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Oraş Inteligent Energie Inteligentă
În mod tipic, oraşele care se concentrează pe
integrarea optimă a reţelelor esenţiale ce concură la
funcţionarea acestora, cum ar fi: energie, transport,
utilităţi ş.a. devin “Oraşe Inteligente”.
Arhitectura unei reţele energetice propusă în cadrul multor
proiecte de “Oraşe Inteligente” se focalizează doar pe a
monitoriza, analiza, controla şi administra cererea şi consumul de
energie astfel încât să se optimizeze cheltuielile la nivelul
întregului oraş. De asemenea, pentru reducerea poluării se iau în
considerare doar sursele energetice alternative (denumite
regenerabile sau verzi).
Poate fi numit “inteligent” un oraş ce foloseşte un tipar fragil de
resurse energetice compus din soare, apă şi vânt?
Pentru a se alinia atât obiectivelor de securitate, adecvanţă şi
eficienţă energetică cât şi de reducere a emisiilor nocive, oraşele
inteligente trebuie să utilizeze
“Energie
Inteligentă”.
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Oraş Inteligent Energetic (OIE)
Analizând cele două concepte „Oraş Inteligent” şi
„Energie Inteligentă” descoperim o nouă abordare
denumită „Oraş Inteligent Energetic” (OIE) .
„Oraşul Inteligent Energetic” (OIE), este nucleul conceptului de
“Oraş Intelligent” ce trebuie să ofere locuitorilor săi: un nivel de
trai corespunzător, angajant, la prețuri accesibile, un climat
prietenos cu mediul, să le susțină nevoile și interesele bazânduse pe o economie circulară, sustenabilă, durabilă, eficientă dar
alimentată din surse de energie sigure şi curate.

Bio-combustibilii, obținuți din materii prime de natură organică
cum ar fi: cărbunele, lemnul și biomasa precum și deșeuri
biologice, minerale și industriale, reprezintă o alternativă viabilă
pentru energia oraşelor inteligente.
Una dintre aceste surse de energie curată este obţinută prin
lichefierea cărbunelui (CTL).
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4. Diversitatea =
adecvanţă şi
securitate

1. Viziune de
ansamblu

O.I.E.
3. Deșeul =
materie primă

2. Energie din
surse curate
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Principii:
1. Orice oraş inteligent energetic trebuie gândit ca
un tot unitar, care are la bază capacitatea de
interacțiune între diferitele sisteme componente.
2. Orice oraş inteligent energetic trebuie să funcţioneze
exclusiv cu energie obţinută din surse curate (bio) şi
resurse regenerabile.
3. În orice oraş inteligent energetic NU există deșeuri ...
diferitele materii biologice și tehnice se încadrează într-un
ciclu închis prin care pot fi descompuse și refolosite cu
consum de energie minim, fără emisii de poluanţi.

4. Orice oraş inteligent energetic are resurse de materii
prime energetice variate și surse energetice diverse,
interconectate bidirecţional cu celelalte sisteme.
Powerpoint Templates

