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REZUMAT 
Din procesul de ardere a cărbunelui în cazanele cu abur rezultă emisii de poluanţi solizi şi gazoşi, cantitatea lor depinzând de calitatea 
cărbunelui şi de caracteristicile procesului de ardere. 
Pentru reducerea impactului asupra mediului, la termocentrala Mintia se realizează un amplu program de măsuri tehnice.  
 
ABSTRACT 
Coal firing in steam generating boilers results in byproducts such as solid and gaseous pollutants emissions, their amount depending on 
coal quality and on the combustion process characteristics. 
Aiming to reduce the impact on environment, Mintia Thermal Power Plants is implementing an ample program of technical actions. 

 
1. INTRODUCERE 

Programul de dezvoltare energetică a României pentru 
perioada 2003-2015 prevede utilizarea a 3,5 milioane tone 
(1,2 milioane tcc) huilă, care se consumă în cea mai mare 
parte în Termocentrala Mintia, cu o putere instalată de 
1260 MW, în şase grupuri energetice de 210 MW, fiecare 
grup având două cazane de abur de 330 t/h. 

Huila folosită la Termocentrala Mintia este în principal 
din Valea Jiului. Pentru susţinerea flăcării în cazane se folo-
sesc gazele naturale şi păcura. 

Termocentrala Mintia are un rol important în sistemul 
energetic românesc, deoarece: 

• echilibrează balanţa de energie electrică în centrul şi 
vestul ţării; 

• este un punct principal de interconexiune a SEN cu 
UCTE (Uniunea de Coordonare a Transportului de Energie 
Electrică), din Uniunea Europeană; 

• are un aport important la funcţionarea în siguranţă a sis-
temului energetic naţional şi la reglajul parametrilor săi de 
functionare; 

• participă la funcţionarea pieţei de energie electrică; 
• consumă peste 90% din huila energetică produsă de Va-

lea Jiului. 
Pentru limitarea impactului poluanţilor atmosferici pro-

veniţi din termocentrale s-a întocmit la nivel naţional un 

program de implementare a Directivei UE 2001/80/CE şi a 
HG 541/2003, în care sunt cuprinse şi măsurile necesare 
pentru Termocentrala Mintia. 

2. EMISIILE DE POLUANŢI ATMOSFERICI 
LA TERMOCENTRALA MINTIA 

Din procesul de ardere a combustibililor fosili în cazanele 
de abur, rezultă emisii de poluanţi care se evacuează la coşu-
rile de fum ale termocentralei. Dar rezultă şi o mare cantitate 
de cenuşă, reţinută de electrofiltre (97-99%), precum şi zgură 
căzută în partea inferioară a cazanului, care se evacuează hi-
draulic la depozitele de zgură şi cenuşă. 

Dintre poluanţii evacuaţi la coşuri, o importanţă deose-
bită, din punct de vedere a protecţiei mediului înconjurător, o 
prezintă emisiile de pulberi – cenuşă zburătoare (cu efecte la 
scară locală), emisiile de SO2 şi NOx (cu efecte sinergice la 
scară regională) şi emisiile de CO2 (cu efecte la scară glo-
bală) care sunt urmărite în mod special. 

Determinarea corectă a emisiilor de poluanţi se face pe 
baza măsurătorilor efectuate cu aparatură specializată. În 
situaţia în care nu se dispune de această aparatură, pentru 
postevaluare pe diferite perioade de timp, inclusiv pentru în-
tocmirea inventarelor şi a rapoartelor statistice, pentru verifi-
cări ale încadrării în norme, precum şi pentru elaborarea 
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unor prognoze, evaluarea emisiilor se face pe bază de calcul, 
potrivit metodologiei din PE 1001/94, elaborat de RENEL. 

Cantitatea emisiilor de poluanţi depinde de calitatea com-
bustibililor folosiţi şi de caracteristicile procesului de ardere 
a acestora, în focarele cazanelor. 

