
 

VIITORUL CĂRBUNELUI ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae ILIAȘ, Drd. ing. Iulian OFFENBERG  
Universitatea din Petroșani 

Abstract. Coal is an accessible, abundant, storage-safe and reliable resource, of which 
conversion into electric power is relatively simple. The impact that coal generates onto 
the environment encompasses air and water pollution and waste management. It is 
common knowledge that the direct burning of coal produces greenhouse gases and 
solid residues in the form of fly ash and flue gas desulphurisation sludge containing 
different toxins and / or heavy metals.  However, coal can be used as raw material for 
producing liquid or liquefied-gas fuels. During the past years, the bio-fuels produced 
from organic raw materials, such as coal, wood and bio-mass, but also from biological, 
industrial and mineral waste, have been a reliable alternative to oil products. In the 
future, thanks to the new technologies, the bio-fuels may gradually replace the 
volumes of crude oil extracted from depleted deposits. Concurrently, the large quantity 
of existing waste is adequate, but not sufficient, for the production of synthetic oil, and 
as such, the difference may be covered by solid energy raw materials (coal), that are 
responsible for the greenhouse emissions. Due to high efficiency reasons, the interest 
in coal liquefaction (CTL – coal to liquid) or coal gasification technologies has 
currently increased in several countries where this resource is abundant. Under these 
circumstances, the paper focuses on the examination of a new technology placed on 
the market, a technology that promises an unparalleled potential world-wide for the 
energy policy in the field of waste management and optimum environmental 
protection. The authors also argue that the transfer of clean coal technologies, from the 
developed countries towards the developing countries, is, on one hand, the modern 
challenge faced by the coal and related industries, and, on the other hand, the answer 
to the main question: eco-development (sustainable development) or ecology (closure 
of the mines)? 
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I. POLITICA INDUSTRIEI CĂRBUNELUI 

La nivel european, industriei extractive i se atribuie atât un potenţial 
distorsionist pe piaţă cât şi un caracter invaziv pentru mediu, pe întregul lanţ 
industrial. Astfel, pentru a înţelege politica industriei cărbunelui trebuie evidenţiată 
evoluţia politicilor incidente acesteia: 

 protecţia mediului, 
 libera concurenţă 
 energie. 
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a. Protecţia mediului. Înfiripată la începutul anilor ‘70, preocuparea pentru 
mediu s-a evidenţiat după atenţionarea făcută de Clubul de la Roma privind epuizarea 
resurselor naturale neregenerabile şi deteriorarea calităţii apei, aerului şi solului.  

Impulsul decisiv a fost dat, însă, de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) în 
cadrul Conferinţei ECO I, dedicată mediului înconjurător, ce a avut loc la 
Stockholm. În cadrul acestor lucrări, peste 110 naţiuni şi-au manifestat îngrijorarea 
cu privire la modul în care activitatea umană influenţează mediul înconjurător. Au 
fost subliniate, cu această ocazie, îngrijorările generate de: poluare, afectarea 
mediului înconjurător, diminuarea resurselor naturale şi pericolul dispariţiei unor 
specii. Tot în acest cadru se acceptă pentru prima dată, în mod oficial, legătura 
indivizibilă dintre calitatea vieţii şi calitatea mediului, ambele fiind  catalogate ca 
factori determinanţi pentru dezvoltarea umanităţii. 

Aceste preocupări nu au rămas fără ecou la nivel european unde, în cadrul 
Summit-ului de la Paris desfăşurat în acelaşi an (1972), s-a subliniat necesitatea 
acordării unei atenţii deosebite pentru protecţia mediului, fără a se lua o decizie de 
legiferare.  

Politica  de mediu revine în atenţia decidenţilor după 14 ani, dobândind baza 
legală în cadrul Tratatului de instituire a Comunităţii Economice Europene - CEE 
(Tratatul de la Roma, 1957) începând cu Actul Unic European (AUE - 1987).  

Odată acceptată, această nouă viziune se va afirma ca una dintre cele mai 
importante politici adoptate la nivel comunitar, prin stipularea necesităţii integrării 
protecţiei mediului în toate politicile sectoriale comune. În anul 1997, dezvoltarea 
durabilă a devenit un obiectiv politic în cadrul documentului de referință 
în Tratatul de la Maastricht, care reprezintă punctul de cotitură de la care protecţia 
mediului căpătă definitiv o conotaţie generală.  

Procesul de consolidare a principiului s-a realizat gradual, începând cu 
lucrările Consiliului European de la Lisabona, din anul 2000 şi Conferinţa de la 
Gothenburg, din anul 2001. 

Ceva mai târziu, în anul 2005, Comisia a demarat un proces de reviziure a 
Strategiei de Dezvoltare Durabilă, în baza revizuirii Strategiei de la Lisabona.  

 

Şi pentru România, anul 2005 reprezintă un reper istoric major având în vedere 
că se semnează Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea 
Europeană. Statutul de candidat va obliga România să înceapă un proces accelerat 
de armonizare a legislaţiei naţionale la cea europeană pentru închiderea capitolelor 
de negociere, Capitolul 21 -Mediu fiind unul dintre cele mai disputate. 

În anul 2006 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru o Uniune 
Europeană extinsă, iar în anul 2007, în cadrul Summit-ului de la Lisabona, a fost 
semnat Tratatul de la Lisabona de amendare a TUE, care cuprinde mai multe 
protocoale privind schimbările climatice şi lupta împotriva încălzirii globale. 

 

b. Libera concurenţă. O altă componentă a politicii europene cu influenţă directă 
asupra industriei miniere o reprezintă Libera concurenţă, care este un element-cheie al 
economiei de piaţă. Politica Uniunii Europene în acest domeniu este menită să asigure 
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eliminarea distorsiunilor concurenţiale, prin aplicarea unor norme similare tuturor 
operatorilor economici din piaţa internă. Reglementări în domeniul ajutorului de stat 
au apărut o dată cu înființarea Comunității Europene a Cărbunelui şi Oțelului (CECO) 
sau Tratatul de la Paris din 1951 (art. 4 alin. c), şi se datorează subvenționării 
excesive acordate sectoarelor cărbunelui şi oțelului în perioada de după cel de-al 
doilea război mondial. Ajutoarele de stat au fost strict interzise în CECO, excepţiile 
de la această regulă fiind permise doar prin decizii unanime. Înainte de expirarea 
Tratatului CECO (50 ani) prevederile au fost evaluate din punct de vedere al 
compatibilităţii cu ajutoarele de stat pentru minerit, restricţiile fiind acceptate şi 
preluate în Tratatul de la Roma ca instrument de construcție a pieței interne. Cadrul 
legal va fi oferit de Titlul VII, Capitolul 1, din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, ce stabileşte însăşi fundamentul normelor comunitare. 

