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Abstract: Protection of air quality through greening technology using coal. Large reserves of coal of
inferior quality have stimulated interest in scientific research in the greening process of preparation and coal
combustion and flue gas purification. Scientific and technological achievements allow the use of coal as an
energy agent quite competitive economically and environmentally. Implementation of modern cooking and
burning of coal will allow utuilizarea extensively for energy production.
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Introducere
Directiva 2008/50 a CE a înnăsprit condiţiile pentru protecţia atmosferei. Traficul şi
termocentralele sunt primele pe lista vinovaţilor de poluare. Directiva vizează toţi poluanţii care
afectează mediul, de la plumb până la pulberile în suspensie şi prevăd reducerea emisiilor de
poluanţi de câteva ori. Transpunerea în legislaţie până pe 11 iunie 2010 şi 5 ani pentru conformare.
Valorile limită ale poluanţilor sunt micşorate semnificativ. Pulberile în suspensie se vor lua
în calcul de la 2,5 µm. Statele membre trebuie, până la 01.01.2015, să aducă valoarea limită a
pulberilor la cel mult 25 mg/m3 medie pe an şi la 20 mg/m3 până în anul 2020.
Directiva vizează direct sursele de poluare ale aerului atmosferic, printre care şi procesul de
producere a energiei din combustibilii fosili. În anul 2010, în lume circa 16% din energie se
producea din cărbune, în România circa 25%. Pronosticurile conform cărora până în anul 2050
consumul de cărbune va scădea de circa 4 ori, pare să nu se adeverească.
Având în vedere rezervele mari de cărbune bituminos, tehnologiile moderne de utilizare a
cărbunelui de calitate joasă cu emisii minime de SO2, NOx, CO, cărbunelui aparţin viitorului.
Implementarea la CTE a modulelor de gazificare prealabilă a cărbunelui ar îmbunătăţi indicatorii
ecologici, fiindcă în acest caz SO2 este legat în procesul de gazificare, iar formarea de NOx termici
este frânată de viteza mare de ardere a gazului sintetic, iar conţinutul particulelor în gazele de cocs
este mai mică de 50 mg/m3, concentraţia de SO2 de 4-5 ori mai mică decât cerinţele ecologice.
Materiale şi metode
Ca obiecte de cercetare au servit Directiva 2008/50 CE din domeniul protecţiei aerului
atmosferic şi determinarea impactului ecologic, actele legislative corespunzătoare ale Republicii
Moldova (RM), şi publicaţiile ştiinţifice din domeniul cercetat.
Ca instrument de cercetare a fost utilizată analiza sistemică comparativă a corespunderii
acţiunilor prevăzute în actele legislative şi normativ-metodice ale RM realizărilor tehnico-ştiinţice
moderne, principiilor Concepţiei de dezvoltare durabilă, prevederilor Directivelor UE privind
protecţia aerului atmosferic şi determinarea impactului ecologic.
Rezultate şi discuţii
Cărbunele ca agent poluant al mediului
Cercetările efectuate pe 43 de mostre de cărbune cu diferite grade de metamorfizare (joasă Cdaf 62-73,3%, medie - Cdaf 76,4 - 85% şi înaltă cu Cdaf 85,5 - 93,5%) au permis caracterizarea
conţinutului în cărbune a silicaţilor, oxizilor şi hidroxizilor, carbonaţilor, sulfaţilor, sulfurilor,
fosfaţilor şi rocii minerale [1, 2, 3]. S-a evidenţiat o legătură genetică între compoziţie şi gradul de
metamorfizare. Cei metamorfizaţi sunt bogaţi în umiditate, substanţe volatile, N2, H2, O2 şi S, în
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cenuşă predomină MgO, CaO, SO3. În cenuşa cărbunelui înalt metamorfizat se găseşte un conţinut
ridicat de SiO2, Al2O3, Fe2O3, K2O, Na2O şi TiO2.
