Energia și câteva din efectele globale asociate
Consumul global de energie
Materialul prezentat în acest document, reprezintă o analiză bazată pe date și informații publice,
referitoare la consumul actual de energie al omenirii și la impactul global pe care în prezintă
efectele acestui consum de energie.
În figura alăturată este prezentată curba de variație a consumului global de energie în perioada
1800 – 2021.

Curba de variație a consumului global de energie
https://ourworldindata.org/grapher/global-primary-energy?time=earliest..latest

Dacă în 1800 consumul global de energie era de 5650 TWh/an, în 2019 acesta a ajuns la 158840
TWh/an (aproape 160000 TWh/an), înregistrând-se o creștere de 28.11 ori în ultimii 220 ani.
În tabelul alăturat sunt prezentate ponderile surselor de energie în producția globală de energie.
Ponderile surselor de energie primară în producția globală de energie
Anul
1800
1850
1900
1950
2000
2019
2021

Biomasă
98.28 %
92.70 %
50.50 %
26.81 %
11.12 %
7.00 %
6.99 %

Cărbune
1.72 %
7.30 %
47.33 %
45.06 %
24.40 %
27.61 %
27.97 %

Petrol
1.50 %
19.46 %
38.17 %
33.76 %
32.18 %

Gaz nat.
0.53 %
7.48 %
21.36 %
24.76 %
25.39 %

Nuclear
2.30 %
1.76 %
1.76 %

Hidro
0.14 %
1.19 %
2.36 %
2.66 %
2.69 %

Vânt
Soare Alte regen. Biocomb.
0.03 % < 0.01 %
0.17 %
0.10 %
0.90 % 0.46 %
0.41 %
0.72 %
1.17 % 0.65 %
0.48 %
0.72 %

Se observă că în primii 100 de ani, în perioada 1800 – 1900 singura sursă de energie a fost
reprezentată de biomasă (care a predominat, cu ponderi peste 90 %) și cărbune.

Fossil fuel & biomass cons. [TWh]

În figura alăturată este prezentată evoluția consumului de energie primară din combustibili
fosili și biomasă, în perioada 1800 – 2019.
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Evoluția consumului de energie primară din combustibili fosili și biomasă
https://ourworldindata.org/grapher/global-energy-consumption-source?time=earliest..latest

Nuclear & renewables cons. [TWh]

În figura alăturată este prezentată evoluția consumului de energie primară din combustibili
nucleari și surse regenerabile, în perioada 1800 – 2019.
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Evoluția consumului de energie primară din nucleari și surse regenerabile
https://ourworldindata.org/grapher/global-energy-consumption-source?time=earliest..latest

Se remarcă trendul crescător al consumului de combustibili fosili și chiar de biomasă, deși în
ultimii ani s-a manifestat o tendință de ușoară scădere la biomasă. Pe de altă parte se remarcă
și o creștere a producției de energie din combustibili nucleari și din surse regenerabile, dar
ponderea acestor forme de energie este puțin peste 7 %, respectiv de 7.47 %.

Legătura dintre consumul de energie, populație și dezvoltarea economică
Creșterea accelerată a consumului de energie, la nivel mondial, este determinată pe de-o parte
de creșterea populației și pe de altă parte de creșterea economică.
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În figurile alăturate sunt prezentate curba de variație a populației la nivel mondial în ultimii
12000 ani, respectiv curba de variație a produsului intern brut PIB (Gross Domestic Product GDP), la nivel mondial, în ultimii 2000 ani.
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Variația populației la nivel mondial (12000 ani)
https://ourworldindata.org

Variațiea PIB la nivel mondial (2000 ani)
https://ourworldindata.org

https://ourworldindata.org/uploads/2018/11/Annual-WorldPopulation-since-10-thousand-BCE-for-OWID-800x498.png

https://ourworldindata.org/grapher/maddison-data-gdp-per-capitain-2011us-single-benchmark

Pe graficul variației populației, este inclusă și estimarea ONU privind creșterea populației până
în 2100, iar valorile de pe graficul variației PIB sunt exprimate în USD la valoarea din 2011.

World prim. energy cons. [TWh]

În figura alăturată este prezentată curba de variație a consumului de energie la nivel mondial,
începând cu anul 1800 (perioadă pentru care există date), dar raportat la scara timpului
considerată pentru ultimii 2000 ani.
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Variația consumului de energie la nivel mondial (din 1800)
https://ourworldindata.org/grapher/global-primary-energy?time=earliest..latest

În urma unei analize comparative a variațiilor populației, PIB și consumului de energie, se
constată că începând aproximativ cu anul 1800 (de când există date pentru consumul de
energie), deci în ultimii (200 – 220) ani, valorile tuturor acestor parametrii au început să crească
într-un ritm foarte alert, consumul de energie fiind evident corelat cu creșterea populația și cu
dezvoltarea economică a societății (PIB).
În figura alăturată sunt prezentate curbele de variația a populației, a PIB, și a consumului de
energie, toate la nivel mondial, pentru perioada din 1800 până în anul 2020, cu excepția PIB,
unde curba de oprește în aul 2015.
120000

7.8

7

World GDP [Trilloins USD]

World population [billions]

8

2020

6
5

4
3
2
1
0
1750

0.9

1800

1850

1900
1950
Time [years]

2000

2050

World prim. energy cons. [TWh]

Curba de variație a populației la nivel mondial
https://ourworldindata.org

108000
100000

2015

80000

60000
40000
20000
0
1750

1100

1800

1850

1900
1950
Time [years]

2000

2050

Curba de variație a PIB la nivel mondial
https://ourworldindata.org

180000
160000

160000

2020

140000
120000

100000
80000
60000
40000
20000
0
1750

5670

1800

1850

1900
1950
Time [years]

2000

2050

Curba de variație a consumului de energie la nivel mondial
https://ourworldindata.org

Se observă că ritmul de creștere a populației este mai redus decât ritmul de creștere a PIB, iar
ritmul de creștere a consumului de energie este între cele două, ceea ce confirmă că atât
numărul de locuitori cât și dezvoltarea economică prin PIB, influențează consumul de energie,
dar ponderea dezvoltării economice este mai mare.
- Populația a crescut de 8.7 ori (de la 0.9 miliarde în 1800, la 7.8 miliarde in 2020).
- PIB a crescut de 98.2 ori (de la 1100 trilioane USD în 1800, la 108000 trilioane USD
in 2015).
- Consumul de energie a crescut de 28.2 ori (de la 5670 TWh în 180, la 160000 TWh în
2020).
Ritmul de dezvoltare a societății umane, atât din punct de vedere al populației, dar mai ales din
punct de vedere al dezvoltării economice, este sugerat prin imaginile unor localități din Europa,
din diverse perioade de timp.

