Vest (reziduuri din
zootehnie şi agricultură)
SPECIFICARE

Nm3 Biogaz/an

Energie biogaz/an
(MWh)

Putere instalată
(MWelectric)

ENERGIE DIN BIOGAZ PROVENIT DIN DEJECŢII DE ANIMALE

Regiunea de Vest

257.989.665

1.547.937,9

82,55

Judeţul Arad

56.021.660

336.130

17,92

Judeţul Caraş Severin

47.331.010

283.986

15,14

Judeţul Hunedoara

41.099.000

246.594

13,15

Judeţul Timiş

113.537.630

681.226

36,34

ENERGIE DIN BIOGAZ PROVENIT DIN RESTURI VEGETALE
Regiunea de Vest

1.184.005.087

7.079.522

377,57

Judeţul Arad

437.307.703

2.599.336

138,61

Judeţul Caraş Severin

135.058.234

810.349

43,22

Judeţul Hunedoara

90.734.079

544.404

29,03

Judeţul Timiş

520.905.071

3.125.431

166,7

1.441.994.753

8.627.459,9

460,12*

TOTAL

Potenţialul total al producţiei de biogaz din reziduurile luate în calcul este de 1.441
milioane Nm3/an, cu un conţinut de energie de 8,6 TWh care poate fi transformat în
unităţi de cogenerare de 460 MW putere instalată în 3,4 TWh energie electrică și
aproximativ aceeași cantitate de energie termică.

Pentru a ne putea forma o imagine a ceea ce reprezintă acest potenţial
energetic şi ce procentaj din consumul de energie al regiunii Vest poate
fi asigurat prin exploatarea acestui potenţial, vom compara datele
obţinute în acest studiu cu consumul de energie al regiunii Vest:

Potenţialul producţiei de electricitate din biogaz al Regiunii de Vest în comparaţie cu
consumul de energie electrică al respectivei regiuni
Regiunea de Vest

TWh

Procent din total

Consumul de energie electrică (jud. Timiş, Arad, Hunedoara,
Caraş-Severin) / an

3,8

100%

Potenţialul producţiei de energie electrică din biogaz/
provenit din dejecţii animale în Regiunea de Vest a ţării

0,6

16%

Potenţialul producţiei de energie electrică din biogaz/
provenit din resturi vegetale în Regiunea de Vest a ţării

2,8

73%

Potenţialul total al producţiei de energie electrică din biogaz
3,4
89%
din reziduuri provenite din agricultura Regiunii Vest
.
Potențialul total de energie electrică de 3,4 TWh, obtenabilă din reziduuri agricole
poate acoperi aproximativ 89% din consumul total de energie electrică din Regiunea
Vest.

VENITURI

O instalație de produce a biogazului are următoarele
două categorii mari de output -uri:
➢Energia (electrică, termică sau brută sub formă de
biogaz)
➢Îngrășământ organic (digestat solid sau lichid)
Electricitatea produsă de instalație, injectată în SEN:
Tarif de preluare actual (30-35 Euro/MWel.)
Schema Feed in Tarrif – propunere ANRE, în continuare
în așteptare.
Bonusuri posibile (cultura energetică, tratare deșeu,
cogenerare..) dar încă neaplicate în Romania.
Schema de certificate verzi – închisă din decembrie
2016, pentru cei înscriși deja: 2 CV per MWh el
Tarife de injecție alte state UE (90 – 110 Euro/MWel.)

Subvenții pentru creșterea veniturilor operaționale
(certificate verzi)
• Pana la 31 decembrie 2016, Agenția Națională de Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE) a acordat avize pentru emiterea de certificate verzi pentru
stațiile de biogaz după cum urmează:
•2 certificate verzi per MWh de energie electrică produsă din dejecții animaliere
•3 certificate verzi per MWh de energie electrică produsă din siloz vegetal
•3 certificate verzi per MWh de energie electrică produsă prin cogenerare de
înaltă eficiență
•
•Certificatele verzi sunt emise de operatorul/administratorul de rețea de
transport energie electrică și sunt mai apoi tranzacționate de către beneficiarul
lor pe bursa de certificate verzi.
•Prețul unui certificat verde variază între 25 și 30 €.
•Momentan, din cauza reglementărilor Comisiei Europene privind energia
verde, acordarea de avize pentru emiterea de certificate verzi este suspendată,
așteptându-se o nouă decizie legislativă a Comisiei Europene în această
problematică.

