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ENERGIA
În documentul de referință Outlook International Energy 2016
(IEO2016) se estimează că producția netă de energie electrică
la nivel mondial va crește cu 69% până în anul 2040, de la
21,6 trilioane kWh în 2012, la 25,8 trilioane kWh în 2020
respectiv 36,5 trilioane kWh în 2040. Pentru a susţine o astfel
de creştere este nevoie de dezvoltarea continuă a resurselor
energetice atât calitativ cât mai ales cantitativ.
De asemenea, în mod tradiţional energia necesară propulsiei
autovehiculelor se bazează pe combustibili fosili proveniți din ţiţei,
gaze naturale şi cărbune. Numărul de vehicule aflate in circulaţie la
nivel mondial a crescut de la cca. 200 de milioane în 1970 la peste
1,2 miliarde în 2014 1. Estimările arată că acest număr se va dubla la
nivel mondial până în 2040, ajungând la aproximativ 2,1 miliarde2.

Având în vedere acest trend, după anul 2030 2/3 din necesarul de combustibili
trebuie suplimentate, fără a afecta mediul înconjurător!
1 http://www.statista.com/statistics/281134/number-of-vehicles-in-use-worldwide/
2http://www.opec.org/opec_web/flipbook/WorldOilOutlook%202014/WorldOilOutlook%202014/assets/basic-html/index.html

RESURSE ENERGETICE
1. Petrol, gaze naturale, cărbuni 3
a. Rezervele dovedite de petrol, conform raportului din ianuarie 2016, ce pot
fi exploatate cu tehnologiile actuale, în condiţii de eficienţă economică, sunt
estimate la 1,656 ÷ 2 miliarde de barili. 80% din aceste rezerve sunt
concentrate în 8 ţări, dintre care 6 sunt membre OPEC.
b. Rezervele dovedite de gaze naturale au crescut cu aproximativ
40% în ultimii 20 de ani, ajungând la un total de cca. 1.968.000
mld. m³ (6.950 trilioane ft³) conform raportului din ianuarie
2016. Aproape trei sferturi din rezervele de gaze naturale
dovedite sunt localizate în Orientul Mijlociu și Eurasia. 54% din
aceste rezerve sunt concentrate în 3 ţări: Rusia, Iran și Qatar.
c. Rezervele totale recuperabile de cărbune din întreaga lume au fost
estimate, în anul 2012, la 978 de miliarde de tone (antracit și cărbune
bituminos 45%, subbituninos 32%, lignit 23%), care oferă posibilitatea
continuării exploatării pentru 110 de ani. 76% din rezervele recuperabile
din lume sunt situate în cinci regiuni: SUA (26%), Rusia (18%), China
(13%), Europa non-OECD și Eurasia din afara Rusiei (10%) și
Australia/Noua Zeelandă (9%).
3US

Energy Information Administration, International Energy Outlook 2016 with Projections to 2040, 11 mai 2016

RESURSE ENERGETICE
2. Uraniu 4
Rezervele de uraniu cunoscute la nivel mondial erau de cca. 5.902.900 tone în anul 2013, fiind
cantonate în 19 state. Dintre acestea, cele mai importante sunt Australia (29%), Kazakhstan (12%),
Canada (8%) şi Rusia (9%), primele trei acoperind peste 2/3 din producţia mondială în anul 2015.
În luna februarie 2016, pe plan
mondial funcţionau 442 de
centrale nucleare localizate în
31 de țări (cu o putere instalată
netă de 384 GW), 66 de noi
unităţi erau în construcție în 16
țări (65 GW), 165 de noi erau
planificate şi 324 sunt propuse.
Producţia minieră de U acoperă
90% din cerere, balanţa fiind
completată din surse secundare.

4 http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx

RESURSE ENERGETICE
3. Resurse regenerabile
a. Apa este o sursă de energie regenerabilă matură și cu costuri
competitive. Aceasta joacă un rol important în mixul de energie
electrică de astăzi, contribuind cu mai mult de 16% din producția de
electricitate la nivel mondial și aproximativ 85% din energia electrică
produsă din surse regenerabile la nivel mondial5. La sfârșitul anului
2015, capacitatea hidroelectrică totală instalată în lume a ajuns la 1.211
GW, inclusiv 145 GW de stocare prin pompare5.
b. Sursele energetice regenerabile non – hidro sunt de
așteptat să aducă cea mai mare dezvoltare a capacităţii
nete energetice mondiale pe termen mediu.
Se estimează că, în anul 2040 ponderea lor va fi de cca.
14% din producția de electricitate la nivel mondial6.