Cordoba (Spain) (1000)

London (1600-1700)

Bruxelles (1600-1700)

Paris (1600-1700)

London (1850)

Bruxelles (1830)

Paris (1850)

London (1930)

Bruxelles (1940)

Paris (1900)

London (prezent)

Bruxelles (prezent)

Paris (prezent)

London (prezent)

Bruxelles (prezent)

Paris (prezent)

Evoluția în timp a unor localități din Europa
Imaginile sugerează transformările profunde pe care le-a suferit în ultimii 200 ani, modul de
viață al oamenilor. Având în vedere această evoluție rapidă și complexă, apare întrebarea: Este
sustenabil modul în care se dezvoltă societatea umană în ansamblu?
Problema dezvoltării haotice și ne sustenabile a speciei umane este abordată pe larg în
documentarele: „Planet of the Humans” și „A life on our planet”.

https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE

https://www.youtube.com/watch?v=64R2MYUt394

Consumul de energie și emisiile de CO 2
Un efect direct și imediat al producerii energiei din combustibili fosili (ponderea acestor
combustibili – inclusiv biomasă – în producția actuală de energie este de 93.13 %) este
reprezentat de emisiile de CO2, care rezultă din arderea acestor combustibili.
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Annual CO2 emissions [Billion t]

Annual CO2 emissions [Billion t]

În figurile alăturate, este prezentată evoluția cantității de CO2 emisă anual în atmosferă, la nivel
global, raportat la perioada ultimilor 2000 ani, respectiv din anul 1750.
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https://ourworldindata.org/grapher/annual-co2-emissions-percountry?tab=chart&time=earliest..2017&country=~OWID_WRL&region=World

Nivelul emisiilor de CO2 a crescut de 3911 ori (de la 9.3 miliarde tone în 1970, la 36573
miliarde tone în 2018.
Efectul direct al creșterii cantității de CO2 emise în atmosferă, este creșterea concentrației de
CO2 așa cum este prezentat în figura alăturată. În 2022, concentrația de CO2 era de 417.65 ppm.
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Concentrația de CO2 din atmosferă (începând de acum 800000 ani)
https://ourworldindata.org/grapher/co2-concentration-long-term

Concentrația CO2 din atmosferă, în urmă cu zeci și sute de mii de ani, se determină prin analiza
bulelor de aer din straturile geologice de gheață din calotele polare.

Măsurarea concentrației de CO2 din atmosferă, se realizează de regulă în locații îndepărtate de
activitățile umane, în zone izolate, unde dezvoltarea industrială nu influențează rezultatele
măsurătorilor. În figura alăturată sunt prezentate locațiile stațiilor World Meteorological
Organization (WMO) în care se realizau măsurători în anul 2014, în emisfera nordică. Pe figură
sunt notate și valorile înregistrate în luna aprilie 2014. Se observă că toate valorile depășeau
400 ppm, iar acest fenomen s-a întâmplat pentru prima dată în istoria măsurătorilor
concentrației de CO2 din atmosferă.

Locații din emisfera Nordică în care se măsoară concentrația CO2 din atmosferă
https://assets.climatecentral.org/images/made/_27_14_Brian_400ppmNorthernHemisphereApril_1050_719_s_c1_c_c.jpg

În figura alăturată sunt indicate locațiile tuturor stațiilor care măsoară concentrația CO2 din
atmosferă.

Locațiile în care se realizează măsurători ale concentrației de CO2 din atmosferă
https://c7.uihere.com/files/130/844/952/world-map-wall-decal-earth%EF%BC%8Csatellite.jpg

În figura alăturată sunt prezentate rezultatele măsurătorilor concentrației de CO2 din atmosferă,
realizate la Mauna Loa, o insulă în mijlocul oceanului Pacific.

Rezultatele măsurătorilor concentrației de CO2 din atmosferă, realizate la Mauna Loa
https://specials-images.forbesimg.com/imageserve/5ee157595c655f0006101496/960x0.jpg?fit=scale

Variațiile anuale ale concentrației de CO2 se explică prin faptul că în fiecare an, în emisfera
nordică ce conține marea majoritate a uscatului, în perioada de primăvară și vară când vegetația
este înverzită, plantele absorb CO2 din atmosferă, prin fotosinteză și astfel concentrația de CO2
scade, iar în perioada de toamnă și iarnă când vegetația se usucă, acest proces nu mai este
posibil, iar concentrația de CO2 crește. Reducerea concentrației de CO2 prin fotosinteza
realizată de vegetație, se resimte astfel la nivel planetar, iar vegetația se comportă ca un plămân
„planetar” care realizează o „expirație” și o „inspirație” în fiecare an, iar concentrația de CO2
variază în concordanță cu acest ritm de „respirație” al vegetației. Variația anuală, înregistrată
sistematic a concentrației de CO2 din atmosferă, revelează în mod evident importanța vegetației
(deci a plantelor și copacilor cu frunze verzi) pentru reducerea concentrației de CO2.

Corelația dintre concentrația de CO2 și temperatura medie a atmosferei
În figura alăturată este prezentată corelația dintre concentrația de CO2 și temperatură.

corelația dintre concentrația de CO2 și temperatură, în ultimii 350000 ani
http://www.southwestclimatechange.org/figures/icecore_records

Aceste curbe cu variații concordante, sugerează că există o problemă în ceea ce privește
emisiile de CO2 și sugerează existența unei dependențe între concentrația CO2 și problema
încălzirii globale.
În figura alăturată este prezentată variația temperaturii medii anuale pe glob, față de
temperatura medie din perioada 1860 – 2020.

Variația temperaturii medii anuale pe glob, față de media din perioada 1961 – 1990
https://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2021/01/2020_Global_Time_Series-1.png

În figura alăturată este prezentată distribuția pe globul pământesc a temperaturilor medii anuale
locale din anul 2020, față de temperatura medie din perioada 1951 – 1980.

Distribuția pe globul pământesc a temperaturilor medii anuale locale
https://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2021/01/2020_Global_Map.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/1880 -_Global_surface_temperature_-_heat_map_animation_-_NASA_SVS.webm

Se observă că în afara unor zone reduse, practic pe toată planeta, temperatura medie anuală este
mai mare decât media perioadei considerate de referință, iar imaginea este sugestivă pentru
„încălzirea globală” a planetei, aceasta fiind cea mai pronunțată în zonele celor doi poli.
În figura alăturată se prezintă scenariile de variație a temperaturii medii anuale a atmosfere,
corelat cu variațiile corespunzătoare ale emisiilor de CO2.