Proiect nou:
R.E.S and Circular Economy Applied in an Academic Community as an
Example for Smart Sustainable Development
Project Promoter name: Banat’s University of Agricultural Science and
Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara, Romania
Parteneri Proiect :

1. Strata Spa Roma Succursalia Romania
2. Sigra Group AS Norway

The project will create sustainable self-sufficient energy production and
consumption system with a circular economy approach. This model could be
replicated in similar scenario (e.g. to develop a model of self-sustainable farms) and
the university could be the starting point (with a start-up/spinoff) to scale up a new
business model in Romania.
Academic community – Town – County – Regional – National – International

Alte produse care pot fi obținute prin
BIORAFINAREA
reziduurilor agro-industriale
Prelucrarea fructelor şi legumelor:
În urma prelucrării legumelor şi fructelor rezultă
cantităţi importante de deşeuri, reziduuri, resturi,
bogate în principii nutritive şi care, prin prelucrări
ulterioare pot duce la obţinerea unor produse
alimentare sau materii prime auxiliare:
pectină, enzime, coloranţi, arome și suplimente
alimentare, energie regenerabilă (biogaz,
bioetanol).
Exemplu: pulpa de măr rezultată după extracția
sucului.
Uscare: ceaiuri de fructe, aditivi în panificație,
cofetărie, produse pentru dietă etc. Extracție din
pulpa proaspătă: arome, aldehide, alcooli, esteri,
polifenoli etc. Concentratele aromatizante se
folosesc în industria alimentară, cosmetică,
farmaceutică.

Industria berii:
Subproduse și deșeuri organice ca: borhot, resturi de la malțifiere,
drojdie de bere, ape uzate cu încărcătură organică ridicată sunt ideale
pentru producția de biogaz.
Alte aplicații: din drojdia de sediment de la fabricarea berii se pot obţine
turte proteice pentru albine, suplimente nutritive pentru animale de
companie, fertilizanţi lichizi foliari cu microelemente chelatate,
suplimente furajere cu aport de aminoacizi esențiali și elemente
minerale. Borhotul se poate usca pentru fabricarea furajelor
concentrate.

Morărit şi Panificaţie:
- refuzuri de ovaz cu tarate si pleava
- pleava de orez
- tarate de cerale
- dunsturi
- refuzuri de la separatorul de boabe
- paie si pleava
- coji de oua (paste fainoase)
- resturi de aluat
Din sub-produsele de morărit şi
panificaţie se pot extrage fibre
prebiotice, polifenoli anti-oxidanţi, biosilice din care se obţin apoi suplimente
şi aditivi alimentari şi furajeri,
biostimulanţi pentru plante.
• biocombustibili (bioetanol și biogaz).

Industria vinului:
- tescovina, drojdiile, burba, depunerile de la limpezirea
vinurilor;
se pot obţine diverse produse:
• acid tartric şi tartraţi: au o largă întrebuinţare în industrii
precum cea chimică, farmaceutică, textilă, alimentară, etc.;
• alcool etilic: rezultă de la distilarea tescovinei şi a drojdiilor
de vin, iar după rectificare este folosit la alcoolizarea
vinurilor;
• uleiuri: rezultă din prelucrarea seminţelor înainte de
distilarea tescovinei şi sunt utilizate în alimentaţie şi în
industria cosmetică;
• tanin: se obţine din şroturi şi este folosit ca furaj pentru
animale; din soiurile roşii se extrag substanţe colorante şi
care se folosesc în industria alimentară drept colorant
natural;
• polifenoli;
• făină furajeră: se obţine din tescovină, după îndepărtarea
seminţelor şi a alcoolului, fiind utilizată în hrana animalelor;
• resveratrol (compus antioxidant cu multiple efecte
benefice) din boască de struguri;
• biocombustibili (bioetanol și biogaz).