În principiu Tratatul interzice ajutorul de stat, lasând doar posibilitatea unor 
excepţii, cum ar fi activităţile încadrate ca Servicii de Interes Economic General 
(SIEG), dar numai dacă sunt dovedite că nu contravin interesului public, conform 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind 
punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din 
tratat. Astfel, Regulamentul pune în aplicare normele europene în materie de 
concurență stabilite de art. 101 (practici concertate care restrâng concurența) și 
art.102 (folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante) din TFUE. 

Politica privind libera concurenţă s-a răsfrânt în mod direct asupra resurselor 
energetice, semnalul de accelerare fiind dat la Consiliul European de la Barcelona 
(2002), unde s-a decis liberalizarea totală a pieţei de energie electrică pentru 
consumatorii industriali şi operatorii comerciali din Europa. Astfel, începând cu anul 
2004, această măsură va influenţa decisiv politica cărbunelui, ca resursă energetică. 

 

c. Energia. Politica comunitară în domeniul energiei a început ezitant, deşi, 
paradoxal, documentele de bază se referă chiar la acest domeniu (vezi Tratatul de 
constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi Tratatul de 
constituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (EURATOM) încheiat la Roma 
în 1957). Să ne reamintim că, tratatul CECO creiona o piaţă comună a cărbunelui iar 
tratatul EURATOM propunea reducerea dependenţei faţă de importurile de resurse din 
Orientul Mijlociu şi contrabalansarea dominaţiei SUA şi URSS în domeniul nuclear. 

Comisia Europeană a făcut prima încercare de sensibilizare a statelor membre 
doar în anul 1967, printr-o Comunicare către Consiliul Miniştrilor, în care 
propunea câteva măsuri considerate necesare închegării unei politici comune în 
acest domeniu. Aceste semnale au rămas însă fără ecou iar situaţia s-a perpetuat, 
astfel încât, deşi Actul Unic European (AUE,1987) a reprezentat un punct de 
inflexiune pentru politicile comunitare, documentul final nu a alocat un interes 
special energiei, pentru că, la acea vreme guvernele nu erau încă pregătite să 
schimbe o piaţă reglementată (monopol de stat) cu o piaţă1 liberă, în acest domeniu. 
                                                      
1 Institutul European Român, Micromonografii - Politici Europene, Despre politica de 
energie a Uniunii Europene, 2003. 
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La Consiliul European de la Dublin, din anul 1990, s-a lansat idea unei 
colaborări pan-europene în domeniul energiei, argumentându-se atât necesitatea 
refacerii economice a ţărilor est-europene cât şi menţinerea siguranţei în alimentarea cu 
energie a ţărilor din spaţiul comunitar. Aşa s-a născut Carta Europeană a Energiei, al 
cărui document final a fost semnat la Haga în luna decembrie a anului 1991. 

Nici Tratatul de la Maastricht, din anul 1992, nu a inclus un capitol special 
pentru domeniul energie, deşi Comisia Europeană pregătise o propunere referitoare 
la acordarea unor competenţe în acest domeniu. Propunerea a căzut, deoarece s-au 
opus cu vehemenţă Germania, Olanda şi Marea Britanie. 

Cadrul legal de cooperare europeană în domeniul energiei a fost adoptat odată 
cu Tratatul Cartei Energiei, la finalul anului 1994, la Lisabona. Cum era de 
aşteptat, Tratatul se baza pe respectarea principiilor Pieţei Interne a Energiei (PIE) 
reprezentând chiar o extensie a acesteia dincolo de graniţele Europei, deoarece 
printre statele semnatare este şi Japonia. Pentru prima dată un tratat abordează 
elemente de politici de mediu, eficienţă energetică şi comerţ cu energie, fiind adoptate 
prevederi privind suveranitatea, transparenţa, concurenţa, protecţia mediului şi 
investiţiilor, reţele de tranzit, taxele ş.a. Tratatul Cartei Energiei, adoptat în anul 
1994, intră în vigoare în anul 1998 astfel încât de prevederile acestuia urma să se 
ţină cont la adoptarea următoarelor documente, care vor influenţa, ulterior, celelalte 
politici, inclusiv din domeniul cărbunelui. 

În România, înainte de Revoluţie (1989) s-a practicat o politică de dezvoltare 
intensivă a industriei cărbunelui, care avea la bază conceptul autosusţinerii economiei 
naţionale cu resurse energetice autohtone şi reducerea continuă a importurilor de 
materii prime. Această politică, de dezvoltare intensivă a industriei materiilor 
prime, a condus la apariţia unui sector minier supradimensionat, subvenţionat. 
Statul a cheltuit pentru susţinerea sectorului minier în perioada 1990÷2002 5.249,5 
mil.$, însă gradul de alocare a scăzut continuu, guvernele fiind obligate să ia în 
considerare performanţele tot mai slabe ale companiilor cu capital majoritar de stat, 
unde pierderile din exploatare se ridicau la 1.270,2 mil.$. 

În lipsa unor soluţii tehnice, pentru diminuarea pierderilor, guvernele au fost 
obligate să schimbe politica de dezvoltare a sectorului cu acţiuni de restructurare şi, 
pentru a evita convulsiile sociale, primele opţiuni de restructurare agreate au fost 
externalizarea unor activităţi, închiderea minelor neviabile şi reducerea personalului 
angajat prin declin natural sau oferind salarii compensatorii. 

