Mugur BĂLAN

TRECEREA SPRE SISTEME ENERGETICE INTELIGENTE
Materialul prezintă o viziune privind trecerea de la sistemele energetice clasice, spre un
concept energetic nou, apărut şi în curs de implementare în Danemarca (și treptat în toată
UE), respectiv spre sisteme energetice inteligente (SEI), care utilizează 100% surse
regenerabile de energie. Acest concept este promovat de Universitatea Aalborg din
Danemarca, este bazat în exclusivitate pe tehnologii existente şi are ca orizont de
implementare, anul 2050.
În figura alăturată este prezentată schema simplificată de principiu a sistemelor energetice
clasice, bazate pe utilizarea combustibililor fosili.
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Schema de principiu a sistemelor energetice clasice, bazate pe combustibili fosili
Aceste sisteme sunt caracterizate prin faptul că sunt bazate integral pe energia (chimică)
înglobată în combustibilii fosili, în principal cărbune, petrol şi gaze naturale. Energia
înglobată în combustibilii fosili, este eliberată sub formă de căldură, prin ardere, iar aceasta
este convertită în lucru mecanic (pentru mobilitate) sau electricitate.
În figurile alăturate sunt prezentate câteva exemple de:
- Metode de extragere a combustibililor fosili
- Tehnologii de conversie a energiei din combustibili, în forme utilizabile de energie
- Utilizările finale ale diverselor forme de energie utilă

Extracţie cărbune

Extracţie gaze naturale
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Metode de extragere a combustibililor fosili
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Cazane

Tehnologii de conversie e energiei din combustibili, în forme utilizabile de energie
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Utilizările finale ale diverselor forme de energie utilă
Tehnologiile clasice de conversie a energiei chimice înglobate în combustibili, sunt
caracterizate prin emisii de CO2, cel mai cunoscut gaz cu efect de seră, care este responsabil
în cea mai mare măsură de încălzirea globală, unul din fenomenele pentru combaterea căruia
sunt necesare eforturi şi măsuri urgente la nivel mondial.
Există o flexibilitate foarte redusă în ceea ce priveşte utilizarea formelor finale de energie
obţinute. Astfel, cel mult se utilizează uneori electricitatea pentru producerea de căldură, dar
în principiu, utilizarea formelor de energie obţinute este individuală şi nu există interacţiuni
între formele finale de energie.
Una dintre problemele sistemelor energetice clasice, este că în contextul creşterii populaţiei şi
a activităţii economice, cresc şi consumurile energetice, deci creşte şi consumul de
combustibili fosili, în contextul în care disponibilitatea acestora este limitată, deci este
previzibilă epuizarea la un moment dat a resurselor de combustibili fosili, ceea ce reprezintă
unul din motivele pentru înlocuirea acestor sisteme.
Sistemele energetice clasice, au stat la baza dezvoltării societăţii umane, începând din jurul
anului 1760, cu perioada dezvoltării industriale şi a durat până aproximativ la sfârşitul
secolului XX, în jurul anilor 1990.
În prezent, în numeroase ţări ale lumii şi în primul rând în Uniunea Europeană, există planuri
şi iniţiative de reducere a utilizărilor combustibililor fosili, în favoarea surselor regenerabile
de energie, în toate domeniile, ceea ce permite trecerea spre sisteme energetice inteligente.
În Directiva 2010/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind eficienţa
energetică se arată: „Uniunea se confruntă cu provocări fără precedent cauzate de dependența crescândă
față de importurile de energie și de cantitatea redusă de resurse energetice, precum și de necesitatea de a
limita schimbările climatice și de a depăși criza economică”.
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Prima etapă a tranziţiei spre sisteme energetice inteligente
Prima etapă a tranziţiei spre sisteme energetice bazate pe surse regenerabile de energie,
constă în înlocuirea parţială a utilizării combustibililor fosili cu combustibili bioenergetici
(biocombustibili).
Această măsură a început să fie implementată în jurul anilor 1990.
În figura alăturată este prezentată prima etapă de trecere spre SEI.
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Schema de principiu a sistemelor energetice după prima etapă de trecere spre SEI
În figura alăturată este prezentată o imagine preluată de pe site-ul Departamentului pentru
Energie al guvernului SUA, realizată pentru a sugera posibilitatea utilizării combustibililor
bioenergetici (biocombustibili), pentru transport sau producerea de electricitate şi căldură.

