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Eficiența energetică 

• Cercetările ne arată că există o corelație remarcabilă între creșterea 
globală a populației și cererea în metale precum cuprul și aurul.  

• În același timp, o reducere a calității minereului înseamnă că trebuie 
prelucrate mai multe roci pentru fiecare gram de metal vândut.  

• Dacă eficiența nu este drastic îmbunătățită, impactul asupra 
economiei mondiale, asupra mediului și a nivelului de viață va fi 
enorm.  



Eficiența energetică 

• Eficiența energetică are un rol major în secolul XXI, dar dacă 
provocările acesteia nu sunt recunoscute și rezolvate, se vor pierde 
timp și bani în încercarea de a găsi soluții la schimbările climatice 
care au loc. 

 



Eficiența energetică 

• În general, eficiența energetică este definită ca raportul dintre 
energia produsă și energia folosită.  

• În cazul mineritului, cantitatea de produs (de exemplu, tonajul de 
rocă, grame de metal) reprezintă, cel mai adesea energia produsă.  

– În unele cazuri, ca măsură a aportului de energie se folosește volumul de 
motorină folosit de camioane pentru transport. 



Eficiența energetică 
• Creșterea eficienței energetice poate fi rezultatul fie al scăderii 

consumului energetic fie al creșterii energiei produse. 
• Managementul energiei este un indicator-cheie al performanței pentru 

numeroase mine fiind prezentat deseori în rapoartele anuale pentru 
diferite exploatări miniere sau chiar corporații. 

• Strategiile speciale pe care le adoptă o exploatare minieră pentru a-și 
atinge obiectivele de gestionare a energiei vor depinde de metoda de 
minerit precum și de circumstanțele specifice acesteia. 

• Eficiența energetică a fiecărei mine diferă, de asemenea, în funcție de 
metoda de exploatare și de circumstanțe. 



Eficiența energetică 

• Majoritatea cercetărilor referitoare la efectului politicilor 
guvernamentale asupra eficienței energetice a mineritului se 
concentrează pe cererea de energie electrică și au indicat că 
politicile guvernamentale, în ansamblu, au adesea efecte 
contradictorii privind eficiența energetică în minerit. 

• De exemplu, o politică guvernamentală poate încuraja în mod expres 
industria să investească în proiecte de eficiență energetică în timp ce 
o alta poate să priveze industria de finanțarea necesară pentru 
efectuarea unei astfel de investiții 



Eficiența energetică 

• În majoritatea politicilor guvernamentale care vizează obținerea eficienței 
energetice naționale, obiectivele sunt o combinație de noi impozite și 
stimulente fiscale.  

• Astfel de politici trebuie să echilibreze nevoia de a descuraja activitățile 
consumatoare de enegie cu nevoia de competitivitate regională sau națională 
într-o economie globală. 

• În caz contrar, un rezultat nedorit al unor astfel de politici poate fi  
– o economie slăbită (consecință a pierderii de capital, de exemplu, pe măsură ce 

minele se închid și produsul este extras în altă parte)  
– problemele sale conexe.  

• O altă problemă-cheie a unei astfel de politici guvernamentale este dacă 
cererea de electricitate (sau energie) în sectorul minier este sensibilă la 
prețul electricității (energiei).  
– (Dacă cererea de energie minieră este elastică în raport cu prețurile, atunci taxele 

guvernamentale mai mari la energia electrică vor reduce consumul.) 



Eficiența energetică 

• Un instrument cheie care nu prea a fost folosit de guverne în sectorul 
minier este finanțarea publică a cercetărilor referitoare la eficiența 
energetică. 

• Studiile de literatură arată că o politică bazată pe cercetare & dezvoltare 
conduce la creșterea eficienței energetice. 

• Cu toate acestea, investițiile pentru cercetare ale companiilor miniere 
sunt în mod tradițional foarte scăzute comparativ cu cele ale 
companiilor din alte sectoare. 
– Faptul că aceste companii miniere nu pot folosi cu usurință tehnologia de 

eficiență energetică dezvoltată prin cercetare descurajează și mai mult 
investițiile private de cercetare pentru eficiența energetică.  

• Așadar, finanțarea publică a proiectelor de cercetare referitoare la 
eficiența energetică ar trebui să fie soluția perfectă. 



Eficiența energetică 
• Cercetări recente referitoare la sursele de energie scot în evidență 

energia regenerabilă ca mijloc de reducere a emisiilor și a schimbărilor 
climatice cauzate de minerit.  

• Energia - în minerit  
– electricitate,  
– energie termică (încălzire sau răcire)  
– combustibil lichid pt echipamente mobile.  

• Literatura arată că există un potențial semnificativ de îmbunătățire a 
impacturilor asociate cu consumul de energie din minerit, dacă minele 
vor folosi mai multă energie din surse regenerabile 



Eficiența energetică 

 
• Două mari tendințe: 

– folosirea minelor subterane inundate ca 
resurse geotermale cu temperatură scăzută;  

– încorporarea energiei regenerabile, 
generată la fața locului, între sursele de 
energie utilizate arată că sistemele hibride, 
care includ sursele regenerabile de energie 
sunt optime în cazurile în care rețeaua 
electrică și alte infrastructuri energetice nu 
sunt disponibile sau au costuri prohibitive.  
• Minele din locații îndepărtate au fost cele care 

au adoptat sisteme de energie hibride 



Eficiența energetică 

• Principalul dezavantaj al acestor 
sisteme care sunt mult mai scumpe 
de operat îl constituie cerința 
majoră de capital inițial în 
comparație cu generatoarele diesel 
convenționale.  

