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Activităţile desfăşurate în cadrul UCB au urmărit identificarea posibilităților de realizare a 
unei instalații de preconcentrare a cărbunelui rezidual conținut în zgura și cenușa evacuată din 
focarul cazanelor energetice care funcționează cu cărbune și calculul principalilor indici de 
profitabilitate ai investiției. Au fost utilizate rezultatele testelor efectuate în cadrul etapei a II-
a a proiectului, atât pentru conținutul de carbon fix, cât și pentru randamentele masice de 
separare corespunzătoare proceselor de separare. In cazul evacuării umede a zgurii și cenușii 
(răcire cu apă) costurile de operare sunt mai mari decât veniturile generate de proiect, deci 
realizarea unei instalații de preconcentrare a cărbunelui  rezidual în aceste condiții nu poate fi 
acceptată. În schimb, în cazul evacuării uscate a zgurii și cenușii (răcire cu aer) se elimină 
procesul de uscare a zgurii și cenușii – care generează cele mai mari costuri de operare, iar 
valorile principalilor indici de profitabilitate arată că investiția poate fi acceptată.     

 

 

Schemă tehnologică – evacuare umedă 



 

Schemă tehnologică – evacuare uscată 

 

Evacuare umedă 

Indici Valoare neactualizată 
[euro] 

Valoare actualizată 
[euro] 

Costul total al investiției 380000 380000 
Valoarea reziduală 10000 6139 
Venituri 1734620 1366960 
Costuri de operare 2394585 2229032 
Venit net actualizat  -855933 

 

Evacuare uscată 

Indici Valoare neactualizată 
[euro] 

Valoare actualizată 
[euro] 

Costul total al investiției 340000 340000 
Valoarea reziduală 10000 6139 
Venituri 1734620 1366960 
Costuri de operare 663540 512368 
Venit net actualizat  520731 
 
Perioada de referință 10 ani  
Rata de actualizare 5%  
R 1,11  
RIR 35,61 %  
TRA 2,64 ani  
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