Sugestie privind utilizări posibile ale combustibililor bioenergetici
Soluţia utilizării combustibililor bioenergetici este limitată, deoarece suprafeţele disponibile
pentru culturile energetice sunt limitate şi deoarece există o dispută nerezolvată asupra
destinaţiei terenurilor agricole, respectiv pentru cultivarea plantelor care să producă hrana
unei populaţii în continuă creştere, sau pentru cultivarea plantelor energetice care să
contribuie la reducerea presiunii privind utilizarea combustibililor fosili.
3

Mugur BĂLAN
A doua etapă a tranziţiei spre sisteme energetice inteligente
A doua etapă a tranziţiei spre sisteme energetice bazate pe surse regenerabile de energie,
constă în reducerea consumurilor specifice de energie în toate domeniile.
În figura alăturată este prezentată schema de principiu a sistemelor energetice după a doua
etapă de trecere spre SEI.
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Schema de principiu a sistemelor energetice după a doua etapă de trecere spre SEI
Această etapă presupune eficientizarea utilizării electricităţii şi a mobilităţii, dar şi reducerea
necesarului de căldură al clădirilor, cu cca (40-60) %, faţă de cel caracteristic pentru clădirile
„clasice”. Unele din măsurile tehnice sau tehnologice, care servesc acestui obiectiv, au
început deja să fie implementate.
Reducerea consumurilor de electricitate poate fi şi este realizată tot mai intens prin utilizarea
de sisteme şi echipamente tot mai eficiente energetic, cu consumuri tot mai reduse.
Reducerea consumurilor energetice în domeniul mobilităţii, respectiv al transporturilor, este
realizată prin creşterea eficienţei energetice a mijloacelor de transport. În acest domeniu,
trebuie avută în vedere tendinţa de creştere a volumului global al mobilităţii, astfel că în
viitor este de aşteptat ca numărul şi lungimea călătoriilor să crească.
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În figurile alăturat sunt prezentate:
- pierderile energetice din autovehicule (sub 13 % din energia înglobată în combustibil
este efectiv utilizată pentru deplasarea autovehiculului), ceea ce sugerează că există
un potenţial ridicat de eficientizare în domeniul mobilităţii;
- evoluţia sistemelor de iluminat, din punct de vedere al eficienţei energetice - în
prezent, cele mai eficiente soluţii sunt cele cu LED (Light-Emitting Diode).

În directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa
energetică a clădirilor, se arată: „Clădirile sunt responsabile pentru 40 % din totalul consumului de
energie în Uniune. Sectorul construcțiilor se află în expansiune, ceea ce va duce la creșterea consumului de
energie. Prin urmare, reducerea consumului de energie și utilizarea energiei din surse regenerabile în
sectorul clădirilor constituie măsuri importante necesare pentru reducerea dependenței energetice a Uniunii
și a emisiilor de gaze cu efect de seră”.

Câteva măsuri de creştere a eficienţei energetice a clădirilor, având ca scop reducerea
consumului de energie al acestora, sunt de asemenea prevăzute în directiva 2010/31/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor:
- „după 31 decembrie 2018, clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice sunt clădiri al căror
consum de energie este aproape egal cu zero”
- „până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape
egal cu zero”
În acest context, practic după 2020, toate clădirile care se construiesc în UE, trebuie să se
încadreze în categoria „Nearly Zero Energy Building (nZEB)”.
În figura alăturată este prezentată o imagine sugestivă pentru ţintele de reducere a consumului
energetic pentru încălzirea clădirilor.