Cărbunele înalt metamorfizat conţine mai mult ilit, mică, clorit, spineli, dolomit, siderit,
parţial cuarţ, caolinit, oxihidroxizi de Fe. În cei puţin metamorfizaţi, se găsesc mai mult
montmorilonit, ceolită, hidroxizi de Al, calcită, pirită, ghips şi sulfaţi de Fe, Al, Ba.
Analiza geochimică a cărbunelui şi a conţinutului de Mn, Co, Ti, Zn, Cr, Mo, Pb, Ni, V în
cărbunele românesc din diferite zăcăminte, arată un conţinut ridicat de Mn, Co, Ti şi Pb. Compuşii
metalelor prezenţi în componenţa cărbunelui manifestă o influenţă considerabilă asupra procesului
de ardere şi, în paralel, zgura rezultată după procesul de combustie poate fi utilizată ca adsorbant,
catalizator şi ca materie primă de extragere a unor metale rare.
Elementele-impurităţi din cărbune sunt clasate după cum urmează:
- formatoare de cenuşă - peste 0,5% (Ca, Mg, Fe, Al, P, S);
- tipomorfice - 0,5% (Ba, Ca, Zn, Mn, Ti, V);
- tipomorfice rare - 0,001 - 0,01% (Ge, Ga, Mo, Be, As, Pb, Cr);
- netipomorfice rare - (Li, Cu, Zr, Sc, Sn, Co, Ni, Sb, Y, Yb, Ag, F);
- extrarare exotice - mai puţin de 0,0001% (La, Ce, W, Tl, Hg, Nb, Ta, Bi, Hf, In).
În majoritatea cazurilor conţinutul ridicat de elemente-impurităţi în cărbune concordă
apreciabil cu situaţia geochimică din zona zăcămintelor de cărbune.
Conform datelor prezentate de Agenţia de Protecţie a Mediului din SUA, din cărbuni se
degajă în mediul înconjurător 189 substanţe poluatoare, din care 10 sunt mai periculoase: Cd, Cr,
Pb, Mn, Hg, Ni, dioxinele, furanii, clorurile şi fluorura de hidrogen. O atenţie sporită necesită Hg,
forma şi căile de emisie, care nu sunt îndeajuns studiate [4]. Utilizarea procedeelor de concentrare a
cărbunilor micşorează conţinutul microelementelor cu 30-80%. Cantitatea emisă în atmosferă
depinde şi de tehnologia de combustie.
Analizând componenţa cărbunilor spanioli şi a cenuşei, s-a arătat că aceştia conţin
microelementele As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Ge, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb,
Se, Sn, Sr, Ta, Th, Tl, V, W, U, Y. Zn, Zr şi metale rare; aceeaşi situaţie este şi cu cărbunii britanici.
În cărbunii ruseşti au fost indentificate circa 50 de elemente chimice. Concentraţiile mai
mici de 0,1% au fost clasificate ca microelemente. Majoritatea elementelor au efecte toxice şi
cancerigene. Din ele 10 sunt toxice Cr, Zn, Hg, Cd, V, Th, F, Be, Sb, As. O parte din ele erau în
cantităţi mai mici decât pragul toxicităţii şi sunt clasificate ca potenţial toxice: Mg, Pd, Co, Ni, Se.
În componenţa cărbunilor se găsesc şi substanşe radioactive. S-a arătat că o CTE care
lucrează pe cărbune degajă în atmosferă substanţe radioactive U238 şi Th232, nu mai puţin decât o
centrală atomică electrică în regim normal de lucru. Apare necesitatea monitorizării şi captării
acestor substanţe cu metodele utilizate la CAE, pentru cărbunii nepreparaţi.
Microelementele care se găsesc în cărbuni au şi un efect pozitiv - catalitic asupra procesului
de combustie, dar exercită o influenţă negativă ecologică asupra mediului.