Page 7

Surse de energie ale O.I.E.
A) Energii alternative (verzi)
1. Energia solară
Avantaje: potenţial ridicat (doar 0,025% din radiaţia
solară emisă ar asigura necesităţile mondiale
actuale iar 0,5% pe cele de perspectivă), curată
Dezavantaje: intermitenţă în exploatare, intensitate
joasă a radiaţiei solare (care în cele mai bune
condiţii atmosferice oferă o densitate a fluxului de
cca. 250W/mp), costuri ridicate de instalare,
suprafeţe mari de teren ocupate, dependenţă faţă de
factorii naturali şi ciclurile naturii (ex.: zi/noapte).
2. Energia eoliană
Avantaje: nu produce deşeuri, potenţial uriaş (rezervele de
energie eoliană depăşesc de cca. 100 de ori rezervele de
energie hidraulică), curată
Dezavantaje: intermitenţă în exploatare, poluare fonică şi
vizuală, suprafeţe mari de teren ocupate, limitare tehnologică
constructivă, dependenţă faţă de factorii naturali.
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Surse de energie ale O.I.E.
3. Energia hidraulică
Avantaje: potenţial ridicat (3/4 din suprafaţa planetei
este apă), permite inmagazinarea de energie prin
pompaj, permite regularizarea cursurilor de apă,
combaterea inundaţiilor şi secetei
Dezavantaje: suprafeţe mari de teren ocupate, impact major
asupra ecosistemelor, tehnologie limitată, dependenţă faţă de
factorii naturali, contribuţie la efectul de seră datorită gazelor
degajate prin procesul de descompunere a materiilor organice
depuse pe fundul lacurilor de acumulare.
4. Energia pământului
Avantaje: nivel ridicat al temperaturilor ceea ce permite
conversia
directă
în
energie
electrică
sau
termică
(geotermală), recuperarea energiei solare (pompe de căldură)
Dezavantaje: generează efecte geologice (instabilitate), limitare
tehnologică, epuizare în timp şi generează puteri scăzute.
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Surse de energie ale O.I.E.
5. Energia depozitelor antropice
Avantaje: asigură un flux continuu de livrare a
energiei, nu depinde de ciclurile naturii, nu depinde
de factori naturali, funcţionare sigură în exploatare,
costuri de instalare reduse, funcţionare simplă
Dezavantaje: materii prime şi puteri limitate
B) Energia convenţională
Avantaje: asigură un flux continuu de livrare a energiei, nu
depinde de ciclurile naturii, nu depinde de factori naturali,
funcţionare sigură în exploatare, materie primă (resurse)
diversificată şi din abundenţă, costuri de instalare reduse,
funcţionare simplă, infrastructură stabilă
Dezavantaje: impact asupra mediului ridicat, contribuie la
efectul de seră, costuri de mediu ridicate, randamente scăzute,
materii prime epuizabile şi scumpe, generează deşeuri,
consumă apă în ciclul de producţie.
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Reurse energetice ale O.I.E.
A)Resurse alternative:
• radiaţia solară,
• apa din: râuri, oceane (maree, valuri, curenţii
oceanici, ape subterane ş.a.),
• vânturile,
• căldura geotermală (cu potenţial termic ridicat,
scăzut, ape geotermale ş.a.),
• deşeurile
B) Resurse convenţionale
• combustibili fosili (cărbune, petrol, gaze naturale, lemn ş.a.)
• combustibili nefosili (uraniul, hidrogenul ş.a.)
C) Biocombustibili
• combustibili lichizi sau gazoși sintetici (biodiesel
bioetanol), obţinuţi, în principal, din biomasă.

sau

Aceştia servesc ca o alternativă din surse regenerabile la combustibilii fosili, contribuind la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea securităţii aprovizionării
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Tehnologii energetice
A)Resurse alternative:
• conversie directă (solară, hidro, eoliană ş.a.)
• conversie indirectă (ardere, descompunere ş.a.)
B) Resurse convenţionale
• conversie directă (ardere în agregate termo-energetice,
• conversie
indirectă
(distilare,
carbonizare&pirogenare,
lichefiere directă&indirectă, gazeificare, depolimerizare
catalitică ş.a.)

Powerpoint Templates

Page 12

Interes global
Interesul față de tehnologiile de lichefiere a
cărbunelui (CTL) sau de gazeificare a cărbunelui, a
crescut în ultima perioadă, cel mai bun exemplu
fiind China. Guvernul chinez urmărește proiectele
de lichefiere a cărbunelui (CTL) ca parte a unei
politici energetice naționale pentru care a alocat
mai mult de 10 mld.$
Beijingul intenționează să aibă o capacitate de CTL care să se
apropie de 50 de mil. tone până în 2020 iar provincia
Mongolia Interioară intenționează să transforme jumătate
din producția de cărbune, aprox. 135 mil. Tone (echivalentul
a 40% din producția anuală de cărbune a Australiei) în
combustibil lichid şi/sau substanțe chimice.
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EXPERIENŢĂ INTERNAŢIONALĂ

Tehnologie

Dezvoltator

Ţară

LICHEFIERE DIRECTĂ - PROCES CU O SINGURĂ TREAPTĂ

Ruhrkohle AG and Veba
AG

Germany

NEDOL

NEDO*

Japan

H-Coal

HRI/HTI**

USA

DT, IGOR (Kohleoel)