Tendinţa de reducere a consumului energetic pentru încălzirea clădirilor
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Se remarcă reducerea consumurilor de căldură:
- Pentru clădiri existente de la 132 kWh/m2/an la 80 kWh/m2/an (reducere cu ≈40%)
- Pentru clădiri noi la 55 kWh/m2/an (reducere cu ≈60% faţă de nivelul din 2015)
Câteva dintre măsurile tehnice şi tehnologice care permit aceste niveluri reduse ale
consumurilor anuale de căldură ale clădirilor sunt:
- Izolarea performantă a pereţilor exteriori (echivalent cu cca. 15-20 cm polistiren);
- Utilizarea ferestrelor cu eficienţă energetică ridicată (trei straturi de sticlă şi gaz inert);
- Utilizarea unor sisteme avansate de ventilare mecanică şi recuperare a căldurii;
- Utilizarea sistemelor de încălzire de joasă temperatură (ventiloconvectoare sau
încălzire în pardoseală);
- Integrarea în clădire a unor sisteme energetice bazate pe surse regenerabile de energie.
În figurile alăturate sunt prezentate câteva imagini sugestive pentru măsurile de eficientizare
energetică a clădirilor, astfel încât să asigure consumuri de căldură cu (40-60) % mai mici
decât cele actuale (clasice / tradiţionale).

Izolare termică

Ferestre triple

Încălzire în pardoseală

Ventilare şi recuperare

Acoperiş fotovoltaic

Acoperiş solar termic

Soluţii de eficientizare energetică a clădirilor
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A treia etapă a tranziţiei spre sisteme energetice inteligente
A treia etapă a tranziţiei spre sisteme energetice bazate pe surse regenerabile de energie,
constă în interconectarea sistemelor de producţie şi distribuţie a electricităţii şi căldurii,
precum şi utilizarea a noi resurse pentru producerea de căldură.
În figura alăturată este prezentată schema de principiu a sistemelor energetice după a treia
etapă de trecere spre SEI.
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Schema de principiu a sistemelor energetice după a treia etapă de trecere spre SEI
Cele mai importante schimbări ale sistemului de producţie şi distribuţie a căldurii, pot fi
considerate următoarele:
- Renunţarea la termocentrale, (bazate pe ciclul Rankine cu abur „Steam Rankine Cycle SRC” –
tipice pentru Europa sau Asia) şi la alte tipuri de sisteme de producţie a electricităţii (bazate
pe turbine cu gaze – tipice pentru America), cu eficienţa energetică de cca. (30-35) %;
- Utilizarea sistemelor de cogenerare (producere combinată de electricitate şi căldură),
care permit funcţionarea cu eficienţă energetică în jur de 90%. Aceste sisteme pot fi
bazate pe mai multe tehnologii posibile: motoare cu ardere internă (MAI); turbine cu
abur – SRC , turbine cu gaze, turbine cu agenţi organici (Organic Rankine Cycle –
ORC);
- Utilizarea extinsă a surselor regenerabile sau alternative de energie, pentru
producerea de căldură (soare; energie geotermală; energie reziduală din procese
industriale; incinerarea deşeurilor) şi reducerea consumului de combustibili fosili;
- Distribuţia căldurii prin intermediul sistemelor de încălzire centralizată (în zonele
caracterizate prin intensitate energetică ridicată – zone aglomerate / urbane).
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În figurile alăturate sunt prezentate câteva imagini sugestive pentru măsurile tehnologice
caracteristice etapei a treia de tranziţie spre SEI.