5https://www.iea.org/topics/renewables/subtopics/hydropower/
6

http://www.hydropower.org/blog/33-gw-new-hydropower-capacity-commissioned-worldwide-in-2015

RESURSELE ENERGETICE ŞI MEDIUL
1. COx, NOx, .....
Deoarece emisiile antropice de dioxid de carbon
(CO2), şi nu numai, rezultă în principal prin
arderea combustibililor fosili, aceasta este în
centrul dezbaterii privind schimbările climatice.
Spre exemplu, în cadrul documentului de referință
internațională Energy Outlook 2016 (IEO2016), se
menţionează că emisiile de CO2 la nivel mondial,
legate de energie, au un trend crescător de la 32,3
miliarde tone în 2012, la 35,6 miliarde tone în
2020 respectiv la 43,2 miliarde tone în 2040.

2. DIOXINE ŞI FURANI
De asemenea, dioxinele și furanii sunt unele dintre cele mai toxice
substanțe chimice cunoscute de știință. Dioxina se formează prin
arderea compușilor chimici pe bază de clor cu hidrocarburi.
Sursa majoră de dioxină în mediul înconjurător provine de la arderea
diverselor tipuri de deșeuri.

BIOCARBURANŢII

Biocarburanții sunt combustibili lichizi sau gazoși alternativi, cum ar fi biodieselul sau bioetanolul, care
sunt obţinuţi, în principal, din biomasă. 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 UE. Până în anul 2020, UE își propune să utilizeze în sectorul transporturi al
fiecărei țări membre 10% biocombustibili. De asemenea, prin Strategia Europa 2020, furnizorilor de
combustibil din ţările membre li se recomandă să reducă intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră
din mixul de combustibil comercializat în UE cu 6% până în anul 2020, în comparație cu anul 20107.
Combustibili ecologici, pot fi obținuți însă şi din alte materii prime de natură organică cum ar fi:
cărbunele, masa lemnoasă, deșeurile biologice, minerale sau industriale şi reprezintă tot o alternativă
viabilă la produsele petroliere provenite din combustibilii fosili actuali.
Pentru a fi consideraţi sustenabili, biocombustibilii trebuie să îndeplinească câteva criterii printre care
realizarea unei economii la gazele cu efect de seră de cel puțin 35%, comparativ cu combustibilii
fosili. Nivelul se modifică la 50% în 2017 şi 60% în 2018, dar numai pentru instalațiile noi de producție7.

7 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels

PROCESUL DE LICHEFIERE A
CĂRBUNELUI
1. Carbonizare & Pirogenare (descompunere chimică cu ajutorul căldurii)
a. Carbonizarea la temperatură ridicată (950°C)
b. Pirogenarea ușoară (450°C ÷ 650°C)
c. Pirogenarea rapidă (1200°C)

2. Lichefiere directă
a. cu o treaptă (H-Coal, NEDOL ş.a.)
b. cu două trepte (HTI Direct-Coal ş.a.)

3. Lichefiere indirectă (F-T 8)
a. cu pat fix
b. cu pat fluidizat
c. Synthol (SASOL)
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procesului este Fischer-Tropsch

PROCESUL DE LICHEFIERE A
CĂRBUNELUI
1. Pentru a lichefia cărbunele e necesar să adaugăm hidrogen şi să eliminăm carbon

2. Pentru a lichefia gazul natural e necesar să eliminăm hidrogen şi să adăugăm carbon

În procesul de lichefiere, se rupe structura
organică a cărbunelui (moleculele mari) prin
Raportul H2 / C în procesul de lichefiere
adaugăre de H2, până în punctul în care se
obţin produse lichide distilabile.
În general, procesul de polimerizare termică se desfăşoară la o temperatură medie de 500÷600ºC (în
cadrul procesului Bergius poate ajunge şi la 5000ºC) şi o presiune de 70÷350kg/cm2.
Polimerizarea catalitică se poate desfăşură la o temperatură mai scăzută de 150÷200ºC şi la o
presiune mai scăzută, dar în prezenţa unui catalizator (ex. acidul fosforic).
În procesul ICL, prima fază produce un gaz de sinteză (amestec de CO și H2). Reacția are loc la
temperaturi (800÷1800°C) și presiuni ridicate (10÷100 bar) în condiții de lipsă de oxigen.
Gazul de sinteză este apoi reformat utilizând reacția în care H2O și CO reacționează
pentru a forma CO2 și H2.
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Tehnologie

Dezvoltator

Ţară

LICHEFIERE DIRECTĂ - PROCES CU O SINGURĂ TREAPTĂ
DT, IGOR (Kohleoel)

Ruhrkohle AG and Veba AG

Germany

NEDOL

NEDO*

Japan

H-Coal

HRI/HTI**

USA

Gulf Oil

USA

Exxon Corporation

USA

Conoco

USA

Solvent Refined Coal – SRC-I i SRC II
Exxon Donor Solvent – EDS
Conoco Zinc Chloride