Scenariile de variație a temperaturii atmosfere, corelat cu variațiile emisiilor de CO2
https://ourworldindata.org/uploads/2018/04/Greenhouse-gas-emission-scenarios-01-798x550.png

Se observă că:
- În absența unor măsuri de reducere a emisiilor de CO2, până în anul 2100, temperatura
medie va crește cu (4.1 – 4.8) °C.
- În condițiile menținerii politicilor actuale de reducere a emisiilor de CO 2, temperatura
medie va crește cu (2.8 – 3.2) °C.
- În condițiile respectării angajamentelor și atingerii țintelor anunțate de reducere a
emisiilor de CO2, temperatura medie va crește cu (2.5 – 2.8) °C.
- Reducerea nivelului emisiilor până aproape de 0 în 2100, va permite creșterea
temperaturii medii cu 2 °C.
- Reducerea nivelului emisiilor până la 0 până în 2070 urmată apoi de reducerea
concentrației CO2 din atmosferă (emisii negative), va permite creșterea temperaturii
medii cu 1.5 °C.
Se observă că datorită concentrației actuale foarte mari a CO2 în atmosferă, temperatura medie
a atmosferei va continua să crească, inclusiv în cazul în care se va reuși încadrarea în cel mai
optimist scenariu.
Problema încălzirii globale este tratată pe larg în documentarul „An inconvenient truth” care a
câștigat premiul Oscar (la secțiunea documentare) în 2006.

https://www.youtube.com/watch?v=wnjx6KETmi4

Efecte ale încălzirii globale. Creșterea nivelului oceanelor
Datorită încălzirii globale, numeroase localități amplasate pe coastele oceanelor, ar putea
deveni nelocuibile din cauza creșterii nivelului apei oceanelor, determinată de topirea
ghețurilor de la cei doi poli.

https://www.youtube.com/watch?v=6tesHVSZJOg

15 orașe din SUA, aflate pe coastă, urmează să fie inundate permanent, până în anul 2050,
datorită creșterii nivelului oceanelor, iar 10 din acestea deja sunt la nivelul mării.
https://www.thetravel.com/15-usa-cities-that-will-be-underwater-by-2050-10-already-on-the-ocean-floor/

Miami, Florida

Miami. Foto 2018
https://insideclimatenews.org/sites/default/files/styles/opengraph_l
arge/public/tidal-flooding-miami_joe-raedelgetty.jpg?itok=4CbzURVP

Miami. 2020 Maree înaltă
https://www.youtube.com/watch?v=TwjxnMsYVX0&feature=you
tu.be

Miami. Foto 2020
https://media.wired.com/photos/593280cba3126458449956fd/191:
100/pass/495454545.jpg

Miami.
Simulare pt. creșterea nivelului oceanului cu 2.4 m
https://static.dezeen.com/uploads/2018/01/surging-seas-extremescenario-2100-climate-central-miami_dezeen.jpg

New York, New York

New York. Simulare
https://youtu.be/_zK6Grhp5Zk

New York. Manhattan. Simulare. 2014
https://miro.medium.com/max/6000/1*o6wfPRGgxFXWsgzdvrO
NQw.jpeg

Atlantic City, New Jersey

Atlantic City. Foto 2017
https://staging.pbs.org/newshour/app/uploads/2017/05/GettyImage
s-491317818-1024x681.jpg

Atlantic City. 2020 Maree înaltă
https://ccentralassets.s3.amazonaws.com/specialreports/ac/videos/
ArizonaAve.mp4

Boston

Boston. Schimbările climatice
https://youtu.be/z9Y1PLpu_p8

Boston.
Simulare. Scenariul extrem
https://static.dezeen.com/uploads/2018/01/surging-seas-extremescenario-2100-climate-central-boston_dezeen.jpg

Seattle, Washington

Seatle. Foto 2020
https://static.seattletimes.com/wpcontent/uploads/2020/02/163331-780x510.jpg

Seatle. 2019. Inunda ții
https://youtu.be/tELIUJgJ3Ls

New Orleans, Lousiana

New Orleans. Foto 2019
https://bloximages.newyork1.vip.townnews.com/nola.com/content
/tncms/assets/v3/editorial/2/f1/2f1268a6-1529-538f-be5d126e5944610c/5d65952086998.image.jpg?resize=1200%2C630

New Orleans. 2019. Inunda ții
https://youtu.be/w79_mTk_Vkc

Los Angeles, California

Los Angeles. Inunda ții
https://www.youtube.com/watch?v=mrvPIi0nabY

Los Angeles.
Simulare. Scenariul extrem
https://static.dezeen.com/uploads/2018/01/surging-seas-extremescenario-2100-climate-central-long-beach_dezeen.jpg

San Diego, California

San Diego. Inunda ții
https://cdn.abcotvs.com/dip/images/1150046_010716-lamboflood.jpg?w=800&r=16%3A9

San Diego. Inunda ții. 2020
https://youtu.be/q-taRpFNALo

Fort Lauderdale, Florida

Fort Lauderdale. Inundații
https://www.browardbeat.com/wp-content/uploads/2015/11/LasOlas-During-Flood.jpg

Fort Lauderdale. Inundații. 2020
https://youtu.be/4EmLu3FJ2NI

Honolulu, Hawaii

Honolulu (Waikiki). Inunda ții. 2020
https://youtu.be/rHBmcsnDqP8

Honolulu. Simulare. 2016
http://honolulumagazine-images.dashdigital.com/images/2016/1016/real-estate-flood-map.jpg?ver=1477103246

Efecte ale încălzirii globale. Reducerea cantității de apă dulce (potabilă)
Probleme legate de deficitul de apă (water stress) apar atunci când cererea de apă depășește
cantitatea disponibilă într-o anumită perioadă și locație, sau când calitatea slabă îi
restricționează utilizarea. „Water stress” este determinat de deteriorarea resurselor de apă dulce
din punct de vedere al cantității (supraexploatarea acviferelor, secarea râurilor etc.) și al calității
(eutrofizare sau transformarea în mlaștini, poluare cu materii organice, intruziune salină etc.).
În figura alăturată este prezentată o hartă a „water stress”.

Harta „water stress”
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Baseline_water_stress.jpg

În prezent, 2.6 miliarde de omeni (în 2018) sunt afectați de problema insuficienței apei potabile.
Unul din motivele reducerii cantități de apă disponibile, este reprezentat de topirea ghețarilor
din munți, care prezintă o pondere foarte importantă între sursele de apă potabilă. De exemplu
ghețarii din sudul Asiei, amplasați la peste 2000 m altitudine, alimentează cu apă bazinele
hidrografice ale unor râuri mari (Indu, Gange, Galben, Brahmaputra, Yangtze), care asigură
apa pentru 1.4 miliarde de locuitori reprezentând 18 % din populația planetei. Aproximativ
jumătate din populația planetei, respectiv 4 miliarde de oameni, suferă din cauza deficitului
sever de apă, cel puțin o lună pe an, iar cca. jumătate de miliard de oameni suferă din cauza
unui deficit sever de apă, pe toată durata anului. Aceste date se referă la anul 2017.