Schema unui sistem de cogenerare cu motor

Schema unui sistem de cogenerare cu motor

Schema unui sistem de cogenerare cu turbină

Colectoarele unui sistem solar termic

Schema unui sistem de recuperare a
căldurii industriale

Schema unui sistem geotermal termic
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Schema unui sistem de valorificare a deşeurilor menajere nereciclabile

Schema de principiu a unui sistem de încălzire centralizată
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A patra etapă a tranziţiei spre sisteme energetice inteligente
A patra etapă a tranziţiei spre sisteme energetice bazate pe surse regenerabile de energie,
constă în integrarea surselor regenerabile de producere a energiei electrice şi
interconectarea cu sistemul de utilizare a energiei termice prin intermediul sistemelor de
încălzire centralizată, prevăzute cu sisteme de stocare termică de mari dimensiuni, mult mai
ieftine decât sistemele de stocare a energiei electrice.
Datorită integrării dintre producţia de electricitate din surse regenerabile şi sistemul de
utilizare a căldurii, producţia de electricitate a sistemelor eoliene şi fotovoltaice, deşi prezintă
un caracter foarte variabil (diurn şi sezonier), poate să reprezinte o pondere de cca. 20 % din
producţia totală de electricitate. La acest procent, se adaugă cca. (10-15) % din necesarul de
electricitate, provenită din cogenerare, ajungându-se astfel la ponderea electricităţii
„regenerabile” de (30-35) % din consumul de energie electrică.
Se preferă stocarea energiei termice, în locul celei electrice, deoarece costurile sistemelor de
stocare a căldurii sunt de cca. 50 ori mai mici decât cele ale stocării electricităţii.
În figura alăturată este prezentată schema de principiu a sistemelor energetice după a patra
etapă de trecere spre SEI.
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Schema de principiu a sistemelor energetice după a patra etapă de trecere spre SEI
Această etapă are în vedere interconectarea reţelelor electrice şi termice, practic prin
intermediul sistemelor de stocare a căldurii (din componenţa sistemelor de încălzire centralizată).
Practic, aceste sisteme de stocare termică au rolul de a prelua fluctuaţiile de producţie a
energiei electrice, datorate caracterului variabil al surselor regenerabile de energie, utilizate la
producerea electricităţii. În acest mod, electricitatea poate fi produsă şi atunci când nu este
necesară în sistemele energetice naţionale, fiind convertită în căldură.
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Trebuie menţionat şi că în momentele în care capacităţile de producere e energiei electrice
depăşesc necesarul din reţelele naţionale (de exemplu noaptea) şi preţul electricităţii este scăzut,
deci costul producerii căldurii din electricitate este de asemenea scăzut (în România, deşi tarifele
diferenţiate ale energiei electrice în diverse perioade ale zilei nu sunt practicate pe scară extinsă, pe bursa
energiei electrice, aceste tarife variază considerabil şi scad mult în perioadele în care scade necesarul de
electricitate din reţea).

În figura alăturată este prezentat un exemplu de variaţie a preţului energiei electrice, pentru
data de 1.10.2019.
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Exemplu de variaţie a preţului energiei electrice
Se observă că preţul minim (228.61 lei/MWh) reprezintă cca 40% din preţul maxim (560
lei/MWh).
În figurile alăturate sunt prezentate imagini sugestive pentru sisteme de producţie a
electricităţii din surse regenerabile de energie, respectiv pentru sisteme de stocare sezonieră a
căldurii.

Parc eolian
România deţine cel mai mare parc eolian (fără SUA)

Cel mai mare parc fotovoltaic din lume (China)
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Sistem de stocare sezonieră a căldurii
(Zwönitz, Germania)

Interiorul unui rezervor de stocare sezonieră a căldurii
(Mikkeli, Finlanda)