Acestă nouă politică, nesusţinută corespunzător prin măsuri complementare, a 
avut ca rezultat amplificarea problemelor generate de sistarea activităţilor şi 
gestionarea lucrărilor specifice de închidere şi ecologizare ce au necesitat iniţierea 
unor programe naţionale de mari dimensiuni, pentru susţinerea logistică şi financiară, 
începând din anul 1997. În baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/1997 privind unele 
măsuri de conservare şi de închidere a minelor, începând cu anul 1998 a început 
activitatea de conservare şi închidere sistematică a minelor şi carierelor devenite 
nerentabile. Această activitate a fost reglementată iniţial de Legea Minelor nr. 
61/1998 și Normele de aplicare. 
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În urma măsurilor luate pe parcursul celor 17 ani, din cele peste 350.000 de 
persoane ocupate direct în sectorul minier şi alte 700.000 persoane indirect, existente 
la nivelul anului 1990, până în anul 2007 mai erau doar cca. 37.000 de persoane 
angajate în activitatea minieră şi puţin peste 150.000 de persoane în ramurile de 
activitate conexe şi colaterale. În sectorul extractiv îşi mai desfăşurau activitatea 16 
agenţi economici cu capital integral de stat şi 363 de agenţi economici cu capital 
privat, din care în cărbune două companii naţionale (CNLO Tg. Jiu şi CNH Petroşani), 
trei complexe energetice (CE Rovinari, CE Turceni şi CE Craiova), o societate 
naţională (SNC Ploieşti) şi o societate comercială (S.C. Minieră Banat-Anina).  

La nivel european, verificarea şi aprobarea schemelor de ajutor de stat pentru 
industria cărbunelui avea la baza Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1407 din 23 
iulie 2002, privind ajutoarele de stat pentru industria cărbunelui, cu aplicabilitate 
limitată, în timp, până la 31 decembrie 2010. De remarcat faptul că, Regulamentul a 
fost reevaluat în anul 2007, de către factorii interesaţi/implicaţi, în cadrul unei 
verificări pe parcurs. În timpul acestui proces de evaluare, unele state membre, în 
principal producătoare de cărbune, au solicitat modificarea şi extinderea aplica-
bilităţii Regulamentului, dar Comisia a hotărât că nu sunt justificate eventualele 
modificări şi/sau amendamente. 

Tot în anul 2007, în cadrul Summit-ului de la Lisabona a fost semnat Tratatul de 
la Lisabona de amendare a TUE, care cuprinde o serie de amendamente însă doar cu 
privire la solidaritatea în probleme legate de furnizarea de energie şi a schimbărilor în 
domeniul politicii energetice europene, ceea ce va afecta politica cărbunelui. 

Pentru România, anul 2007 reprezintă alăturarea de facto la toate politicile 
europene, după închiderea capitolelor de negociere şi intrarea în vigoare a Tratatului 
de aderare a României la UE (semnat în anul 2005). Astfel, începând cu anul 2007 
politica de subvenţionare directă sau indirectă a industriei cărbunelui nu a mai fost 
permisă, decât într-un cadru concurenţial, legal angajat de România prin Tratatul de 
aderare, respectiv prin scheme de ajutor de stat limitate în timp şi aprobate în 
prealabil de Comisia Europeană. În aceste condiţii, pentru a putea continua procesul 
de restructurare şi Programul anual de conservare, închidere, reconstrucţie 
ecologică şi activităţi postînchidere, la obiectivele miniere aprobate prin hotărâri 
ale Guvernului României, a căror finanţare se realizează din alocaţii bugetare, 
autorităţile din România au aprobat la închidere şi ecologizare 556 de obiective 
miniere, dintre care peste 200 de cărbune, în baza a 11 hotărâri ale Guvernului. 
Între aceste perimetre miniere se aflau guri de mină cu activitatea sistată înainte de 
aderararea la UE (2007) dar şi mine orfane (istorice), din care s-au exploatat 
zăcăminte de huilă, lignit, cărbune brun şi antracit. În România se prefigura faptul 
că politica de restructurare şi reducerea sistematică a activităţii companiilor de stat 
va fi singura opţiune de politică în domeniul cărbunelui. 

În concluzie, România, prin politica chiar nedeclarată în domeniul cărbunelui, 
se asigură că minele de cărbune considerate necompetitive (neviabile) vor fi închise 
definitiv. 
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II. PROCESUL DE LICHEFIERE A CĂRBUNELUI:  
OPȚIUNI TEHNOLOGICE 

Datorită eficienței ridicate, interesul față de tehnologiile de lichefiere a 
cărbunelui (CTL) sau de gazeificare a cărbunelui, a crescut în prezent în mai multe 
țări bogate în această resursă, un bun exemplu fiind China. Guvernul chinez 
urmărește proiectele de lichefiere a cărbunelui (CTL) ca parte a unei politici 
energetice naționale având un cost mai mare de 10 miliarde$1. 

Beijingul intenționează să aibă o capacitate de CTL care să se apropie de 50 de 
milioane de tone până în 2020 iar provincia Mongolia Interioară intenționează să 
transforme jumătate din producția de cărbune (aproximativ 135mil. tone - 
echivalentul a 40% din producția anuală de cărbune din Australia) în combustibil 
lichid sau substanțe chimice. 

 

1. Carbonizarea & Pirogenarea (descompunere chimică cu ajutorul 
căldurii). Carbonizarea la temperatură ridicată, este cel mai vechi proces de 
lichefiere a cărbunelui. Cărbunele este încălzit la aproximativ 950°C într-un recipient 
închis unde are loc descompunerea iar materia volatilă este eliminată. Acest procedeu 
este caracteristic procesului de cocsificare, iar hidrocarbura lichidă (gudron de huilă) 
rezultată este predominantă doar ca produs secundar. Procedeul dă randamente foarte 
scăzute și costurile de îmbunătățire sunt relativ ridicate, astfel încât conținutul de 
gudron de cărbune nu este utilizat în mod tradițional ca și combustibil în sectorul 
transporturilor. Gudronul de cărbune este utilizat însă în întreaga lume pentru 
fabricarea de materiale de acoperiș, impermeabilizare și compuși de izolare precum și 
ca materii prime pentru mulți coloranți, medicamente și vopseluri.  