Shenhua - China

Solvent Refined Coal – SRC-I i SRC II

Exxon Donor Solvent – EDS
Conoco Zinc Chloride

Gulf Oil

USA

Exxon Corporation

USA

Conoco

USA

LICHEFIERE DIRECTĂ - PROCES CU DOUĂ TREPTE
Catalytic Multi - Stage Liquefaction - CMSL
Catalytic Two-Stage Liquefaction - CTSL
Liquid Solvent Extraction -LSE

Sasol Secunda CTL –
furnizează 30% din
necesarul de combustibil
din RSA

Brown Coal Liquefaction - BCL
Consol Synthetic Fuel - CSF
Lummus Integrated Two-Stage
Liquefaction - ITSL
Chevron Coal Liquefaction - CCLP
Kerr-McGee - ITSL
Mitsubishi Solvolysis
Close-Coupled Two-Stage Liquefaction –
CC-TSL

NEDO - Japonia

Pyrosol

* New Energy and Industrial Technology Development Organization
**Hydrocarbon Technologies Incorporated
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Syngas

USA
USA

British Coal Corporation

UK

NEDO*

Japan

Consolidation Coal Co

USA

Lummus Crest,

USA

Chevron

USA

Kerr-McGee

USA

Mitsubishi Heavy Industries

Japan

Amoco

USA

Saarbergwerke

Supercritical Gas Extraction - SGE
Shenhua Process

US DOE and HTI
US DOE and HRI (now HTI)

Germany

British Coal Corporation

UK

Shenhua Group

China

LICHEFIERE INDIRECTĂ - F-T
SASOL
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TEHNOLOGIA K.D.V.
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Depolimerizare Catalitică fără Presiune
(D.C.P.)
Spre deosebire de alte tehnologii, DCP permite reproducerea
procesului natural de sinteză a țițeiului în doar trei
minute. Este curat, comercial și absolut ecologic după cum o
dovedește rezultatul obținut - o motorină de cea mai bună
calitate.
Spre deosebire de metodele clasice care ard materia primă și
produc cenușă, COx, NOx și alte substanțe otrăvitoare cum ar
fi dioxina si furanul, care apoi trebuie filtrate în instalații
costisitoare, tehnologia DCP permite conversia aproape
completă a cărbunelui într-un combustibil de mare calitate, o
sursă de energie prietenoasă cu mediul ce poate fi stocată.
Tehnologia DCP este dezvoltată de ALPHAKAT – GmbH şi permite realizarea unei instalații modulară
de producere a biocarburanţilor din: cărbune, biomasă, uleiuri uzate, hârtie, reziduuri biologice,
materiale plastice ş.a.
Instalația funcționează cu buclă închisă lichidă având temperaturi de sub 250°C.
Materiile anorganice cum ar fi mineralele şi nisipul sunt separate sub formă de gudron.
Metalele se pot recupera.
*
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Concluzii:
1. cărbunele va avea un rol important în
producerea de combustibili alternativi –
• este cel mai accesibil combustibil fosil,
• este distribuit pe scară largă în întreaga lume,
• beneficiază de o piață globală stabilă și cu un
număr mare de furnizori,
• prin utilizarea deşeurilor în procesul tehnologic
vor putea fi reduse costurile cu procesarea
acestora şi cu materia primă.

2. producția de combustibili lichizi din cărbune nu
necesita resurse vaste de teren și nu va intra în
competiție cu producția de alimente, apă potabilă,
protecţia mediului şi va crea locuri de muncă.
3. dezvoltarea industriei de lichefiere a cărbunelui (CTL)
poate servi ca acoperire împotriva riscurilor de securitate
energetică legate de petrol şi inconsistenţa resurselor
regenerabile.
Powerpoint Templates

Page 17

4. folosind rezervele interne de cărbune sau
accesarea pieței relativ stabilă a cărbunelui
internațional oraşele inteligente își pot permite
să
reducă
la
minimum
expunerea
la
volatilitatea prețurilor petrolului şi gazelor
oferind în același timp biocombustibilii necesari
pentru creșterea economică.
5. numai în combinaţie cu combustibili minerali resursele
regenerabile pot susţine dezvoltarea „Oraşelor Inteligente”
astfel încât să devină „Oraşe Inteligente Energetic”.
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„NOROC BUN!”
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