Componentele unui sistem energetic inteligent propus de UTCN, pentru Cluj-Napoca
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A cincea etapă a tranziţiei spre sisteme energetice inteligente
A cincea etapă a tranziţiei spre sisteme energetice bazate pe surse regenerabile de energie,
constă în integrarea pompelor de căldură, pentru interconectarea sistemelor de producere a
electricităţii şi de distribuţie a căldurii.
Pompele de căldură utilizează electricitatea pentru producerea de căldură cu o eficienţă foarte
ridicată. Parametrul termodinamic utilizat pentru exprimarea eficienţei energetice a pompelor
de căldură, este coeficientul de performanţă (coefficient of performance - COP), care
reprezintă raportul dintre puterea (sau energia) termică produsă şi puterea consumată (sau lucrul
mecanic utilizat). COP are valori uzuale pentru pompele de căldură, în intervalul (3-4), dar
există condiţii în care valorile pot fi şi considerabil mai mari.
Utilizarea pompelor de căldură de puteri termice mari (în sistemele de încălzire centralizată) şi a
celor de puteri termice mici (pentru sisteme individuale), permite utilizarea şi mai eficientă a
electricităţii pentru producerea căldurii, ceea ce va avea ca efecte:
- Creşterea ponderii electricităţii din surse regenerabile (eolian şi fotovoltaic) la cca. 40 %
din necesar, deoarece stocarea electricităţii (disponibile în exces în anumite perioade) sub
formă de căldură, în sisteme sezoniere de stocare, devine foarte eficientă;
- Renunţarea la cazanele individuale (cu excepţia cazurilor rare în care obiectivele încălzite sunt
amplasate într-o zonă în care există o sursă ieftină de combustibil bioenergetic ).
În figura alăturată este prezentată schema de principiu a sistemelor energetice după a cincea
etapă de trecere spre SEI.
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Schema de principiu a sistemelor energetice după a cincea etapă de trecere spre SEI
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În figura alăturată sunt prezentate două situaţii reprezentative de interconectare a
următoarelor componente:
- Sistem electric alimentat de surse regenerabile de energie;
- Sistem de cogenerare;
- Pompe de căldură de putere mare;
- Sistem de stocare a energiei termice de capacitate mare;
- Consumatori de electricitate;
- Consumatori de căldură.

Sistem energetic flexibil, datorită interconectării mai multor componente
A. Disponibil ridicat de electricitate din surse regenerabile; B. Disponibil redus de electricitate din surse regenerabile
A. David,B.V. Mathiesen, H. Averfalk, S. Werner, H. Lund - Heat Roadmap Europe: Large-Scale Electric Heat
Pumps in District Heating Systems, Energies, 10, 2017

În cazul în care disponibilul de electricitate din surse regenerabile este ridicat:
- Consumatorii electrici sunt alimentaţi integral cu electricitate „regenerabilă”;
- Excesul de electricitate este transformat în energie termică, prin intermediul pompei
de căldură;
- Sistemul de cogenerare (care consumă în mod normal combustibili fosili, sau combustibili
bioenergetici dacă e posibil) fie este oprit, fie este exploatat la putere redusă;
- Consumatorii termici sunt alimentaţi integral din producţia pompei de căldură;
- Excesul de energie termică este trimis în sistemul de stocare termică de capacitate
mare (eventual sezonieră).
În cazul în care disponibilul de electricitate din surse regenerabile este redus:
- Electricitatea „regenerabilă” este consumată integral de consumatori;
- Diferenţa de electricitate (până la acoperirea necesarului), este produsă de sistemul de
cogenerare (cu consum de combustibili fosili);
- Sistemul de cogenerare produce pe lângă electricitate şi căldură, care este utilizată
integral pentru alimentarea consumatorilor termici;
- Diferenţa de căldură (până la acoperirea necesarului), este preluată din sistemul de stocare
termică de capacitate mare (eventual sezonieră).
Observaţie: În cazul în care producţia de căldură a sistemului de cogenerare, ar fi depăşit necesarul, excesul ar
fi fost înmagazinat în sistemul de stocare termică.
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În figurile alăturate sunt prezentate o schemă funcţională de principiu a unei pompe de
căldură, respectiv câteva surse de energie (geotermală) posibile şi câteva utilizări posibile ale
unei pompe de căldură individuale.