Etapele de preparare a cărbunelui
Procesul de preparare mecanică a cărbunelui de calitate inferioară pentru ardere constă din
câteva etape: mărunţirea, tratarea magnetică (separarea piritei), spălarea cu apă (sulfaţii), spălarea
cu solvenţi organici, uscarea, granularea sau brichetarea, umezirea, activarea prin iradiere,
încălzirea (până la temperatura aproape de cea de combustie) şi prepararea de oremulsii [5, 6]. Se
înlătură S, sterilul şi elementele toxice. Tehnologiile menţionate permit respectarea legislaţiei
referitoare la puritatea aerului şi ridică randamentul utilizării combustibilului solid. Se obţine
cărbune cu conţinut de cenuşă 0,430-0,860 kg la un GJ şi mai puţin de 0,25 kg S la un GJ. Produsul
sub formă de suspensie poate înlocui petrolul, gazul natural, praful de cărbune.
Fărămiţarea - cărbunele se mărunteşte până la 0,1-0,2 mm, se separă pe fracţiuni,
procedeul de mărunţire poate fi fuzionat cu cel de "spălare uscată" şi de demagnetizare a cărbunelui,
adică desulfarea parţială a cărbunelui.
Îmbogăţirea cărbunelui - se sfectuază prin separarea gravitaţională în strat pseudofluidizat
în coloana de clasificare a particulelor de 45 mkm. Pentru particule mai mici de 38 mkm se
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utilizează centrifuga. Metoda permite înnobilarea cărbunelui iniţial până la 90% din potenţialul
energetic. Concentrarea cărbunelui mărunţit în hidrocicloane, pneumoseparatoare, sedimentatoare,
cicloane, căzi cu medii grele, permit micşorarea esenţială a impuriţăţilor de As, Be, Cd, Co, Cr, F,
Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, FeS2. În cărbunele fărămiţat şi concentrate, în funcţie de destinaţia lui, se
adaugă substanţe bazice (CaO, CaCO3) pentru conservarea sulfului în procesul de combustie în
produse nevolatile.
Desulfarea cărbunelui - una din principalele impurităţi din cărbune, cu un puternic efect
negativ asupra mediului, este sulful. Se găseşte în cărbune în cantităţi de 0,3-6% în mai multe
combinaţii, în hidrocarburi - sulf organic, în pirită - sulf anorganic şi în cantităţi mai mici ca sulfuri
ale metalelor. Metodele de desulfurare sunt: "spălarea uscată", flotarea, extracţia, metoda magnetică
şi microbiologică, utilizarea microundelor ş. a. Se propun metode de desulfare în condiţii moi prin
oxidesulfare şi cu utilizarea, ce pare mai efectivă, a agenţilor reducători în metodele chimice de
desulfare. O metodă de desulfare a prafului de cărbune este folosirea magnetitei în calitate de mediu
dens pentru captarea particulelor mici în cicloane. În metodele microbiologice pentru înlăturarea
sulfului anorganic din cărbune se folosesc bacteriile Thiobacillus feroxidants şi T. thioxidants la
pH<4, la temperatura de 18-40oC, Sulfolobus brierleyi - la pH 1,5-4 şi temperatura de 45-80oC,
precum şi Pseudomonas putida şi Escherichia coli la 25-40oC şi pH 6-8.
Extracţia - pentru cărbunii puţini metamorfizaţi şi lignite, pentru extracţie se utilizează ulei
de antracen, etilendiamina (EDA), parafina lichidă, piridina, percloretilena şi altele. După
prelucrarea cărbunelui cu HNO3 se extrage cu alcooli în reactor semicontinuu. Adăugarea apei şi
KOH creşte considerabil gradul de extracţie a sulfului.
Activarea cărbunelui - cărbunele cu umiditatea sporită înainte de ardere se usucă. Cel mai
efectiv procedeu de uscare s-a dovedit a fi în strat efervescent cu vapori de apă. Prioritatea utilizării
la centralele electrice a cărbunelui uscat constă în micşorarea emisiilor acide la arderea lui şi
creşterea randamentului cu 15% în comparaţie cu cărbunele brun umed. Concomitent cu încălzirea
cărbunelui poate fi efectuată şi activarea termică pentru arderea mai deplină şi diminuarea emisiei
oxizilor de sulf în atmosferă.
Oremulsiile - o direcţie cu perspectivă de preparare a cărbunelui este obţinerea suspensiilor
de cărbune în apă, păcură, ulei, petrol etc. Ca stabilizatori se utilizează emulgatori.