Pirogenarea ușoară, este un proces de carbonizare sau descompunere la o 
temperatură mai scăzută. Cărbunele este încălzit la o temperatură cuprinsă între 
450°C și 650°C, eliminând materiile volatile și formând alți compuși prin 
descompunere termică. Randamentele de lichefiere sunt mai mari decât cele pentru 
carbonizare la temperatură ridicată, dar atinge un maxim de 20%. Produsul principal 
este un mangal. Acest proces a fost folosit pentru a îmbunătăți cărbunii inferiori sub-
bituminoși din SUA deoarece sporește puterea calorifică și reduce conținutul de sulf.  

Pirogenarea rapidă, are loc prin încălzirea cărbunelui la temperaturi ridicate, 
de aproximativ 1200°C, o perioadă foarte scurtă de timp (câteva secunde). Acest 
proces însă are ca scop mai degrabă producerea de materii prime chimice decât de 
combustibili lichizi. Carbonizarea și pirogenarea produc combustibili lichizi într-o 
proporție mică raportat la cantitatea totală de produs, care încă necesită și tratament 
suplimentar. O instalație demonstrativă, pentru îmbunătățirea cărbunelui, a fost 
construită în SUA (operațională între 1992-1997), dar procesul oferă puține 
posibilități de obținere a unui combustibil lichid viabil economic. 
                                                      
1 http://www.hydrocarbons-technology.com/ /projects/shenhua/ 
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2. Lichefierea directă. În acest proces, Hidrogenul se adaugă la structura 
organică a cărbunelui rupând-o până la punctul în care sunt produse lichide 
distilabile. Există o serie de metode diferite dar procesul de bază implică dizolvarea 
cărbunelui într-un solvent la temperatură și presiune ridicată urmată de „hidro-
cracare“ (adică adăugarea de hidrogen în prezența unui catalizator). 

Randamentele de lichefiere pot fi mai mari de 70% din masa de cărbune uscat 
cu o eficiență termică de aproximativ 60-70%. Lichidele produse prin lichefiere 
directă sunt de o calitate mult mai mare decât cele de la piroliză și pot fi utilizate 
neamestecate în generarea de energie electrică sau în alte aplicații staționare. Cu 
toate acestea, procesul necesită o îmbunătățire suplimentară pentru utilizare ca și 
combustibil în domeniul transporturilor. 

Există două tehnologii principale de lichefiere directă:  
a) cu o singură treaptă: ce furnizează lichidele distilate (distilatele) printr-un 

lanț reactor sau un reactor primar. Cele mai multe dintre acestea au fost înlocuite de 
tehnologiile cu două trepte pentru a crește producția de uleiuri ușoare. 

b) cu două trepte: ce furnizează produse distilate prin intermediul a două 
reactoare sau lanțuri de reactoare. Prima reacție dizolvă cărbunele, în lipsa unui 
catalizator sau în prezența unui catalizator cu activitate scăzută, producând lichide 
de cărbune ”grele”. Acestea sunt tratate în continuare cu hidrogen, în al doilea 
reactor, în prezența unui catalizator cu activitate ridicată, pentru a produce distilat 
suplimentar. 

O serie de procese au fost dezvoltate în tehnologia cu o singură treaptă - 
inclusiv KOHLEOEL, NEDOL, H-Coal, Exxon Donor Solvent, SRC, Imhausen și 
Conoco, dar nu toate au ajuns la maturitate comercială. Procesele Kohleoel și 
NEDOL sunt considerate a fi cele mai dezvoltate. Cărbunele și un catalizator 
sintetic pe bază de fier sunt măcinate și combinate cu un solvent reciclat pentru a 
forma o suspensie de cărbune. Aceasta este apoi amestecată cu hidrogen și încălzită 
înainte de intrarea în reactorul primar, care operează la 450° C și 170 bari. Produsele 
sunt răcite, depresurizate și distilate pentru a furniza un produs ușor. Distilatele 
medii si grele se produc într-o coloană de distilare în vid, iar unele sunt utilizate 
pentru a furniza solventul necesar în etapa inițială de formare a suspensiei. 

Procedeele cu două trepte au derivat, de multe ori, din cele cu o singură 
treaptă - procesul de Lichefiere Catalitică cu Două Trepte a fost dezvoltat din 
procesul cu o singură treaptă H-Coal. Spre exemplu, această tehnologie a fost 
aleasă de compania Shenhua (companie de stat chineză, cel mai mare producător 
de cărbune din lume ca volum) pentru uzina din Ordos, China, ce utilizează 
Tehnologia HTI Direct Coal Liquefaction.  

Cărbunele pulverizat este transformat în șlam, cu ajutorul unui solvent reciclat 
de proces, apoi preîncălzit, amestecat cu hidrogen și alimentează primul reactor, 
care funcționează în condiții caracteristice la 435-460°C și 170 bari. Un al doilea 
reactor finalizează procesul de lichefiere, operând la temperaturi ridicate. Catalizatorul 
de reacție, pentru ambele trepte, este format din nano particule pe bază de fier, 
dispersate în șlam. 
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Această tehnologie elimină o cantitate enormă de CO2, iar intenția ar trebui să 
fie orientată pentru producerea de energie electrică, ceea ce va permite o mai mare 
eficiență și utilizarea tehnologiei cărbunelui curat; de aceea, această tehnologie 
trebuie să fie dezvoltată în paralel cu proiecte de captare a carbonului. În plus, 
această tehnologie se bazează pe un proces în ”foame” de apă, iar această resursă 
naturală poate deveni, de asemenea, crucială1. 

