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ENERGII REGENERABILE
Provin din surse care:
- se regenerează de la sine în scurt timp,
- sunt surse practic inepuizabile.

Sunt forme de energie produse prin transferul energetic al energiei
rezultate din procese naturale regenerabile.
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ENERGIA EOLIANĂ

ENERGIA EOLIANĂ
Avantaje

Dezavantaje

Emisia zero de substanțe poluante și gaze cu
efect de seră, datorită faptului că nu se ard
combustibili.

Resursa energetică relativ limitată.

Nu se produc deșeuri.

Inconstanța datorată variației vitezei
vântului.

Costuri reduse pe unitate de energie
produsă.

Numărului redus de amplasamente posibile.

Costuri reduse de scoatere din funcțiune. Pot „Poluarea vizuală"
fi integral reciclate.
Se pretează aplicațiilor la scară redusă.

„Poluare sonoră"
Risc de distrugere în cazul furtunilor.

În ultimii 25 de ani, eficiența energetică s-a dublat, costul unui kWh produs
scăzând de la 0,70 euro la circa 0,32 euro în prezent.

ENERGIA SOLARĂ
Energia solară este energia emisă de Soare.
Instalațiile solare sunt de două tipuri:
- termice
și fotovoltaice

Avantaje

Dezavantaje

Una dintre cele mai durabile surse de energie.

Soarele nu străluceşte 24 h/zi.

Cost redus.
Nu contribuie la riscurile de mediu: poluarea apei,
emisia de oxizii de azot și alte deșeuri dăunătoare.
Contribuie la încetinirea/oprirea încălzirii globale
Energia solară oferă securitate energetică.
Energia solară oferă independență energetică.

ENERGIA APEI
• energia hidraulică, energia apelor curgătoare
• energia mareelor, energia flux/refluxului mărilor și oceanelor
• energie potențială osmotică

Hidrocentrala Porțile de
Fier 1, România

Morile de apă de la Rudăria,
judeţul Caraş-Severin, România

Centrala electrică ce
utilizează energia
mareomotrică, La
Rance, Franţa

Centrală osmotică,
pe malurile
Fiordului Oslo,
Norvegia

ENERGIA APEI
Energie hidraulică
Avantaje

Dezavantaje

Energie “curată”, nu eliberează în mediul
înconjurător poluanți.

Modificarea biotopului înconjurător.

Contribuie la încetinirea/oprirea încălzirii
globale.

Necesitatea exproprierii terenului în
vederea realizării hidrocentralei și a lacului
de acumulare.

Amenajările hidroelectrice pot fi utilizate și în
agricultură, piscicultură, gospodărirea apelor,
turism.

În anii secetoși scade dramatic nivelul apei
în lacul de acumulare

ENERGIA APEI
Energia mareelor
Avantaje
Este predictibilă şi are un caracter regulat.
Nu pune probleme deosebite în ceea ce priveşte echilibrarea sistemului energetic.
Nu este afectată de fenomene meteorologice sau climaterice.
Are un impact redus asupra mediului.

ENERGIA GEOTERMALĂ

Avantaje

Dezavantaje

Sursă de energie ecologică, curată și
regenerabilă

Instabilitatea solului datorita forajelor si
injectarilor de fluide si extragerea lor.

Energia termică/electrică obținută din energia
geotermală este mult mai ieftină decât cea
obținută pe bază de combustibili fosili.

Chiar dacă este o sursă inepuizabilă, are
nevoie de un anumit interval de timp
pentru regenerarea rezervei, mai precis
reîncălzirea zonei și regenerarea rezervei de
apă geotermală.

Nu depinde de condițiile meteorologice.

ENERGIE DIN BIOMASĂ
Biomasa poate fi valorificată ca sursă de energie pe mai multe căi:
• direct sub formă de combustibil solid pentru producerea de
căldură - în general biomasă reziduală uscată;
• producerea de biocombustibili lichizi (combustibil biogenic) – mai
ales biocarburanţi (BIODIESEL, BIOETANOL);

•producerea de biocombustibil gazos (BIOGAZ).