Metodele chimice de conversie a cărbunelui
Metodele chimice de conversie a cărbunelui sunt: gazificarea, piroliza, hidrogenarea şi
lichefierea [7].
Lichefierea - cărbunele puţin metamorfizat prin procesul de lichefiere cu sau fără
catalizatori, în prezenţa solvenţilor ca tetralina, naftalina şi decalina este transformat în cărbune mai
caloric şi hidrocarburi cu conţinut minim de sulf. Produsele lichide prin distilare se separă în uleiuri,
benzină, motorină fără sulf. Din reziduu se extrag cu tetrahidrofuran produsele lichide, din care se
separă asfaltene, preasfaltene, uleiuri. Din uleiuri se extrag hidrocarburi alifatice, aromatice şi
polare. Au fost indentificate 46 de substanţe aromatice, 26 polare. Condiţiile de lichefiere sunt:
presiune iniţială a CO 6-7 mPa, finală 27-31 MPa, temperatura - 350-475oC, timp - 30 min, cu şi
fără catalizator. Sistemele utilizate: CO/H2O; CO/H2O/FeS2; CO/H2O/FeS2/S. Randamentul 8095%. Creşterea temperaturii măreşte cota uleiurilor, mărirea timpului de reacţie a substanţelor
gazoase. Lichefierea microbiologică a cărbunilor se efectuează în prezenţa bacteriilor şi fermenţilor,
ca Acinetobacter colcoaceticus BK-4883, Pseudomonas denitrificans BK-4884, Pseudomonas
longa 4885. După prelucrarea cărbunelui cu ştamul de bacterii, se efectuează lichefierea la
temperatura de 110-275oC în mediu de alcool metilic ori izopropilic în raportul carbine:alcool
1:0,03-1:0,06 şi 1:2-1:4, corespunzător.
Hidrogenarea - cărbunele brun poate fi lichefiat şi prin hidrogenare la presiuni şi
temperaturi înalte în prezenţa catalizatorului, în amestec cu reziduuri petroliere, la presiunea 8, 10 şi
12 MPa, la 380oC, timp de 2 ore. Produsele lichide şi solide se despart cu toluol şi n-hexan. În
calitate de catalizatori ai hidrogenării se utilizează substanţe ce conţin metalele tranzitive.
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Piroliza - cărbunele de calitate joasă, prin piroliza în strat fluid, se transformă în combustibil
util energetic şi ecologic. În procesul de piroliză a cărbunilor bruni, turbei, lignitelor, şisturilor, la
ele se adaugă răşini fenolice, ce influenţează randamentul de obţinere a cocsului şi a altor produse.
Variaţia condiţiilor de piroliză permite obţinerea produselor cu o anumită componenţă. Au fost
indentificate circa 40 de substanţe în fracţiile aromatice ale răşinelor. Piroliza cărbunelui pentru
obţinerea gazului se efectuează în reactoare cu două zone. În partea de sus are loc piroliza pulberii
de cărbune în contact cu gazele de ardere, iar în cea de jos - a gazocarbonizatului. Piroliza şi arderea
au loc în strat pseudolichefiat. Mai complicat decurge piroliza cărbunelui bituminos. El se amestecă
cu resturile de cocs de la gazificarea moale şi se supune pirolizei într-un reactor încălzit cu
microunde cu o iradiere la intrare de 2,45 GHt, ce variază de la 450-650 W. Partea componentă de
cărbune - de la 30 la 60%. Energia de activare creşte (23,63-38,84 J/g.mol), iar constanta vitezei
reacţiei se micşorează (1,31-0,48 min-1) cu creşterea concentraţiei cărbunelui în amestec de la 30 la
60%.