 

3. Lichefierea indirectă. Lichefierea indirectă implică distrugerea completă a 
structurii cărbunelui prin gazeificare cu abur. Compoziția acestui gaz de sinteză sau 
"syngaz” este reglată pentru a se obține echilibrul necesar între hidrogen și 
monoxidul de carbon. Compușii de sulf sunt de asemenea îndepărtați în această 
etapă pentru a preveni contaminarea catalizatorului de reacție precum și pentru a 
furniza combustibili cu conținut scăzut de sulf, utilizabili în sectorul de transport. Gazul 
de sinteză este apoi reacționat peste un catalizator la o presiune și temperatură 
relativ scăzute. Produsele obținute variază în funcție de condițiile de reacție și 
catalizatorul utilizat. Metanolul, de exemplu, este produs cu ajutorul unui catalizator de 
cupru (la 260÷350°C și 50÷70 bari). DME este produs printr-o hidratare parțială a 
metanolului peste catalizatori suplimentare - de exemplu, alumină și un zeolit fix 
activat). Cel mai dezvoltat proces de lichefiere a cărbunelui indirect la scară 
comercială în prezent se află la Sasol în Africa de Sud. Procesul Sasol se bazează 
pe procesul de lichefiere Fischer- Tropsch (FT). Sasol utilizează atât procesul de FT 
la temperatură scăzută (gazeificare cu pat fix, suspensie faze FT), și care 
încorporează temperatură înaltă (HTFT) procesul de gazeificare cu pat fluidizat 
circulant, precum și tehnologia Sasol avansată Synthol. Procesul de HTFT funcțio-
nează la 300÷350°C și 20-30 bari, cu un catalizator pe bază de fier, și produce o 
suită de produse mai ușoare, inclusiv de înaltă calitate benzina ultra-curate, 
petrochimice și chimice ale oxigenate. 

II. TEHNOLOGIA DE DEPOLIMERIZARE CATALITICĂ  
FĂRĂ PRESIUNE (DCP2)  

În mod neașteptat, un nou mod de hidrogenare a fost descoperit de Dr. Koch 
care a constatat că atunci când hidrogenul de reacție este substituit cu biomasă, 
presiunea necesară pentru reacție poate fi redusă de la 90 bari până la mai puțin 
decât presiunea normală. Pentru acest proces nu mai avem nevoie de nichel drept 
catalizator și se pot folosi minerale mult mai ieftine în amestec cu biomasa sau sub 
formă de cationi-aluminiu-silicat (argilă bentonitică) și var. De asemenea, 
temperatura de reacție scade la mai puțin de 300°C (fără eliminarea de dioxine/furani 
și alte toxine). Trebuie să luăm în considerare pentru desfășurarea aceastei reacții 

                                                      
1 http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/shenhua/ 
2 Denumirea originală din limba germană este Katalytische Durcklose Verölung  - KDV 
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aportul celorlalte forme de energie. Această reacție nu este posibilă prin încălzirea 
din exterior. Reacția are loc numai prin încălzire cu frecare, într-o cameră de 
amestecare numită ”turbină de frecare”, proiectată să susțină acest proces lin de 
hidrogenare. 

Cu condiția să existe aportul de energie de la camera de amestecare (turbina de 
frecare) și un catalizator în mediul de circulație pentru sistemul sub formă de 
cation-aluminiu-silicat în intervalul 5%÷20%, rezultă o transformare a biomasei 
într-o moleculă de combustibil:  

1. C6H11O5 = 2,5 CO2 + (CH2) n (3,5) + H (4) (pentru celuloză) 
2. C6H12O6 = 3 CO2 + (CH2) n (3) + H (6) (pentru trestie de zahăr) 
Acești 4 sau 6 hidrogeni (în stadiu incipient) hidrogenează materialul de 

intrare, la presiune normală sau sub presiune, respectiv toate hidrocarburile inclusiv 
olefine, cum ar fi din plastic, ulei, cauciuc si bitum, alcani și substituie catalizatorul 
în masa de reacție, la o temperatură scăzută mai mică de 300°C. Aceasta este o 
reacție chimică pură și nu are nimic de-a face cu separare termică, piroliza sau 
distrugerea termică. Prin urmare, produsul este un produs chimic cu o înaltă 
calitate, nu are nici un miros de piroliză și nu conține amoniu, dioxine, furani și alte 
componente ușoare. Până acum, nimeni nu a urmat (într-un mod comercial) acestă 
cale naturală. Tot uleiul-fosil brut (țiței) din natură este produs în acest fel; la 
temperatură mai scăzută (14÷19°C) dar cu timp de reacție mult mai lung (mii de 
ani). 

După decenii de cercetare intensivă și de dezvoltare a Reactorului DCP, 
precum și aplicarea cu succes a acestei tehnologii într-un sistem dovedit, acum este 
deschisă calea pentru utilizarea acesteia. Această tehnologie inovatoare permite 
conversia aproape completă (80÷90%) a materiilor prime de natură organică cum ar 
fi: cărbunele, lemnul și biomasa precum și deșeurilor biologice, minerale și 
industriale, într-un biocombustibil de calitate și o sursă de energie prietenoasă cu 
mediul ce poate fi stocată.  

Biocombustibilul rezultat are contaminare redusă, putere calorică ridicată, 
putând fi utilizat, fără restricții, atât în toate tipurile de motoare diesel cât mai ales 
în domeniul energetic. 

Având în vedere geopolitica țițeiului, metodele alternative de reciclare vor lua o 
poziție de lider, în special tehnologia de Depolimerizare Catalitică în lipsa Presiunii, 
care este dezvoltată și brevetată de mai multe ori de către Dr. Christian Koch.  

Cu această tehnologie, este posibil să se transforme nu numai cărbunele dar și 
reziduuri de materiale organice, cum ar fi deșeuri de materiale plastice, uleiuri uzate 
și reziduuri de parafină, precum și produse primare regenerabile precum rapița, lemnul, 
resturi de plante, biomasă și deșeuril organice provenite din industria alimentară și de 
procesare a cărnii într-un mod economic în biocombustibil (motorină).  

Produsul final - motorina - rezultat în urma aplicării tehnologiei DCP are 
o calitate excepțională și poate fi utilizat fără restricții ca și combustibil atât 
pentru vehicule cât și pentru toate motoarele diesel. 
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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. 

Tehnologia DCP ne arată viitorul mod de a produce produse petroliere sintetice 
(de exemplu, motorină) din reziduuri și materii prime într-un mod fără concurență și 
ecologic. 

