Prezentarea rezultatelor pe fiecare activitate desfasurata de UPB in cadrul Etapei I 2016, se
prezinta dupa cum urmeaza:
1. Se prezinta punctual informații cu caracter general dar si privind situatia de la noi din
tara din Bazinul carbonifer Oltenia și caracteristicile deșeurilor de ardere în ceea ce
privește condițiile de prelucrare termochimica. Raportul prezinta particularitățile
formării geologice a lignitilor din bazinului Olteniei cu repercusiuni asupra procesului
de ardere în centrale electrice si relațiile dintre caracteristicile cărbunelui și cenușii.
Este redata compozitia chimica si variațiile diferitilor componenti petrografici în
funcție de sursă și sorturile granulometrice ale cenusilor. Sunt prezentate fluxurile
generale de materii prime si deseuri intr-o termocentrala din Oltenia, inclusiv detalii
privind diferitele tipuri de deseuri generate, precum si modul lor de stocare,
caracteristicile reprezentative ale acestora, inclusiv cele evidentiate petrografic. Se
prezinta modalitati de reciclare a cenusii si zgurii de termocentrala, aspecte privind
protectia mediului si prioritatile nationale, legislatia europeana referitoare la deseuri si
utilizarea durabila a resurselor, inclusiv legate de economia circulara aplicata in
cadrul CHARPHYTE.
2. Este prezentata sursa si numarul probelor reprezentative folosite in cadrul
experimentelor de laborator, cu precizarea modului de alcatuire a acestora din probe
elementare cumulate, inclusiv din probe medii cumulate pe fractii granulometrice,
care sa permita obtinerea unor proportii mai mari de carbon rezidual necesar
caracterizarii ulterioare. Raportul prezinta detaliat modul in care au fost prelevate si
alcatuite probele provenite de la Turceni si Govora precum si etapele de pregatire a
probelor in vederea caracterizarii chimico-tehnice si petrografice. Se prezinta
modalitati de pregătire a probelor pentru studiul microscopic efectuate conform
metodologiei si clasificarilor specifice ale ICCP (International Committee of Coal and
Organic Petrology). Sunt evidentiate aspectele cele mai importante rezultate din
caracterizarea petrografica cu redarea de exemple de microstructuri ale produselor
de ardere si carbonului rezidual identificat in probele de cenusa si zgura de la
Turceni si Govora.
3. Este prezentata caracterizarea tehnica si elementala a probelor reprezentative,
cumulate, de cenusa. Rapoartele prezinta detaliat modul in care au fost alcatuite
probele cumulate pe fractii granulometrice provenite de la Turceni si Govora si
rezultatele caracterizarii fizico-chimice. Se prezinta consideratii privind repartizarea
preferentiala a carbonului rezidual in fractiile grosiere. S-a realizat analiza de
estimare a eficienței algoritmului de maximizare a cantității de carbon fix care se va
realiza, pe baza raportului dintre conținutului teoretic de carbon fix din fracțiile de
cenușă selectate și conținutul teoretic de carbon fix total din toate fracțiile de cenușă.
Se prezinta rezultatele caracterizarii porozimetrice a probelor de cenusa, respectiv
izotermele de adsorbție-desorbție și volumele de pori pentru probele PRT și PRG si
consideratii privind relatia intre suprafata specifica a acestor materiale non-poroase,
cu zone mici de microporozitate, in relatie cu prezența carbonului rezidual în probe.
Se prezinta informatii privind exploatarea grafitului in Romania si eforturile depuse
pentru a dispune de un set de probe de grafit natural pentru analize si experimentari,
tinand seama de dificultatea procurarii unor astfel de probe. Sunt prezentate
rezultatele caracterizarii complexe a grafitului si consideratii privind relatia intre
acestea si gradul de puritate al grafitului natural.
4. Se prezinta citeva exemple de echipamente mici achizitionate in cadrul proiectului,
urmand procedurile legale si normele de achizitie interne ale UPB.
5. Se prezinta succinct rezultatele participarii echipei proiectului la prima intilnire – kick
off meeting - organizata în oraşul Porto - Portugalia, si găzduita de Universitatea din
Porto, coordonatorul proiectului. Se prezinta echipele participante 13 reprezentanti
din 5 tari participante: Portugalia, Romania, Polonia, Argentina, Africa de Sud. Sunt
mentionate problemele specifice activitatilor aferente fiecarui partener, a calendarului

de distribuire a probelor si parametrilor de desfasurare experimente, a necesarului de
probe, cine ce probe va pregati, cerintele de calitate ale acestora.
6. S-a creat pagina web a proiectului pe site-ul Universitatii Constantin Brancusi din
Targu Jiu, la adresa: http://www.utgjiu.ro/charphite/ unde sunt prezentate cadrul
general al proiectului si rezultatele obtinute pina in acest moment de catre partenerii
romani UPB si UCB.
7. S-a transmis un articol elaborat in cadrul consortiului de catre UCB, UP, UPB:
Increasing the residual carbon content from bottom ash by particle size
separation
Autori: MIHAI CRUCERU, BRUNO VALENTIM, GEORGETA PREDEANU, TRAIAN
ABAGIU, VALERICA SLĂVESCU, LUCICA ANGHELESCU
la 11th International Conference on Energy & Environment (EE’16), Berna, Elvetia,
Decembrie 17-19, 2016: http://wseas.org/cms.action?id=13284.