TOP 10 cele mai importante proiecte de energie regenerabilă
10. Cea mai mare turbină hidroenergetică din lume
Turbina SeaGen, din Strangford Lough, Irlanda

9. Cea mai mare centrală energetică funcțională cu valuri
Ferma de Valuri Agucadoura, lânga Povoa de Varzim,
Portugalia

TOP 10 cele mai importante proiecte de energie regenerabilă
8. Cea mai mare centrală de energie fotovoltaică din lume
Parcul Fotovoltaic Olmedilla, din Olmedilla de Alarcon,
Spania

7. Cel mai mare stabiliment eolian acvatic din lume
Lynn and Inner Dowsing, de langa Skegness, Lincolnshire,
Anglia

TOP 10 cele mai importante proiecte de energie regenerabilă
6. Cel mai mare baraj hidroenergetic din lume
Barajul Hidroenergetic Rance, Franta

5. Cea mai mare centrala de biomasa uscata arsa din lume
Oy Alholmens Kraft, din Pietarsaari, Finlanda

TOP 10 cele mai importante proiecte de energie regenerabilă
4. Cea mai mare centrală de energie termică solară din lume
Sistemele Generatoare cu Energie Termică Solară din sudul
Californiei, SUA

3. Cel mai mare stabiliment eolian terestru din lume
Horse Hollow, din districtele Taylor și Nolan, Texas, SUA

TOP 10 cele mai importante proiecte de energie regenerabilă
2. Cel mai productiv camp geotermal
Gheizerele din Sonoma si Lake, California, SUA

1. Cel mai mare baraj hidroelectric din lume
Digul Celor Trei Defileuri, din China

4 MODALITĂȚI DE UTILIZARE A ENERGIERI REGENERABILE ÎN INDUSTRIA MINERĂ
• Energia regenerabilă este o alegere accesibilă pentru industria minieră, care o
folosește pentru:
 concasare și măcinare,
 excavare,
 prelucrarea minereurilor.
• Cele mai frecvent utilizate forme de energie verde sunt:
– energia vântului,
– solară,
– biodiesel,
– geotermală,
– hidroelectrică,
– hidrogen.

4 MODALITĂȚI DE UTILIZARE A ENERGIERI REGENERABILE ÎN INDUSTRIA MINERĂ
Utilizarea energiei regenerabile schimbă în bine industria minieră prin:
1. Operații miniere mai ieftine;
2. Mai multe oportunități de angajare pentru ingineri;
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
4. Atenuarea efectelelor poluării;
5. Sprijin pentru dezvoltare durabilă;
6. Eficiența energetică pe șantierele miniere.

1. Energia solară scade riscurile de mediu
•

•

•
Centrală fotovoltaică pilot construită, în Chile, pe un iaz de decantare

256 de panouri fotovoltaice (330 de wați fiecare)
instalate pe iazul Las Tórtolas de la mina de cupru
Los Bronces, cu capacitatea de a genera 86 kW.
Panourile sunt amplasate pe o insulă plutitoare și
sunt conectate la o cameră de servicii unde
energia generată de sistem va fi monitorizată
zilnic.
Acest proiect:
va reduce emisiile de CO2 cu 58 de t/an,
va genera 150.000 kWh/an de energie electrică
regenerabilă 

 se reduce evaporarea apei în zona pe care o
acoperă cu 80% pentru a crește disponibilitatea
pentru recirculare în procesul minier.

Energie regenerabilă alimentează utilaje și site-uri de exploatare

2. Energia eoliană alimentează rețeaua electrică
- Una dintre cele mai populare metode de a genera energie electrică, energia eoliană
transformă energia cinetică într-o sursă de energie mecanică.

3. Conservarea apei în tehnologia de ultimă oră
- Apa este o resursă importantă pentru extragerea minereurilor neferoase.
- Extracția din siturile minelor produce ape uzate toxice.
- Retehnologizarea cu tehnologii de tratare a apei ajută la reducerea poluării.

4. Energia regenerabilă alimentează utilaje și site-uri de exploatare
- Vehicule electrice
- Centrale electrice hibride
- Turbine eoliene fără taiere
- Minerit hidraulic
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