Schemă funcţională de principiu a unei pompe de căldură (vara – climatizare; iarna - încălzire)

Surse de energie (geotermală) posibile şi utilizări posibile ale unei pompe de căldură individuale
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A şasea etapă a tranziţiei spre sisteme energetice inteligente
A şasea etapă a tranziţiei spre sisteme energetice bazate pe surse regenerabile de energie,
constă în creşterea flexibilităţii sistemului energetic, prin interconectarea dintre sistemul
electric şi mobilitate, prin intermediul automobilelor electrice.
Se estimează că în anul 2050, (70-80) % din autoturisme vor fi electrice şi că utilizarea
acestora va permite creşterea ponderii electricităţii provenite din surse regenerabile, la (5560) % din necesarul de energie electrică, deoarece acestea sunt prevăzute cu baterii care
reprezintă sisteme de stocare a electricităţii.
În figura alăturată este prezentată schema de principiu a sistemelor energetice după a şasea
etapă de trecere spre SEI.
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Schema de principiu a sistemelor energetice după a şasea etapă de trecere spre SEI
Ţara cu cele mai multe autoturisme electrice deţinute pe cap de locuitor este Norvegia, cu
296214 unităţi, la o populaţie de 5328212 locuitori (dacă se consideră că o familie are 4 persoane,
atunci cca. 22 % din familii deţin un autoturism electric ).
Ponderea autoturismelor electrice şi hibride noi, înmatriculate în anul 2018 în Norvegia,
raportat la numărul total de autoturisme noi înmatriculate, este de 49.1 %.
Ponderea autoturismelor electrice noi, înmatriculate în luna septembrie 2018, a atins cea mai
mare valoare lunară, respectiv 60.2 %.
La sfârşitul lunii octombrie 2018, autoturismele electrice reprezentau peste 10 % din numărul
total de autoturisme înmatriculate în Norvegia.
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Autoturismelor electrice care circulă în Norvegia, prezintă cel mai scăzut nivel al emisiilor,
deoarece în această ţară 98 % din electricitate este produsă în hidrocentrale (deci fără emisii).
În afara Norvegiei, tendinţe de creştere a vânzărilor de automobile electrice sunt înregistrate
şi în Islanda, Germania, Olanda, Franţa, Suedia, dar şi în alte ţări europene.
În figura alăturată este prezentată tendinţa de creştere a vânzărilor de autovehiculelor
electrice, în diverse zone ale lumii.

Tendinţa de creştere a vânzărilor de autovehiculelor electrice, în diverse zone ale lumii
(număr de unităţi vândute anual)

Pe lângă creşterea flexibilităţii sistemului electric şi creşterea ponderii electricităţii provenite
din surse regenerabile, utilizarea automobilelor electrice permite reducerea directă a
consumului de combustibili fosili şi deci reducerea corespunzătoare a emisiilor de gaze cu
efect de seră şi a importurilor de combustibili fosili, respectiv creşterea securităţii energetice.
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A şaptea etapă a tranziţiei spre sisteme energetice inteligente
A şaptea etapă a tranziţiei spre sisteme energetice bazate pe surse regenerabile de energie,
constă în înlocuirea combustibililor fosili lichizi şi gazoşi pentru autocamioane, vapoare şi
avioane, cu combustibili sintetici.
Combustibilii sintetici (lichizi sau gazoşi), se pot obţine prin diverse reacţii chimice în urma
cărora un amestec de CO2 şi H2 poate fi convertit în hidrocarburi:
- Hidrocarburile lichide (etilena / CH2) se obţin prin procesul Fischer–Tropsch (descoperit
în 1925), la temperatura de (150-300) °C şi presiunea între 1 şi câteva zeci de bar;
- Hidrocarburile gazoase (metan / CH4) se obţin prin procesul Sabatier (descoperit în 1897),
la temperatura de (300-400) °C şi la presiuni ridicate;
Procesele de producţie a combustibililor sintetici sunt consumatoare de electricitate.
Producerea şi utilizarea combustibililor sintetici, permite creşterea accentuată a
interconectării dintre sistemul electric naţional şi mobilitate, ceea ce conduce la creşterea şi
mai accentuată a flexibilităţii sistemului energetic în ansamblu.
Se estimează că în urma înlocuirii combustibililor fosili lichizi şi gazoşi cu combustibili
sintetici, cca. 80 % din necesarul de energie electrică, poate fi acoperit din surse regenerabile
de energie.
În figura alăturată este prezentată schema de principiu a sistemelor energetice după a şaptea
etapă de trecere spre SEI.
Resurse
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Încălzire centralizată; Reţele termice
Schema de principiu a sistemelor energetice după a şaptea etapă de trecere spre SEI
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În figurile alăturate sunt prezentate câteva scheme de principiu ale unor sisteme de produce a
combustibililor sintetici lichizi sau gazoşi.
Sunt prezentate mai multe scheme, deoarece aceste procese sunt mai puţin răspândite, cu
toate că tehnologiile există şi sunt funcţionale.