Gazificarea - tehnologiile de gazificare se utilizează pentru cărbunii cu conţinut ridicat de
substanţe volatile, de rocă şi sulf, lignite şi este bazată pe prelucrarea suspensiei de cărbune în apă,
în prezenţa oxigenului cu înlăturarea reziduului lichid. La gazificarea cărbunelui se obţine cărbune
fără fum - semicocs cu conţinut de răşini mai mic de 2% şi gaze de conversie. Sulful este captat sub
formă de sulf elementar de 99,7%. Gazele obţinute se purifică de S, Hg, HCl ş. a. în cicloane şi
coloane de spălare. Gazificarea cărbunelui se efectuează într-un reactor înzestrat cu echipament
pentru fluidizarea prafului de cărbune, cu sau fără catalizator. Timpul de reacţie a particulelor de
cărbune este circa o secundă. Consumul de cărbune 5-10,0; O2 - 4-8; vapori de apă - 4-6 kg/oră.
Gradul de conversie 0,97. Temperatura de conversie 850-1150oC. Gazul conţine 38% H2, 48% CO.
Randamentul este 78%.
Combustia cărbunelui
Elaborarea metodelor noi de ardere a combustibilului are ca scop ridicarea maximă a
eficienţei şi diminuarea cantităţii poluanţilor degajaţi.
Dintre cele mai rentabile procedee de ardere a cărbunelui cu cele mai joase emisii de
substanţe nocive în atmosferă, pot fi menţionate următoarele: a) arderea cărbunelui preparat; b)
arderea în strat pseudofluidizat: c) arderea în strat efervescent; d) arderea pe trepte; e) arderea în
prezenţa de adaosuri de substanţe chimice (adsorbanţi, oxidanţi, reducători); f) arderea în prezenţa
catalizatorilor; g) arderea oremulsiilor; h) utilizarea arzătoarelor sophisticate [8, 9].
La arderea combustibilului în strat fluidizat temperatura regimului de ardere este cuprinsă
între 830-880oC, obţinându-se în rezultat numai oxizi de azot "de combustibil". Degajarea lor nu
depăşeste de obicei nivelul de 200 mg/m3, când conţinutul oxigenului în fum atinge 7%.
Sulful ce se găseşte în cărbune, în procesul de gazificare se transformă în H2S şi COS, care
se înlătură din combustibilul gazos nepurificat prin absorbţia lor de către solvenţi selectivi, sau prin
hidroliza COS până la H2S.
Sursa principală de formare a NOx este camera de ardere a turbinei de gaze. Pentru a stopa
procesul de formare a NOx se folosesc următoarele procedee:
- injectarea lichidelor inerte în zona de ardere;
- folosirea instalaţiilor "uscate"de ardere cu un nivel scăzut de formare a oxizilor de azot.
Optimizarea procesului de combustie se obţine şi prin utilizarea catalizatorului procesului de
ardere. În calitate de catalizatori sunt propuşi cromitul de Mg şi cromitul de Cu+Mg. Pentru
activarea lui se adaugă suplimentar oxid de vanadiu în următoarea proporţie de masă în %:
MgxCr2O4, ori Mg1-xCuxCr2O4 10-26, oxid de vanadiu 1-6, restul Al2 O3.
La combustia oremulsiilor diminuarea emisiei de NOx constituie 25-45%. Se poate micşora
emisia de NOx cu 25-45% la utilizarea emulsiilor apă-cărbune. Acest efect apare şi la injectarea apei
în zona de ardere. Arderea concomitentă a cărbunelui cu gaz ori păcură duce la diminuarea emisiei
de NOx.
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Purificarea gazelor de coş
Sunt elaborate o serie de metode de purificare a gazelor de coş de aerosoli, HCl, COS, HF,
HCN, CO, CO2, H2S, hidrocarburi, dioxine, furani, benzopireni, pulberi, funingine, cenuşă volatilă,
metale grele, SO2+NOx, CO+SO2, CO+NOx, CO+SO2+NOx şi amestecurile lor.
Metodele utilizate se împart în umede şi uscate. Pentru purificarea uscată a gazelor se
utilizează filtre, cicloane şi filtre electrice. Filtrele pot fi de construcţie diferită.
Mai efective sunt metodele umede unde gazul de coş este irigat cu soluţii dispersate prin
injectare în contrasens. Gazele pot fi irigate în scrubere şi cu apă.