Problema topirii ghețarilor este abordată pe larg în documentarul „Chasing Ice”.

https://www.filmsforaction.org/watch/chasing-ice-2012/

Al doilea motiv al reducerii cantității de apă disponibile, este reprezentat de evaporare și de
evapotranspirație (evaporarea apei din sol). Evaporarea afectează suprafața apelor, iar creșterea
temperaturii aerului atmosferic, determină creșterea intensității evaporării apei. Unul dintre
efectele evaporării unei cantități de apă mai mari decât cea normală, este creșterea umidității
din aer. Umiditatea crescută determină apariția unor manifestări meteorologice mai intense
decât în mod normal (furtuni, tornade, uragane, etc.). Apa evaporată în exces din sol, de multe
ori nu se întoarce tot în locul din care s-a evaporat, de multe ori, aceasta ajunge sub formă de
ploaie, în ocean, iar umiditatea din sol scade treptat, ceea ce duce la înrăutățirea condițiilor
pentru agricultură. În figura alăturată este prezentată o imagine cu un teren uscat în urma
evaporări apei după o perioadă de secetă.

Teren uscat, datorită evaporării apei
https://scied.ucar.edu/sites/default/files/images/long-content-page/drought_noaa.jpg

Cape Town, Africa de Sud
Cape Town, un oraș cu cca. 4 milioane de locuitori, este primul mare oraș din lume care a fost
amenințat în 2017 – 2018 să rămână fără apă. Localitatea este alimentată cu apă din 6 lacuri de
acumulare, care după o perioadă de 3 ani secetoși, aproape au secat, nivelul apei ajungând
aproape de 13.5% din capacitatea nominală.
În figura alăturată sunt prezentate locațiile barajelor care formează lacurile de acumulare din
vestul Cape Town.

Amplasamentul celor 6 baraje și lacuri artificiale din care este alimentat cu apă Cape Town
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Cape_Water_map_dams.png/411px -Cape_Water_map_dams.png

Criza apei a fost atât de severă încât la începutul anului 2018, primarul orașului a anunțat că
ziua în care nivelul apei din lacurile de acumulare, va scădea sub 13.5 %, urma să fie 21 aprilie,
respectiv peste 90 zile de la data anunțului. Acea zi a fost numită „Day zero”. În figurile
alăturate sunt prezentate curbele de variație a nivelului apei din lacurile de acumulare, conform
previziunilor de la data anunțului și evoluția care a urmat a nivelului apei.

https://kcaw-org.s3.amazonaws.com/wpcontent/uploads/2018/02/Cape_Town_water_graph.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Cap
e_Town_water_graph_Jan_2018.svg/1200pxCape_Town_water_graph_Jan_2018.svg.png

Nivelul estimat și care a urmat, al apei din lacurile de acumulare din zona Cape Town
Măsurile drastice de raționalizare a consumului de apă au permis treptat întârzierea prognozei
pentru atingerea „Day zero”, până la începutul sezonului ploios, care în acel an a avut nivelul
precipitațiilor la valoarea medie multianuală, ceea ce a permis creșterea nivelului apei și
decalarea „Day zero” pe termen nelimitat.

https://youtu.be/orhC83o-S1Q

https://youtu.be/J9tF4vEHjaE

Câteva dintre măsurile de reducere a consumului de apă care au fost promovate:
- Reducerea consumului la 50 l/persoană/zi (în Anglia consumul mediu de apă este de 3
ori mai mare /150 litri/, iar în SUA este de 6 ori mai mare /300 litri/)
- Monitorizarea și afișarea publică a consumurilor de apă ale tuturor familiilor
- Creșterea prețului apei pentru consumatorii care înregistrau consumuri mari
- Interzicerea consumurilor de apă necritice (piscine, spălatul mașinilor, grădinărit, etc.)
- Transferul apei din rezervele agricultorilor din regiune, în sistemul de alimentare cu apă
- Inițierea unor proiecte de realizare a unor foraje pentru alimentarea cu apă din pânza
freatică, aflată la mare adâncime (unele nu au putut fi implementate din cauza
problemelor logistice și tehnice)
- Organizarea a 200 puncte de distribuție a apei aduse în cisterne de la mare distanță,
fiecare din acestea deservind câte 20000 locuitori
- Înființarea în cadrul companiilor a unor concursuri „Dirty shirt challenges”, care
reprezentau provocări pentru a vedea cine rezistă mai multe zile fără să-și spele cămașa
- Formarea de cozi lungi de așteptare pentru colectarea apei de la izvoarele naturale
situate în zone destul de îndepărtate. Datorită certurilor și bătăilor dintre localnici,
poliția a interzis accesul în cele mai populare astfel de locații
În figura alăturată se prezintă instrucțiuni pentru cum poate fi utilizată rația de 50 l/persoană/zi.
Asemenea informații erau distribuite în diferite forme în perioada crizei severe de apă.

Instrucțiuni pentru utilizarea rației de 50 l/persoană/zi
https://inm-baobab-prod-eu-west1.s3.amazonaws.com/public/inm/media/2018/01/24/iol/402/26804553_1630820176953241_4528142000244636070_n.jpg

Chennai, India
Chennai este al șaselea oraș din India cu peste 8 milioane de locuitori (10.9 milioane în 2020),
respectiv cât New York și în 19 iunie 2019, oficialitățile au declarat că a fost atinsă „Day zero”,
respectiv ziua în care au secat complet toate cele 4 lacuri care alimentau orașul. La această
criză au contribuit și 2 ani succesivi de secetă (2017 și 2018), cu deficit de precipitații inclusiv
în perioadele musonice. În prezent, locuitorii sunt alimentați cu apă din cisterne. În India, peste
600 milioane de locuitori, sunt afectați de lipsa apei.
În figurile alăturate sunt prezentate două imagini succesive a 3 lacuri din care era alimentat cu
apă orașul Chennai.

31 Mai 2018

19 Iunie 2019 „Day zero”

Imagini succesive a 3 lacuri din care era alimentat cu apă orașul Chennai
https://thumbs-prod.si-cdn.com/xQLLY9IZaWVCLy9xmbxYrBiU01w=/420x240/https://public-media.si-cdn.com/filer/f6/59/f659c2772d0d-4353-babd-a7f3df73a882/chennai.gif

În figura alăturată este prezentată cu populația din Chennai, care se aprovizionează cu apă dintro cisternă.

Populația care se aprovizionează cu apă dintr-o cisternă, în Chennai (2019)

Mexico City, Mexic
Mexico City este situat într-o regiune fără surse de apă de suprafață (râuri și lacuri). Un acvifer
amplasat subteran asigură cca (60 - 70) % din consumul de apă al orașului. Criza apei provine
din faptul că bilanțul apei din acest acvifer este negativ, cantitatea de apă consumată este mai
mare decât cea care alimentează acviferul. În pus, starea tehnică a sistemului de distribuție a
apei este precară și cca. 40 % din apa care intră în sistem se pierde. În toamna anului 2018,
distribuția apei a fost întreruptă pentru o săptămână. În figura alăturată este prezentată cu
populația din Mexico City, care se aprovizionează cu apă dintr-o cisternă.