Schema de principiu unui sistem de produce a combustibililor sintetici lichizi
https://www.dw.com/image/16326502_105.jpg

Schema sistemului de produce a combustibililor sintetici lichizi, dezvoltat de Audi
https://audimediacentera.akamaihd.net/system/production/media/55305/images_file_en/40f41d2dffd62e74f54c3487ddcdf8b605daa0a0/A1713664_x750.jpg?15101
24750
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În figurile alăturate sunt prezentate câteva scheme ale unor sisteme de captare a CO2. Sunt
prezentate mai multe scheme, deoarece aceste procese sunt mai puţin răspândite, cu toate că
tehnologiile există şi sunt funcţionale.

Schema unui sistem de captare a CO2 din aer
https://i1.wp.com/redgreenandblue.org/wp-content/uploads/2020/06/dac.png?resize=768%2C401

Schema unui sistem de captare a CO2 din gazele de ardere, cu ajutorul unui solvent lichid
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/34d3d25b380053d752e1936086abeadfc91bc0c8/23-Figure10-1.png
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Schema primei instalații de captare a CO2 din aer
(implementată în Islanda de compania Elvețiană Climeworks)
https://scx2.b-cdn.net/gfx/news/hires/2017/eyesareonpla.jpg

Schema unui sistem de captare a CO2
CO2 este captat pe suprafața unui filtru și apoi este eliberat și colectat prin încălzire la cca. 100°C
https://www.researchgate.net/publication/337429357/figure/fig2/AS:827833224028160@1574382229250/Schematic-illustration-ofClimeworks-direct-air-capture-process.png
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Utilizarea combustibililor sintetici în motoarele cu combustie ale autocamioanelor,
vapoarelor şi avioanelor, permite reducerea directă a consumului de combustibili fosili şi deci
reducerea corespunzătoare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a importurilor de
combustibili fosili, respectiv creşterea securităţii energetice.
Stocarea combustibililor sintetici poate fi realizată în sistemele existente de stocare a
combustibililor fosili.
SEI utilizează raţional combustibilii bioenergetici, fără o presiune excesivă asupra acestui tip
de combustibili.
SEI este bazat aproape 100 % pe surse regenerabile de energie şi reduce considerabil
consumul de combustibili fosili (până la eliminare), ceea ce permite economisirea fondurilor
utilizate pentru importurile de combustibili fosili, în ţara care implementează sistemul.
Realizarea SEI se poate realiza numai prin implementarea de tehnologii cunoscute, fără
creşterea considerabilă a costului energiei. Creşterea estimată a costului energiei în anul 2050
este de maxim 10 %, faţă de costul actual, dar există şi scenarii optimiste în care costul
energiei rămâne la nivelul actual.
Trecerea la SEI se va realiza prin investiţii locale, care vor duce la creşterea numărului de
locuri de muncă faţă de cele din sistemele energetice clasice, bazate pe combustibili fosili
(ceea ce este evident, având în vedere complexitatea mult mai mare a SEI ).
Menţiune: Documentul a fost inspirat de un material video care prezintă conceptul de SEI:
https://www.youtube.com/watch?v=7-sDkrZmrUA
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