Metoda aditivă aridă de captare a sulfului prezintă un mare interes pentru instalaţiile mici
prin cheltuielile relativ mici de capital, suprafeţe reduse, lipsa apelor reziduale.
La compararea sistemelor de desulfurare a gazelor prin adsorbţie s-a arătat că mai efectivă
este desulfarea la trecerea gazelor prin strat pseudofluidizat de sorbent.
Pentru Republica Moldova sunt mai preferabile metodele umede, dat fiind că în calitate de
absorbanţi pot fi folosite soluţiile şi suspensiile de var, calcar, la fel şi deşeurile prelucrării pietrei şi
producerii varului. Metoda umedă de desulfurare a gazului de coş necesită un volum mai mare de
lucru, dar eficacitatea ei este de 98-99%.
Comparând metodele catalitice cu cele necatalitice se demonstrează că în ambele cazuri se
obţin rezultate efective (90%), dar s-a stabilit că metoda necatalitică este economic şi tehnologic cu
mult mai convenabilă. Dar şi metoda catalitică selectivă de reducere (SRC) are o utilizare foarte
largă. Optimizarea proceselor SRC se obţine prin controlul procesului.
Gazele pot fi purificate de NOx şi prin absorbţie cu soluţii bazice şi acide.
Sunt elaborate o serie de metode de înlăturare concomitentă ori pe trepte a substanţelor
poluante din gazele de coş. Calea cea mai simplă este recircularea gazelor în camera de ardere,
optimizarea procesului de combustie şi arderea suplimentară cu sau fără catalizator, utilizarea
arzătoarelor speciale şi a membranelor, modificarea formei camerei de ardere. În aceste metode se
folosesc procedee ca: adsorbţia, absorbţia, condensarea, adăugarea de substanţe chimice, reducerea,
oxidarea, bioconversia, metoda catalitică selectivă şi neselectivă (SCK-tehnologia), utilizarea
metodelor electrochimice de iradiere cu flux de electroni acceleraţi, energia de ionizare a scânteii
electrice, iradierea cu unde radio şi de frecvente înalte.
Sinteză
Ecologizarea procesului de producere a energiei din cărbune prevede următoarele tehnici de
preparare prealabilă şi combustie a cărbunelui şi de purificare a gazelor de coş:
- prepararea cărbunelui de calitate joasă înainte de procesul de combustie, utilizarea
proceselor controlate de combustie, ca o consecinţă rezultând simplificarea proceselor de purificare
a gazelor de coş, ceea ce permite diminuarea emisiilor în atmosferă a substanţelor poluante;
- utilizarea în complex a metodelor de preparare şi de combustie a cărbunelui cu cele de
purificare a gazelor de coş permite micşorarea cheltuielilor capitale pentru construirea unei CTE pe
cărbune cu 20-30% din contul echipamentului mai simplificat de purificare a gazelor de coş.
Apariţia Directivei CE 2008/50 a dus l-a înnăsprirea măsurilor pentru protecţia atmosferei.
În cazul Republicii Moldova, la prima etapă, luând în consideraţie starea economică se recomandă
pentru sectorul energetic:
- pentru instalaţiile de ardere din raioane adăugarea prealabilă în cărbune a deşeurilor de la
carierele de piatră ar permite micşorarea emisiei oxidului de sulf;
- pentru sobele şi cazanele din sectorul privat este necesar importul de cărbune preparat, fără
fum;
- folosirea în centrele raionale a instalaţiilor termogeneratoare de putere mică ar ridica
randamentul utilizării cărbunelui şi ar permite arderea lui fără echipamente de purificare a gazelor
de coş;
- implementarea tehnologiilor moderne de preparare şi combustie a cărbunelui şi de
purificare a gazelor de coş ar permite diminuarea nivelului de poluare a atmosferei în RM cu circa
20-45%.
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Concluzii
Utilizarea tehnologiilor moderne de preparare şi combustie a cărbunelui, de purificare a
gazelor de coş permite îndeplinirea prevederilor Directivei CE 2008/50, privind diminuarea
emisiilor de substanţe poluante în atmosferă.
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