Populația care se aprovizionează cu apă dintr-o cisternă, în Mexico City (2018)
Cairo, Egipt
Principala sursă de apă a orașului Cairo este râul Nil, care asigură 97 % din necesarul de apă
al întregii țări. Datorită creșterii rapide a populației (de la 9.12 milioane în 2011 la 20.9
milioane în 2020) și deci datorită creșterii rapide a necesarului de apă, ONU estimează că orașul
va intra într-o criză severă de apă până în anul 2025. În plus, managementul deficitar al
deșeurilor și al apelor uzate, reprezintă surse importante de poluare a Nilului.
În figura alăturată este prezentat un exemplu de poluare a Nilului.

Poluarea Nilului în Cairo (2015)

Tokyo, Japonia
În Tokyo există două sezoane ploioase, care durează câte două luni fiecare (sezonul musonului
și sezonul taifunului). Dacă în unul din cele două sezoane cantitatea de precipitații este sub
medie, orașul începe să sufere de lipsa apei. În Tokyo, care împreună cu suburbiile are cca. 35
milioane de locuitori, se manifestă câte un sezon secetos, cam odată la 10 ani.
Între octombrie 1961 și martie 1965 a existat o perioadă de 42 luni cu restricții la consumul de
apă.
Sistemul de distribuție a apei din Tokyo are cca. 25.6 km și este foarte eficient, dar
municipalitatea este preocupată să reducă și mai mult pierderile existente.
Există 750 de clădiri publice și private, care au sisteme de captare a apei pluviale.
În 2014, Tokyo a fost desemnat cel mai mare oraș din lume aflat în criză de apă.
Jakarta, Indonezia
Indonezia se confruntă cu un nivel ridicat de poluare a apei. Cca. 70 % din apele țării sunt
extrem de poluate. Sistemul de distribuție a apei din Jakarta, deservește doar cca. 50 % din
populația orașului (10.9 milioane în 2019). În plus, 40 % din suprafața orașului, este sub nivelul
mării și orașul se scufundă cu cca. (7 - 20) cm pe an, ceea ce amenință accesul la apa din pânza
de apă freatică. Populația care nu este racordată la sistemul de distribuție a apei, se
aprovizionează cu apă preluată cu pompele din subteran (cișmele), iar apa extrasă este adesea
contaminată, datorită managementului deficitar al apelor uzate.
În figurile alăturate sun prezentate un exemplu de scufundare a solului și unul de poluare a
apei.

Solul se scufundă

Poluarea apei

https://media.wired.com/photos/5cc8e4bd2c90a35c66b7d9ac/191:
100/w_2400,h_1256,c_limit/jakarta-1139360716.jpg

https://i1.wp.com/www.circleofblue.org/wpcontent/uploads/2018/02/Jakarta_slumhome_21.jpg?fit=2560%2C1920&ssl=1

Sao Paulo, Brazilia
Sao Paulo (22 milioane de locuitori) a trecut prin cea mai are criză a apei în 2014, când nivelul
apei din lacurile de alimentare a scăzut la 3 % din capacitatea nominală, pentru o perioadă de
20 zile, iar experții avertizează că este posibilă o nouă criză. În prezent, apa din lacurile care
alimentează orașul cu apă este poluată și nivelul acestora a scăzut cu 31 %, o cauză importantă
fiind defrișarea Amazonului.
În figurile alăturate este prezentată scăderea nivelului apei dintr-un lac utilizat pentru
alimentarea cu apă a orașului Sao Paulo, în 2014.

Scăderea nivelului apei într-un lac utilizat pentru alimentarea cu apă a orașului Sao Paulo
https://climatecrock.files.wordpress.com/2015/02/saopaulolandsat.jpg

Beijing, China
Într-un raport privind calitatea apei din 2017 al Greenpeace East Asia, se arată că cca. 40 %
din apa utilizată în Beijing este poluată peste limitele admise. În plus, orașul se scufundă cu
cca. 4 cm pe an, ceea ce periclitează posibilitatea de alimentare cu apă freatică.
În figura alăturată este prezentat un exemplu de poluare a apei în Beijing.

Poluarea apei în Beijing (2017)
https://pbs.twimg.com/media/C66Th1AWYAA8Arh.jpg

Melbourne, Australia
Melbourne (4.9 locuitori în 2019) a suferit „seceta mileniului” în perioada 1997 – 2007, cea
mai devastatoare secetă din istoria sa. Sistemul de alimentare cu apă este în pericol, deoarece
cea mai mare parte a captărilor de apă sunt situate în păduri, iar în zonă au avut loc defrișări
masive. Se estimează că Melbourne va ajunge din nou în criză de apă până în anul 2050.
În figura alăturată este prezentat un sistem de captare a apei din zona Melbourne, rămas fără
apă în 2007.

Sistem de captare a apei din zona Melbourne, rămas fără apă în 2007
https://sl.sbs.com.au/public/image/file/06bd292b-e63b-4d98-a6c9-9b4c60868b1f

Londra, Anglia
Londra se confruntă cu o criză de apă, datorită creșterii rapide a populației, care a condus și la
creșterea nivelului de poluare a Tamisei, precum și datorită numeroaselor probleme ale
sistemului de conducte pentru distribuția apei, care este învechit. Se estimează că întreaga
Anglie se va confrunta cu o criză a apei în următorii 25 ani, în special datorită reducerii
constante a nivelului precipitațiilor.
În figura alăturată este prezentat un exemplu de avarie a sistemului de distribuție a apei, care
are porțiuni cu o vechime mai mare de 100 ani.

Avarie a sistemului de distribuție a apei, cu vechime mai mare de 100 ani
https://i0.wp.com/images.theconversation.com/files/220131/original/file-20180523-51135-yhs8tn.jpg?w=696&ssl=1

Efecte ale încălzirii globale. Probleme ecologie ale încălzirii apei oceanelor
Odată cu încălzirea globală, ca urmare a topirii ghețurilor în regiunile polare, radiația solară se
manifestă diferit sub următoarele aspecte:
- este reflectată în mai mică măsură înapoi în atmosferă (efectul fiind datorat gheții și
zăpezii, iar suprafața acestora se reduce)
- este absorbită în mai mare măsură de apa oceanelor (ceea ce produce încălzirea
suplimentară a acestora)
În urma creșterii temperaturii apei oceanelor apar probleme ecologice importante, cea mai mare
fiind reprezentată de moartea recifurilor de corali, care sunt foarte sensibili la creșterea
temperaturii apei, ceea ce atrage distrugerea completă a ecosistemelor marine, bazate pe corali.
Problema creșterii temperaturii apei oceanelor și e efectelor ecologice catastrofice, este
abordată în două documentare științifice: „Chasing coral” și „Mission blue”.