Cărbunele din Valea Jiului are un conţinut, ridicat de ce-
nuşă, între 35 şi 50%, fiind necesare măsuri tehnice adec-
vate pentru reducerea impactului asupra mediului înconjură-
tor. În tabelul nr. 1 se prezintă caracteristicile medii anuale 
ale cărbunelui folosit la Termocentrala Mintia în perioada 
1990-2003. 

2.1. Poluanţii solizi 

La un consum mediu anual de 3 milioane de tone de căr-
bune se obţine o cantitate de circa un milion de tone de zgură 
şi cenuşă, ce se depozitează în depozitele termocentralei. 

Cenuşa depozitată poate fi antrenată de curentul de aer, 
având efect de poluare a aerului şi a solului cu pulberi, în 
timpul lucrărilor de supraînălţare sau când se află în exploa-
tare, în timpul verii, în perioadele cu umiditate redusă şi cu 
vânturi puternice. Spulberarea cenuşii de huilă este cu mult 

mai intensă decât cea a cenuşii de lignit, ca urmare a granu-
laţiei şi a greutăţii specifice mult mai mici. 

Pentru evitarea acestor fenomene, chiar din faza de proiec-
tare, s-a prevăzut acoperirea suprafeţelor libere şi uscate cu o 
peliculă de silicat de sodiu sau de soluţie bituminoasă. Întrucât 
aceste soluţii sunt deosebit de costisitoare (0,8–1,0 €/m2), se 
foloseşte frecvent metoda umectării suprafeţelor uscate, 
folosindu-se sursa de apă existentă a instalaţiei de evacuare 
hidraulică a zgurii şi cenuşii şi instalaţii de stropire executate 
la faţa locului. Soluţia este eficientă şi se realizează cu cos-
turi mult mai reduse. 

În figura 2 se prezintă evoluţia cantităţii de pulberi eva-
cuate în atmosferă prin coşurile de fum, în perioada 1989–
2004. Se remarcă o scădere importantă a cantităţii de pulberi, 
ca urmare a realizării programului de modernizare a electro-
filtrelor până în anul 1995. 

Conţinutul ridicat de cenuşă (steril) din huila din Valea 
Jiului, pe lângă impactul asupra mediului înconjurător, 
duce şi la creşterea costurilor de producţie şi investiţii 
ale termocentralei, ca urmare a consumului mare de energie 
cu depozitarea şi prepararea cărbunelui pentru ardere, a 
cheltuielilor ridicate cu exploatarea şi mentenanţa instala-

Tabelul 1
Cărbunele utilizat la Termocentrala Mintia 

COMBUSTIBIL UM 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Cărbune 
(comb. 
bază) 

Cantitate t 2.258.484 2.076.898 2.505.882 2.806.188 2.781.820 3.393.292 3.287.344 2.856.920 2.132.035 2.311.430 2.658.721 2.874.968 2.771.948 2.716.509

Putere caloriică 
inferioară 

kJ/kg 
(kcal/kg) 

15.005 
(3.583,8) 

14.642 
(3.497,3) 

17.128 
(4.090,9) 

16.209 
(3.871,4)

15.994 
(3.820,0)

15.353 
(3.667,0)

15.733 
(3.757,8)

15.407 
(3.680,0)

15.496 
(3.701,1)

15.763 
(3.765,0) 

15.892 
(3.795,8) 

15.613 
(3.729,0)

14.713 
(3.514,3)

14.419 
(3444,0)

Conţinut de 
cenuşă % 44,3 44,5 35,4 39,1 39,2 41,8 40,8 41,8 41,8 41,6 41,3 40,7 43,7 42,8 

 

 
Fig. 1. Cantităţile anuale de zgură şi cenuşă stocate în depozitele Termocentralei Mintia. 
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ţiilor de depozitare, preparare şi ardere a cărbunelui şi a 
instalaţiilor de captare şi evacuare hidraulică a cenuşii la 
haldele de zgură şi cenuşă, precum şi a cheltuielilor mărite 
de transport. 

2.2. Poluanţii gazoşi 

În figura 2 se prezintă evoluţia cantităţilor de SO2 şi NOx 
rezultate din arderea cărbunelui, în perioada 1989–2004. 