• Cu toate acestea, unele mine au 
adoptat folosirea energiei solare (în 
iazurile de decantare).  

• Este evident că economia este 
esențială în decizia de a include 
proiecte de energie regenerabilă în 
dezvoltarea exploatărilor miniere. 



Eficiența energetică 

• Biodieselul  

– a devenit din ce în ce mai mare popular în minele subterane ca mijloc de a 
îndeplini standardele de emisii diesel tot mai stricte.  

– Cu toate că acest lucru nu este motivat de eficiența energetică sau de 
dorința de a reduce impactul schimbărilor climatice, ar putea duce la 
reducerea amprentei emisiilor de carbon și un minerit mai durabil. 

• Gestionarea consumului de energie electrică pentru sistemele de 
ventilație și răcire 

• Sistemele de drenare a minelor  

 

 

 



Eficiența energetică 

• Mărunțirea rocilor de minereu 
este ineficientă energetic și în 
ciuda numeroaselor studii 
realizate, schimbările din practica 
industrială nu sunt foarte mari, 
deși prezintă cel mai mare 
potențial teoretic de economisire 
a energiei. 
– Distribuind, în funcție de mărimea 

lor, rocile în modele care estimează 
energia specifică morii tip SAG 
(măcinare semi-autogenă), inginerii 
energeticieni și minieri pot prezice 
mai bine consumul energetic, care 
este probabil să conducă la 
realizarea unor circuite de 
măcinare cu un consum mai 
eficient de energie 



Barrick Gold 

• Optimizarea unui singur proces cu consum 
energetic mare poate avea un impact semnificativ 
asupra eficienței energetice a unui site operațional  
– procesele de măcinare utilizate la Barrick Gold. 

• Mărunțirea minereului este un proces esențial în 
recuperarea aurului, dar și extrem de consumator 
de energie  
– măcinarea minereului poate reprezenta 60% din 

necesarul electric al unei mine și mai mult de 35% din 
emisiile echivalente cu CO2,  
•  în acest caz specific, la mărunțirea minereului utilajele pe 

care le au la fața locului (la 19 din cele 26 de operațiuni ale 
acestora) reprezintă 55% din consumul de energie la fața 
locului și 21% din consumul total de energie de către 
companie și corespunde la 1,7 milioane de tone de emisii 
de CO2.  

– Costul acestei energii este, de asemenea, semnificativ 
- energia electrică pentru mașinile de măcinat costă 
Barrick 300 milioane USD pe an, dintr-un total de 1 
miliard de dolari în costul total de energie. 



Barrick Gold 
• La exploatarea Barrick Cortez, circuitul de măcinare a funcționat eficient la începutul funcționării și 

prelucrarea sitului a fost bine adaptat la producția de mină, dar în timp, pe măsură ce adâncimea 
gropii minei a crescut, minereul prelucrat a devenit mai greu, iar o componentă a circuitului (moara 
de măcinare semi-autogenă sau moara SAG) a devenit un factor limitativ în proces. 

• A fost elaborat un model cuprinzător al circuitului de șlefuire la fiecare șantier, cu ajutorul unui 
expert intern.  

• Modelul a permis evaluarea eficienței circuitului în comparație cu eficiența teoretică a acestuia (care 
este calculată pentru duritatea specifică a minereului întâlnită în procesul de măcinare a șantierului).  

• Modelarea și analiza procesului de șlefuire au identificat o serie de opțiuni pentru creșterea 
eficienței procesului, inclusiv:  
– schimbarea profilului liniei de mori SAG și a ascensoarelor,  
– îmbunătățirea sistemului de pompare a șlamului 
– modificarea profilului concasorului de con în circuit.  

• Aceste îmbunătățiri au fost realizate, iar economiile de energie au fost semnificative, totalizând 
71.000 GJ de energie pe an și 13.900 de tone pe an de emisii de CO2. 



Eficiența energetică 

• Cercetări suplimentare sunt necesare pentru a dezvolta o tehnologie 
mai eficientă din punct de vedere energetic care este fiabilă și 
rentabilă. 

• Cu toate acestea, industria trebuie să se încorporeze deja mai agresiv 
cercetarea existentă înainte ca aceasta să fie obligată să facă acest 
lucru prin presiune de reglementare și costuri de energie 



Eficiența energetică 

• Este necesară o cercetare care să examineze în mod clar costurile și 
beneficiile unei finanțări publice a cercetării în domeniul eficienței 
energetice în minerit.  

• Mărunțirea și manipularea minereurilor sunt ariile cu cel mai mare 
potențial de reducere a eficienței energetice. 

• Decalajul dintre limitele teoretice și cele practice sunt mari și este 
necesară o tehnologie minieră de impact pentru a fi siguri că reducerea 
dimensiunilor minereurilor este eficientă energetic. 
– Tehnologiile actuale sunt încă ineficiente, în raport cu limitele teoretice, în 

reducerea dimensiunii rocii sau mutarea minereurilor dintr-o locație în alta. 
Aceste două domenii rămân principalele domenii cu cel mai mare potențial de 
economie a energiei 



Eficiența energetică 

• Este necesar un studiu exhaustiv referitor la adoptarea sistemelor de 
energie hibride în minerit.  

– Folosirea energiei regenerabile și a surselor de energie ne-tradiționale în 
exploatările miniere are un potențial mare în locațiile îndepărtate, izolate. 

– Costurile de capital pentru tehnologiile regenerabile au scăzut deja 
semnificativ în ultimii ani. 
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