


Ce este biogazul?
 Biogaul provine din procesele de descompunere anaerobă a materiei

organice din compoziţia deşeurilor depozitului în urma cărora rezultă
emisii de gaze cu efect de seră:

C6H6 + 4.5H2O -> 2.25CO2 + 3.75CH4
 materii (deşeuri) organice + bacterii prin fermentaţie anaerobă= CH4 (50–75%)

+ CO2 (25–50 %) + N2 (0–10 %) + H2 (0–1 %) + H2S (0–3%) + O2 (0–0%)



Prezentare generală
 Biogazul generat prin descompunere

anaerobă în corpul deponeului este colectat
prin puţurile de extracţie cu o adâncime de
10 - 17m. Extracţia gazului se realizează prin
absorbţie. Puţurile de captare sunt
conectate prin staţiile de reglare biogaz la
conducta de colectare principală din care
după filtrare şi separarea condensului este
neutralizată prin ardere şi în viitor se va
utiliza cu scopul generării de energie
termică sau electrică.



Principii de funcţionare
 Sistemul de generare de energie care funcţionează pe baza motorului 

cu combustibil de gaz în cazuri ideale are o eficienţă de 85 %. Astfel 
biogazul este transformat prin cogenerare în energie electrică în 
procent de 30 %, şi energie termică 55 %.

 Energia electrică va fi utilizată la instalaţiile depozitului ecologic de 
deşeuri, respectiv surplusul de energie generată va fi predată prin 
reţeaua electrică existentă. 
 Energia termică poate fi captată de pe 

blocul de motor şi de pe ţeava de 
eşapament şi va fi utilizată în cadrul 
incintei pentru încălzire şi prepararea 
apei calde menajere prin schimbător de 
căldură. Surptusul de energie termică 
poate fi utilizată la evaporarea 
levigatului captat din depozit.



Elementele constructive 
tehnologice
 Puţuri de captare (extracţie )
 Reţea de conducte de colectare 
 Staţii de reglare (colectare) 
 Conductă colectoare principală 
 Separator de condens (bazin de condens)
 Filtru impurităţi şi separator de picături
 Pompe de vid 
 Dispozitiv de ardere
 Generator de curent electric cu motor 

cu ardere interna cu biogaz
 Aparat de monitorizare,  analiză biogaz



Schema 
tehnologică 
sistemul de 
recuperare 
şi tratare 

biogaz 



Puţuri de captare biogaz



Conducta de captare biogaz



Staţia de reglare biogaz



Faclia de 
ardere



Avantajele tehnologiei
 Principalul avantaj a sistemului este că funcţionează continuu. 

Funcţionarea sistemului nu este condiţionată de condiţiile 
meteorologice, de mediu. Poate fi integrat în sistemul energetic în mod 
elastic, respectiv energia este generată aproape de locul de utilizare 
astfel reducându-se pierderile de transport.



Avantajele din punct de vedere a 
mediului 
 Biogazul generat în depozit nu se emană în atmosferă, astfel evitându-se  ca 

metanul generat să contribuie la distrugerea stratul de ozon 
 Biogazul este utilizat pentru generarea de energie verde.  
 În comerţul internaţional a CO2-ului, metanul este considerat asimilat cu un 

factor de înmulţire de două zeci şi patru de ori, astfel neutralizarea acestuia 
este o cerinţă obligatoriu de mediu pentru toate depozitele euconforme.

 Tehnologia prezentată  este metoda cea mai eficientă din punct de vederea a  
neutralizării metanului. 

 Avantajele adiţionale prin faptul că gazele volatile nu încarcă în procent 
considerabil mediul înconjurător.

 Valorile emisiilor de gaze de ardere, respectiv nivelul zgomotului generat se 
încadrează în valorile admise de legislaţia naţională respectiv directivele 
europene. 



Vă mulţumesc pentru 
atenţie!

Această prezentare poate fi descărcată de pe site-ul: 
www.ecobihor.ro

Adresa: S.C. ECO BIHOR S.R.L.
Sediu: Oradea, Şos. Borşului 3/N
Pct. de lucru: Oradea, str. Matei Corvin 327
Telefon : +40(259)414-109 ; Telefax : +40(259)433262


	,,CONVERSIA BIOGAZULUI DIN DEPOZITELE DE DEŞEURI ÎN ENERGIE ELECTRICĂ,,�STUDIU DE CAZ MUNICIPIUL ORADEA�
	Ce este biogazul?
	Prezentare generală
	Principii de funcţionare
	Elementele constructive tehnologice
	Schema tehnologică sistemul de recuperare şi tratare biogaz �
	Puţuri de captare biogaz
	Conducta de captare biogaz
	Staţia de reglare biogaz
	Faclia de ardere
	Avantajele tehnologiei
	Avantajele din punct de vedere a mediului 
	Vă mulţumesc pentru �atenţie!