https://www.youtube.com/watch?v=aGGBGcjdjXA

https://player.vimeo.com/video/139761200

Tehnologii recomandate pentru producerea energiei
Tehnologiile energetice care pot fi recomandate, trebuie să prezinte:
- Emisii specifice (raportate la unitatea de cantitate de energie produsă) de CO 2 cât mai
reduse
- Siguranță în exploatare cât mai ridicată

CO2 emissions [Millions t]

La nivel mondial, cele mai importante emisii de CO2 sunt datorate producției de energie și de
materiale. În figura alăturată, sunt prezentate cele mai importante surse ale emisiilor de CO 2,
până în anul 2018.
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Cele mai importante surse ale emisiilor de CO2
https://ourworldindata.org
https://ourworldindata.org/grapher/co2-emissions-by-fuel-line?time=earliest..latest

Singura perioadă în care petrolul a depășit cărbunele din punct de vedere al emisiilor de CO2,
a fost perioada 1970 – 2005, în rest, cele mai mari cantități de CO2 s-au datorat arderii
cărbunelui. Această situație se menține și în prezent. Figura nu conține informații referitoare la
emisiile datorate arderii biomasei.
Este evident, că pentru reducerea emisiilor de CO2, în primul rând trebuie redus consumul
de combustibili fosili.

În figura alăturată se prezintă atât nivelul emisiilor specifice (raportat e la unitatea de cantitate
de energie produsă) de CO2 cât și gradul de siguranță pe care îl prezintă utilizarea fiecărei surse
de energie disponibile în prezent.

Nivelul emisiilor specifice de CO2 cât și gradul de siguranță al fiecărei surse de energie
https://ourworldindata.org/uploads/2020/02/Safest-source-of-energy-2048x1942.png

Se observă că atât cele mai ridicate nivele de emisii specifice, cât și rata deceselor datorate
accidentelor și poluării, corespund utilizării cărbunelui și a petrolului, acestor combustibili
corespunzându-le și cele mai mari ponderi în producția de energie: 27 %, respectiv 34 %, adică
luate împreună 61 %.
Gazului natural îi corespunde al treilea nivel din punct de vedere al emisiilor specifice, dar un
grad de siguranță ceva mai ridicat, cu rata deceselor datorate accidentelor și poluării, mai
scăzută.
Biomasa prezintă al patrulea nivel ridicat al emisiilor specifice (mai reduse decât cazul gazului
natural), dar un grad de siguranță mai redus al industriei în ansamblu, față de gazul natural.

Cele mai reduse nivele ale emisiilor specifice de CO2, corespund utilizării surselor regenerabile
de energie (apa, soarele și vântul), dar și energiei nucleare. Aceleași surse de energie prezintă
și cea mai mare siguranță. Surprinzător, din categoria celor mai sigure surse de energie face
parte și energia nucleară, căreia îi este totuși asociată problema producerii de deșeuri
radioactive.
În urma analizării informațiilor prezentate, cele mai potrivite soluții pentru reducerea
emisiilor de CO2, sunt reprezentate de utilizarea surselor regenerabile de energie (apă, soare
și vânt), dar și a energiei nucleare.
Problema energiei consumate pentru producerea echipamentelor
O problemă destul de controversată, dar foarte importantă și care nu poate fi neglijată, este cea
reprezentată de consumul ridicat de energie pentru fabricarea echipamentelor capabile să
producă energie din surse regenerabile.
Exemplul colectorilor fotovoltaici
Pentru construcția colectorilor fotovoltaici sunt utilizate în primul rând următoarele materiale:
- Celulele fotovoltaice conectate în serie (care produc energia electrică)
- Sticlă cu conținut redus de fier (temperată termic pentru creșterea rezistenței)
- Cadrul din aluminiu (care asigură rezistența mecanică)
Într-adevăr, producția tuturor acestor materiale este energofagă (necesită consum ridicat de
energie).
Producția acestor materiale ridică și probleme ecologice (în special în cazul celulelor
fotovoltaice și a aluminiului), pentru extragerea materiilor prime necesare:
- cuarț pentru fabricarea celulelor fotovoltaice
- bauxită pentru fabricarea aluminiului
- combustibili pentru topirea acestor materii prime
Din procesele de fabricație a acestor materiale rezultă deșeuri.
- În cazul celulelor fotovoltaice, cristalele de siliciu utilizate efectiv la construcția
acestora, reprezintă aproximativ 50 % din materia primă utilizată, iar restul reprezintă
pierderi, respectiv deșeuri de producție.
- În cazul aluminiului, în procesul de fabricație, se utilizează sodă caustică, iar prin
turnare se produce zgură.
Procesele de fabricație a acestor materii prime și materiale, sunt asociate și cu contaminarea
sau poluarea apei tehnologice utilizate în aceste procese.
Având în vedere aceste aspecte, într-adevăr producția energiei din surse regenerabile, nu mai
pare la fel de curată și ecologică, cum este mediatizată.

Acest aspect este tratat pe larg în documentarul „Planet of the Humans”.

https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE

Problemele menționate, sunt specifice pentru orice procese industriale de producere a
oricăror tipuri de materiale care sunt înglobate în orice produse industriale, astfel că aceste
probleme nu sunt asociate doar cu procesele industriale de fabricare a echipamentelor necesare
pentru producerea energiei din surse regenerabile. Modul în care sunt fabricate toate
materialele și produsele industriale, reprezintă o problemă foarte importantă a felului în care
omenirea exploatează resursele limitate ale planetei, dar această problemă nu va fi dezvoltată
mai mult.
Referitor la consumul de energie necesar pentru fabricarea colectorilor fotovoltaici, acesta este într-adevăr foarte
ridicat, dar considerând un randament de 12 % și durata medie de funcționare de 6 ore pe zi, aceste echipamente
produc aceeași cantitate de energie care s-a utilizat pentru fabricarea lor, în cca. 8.5 ani (Pra et al., 2015). Acest
interval lung de timp și această caracteristică importantă a colectoarelor fotovoltaice, nu trebuie neglijată. Totuși,
având în vedere că durata de viață estimată a colectorilor fotovoltaici este de cca. 25 ani, înseamnă că timp de
16.5 ani (minim 15 ani, dacă se ține seama și de reducerea performanțelor în timp), acestea sunt capabile să
producă energie cu adevărat curată, fără emisii de CO2. În concluzie, deși producția colectoarelor fotovoltaice
este puternic energofagă, raportat la perioada de viață a acestora, aceste echipamente sunt capabile să producă
energie curată, fără emisii de CO2, aproape 2/3 din durata de viață, dacă se ține seama de energia consumată în
procesul de fabricație. În conformitate cu acest studiu, colectoarele fotovoltaice, pot produce pe durata vieții
aproximativ de 3 ori mai multă energie decât se consumă la fabricarea acestora.