Sulful din cărbune, chiar în concentraţii relativ reduse 
(0,5–2%), prin ardere generează oxizi de sulf, ce produc în 
atmosferă ploile acide, iar în instalaţiile de ardere, defecţiuni 
suplimentare. 

Emisiile de SO2 în gazele de ardere depăşesc valorile ad-
mise de normele europene de mediu (fig. 3). 

Diminuarea conţinutului de SO2 în gazele de ardere se 
poate realiza cu ajutorul instalaţiilor de desulfurare, prevă-
zute să fie realizate la Termocentrala Mintia. 

Nivelul concentraţiilor de NOx în gazele de ardere nu de-
păşeşte valoarea maximă admisă, de 500 mg/m3N, impusă de 
normele europene, în principal datorită unor modificări con-
structive realizate la sistemul de ardere al cazanelor grupuri-
lor energetice (fig. 4). 

Pentru reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă, rezultate 
din arderea cărbunelui, este necesar un control riguros al 
proceselor de ardere şi creşterea randamentului termic al 
cazanelor. 

 
Fig. 2. Cantităţile anuale de pulberi, SO2 şi NOx evacuate în atmosferă. 

 

 
Fig. 3. Valorile măsurate ale concentraţiilor de SO2 din gazele de ardere evacuate din fiecare cazan (decembrie 2003). 
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3. MĂSURI TEHNICE DE REDUCERE 
A IMPACTULUI POLUANŢILOR 
ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător 
a poluanţilor rezultaţi din arderea cărbunelui, se realizează în 
principal următoarele măsuri: 

– modernizarea celor 12 electrofiltre ale cazanelor, în pe-
rioada 1989–1995, prin mărirea numărului de câmpuri de la 
două la trei sau patru câmpuri, prin creşterea tensiunii de lu-
cru şi îmbunătăţirea automaticii. Începând cu anul 2006 se 
va realiza o nouă etapă de modernizare, pentru a reduce con-
centraţia sub 50 mg/m3N, cât prevede norma europeană; 

– montarea de arzătoare cu NOx redus, cu ocazia moder-
nizării cazanelor de abur; 

– montarea instalaţiilor de desulfurare la cele şase grupuri 
energetice, începând cu anul 2006; 

– modernizarea grupurilor energetice de 210 MW, pentru 
creşterea siguranţei şi a eficienţei în funcţionare şi reducerea 
impactului asupra mediului înconjurător; 

– execuţia depozitului de zgură şi cenuşă, cu respectarea 
normelor europene; 

– montarea pompelor de circulaţie cu debit variabil, pen-
tru creşterea randamentului turbinelor cu abur; 

– achiziţionarea de combustibili cu conţinut redus de ce-
nuşă şi sulf; 

– montarea instalaţiilor moderne de captare, însilozare şi 
expediere a cenuşii de la electrofiltre; 

– montarea instalaţiilor de monitorizare a emisiilor de 
poluanţi gazoşi; 

– folosirea cenuşii din halde pentru execuţia autostrăzilor; 

– acoperirea digurilor de bază ale haldelor de cenuşă cu 
sol vegetal şi înierbarea; 

– umectarea suprafeţelor uscate orizontale ale haldelor. 

4. CONCLUZII 

• Calitatea cărbunelui ars în focarele cazanelor Termo-
centralei Mintia are o influenţă directă privind impactul po-
luanţilor solizi şi gazoşi asupra mediului înconjurător. 

• Măsurile tehnice luate până în prezent la Termocentrala 
Mintia au condus la reducerea impactului poluanţilor asupra 
mediului înconjurător. 

• Pentru încadrarea în normele europene se impune conti-
nuarea modernizării grupurilor energetice şi aplicarea soluţi-
ilor de reducere a poluanţilor gazoşi. 

Cea mai importanţă măsură şi cea mai costisitoare este 
desulfurarea gazelor de ardere. 
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Fig. 4. Valorile măsurate ale concentraţiilor de NOx din gazele de ardere evacuate din fiecare cazan (decembrie 2003). 
 