Shenhua - China

LICHEFIERE DIRECTĂ - PROCES CU DOUĂ TREPTE
Catalytic Multi - Stage Liquefaction - CMSL

US DOE and HTI

USA

US DOE and HRI (now HTI)

USA

Liquid Solvent Extraction -LSE

British Coal Corporation

UK

Brown Coal Liquefaction - BCL

NEDO*

Japan

Consolidation Coal Co

USA

Lummus Crest,

USA

Chevron

USA

Kerr-McGee

USA

Mitsubishi Heavy Industries

Japan

Catalytic Two-Stage Liquefaction - CTSL

Consol Synthetic Fuel - CSF

NEDO - Japonia

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

Lummus Integrated Two-Stage
Liquefaction - ITSL
Chevron Coal Liquefaction - CCLP
Kerr-McGee - ITSL
Mitsubishi Solvolysis

Amoco

Close-Coupled Two-Stage Liquefaction – CC-TSL

* New Energy and Industrial Technology
Development Organization
**Hydrocarbon Technologies Incorporated
10 Review of worldwide coal to liquids R, D&D activities
and the need for further initiatives within europe, IEA-2009

Pyrosol
Supercritical Gas Extraction - SGE
Shenhua Process

USA

Saarbergwerke

Germany

British Coal Corporation

UK

Shenhua Group

China

LICHEFIERE INDIRECTĂ - F-T
Syngas

SASOL

RSA
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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 recuperează.
10 Denumirea

originală din limba germană este Katalytische Durcklose Verölung - KDV
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CONCLUZII
1. Securitatea energetică a statelor se află în partea de sus a agendei internaționale, cu preocupări
legate de disponibilitatea fizică a petrolului, agravată de problemele de aprovizionare cauzate de
instabilitatea politică din unele regiuni și dificultăți de infrastructură în altele.
2. În prezent, o mare cantitate de deșeuri este adecvată producerii de petrol sintetic, dar nu și
suficientă pentru a produce un volum îndestulător, de aceea, diferența poate fi acoperită cu
materii prime energetice solide (ex. cărbune) responsabile de apariția gazelor cu efect de seră.
3. Biocarburantul poate fi produs la un cost mult mai mic decat benzina/motorina și, împreună cu
gazele naturale, sunt singurii combustibili alternativi capabili să concureze cu aceştia, chiar și la
prețuri foarte mici a petrolului brut, de aproximativ 50-60$ US pe baril (bbl).
4. Folosind rezervele interne sau accesarea pieței internaționale a cărbunelui, care sunt stabile,
țările își pot permite să reducă la minimum expunerea la volatilitatea prețurilor petrolului
oferind în același timp combustibilii lichizi necesari pentru creșterea economică.
5. Tehnologiile CTL actuale oferă Guvernelor oportunitatea unică de a combina dezvoltarea de
perspectivă a unei noi valori adăugate cu măsuri active de protecția mediului, în efortul de a
descentraliza gestionarea deșeurilor și a optimiza trecerea către o autonomie energetică reală.
6. Producția de CTL prin DCP nu va necesita ocuparea terenurilor cu potenţial agricol sau
silvic (ex.: eoliene, panori solare, lacuri de acumulare, depozite de deşeuri ş.a.) și nu va
afecta mediul înconjurător sau siguranţa alimentară a populaţiei.

CONCLUZII
7. Prin aplicarea DCP datorită lipsei poluanţilor companiile energetice ce utilizează ca materie
primă cărbunele nu vor mai fi obligate să achite taxe suplimentare cum ar fi achiziţionarea
certificatelor pentru emisii de gaze cu efect de seră.
8. Prin utilizarea deşeurilor în procesul tehnologic vor putea fi reduse costurile cu materia primă.
9. Biocombustibilii beneficiază de sprijin consistent din partea Uniunii Europene deoarece nu
generează gaze cu efect de seră, făcând parte din Planul strategic pentru tehnologii cu emisii
reduse de CO2 .
10. Pentru a evolua către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, sectorul energetic va
trebui să treacă printr-o revoluție tehnologică, ştiind deja că, paradoxal, în viitor, rolul
electricității în reducerea consumului global de energie va crește.
11. Pentru a atrage investitorii este important să li se traseze o direcție și să li se ofere, încă de pe
acum, un cadru de reglementare clar și previzibil. Acest lucru este necesar deoarece în următorii
ani numeroase instalații energetice învechite vor fi înlocuite pe o perioadă de treizeci sau
patruzeci de ani.
12. Economia globală estimată precum și potențialul de mediu realizat, oferă speranță
pentru industria cărbunelui și, în același timp, cere decizii responsabile din partea
Guvernului, politicienilor și agenților economici.

ACEASTĂ „PIATRĂ NEAGRĂ CARE ARDE” POATE
FACE LUCRURI UIMITOARE!

VĂ MULŢUMESC!