Exemplul turbinelor eoliene
Pentru construcția turbinelor eoliene, se utilizează de asemenea materiale și procese
energofage. În plus, și în cazul acestor echipamente, procesele de fabricație ridică probleme
ecologice, de gestionare a deșeurilor produse, etc. (ca și în cazul oricăror produse industriale,
așa cum s-a arătat anterior).
Într-un studiu pentru clarificarea problemei raportului dintre energia produsă pe durata vieții turbinelor eoliene și
energia consumată pentru fabricarea acestora, denumit „raport de recuperare a energiei” (energy return of
investment - EROI), în urma investigării datelor aferente a 119 turbine, raportate în 50 de studii științifice publicate
în perioada 1977 - 2007, s-a determinat că turbinele eoliene produc pe durata vieții de cca. 25 ori mai multă energie
decât se consumă pentru fabricarea acestora, iar acest raport este cu atât mai mare cu cât puterea instalată a
turbinelor este mai mare (Kubiszewsky et al., 2010).
În tabelul alăturat sunt prezentate valorile „raportului de recuperare a energiei” (RRE), pentru mai multe tipuri de
tehnologii de producerea energiei din diverse resurse, valorile fiind indicate în același studiu.
Sursa de energie
„Raportul de recuperare a energiei” (RRE)
Eoliană
25.2
Nucleară
15.8
Hidraulică
12.0
Geotermală
11.0
Solară (termic)
9.0
Cărbune
8.0
Solară (fotovoltaic) *
6.5
* Se constată creșterea RRE în ultimii ani

Problema sistemelor solare termice pentru producerea electricității
Spre deosebire de celelalte sisteme pentru producerea energiei din surse regenerabile, sistemele
solare termoenergetice (destinate producerii electricității), sunt „asistate” de sisteme bazate pe
gaz natural. De fapt, în aceste sisteme „hibride”, ponderea electricității produse din gaz este
mult mai mare decât cea a electricității produse din energie solară.
Exemplul centralei solare de la Ain Beni-Mathar, Maroc.
În figura alăturată este prezentată locația centralei termoenergetice solare, bazată pe colectori
solari cu concentratori parabolici.

Site-ul (locația) centralei termoenergetice solare de la Ain Beni-Mathar, Maroc (Google maps)
Colectorii solari termici cu concentratori parabolici, dispuși în rânduri paralele, sunt vizibili în
imagine, suprafața ocupată de acești colectori este de 183120 m 2, iar temperatura uleiului
diatermic furnizat de colectori este de 390 °C.

Această centrală termoenergetică are funcționarea bazată pe două turbine pe gaz cu puterea
instalată de 150 MW fiecare. Gazele de ardere evacuate din cele două turbine pe gaz, produc
abur care antrenează o turbină pe abur cu puterea instalată de 172 MW. Cele două turbine pe
gaz și cazanele recuperatoare în care se produce aburul supraîncălzit, sunt vizibile în centrul
figurii alăturate.

Turbinele pe gaz și cazanele recuperatoare ( Google maps)
Puterea electrică totală instalată, care poate fi produsă din gaz natural este de 472 MW.
Sistemul solar termic poate produce o putere termică maximă de cca. 130 MW, care poate
contribui la producerea a cca. (30 – 35) MW electrici. Astfel, ponderea puterii electrice produse
de sistemul solar termic, este de maxim (7 – 7.5) % din puterea electrică a întregului sistem.
Evident, pe timpul nopții instalația funcționează numai pe gaz natural.
Situația acestei centrale termoenergetice „solare” este asemănătoare, sau identică cu a marii
majorități a acestor unități energetice, care de fapt reprezintă centrale termoenergetice pe gaz
natural, fiind doar „asistate” de energia solară și fiind sisteme solare, doar cu numele, deoarece
electricitatea „solară” reprezintă sub 10 % din totalul produs de această investi ție.

Fuziunea, o promisiune pentru viitor
Fuziunea nucleară este o reacție nucleară în urma căreia două sau mai multe nuclee se
ciocnesc cu viteză foarte mare și se unesc formând un nou tip de nucleu atomic. Uneori, energia
necesară inițierii acestui proces este asigurată printr-o presiune “de lucru” foarte mare. (de
exemplu în interiorul stelelor, această presiune este asigurată de gravitația foarte mare
determinată de masa acestora).
Prin fuziunea (unirea nucleelor) mai ușoare decât fierul se produce mai multă energie decât
este necesară pentru formarea de legături la nivelul noului nucleu format. În consecință, prin
fuziunea nucleelor “ușoare”, se poate obține energie.
Observație: Pentru fuziunea (unirea nucleelor) mai grele decât fierul, în vederea realizării legăturilor necesare
menținerii coeziunii noilor nuclee, este necesar aport (consum) energetic din exterior.

În figura alăturată este prezentată o schemă a reacției de fuziune dintre un atom de deuteriu
(H2) (izotop al hidrogenului având nucleul format dintr-un proton și un neutron ) și unul de tritiu (H3) (izotop
al hidrogenului având nucleul format dintr-un proton și doi neutroni), în urma căreia se formează un atom
de He4 (izotop al heliului având nucleul format din doi protoni și doi neutroni). Din reacție rezultă și un
neutron.

Schema reacției de fuziune dintre deuteriu (H2) și tritiu (H3)

Cantitatea de energie produsă este de 17.59 MeV = 2.8·10-12 J și este în concordanță cu ecuația lui Einstein,
având în vedere pierderea de masă în urma reacției de fuziune
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fusion

Primul experiment de fuziune artificială a fost realizat în 1932 de către Mark Oliphant (1901
- 2000), în laboratorul de fizică nucleară „Cavendish” de la Universitatea Cambridge. În cadrul
experimentului a fost realizată „bombardarea” unor atomi de deuteriu, cu alți atomi de deuteriu
care au fost accelerați în prealabil. Unii dintre acești atomi au fuzionat, formând heliu, iar în
aceste reacții s-a produs o importantă cantitate de energie, proporțională cu pierderea de masă
constatată în urma fuziunii, conform ecuației lui Einstein: E=m·c 2.

În figura alăturată est prezentată o placă aniversară pe sediul laboratorului, amplasată la
împlinirea a 100 de ani de la înființare, în 1904.

Placă aniversară la 100 de ani de la înființarea laboratorului (în 1974)
Principala problemă a controlării fuziunii artificiale, este reprezentată de temperatura extrem
de ridicată care este necesară asigurării condițiilor necesare pentru ca reacțiile să poată avea
loc (de ordinul a 100 milioane K – de 6 ori mai ridicată decât în miezul soarelui). La aceste temperaturi
hidrogenul (deuteriul) nu se mai găsește sub formă de gaz ci de plasmă. Este evident că nici un
material nu rezistă la aceste temperaturi, astfel încât pentru menținerea plasmei s-a găsit soluția
utilizării unui câmp magnetic.
Singura „aplicație” a fuziunii produse artificial, este reprezentată de bomba cu hidrogen. În
figura alăturată este prezentată explozia primei bombe cu hidrogen, a cărei nume de cod a fost
“Ivy Mike” (1 noiembrie 1952).