Aspecte specifice ale tehnologiei DCP:  
 reproducerea tehnologică a procesului natural de sinteză a petrolului brut se 

realizează în câteva minute; 
 combustibilul sintetic poate fi produs la prețuri competitive. Deja la un preț 

al petrolului brut de 50 $ pe baril, DCP produce cu profit combustibil diesel de 
înaltă calitate. Astfel, tehnologia DCP este viabilă din punct de vedere comercial, 
fără subvenții; 

 calitatea biocombustibilului DCP (motorina) corespunde EN 590;  
 nu există poluare a mediului. deoarece tehnologia utilizată leagă substanțe 

anorganice nocive în săruri induse de schimbarea caracteristicilor ionice ale 
catalizatorului;.  

 protecția mediului devine o sursă de energie și de locuri de muncă. 
 

Descrierea tehnică a unui instalații DCP. DPC este o instalație de producere 
a combustibilului lichid ușor sintetic din: cărbune, uleiuri uzate, materiale plastice, 
hârtie sau reziduuri biologice și biomasa. Instalația funcționează cu buclă închisă 
lichidă având temperaturi de sub 400°C. Folosirea efectelor catalitice speciale 
(cracare catalitică) creează reducerea moleculelor lungi de hidrocarburi. Elementul 
esențial al instalației este separatorul pentru conversia catalitică a materiilor prime 
în vapori de combustibil sintetic precum și coloana de distilare în care aceaști 
vapori condensează. 

Materia primă (materialul de alimentare) poate să fie sub formă solidă sau 
lichidă. Materia primă solidă ar trebui să prezinte un conținut scăzut de umiditate și, 
de asemenea, o dimensiune mică a particulelor constituiente pentru a putea fi introduse 
în sistem cu ajutorul unui transportor melcat (elicoidal). Materia primă lichidă poate fi 
introdusă printr-un sistem combinat de tipul rezervor si pompă. Catalizatorul și mai 
departe materiile prime de alimentare vor fi introduse într-un sistem de dozare 
automată.  

Eliminarea materialelor anorganice (care nu pot fi transformate în combustibil 
lichid ușor), precum și catalizatorul utilizat se elimină într-o formă concentrată 
printr-un sistem de descărcare cu transportor elicoidal (melcat).  

Controlul și supravegherea instalației se realizează cu senzori, traductoare și 
elemente de acționare aflate în interacțiune cu o componentă de tehnologie 
inteligentă. Partea electrică a instalației DCP este integrată modular. Din motive de 
siguranță, există instalate unități de control mecanice și electrice și sisteme de 
monitorizare. 
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CPD -TECHNOLOGY DIAGRAM1 
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Construcția și dimensionarea instalațiilor DCP sunt conforme cu liniile 
directoare ale Uniunii Europene. De asemenea, caracteristicile și echipamentele de 
siguranță instalate sunt în conformitate cu cele mai înalte tehnologii.  

Un bloc de încălzire și o centrală electrică (modul în cogenerare (CHP) energie 
termică și electrică) sunt destinate pentru producerea energiei electrice și energiei 
termice proprii necesare  întregului proces. Blocul de încălzire și centrala electrică pot 
funcționa cu combustibil lichid ușor sintetic propriu și este o componentă a întregului 
DCP. 

Construcția modulară pentru diferite game de putere permite o asamblare 
eficientă și în condiții de siguranță. 

III. INGRASAMINTE ORGANOMINERALE 

Ingrasamintele organominerale, avand in compozitia lor polimeri organici 
naturali sau/si de sinteza asociati cu diferite saruri minerale, care pe langa furnizarea 
elementelor deficitare in nutritia plantelor au si calitati de ameliorare a unor insusiri 
ale solului, sunt produse relativ noi utilizate in practica agricola. Ele au fost create si 
dezvoltate, in special, ca urmare a necesitatii ameliorarii solurilor nisipoase, a celor 
luvice, degradate, precum si a altor soluri cu continut redus de humus, in conditiile 
dezvoltarii intensive a agriculturii, precum si pentru ameliorarea solurilor poluate cu 
produse organice sau metale grele. 

Exista numeroase referinte in literatura recenta de specialitate privind efectele 
substantelor humice si fulvice, precum si a sarurilor acestora, extrase din diferite 
surse naturale (lignit, leonardit, carbuni inferiori oxidati, turbe, composturi, 
lignosulfonati, polizaharide s.a.) asupra cresterii si dezvoltarii plantelor precum si a 
modificarii prin aplicarea acestora a biodisponibilitatii elementelor nutritive din sol. 

Cercetarile stiintifice efectuate in tara si strainatate, au evidentiat efectele 
benefice ale acestor substante, in diverse domenii de activitate (medicina, tehnica, 
epurarea apelor, depoluarea mediului sau agricultura), datorate proprietatilor lor 
chimice si biochimice de exceptie (azot heterociclic, structuri chimice complexe cu 
functii hidrofobe si hidrofile, insusirile de chelatizare si de schimb cationic, etc.). 

Dintre aceste efecte pot fi reamintite: cresterea accesibilitatii elementelor 
nutritive din sol si stimularea activitatii microbiologice, avand ca rezultat 
imbunatatirea regimului humusului din soluri, stimularea proceselor fiziologice din 
plante, imbunatatirea regimului aerohidric si a proprietatilor fizice, regenerarea 
fertilitatii solurilor degradate, reducerea necesitatilor de fertilizare cu macro si 
microelemente, cresterea rezistentei plantelor la seceta, si pe cale de consecinta, 
importante sporuri de productie la multe culturi vegetale 

Diversificarea gamei de fertilizanti organo-minerali cu aplicare radiculare sau 
extraradiculara si tehnologiile noi introduse pentru realizarea unei agriculturi 

                                                      
1 the basic patent no. 10 2005 056 735 - http://eng.petrolec.ch/technology/cpd-diagram/ 
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moderne, intensive si ecologice au condus la cresterea ponderii acestui tip de 
ingrasaminte in balanta substantelor utilizate pentru fertilizare la cca. 10 - 15%. 