Industria laptelui şi a produselor lactate
Principalele produse secundare rezultate la industrializarea laptelui
sunt zerul rezultat de la fabricarea brânzeturilor, zara rezultată de la
baterea smântânii, laptele smântânit poate fi un subprodus.
Zerul rezultat de la fabricarea brânzeturilor are o compoziţie chimică
medie de 93-95 % apă, 5-7 % substanţă uscată din care 4-5 % lactoză,
substanţe proteice, săruri minerale, grăsimi, acid lactic, în zer mai fiind
identificate şi vitaminele C, B1, B2, B6 şi H.
Din zer, ca subprodus al industriei laptelui, se pot obţine băuturi
fortifiante, brânzeturi, aditivi alimentari proteici, pre- și probiotice, aditivi
furajeri, lactoză etc. Hidrolizatele proteice din zer sunt folosite pentru
obţinerea de suplimente nutritive.
Biocombustibili

Alte produse care pot fi obținute prin
fermentarea zaharurilor din biomasa
agricolă: precursori pentru bioplastic (PLA, PHA)
Acidul lactic obținut prin fermentație este folosit ca materie primă pentru
producerea de polimeri, maselor plastice biodegradabile din surse
regenerabile (poly lactic acid - PLA).

Pachetul revizuit privind deșeurile în UE a intrat în vigoare: La 14 iunie 2018, textele
legislative privind deșeurile au fost publicate în Jurnalul Oficial al UE.
Directiva-cadru revizuită privind deșeurile permite colectarea împreună a deșeurilor
biodegradabile și compostabile împreună cu deșeurile biologice și reciclarea prin
compostare și digestie anaerobă, care a fost deja implementată cu succes în mai
multe state membre. Până în 2023, colectarea separată a deșeurilor biologice este
stabilită ca fiind obligatorie în întreaga Europă.
În plus, textul face o distincție clară între materialele plastice compostabile
biodegradabile și materialele plastice denumite oxo-degradabile, care nu vor fi
considerate biodegradabile.

Legea nr. 87/2018 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, prevede că introducerea pe piaţa naţională
a pungilor de transport din plastic subţire (sub 50 de microni) şi
foarte subţire (sub 15 microni) cu mâner va fi interzisă începând
cu data de 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice şi
comercializarea acestora.
Comercianții care nu vor respecta noua interdicție vor risca să fie
amendați cu sume cuprinse între 15.000 și 25.000 de lei.

Surse de finanţare
Pentru capital atras prin sprijin nerambursabil sunt disponibile (dar nu
neapărat și active) următoarele linii de finanțare:
național - AFM (http://afm.ro)
european – POIM (http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014)
FEIS (http://www.eib.org/efsi/)
EEA Grants (http://eeagrants.org/)

Finanțări din surse private
Bănci comerciale
➢ Fonduri de investiții
➢ Companii de tip ESCO
➢ Contracte tip leasing cu furnizori
Aspecte importante referitor la surse de finanțare
Mecanismul cofinanțării proiectelor de producere RES prin granturi –
indiferent de originea grantului, ridică și o altă problemă, cu incidență direct
în cash-flowul proiectului: ajutorul de stat.
Este foarte important acest lucru în condițiile în care, ulterior, se solicită
înregistrarea unității de producere RES (biogaz) într-o eventuală schemă de
sprijin (Certificate Verzi sau FiT – probabil, în viitorul apropiat).

Considerații generale:
Biorafinăria (obținerea de energie și produse biochimice din biomasă) poate înlocui
industria petrochimică.
În absența unei scheme de sprijin (de orice tip) și în absența asigurării certe de venituri
din valorificarea digestatului un proiect simplu de producere a biogazului de tip agricol
nu este viabil la prețul actual al energiei și la costurile actuale de producție a biomasei.
Certificatele verzi sau tariful preferențial (FIT)
asigură profitabilitatea unor astfel de investiții
(la prețul actual al energiei).
Beneficiile se regăsesc în zona valorificării
deșeurilor organice generate în activități agroindustriale, managementului reziduurilor
organice municipale, prevenirea poluării și a
schimbărilor climatice.
… Follow: CLARIANT - CRAIOVA

VĂ MULȚUMESC!