Explozia primei bombe cu hidrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/File:IvyMike2.jpg

În bomba cu hidrogen, pentru a se putea realiza reacția de fuziune dintre atomii de hidrogen
(deuteriu și tritiu), în urma căreia se formează heliu și mai ales o enormă cantitate de energie,
este necesară în prealabil, declanșarea unei reacții de fisiune (rupere) a uraniului sau
plutoniului, pentru a se atinge temperatura necesară fuziunii. Energia rezultată în urma fuziunii
este eliberată în scop distructiv.

Colaborarea internațională în vederea obținerii energiei prin fuziune, a devenit posibilă după
1950, când cercetările desfășurate până atunci în secret, mai ales în Marea Britanie, SUA și
URSS, au arătat că nu există aplicații militare ale fuziunii controlate. După 1970, SUA a decis
ca toate eforturile de cercetare să fie orientate pentru dezvoltarea echipamentului tokamak,
conceput în URSS sub forma unui magnet toroidal pentru menținerea și controlarea plasmei
ionizate aflate la baza reacției de fuziune.
Unul dintre cele mai importante proiecte de cercetare științifică, având ca scop obținerea de
energie cu ajutorul fuziunii, pentru utilizare pașnică, este ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor) (http://www.iter.org). Proiectul este realizat în colaborare de numeroase
țări: Uniunea Europeană, SUA, Japonia, Rusia, China, Coreea de Sud și India. Reactorul de
fuziune ITER a fost proiectat să producă 500 MW de energie finală și va consuma cca. 50 MW
pentru inițierea reacțiilor de fuziune.
Construcția complexului ITER a început în anul 2013, costul construcției ajungând acum la 16
miliarde USD, de aproape 3 ori mai mult decât se preconizase inițial. Se estimează că
experimentele de fuziune cu deuteriu-tritiu ar trebui să înceapă în 2027.
Proiectul contribuie la implementarea rezultatelor obținute în zeci de ani de cercetări, într-o
instalație experimentală, care urmărește să demonstreze fezabilitatea unor asemenea proiecte,
înainte de construirea pe scară largă a unor instalații comerciale.
În figurile alăturată sunt prezentate o schemă a principiului de funcționare a reactorului prin
fuziune ITER, respectiv un model 3D al reactorului prin fuziune ITER.

Schema principiului de funcționare a ITER
http://news.bbc.co.uk/nol/shared/spl/hi/pop_ups/05/sci_nat_iter___t
he_next_generation_fusion_reactor/img/1.jpg

Imagine virtuală a reactorului prin fuziune ITER
http://tempest.das.ucdavis.edu/pdg/ITER_Website/ITER01.jpg

Un reactor pentru fuziune controlată de același tip este în fază avansată de realizare și în China.
În anul 2019, se menționa că reactorul ar trebi să devină operațional în 2021.

Scurt documentar despre progresele din China în domeniul fuziunii
https://youtu.be/t9XCEwC4tDM

În prezent, universitatea MIT din Boston și compania de tip spinoff Commonwealth Fusion
Systems, colaborează pentru realizarea unui nou tip de reactor nuclear pentru fuziune, denumit
Smallest Private-Funded Affordable Robust Compact (SPARC). Acest proiect a început în
2018, iar reactorul ar trebui să devină operațional în 2025.
Elementul inovativ din cadrul proiectului, este reprezentat de utilizarea unor magneți realizați
din materiale superconductoare la temperaturi ridicate (high-temperature superconducting
magnets), care au devenit disponibili mult după începerea proiectului ITER. În plus, acești
magneți sunt capabili să dezvolte un câmp magnetic mult mai puternic (21 Tesla, față de 12
Tesla în cazul magneților ITER).
În figurile alăturate sunt prezentate o imagine virtuală a noului reactor SPARC și un link la
un interviu cu directorul laboratorului pentru studiul plasmei de la MIT.

Imagine virtuală a noului reactor SPARC

Interviu despre reactorul SPARC

https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/8bkMzymXwKSTkGH7kq4NNj1024-80.jpg.webp

https://youtu.be/umsF52oc6Ng

Datorită magneților mai puternici, diametrul miezului noului tip de reactor poate fi de 3 ori mai
mic decât al reactorului ITER (adică 2 m în loc de 6 m), iar volumul miezului poate fi de 60 70 ori mai mic decât al reactorului ITER. Aceste reduceri dramatice ale dimensiunilor, sunt
evident însoțite de reducerea dramatică a costurilor, motiv pentru care se estimează că noul
proiect va fi un succes.

O scurtă prezentare a laboratorului de cercetare a plasmei de la MIT, este disponibilă într-un
scurt reportaj.

Reportaj despre laboratorul de cercetare a plasmei de la MIT
https://youtu.be/nkMM61e8Ajw

Câteva dintre marile avantaje ale utilizării reacției de fuziune pentru producerea energiei sunt:
- Nu produce emisii de CO2 și nici alte gaze cu efect de seră
- Reacția produce căldură care poate fi utilizată pentru producerea de abur, iar aceasta
poate fi convertită în electricitate prin tehnologii convenționale, fără a fi necesare
modificări ale sistemului de transport a energiei electrice
- Tehnologia este sigură (condițiile de menținere a reacției de fuziune sunt foarte dificil
de menținut și orice problemă tehnică duce la răcirea plasmei și întreruperea reacțiilor
de fuziune – propagarea necontrolată a reacțiilor de fuziune nu este posibilă, ca în cazul
accidentelor de la Cernobîl și Fokushima)
- Nu există aplicații militare ale reacțiilor de fuziune controlată
- Nu produce deșeuri radioactive

Considerații finale
În prezent, omenirea se găsește într-un moment caracterizat prin
- creșterea rapidă a populației
- dezvoltare accelerată bazată pe exploatarea extensivă a resurselor disponibile
- necesar tot mai accentuat de energie datorat celor doi factori menționați anterior
- energia necesară este produsă prin tehnologii bazate pe combustibili fosili
- tehnologiile energetice existente sunt caracterizate prin emisii ridicate de CO 2
- concentrația gazelor cu efect de seră din atmosferă determină încălzirea globală
- efectele încălzirii globale sunt tot mai vizibile și mai severe:
- creșterea nivelului oceanelor
- încălzirea apei oceanelor cu efecte ecologice distructive (catastrofale)
- reducerea disponibilului de apă potabilă
- fenomene meteorologice extreme tot mai dese și mai devastatoare
- actualul model de dezvoltare economică și socială a omenirii este nesustenabil
Una din soluțiile posibile pentru diminuarea acestor efecte, este reprezentată de utilizarea
surselor regenerabile de energie.
O posibilă soluție pentru rezolvarea problemei energetice, este reprezentată de utilizarea
energiei nucleare produse prin reacții de fuziune.