Activitatile de cercetare desfasurate in Romania [25,26,27] au vizat  extractia 
substantelor humice (acizii humici si fulvici) din materiale carbunoase indigene 
(lignit) si valorificarea acestora sub forma de ingrasaminte organo-minerale impreuna 
sau fara alte substante purtatoare de elemente fertilizante si testarea experimentala a 
eficientei lor agronomice.  

Acizii humici, în special cei derivaţi din Leonardite, sunt din ce în ce mai populari 
în fermele de culturi vegetale ecologice dar şi în cele convenţionale. Se folosesc atât la 
culturile în câmp cât şi la cele protejate din sere şi solarii dar şi la cultura mare. Sunt 
disponibili în formă lichidă, pulbere sau granulată, şi se folosesc ca amelioratori de sol 
şi biostimulatori de creştere a plantelor. Datorită culorii închise şi a proprietăţilor 
deosebite, acizii humici sunt cunoscuţi şi ca “aurul negru al agriculturii”. 

 

Substanţele humice se întâlnesc în toate tipurile de sol sau apă, şi sunt rezultatul 
descompunerii produselor vegetale. Prin extracţie, pot fi acizi huminici, humici sau 
fulvici. Sărurile lor sunt denumite humaţi şi fulvaţi. Ca fracţiune principală, acidul 
humic formează nucleul biologic al humusului. Un sol fertil conţine maxim 3% iar 
turba conţine aproximativ 3-10% acid humic. În anumite straturi de cărbune brun 
moale, care nu a ajuns încă la stadiul de lignit, acizii humici pot ajunge la o 
concentraţie de până la 85%. Cărbunele provenit din aceste straturi este cunoscut pe 
plan international sub numele de Leonardite. Acesta diferă de cărbunele brun, moale, 
printr-un grad mult mai ridicat de oxidare şi prin conţinut mare de acid humic. 
Monocultura intensivă şi aplicarea intensivă a ingrăşămintelor minerale anorganice, 
începând cu sec XX, a redus în mod constant conţinutul de materie organică din sol, 
astfel că agricultura a ajuns într-un impas. Au apărut astfel, multe probleme: 
salinizarea şi calcinizarea solului, s-a redus fertilitatea solurilor, distrugerea 
microorganismelor utile din sol, a luat amploare fenomenul de eroziune şi 
deşertificare a terenurilor, a crescut riscul apariţiei bolilor şi acumularea în sol a 
rezidurilor toxice (ex. erbicide). Ingrăşămintele cu acizii humici pot acţiona în mod 
optim, eficacitatea poate  creşte cu peste 30%, la acelaşi nivel de recoltă, cu efect 
benefic asupra costurilor şi mediului. 

Acizii humici îmbunătăţesc capacitatea solului de a reţine apa. Această apă 
este disponibilă plantelor în perioadele secetoase. Sunt evitaţi factorii de stres şi 
este redusă pierderea apei. 

Acizii humici din carbune au multe întrebuinţări: 
 reactiv (sub forma de humati de sodiu) pentru corectarea fluidelor de foraj 

la sonde de titei si gaze; 
 la obtinerea unei rezistente marite a placilor la acumulatori (creste viata 

acumulatorilor - marind ciclul incarcare-descarcare cu 50 %); 
 ca material de ungere a matritelor de turnare sau estruderea maselor ceramice; 
 la obtinere pastilelor de catalizatori din industria amoniacului ( de Ni, Fe-

Cr, etc) fiindcă  
 la calcinare dispare din masa acestora; 
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 ca purtatori de C si N in mediile de fermentatie in industria de biosinteze si 
agent de micsorare a vascozitatii acestora si ca anti spumant; 

 mai rar se utilizeaza in sere ca agent de sterilizare a solului. 

IV. CONCLUZII 

IV.1. Petrolul asigură peste 35% din consumul total de energie, iar mai mult 
țiței este folosit în prezent decât în orice alt moment. Consumul zilnic de petrol în 
2015 a fost în medie 93,7 de milioane de barili pe zi (barili / zi) – o creștere de 20% 
față de nivelurile din 1995 [EIA 2016] și de 1,3% pe an. Această creștere rapidă 
este prognozată să continue, ajungând la un consum de peste 120 de milioane de 
barili/zi până în 2030 [IEA 2004]. Numărul de deținătorii de vehicule la nivel 
mondial a crescut de la aproximativ 200 de milioane în 1970 la peste 700 de 
milioane în 2006 [TRL 2006]. Estimările sugerează că acest lucru se va dubla la 
nivel mondial până în 2030, la aproximativ 1,5 miliarde; în țările în curs de 
dezvoltare este de așteptat ca numărul de vehicule să se tripleze [AIE 2006]. 96% 
din totalul energiei utilizate în transporturi provine din petrol [WBCSD 2001], iar 
transportul reprezintă cel mai mare factor în creșterea anuală a cererii de petrol în 
țările dezvoltate și în curs de dezvoltare deopotrivă.  

 

 
 
Nu există nici o îndoială că petrolul este o resursă finită și una care nu este 

distribuită în mod echitabil în întreaga lume.  
În aceste condiții securitatea energetică se află în partea de sus a agendei 

internaționale, cu preocupări legate de disponibilitatea fizica a petrolului agravată 
de problemele de aprovizionare cauzate de instabilitatea politică din unele regiuni și 
dificultăți de infrastructură în altele.  

Pe de altă parte, dezvoltarea economică în țările populate, cum ar fi China și 
India, are ca rezultat o creștere semnificativă a cererii de energie, ceea ce duce la o 
dificultate mai mare în aprovizionare. 
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Acest lucru înseamnă că, în anul 2030 2/3 din necesarul de combustibili 
fosili trebuie să fie acoperite de noi combustibili, pe care noi nu îi avem astăzi. 

În aceste condiții, combustibili lichizi alternativi pot fi obținuți din combustibilii 
solizi (de exemplu cărbune sau biomasă) sau din materii prime gazoase (de exemplu, 
gazele naturale), și pot fi utilizați în cadrul flotelor de vehicule existente fără sau cu 
puține modificări.  

Cea mai recentă foaie de parcurs a WCA cu privire la "problemele cărbunelui" 
se concentrează pe rolul cărbunelui în transporturi. Combustibili lichizi din cărbune 
oferă o alternativă viabilă la produsele petroliere convenționale și pot fi utilizați în 
infrastructura de aprovizionare existentă. Mai multe tipuri de uzine demonstrative 
pentru producerea CTL sunt dezvoltate în China. CTL furnizează în prezent 20% 
din necesarul de combustibil pentru transport din Africa de Sud, inclusiv 7,5% din 
combustibil pentru aeronave. Combustibili lichizi derivați din cărbune sunt, de 
asemenea, fără sulf, cu conținut redus de particule, cu un nivel scăzut de oxizi de 
azot, oferind beneficii locale și regionale de calitate a aerului, în comparație cu 
țițeiul. Datele Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) arată că CTL poate fi 
produs la un cost mult mai mic decat benzina și, împreună cu gaze naturale, este 
singurul combustibil alternativ de transport capabil să concureze cu aceasta, chiar și 
la prețuri foarte mici ale petrolului brut de aproximativ  60$ US pe baril (bbl). La 
prețurile din februarie 2014 ale țițeiului din SUA 100 - 110 $/baril US costurile de 
producție CTL sunt cu peste 20% mai mici.1 

Astfel, cărbunele va avea un rol important în furnizarea acestor combustibili 
alternativi - este cel mai accesibil combustibil fosil și este distribuit pe scară largă 
în întreaga lume. Cărbunele beneficiază de o piață globală bine stabilită și cu un 
număr mare de furnizori. 

Producția de combustibili lichizi din cărbune nu va necesita resurse vaste de 
teren sau și nu va intra în competiție cu producția de alimente.  

Dezvoltarea industriei de lichefiere a cărbunelui (CTL) poate servi ca 
acoperire împotriva riscurilor de securitate energetică legate de petrol. Folosind 
rezervele interne de cărbune sau accesarea pieței relativ stabilă a cărbunelui 
internațional țările își pot permite să reducă la minimum expunerea la volatilitatea 
prețurilor petrolului oferind în același timp combustibilii lichizi necesari pentru 
creșterea economică. Combustibilii CTL sunt „curați” iar prin utilizarea tehnologiilor 
de captare și stocare a carbonului se pot reduce la minimum emisiile rezultate din 
procesul de fabricație. 

O nouă tehnologie cu potențial de neegalat la nivel mondial pentru politica 
energetică, de gestionare a deșeurilor și protecție a mediului optimă se află pe 
piață: 

Tehnologia este: Depolimerizare Catalitică în lipsa Presiunii (DCP).  
Spre deosebire de metodele clasice care ard cărbunele și produc cenușă, COx, 

NOx și substanțe otrăvitoare cum ar fi dioxina si furanul, care apoi trebuie să fie 
                                                      
1 World Coal Institute - Coal & transport - the role of liquid fuels from coal, 2014. 
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filtrate în instalații costisitoare și de înaltă tehnologie, tehnologia DCP permite o 
conversie aproape completă a cărbunelui într-un combustibil de mare calitate și o 
sursă de energie neproblematică ce poate fi stocată - motorina 

DCP promite să fie un proces curat, comercial și absolut ecologic datorită 
naturii chimice și temperaturii scăzute a reacției, ce nu generează toxine, deoarece: 

 reproduce procesul natural de formare a petrolului brut în câteva minute; 
 combustibilul sintetic poate fi produs la prețuri competitive;  
 tehnologia utilizată leagă substanțele anorganice nocive în săruri induse de 

schimbarea caracteristicilor ionice ale catalizatorului chimic și nu există poluare a 
mediului; 

 crește eficiența în domeniul termoenergeticii pe cărbune cu 60%;  
 protecția mediului devine o sursă de energie și de locuri de muncă. 
Aceasta este o tehnică cu totul nouă și ne conduce acum la producerea 

motorinei utilizând hidrogenare catalitică rentabilă în amestec cu biomasă și cenușă 
minerală reciclată din biomasă, drept catalizatori. 

Doar comparând vechile procedee cu noua tehnologie: reacție la presiunea de 
90 bari în prezența unui catalizator de nichel, temperatură mare cu aport de 
temperatură (încălzire) și de hidrogen din exterior, respectiv reacție sub presiune 
joasă, cu suport de biomasă pentru hidrogenare și încălzire mecanică prin frecare în 
turbină, vom observa că hidrogenarea cu presiune joasă utilizând biomasă promite 
să fie mult mai ieftină decât toate celelalte procedee vechi de gazeificare, piroliză și 
hidrogenare la presiune înaltă cu aport de hidrogen gazos. 

Tehnologia DCP oferă 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.  

Economia globală obținută precum și potențialul de mediu realizat de 
tehnologia DCP, oferă speranță pentru industria cărbunelui și, în același timp, cere 
decizii responsabile din partea politicienilor și agenților industriali. 

IV.2. Leonarditul este o sursa naturala de acid humic si fulvic (contine cca. 40 - 
90% aceste substante) si are un efect benefic pentru imbunatatirea solurilor agricole. 
Lignitul din Oltenia (chiar si turba) contine acizi humici si fulvici in proportie de 35-
56% fiind deci o materie prima potrivita pentru obtinerea de ingrasaminte organice.  

Unele extrase din lignit se vor putea folosi si pentru uz medical. 
Pentru exemplificare se poate aminti că, la nivelul UE se preconizeaza sa se 

construiasca 8-10 fabrici de ingrasaminte organice pe baza de lignit.  
Pentru construirea primei fabrici (pilot) in Romania pledeaza o serie de argumente: 
 existenta materiei prime minerale; 
 existenta unor spatii disponibile mari pentru amplasamentul fabricii; 
 existenta fortei de munca disponibile in zona; 
 Portul Constanta ( acesta fiind aproape de Turcia si de Orientul Mijlociu, si 

nu numai). 
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In cazul  existentei unei atitudini pozitive din partea factorilor decizionali, la 
nivel national si zonal o fabrica ar putea deveni functionala în România, in 6-7 luni 
[28]. 

Odata cu construirea fabricii, se vor demara  cercetarile pentru eficientizarea 
obtinerii de ingrasaminte organice din lignit si valorificarea superioara a acestuia. 
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