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1.

Obiective 2018

Proiectul ALIGN-CCUS (ALIGN) își propune să accelereze tranziția sectoarelor
industriale și energetice actuale într-un viitor al activității economice continue și a emisiilor
reduse de carbon, în care captarea, utilizarea și stocarea CO2 (CCUS) joacă un rol esențial.
ALIGN abordează aspecte specifice din cadrul lanțului CCUS pentru regiuni industriale din
țările ERA-NET ACT, permițând punerea în aplicare la scară largă a implementării eficiente a
CCUS până în 2025. Pentru a atinge obiectivul general ALIGN, proiectul cuprinde o serie de
obiective concentrate, dar interconectate:
1. Captare: permite implementarea pe termen scurt (până în 2025) a captării de CO2
prin îmbunătățirea performanțelor și reducerea costurilor
2. Transport: optimizarea transportului de CO2 pe scară largă
3. Depozitare: reducerea incertitudinii în furnizarea de rețele de stocare pe scară
largă
4. Utilizare: stabilirea contribuției CCUS ca element pentru stocarea și conversia pe
scară largă a energiei
5. Acceptarea socială: implementarea CCUS în societate.
Obiectivele ALIGN sunt destinate să permită accelerarea CCUS în 6 regiuni industriale
din 5 țări ERA-NET ACT: Teesside și Grangemouth (UK), Rotterdam (NL), Renania de NordWestfalia (DE), Grenland (NO) și Oltenia (RO) .
În cadrul consorțiului ALIGN, din România sunt 4 parteneri: pe de o parte SNSPA, care
este implicat în atingerea obiectivului 5, Acceptarea socială iar pe de altă parte GeoEcoMar,
CO2 Club România și Picoil Info Consult. Acești din urmă trei parteneri sunt implicați în WP5
din proiect, care integrează rezultatele din primele 4 pachete de lucru și le aplică la nivelul
celor 6 regiuni, privite ca și clustere industriale pentru CCUS.
Prezentul RST se referă la activitatea experților Picoil Info Consult, dar această
activitate este interconectată cu activitatea celorlalți doi parteneri români din proiect
implicați în WP5. Astfel, în cadrul proiectului, Picoil Info Consult are sarcina principală de a
identifica și caracteriza soluțiile de stocare din regiunea Oltenia precum şi de a găsi alte
utilizări ale CO2-ului captat, ceilalți doi parteneri concentrându-se pe identificarea surselor
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de CO2 respectiv pe rutele și metodele de transport a CO2 în cadrul zonei cât și în afara ei
sau din afara zonei în interiorul ei.
Trebuie precizat că prin Regiunea Oltenia, în acest context, înțelegem regiunea de
Sud-Vest a României, care poate fi asimilată regiunii de Dezvolte Sud-Vest, cu cele 5 județe
(Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) dar din punctul de vedere al zăcămintelor de petrol care
pot fi utilizate pentru stocare și/sau EOR, am inclus și județele limitrofe, Teleorman și Argeș
și chiar și zona de vest a județului Dâmbovița.
În planul de lucru al proiectul ALIGN CCUS pentru anul 2018, Picoil a trebuit să
detalieze caracteristicile siturile de stocare identificare în prima etapă a proiectului, precum
să caute și alte domenii în care poate fi utilizat CO2-ul captat și să integreze, împreună cu
ceilalți doi parteneri, aceste informații. Obiectivul general pentru acest an este acela de a
caracteriza, pe cât se poate de detaliat, siturile de stocare identificate.

2.

Rezumatul etapei II - 2018

Etapa aferentă anului 2018 a avut ca și întindere întregul an. Pentru a atinge
obiectivele celor două mari activități ale etapei și anume: identificarea și descrierea
posibilelor căi de captare, transport, stocare și utilizare a carbonului în regiunea Oltenia
precum și evaluarea posibilităților de a utiliza CO2 captat în regiunea de vest a Mării Negre,
s-au realizat activități de cercetare a documentelor publice disponibile în vederea
caracterizării zăcămintelor care au fost identificate ca acceptabile pentru injecția de CO2 cu
scopul de a crește recuperarea țițeiului sau de a stoca CO2. Rezultatele acestor activități au
fost îndeplinite în totalitate prin realizarea unei scurte caracterizări a principalilor
paramentrii ai zăcămintelor identificate.
Tot în această etapă s-a realizat o identificare și descriere a altor posibilități de
utilizare a CO2-ului captat înainte de a fi stocat, pentru a putea folosi la maxim potențialul
acestui gaz, considerat o problemă in atmosferă.
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3.

Descrierea științifică și tehnică

Pentru anul 2018 au fost programate două importante activități de cercetare și
anume:


Identificarea și descrierea posibilelor căi de captare, transport, stocare și utilizare a
CO2 în regiunea Oltenia;



Evaluarea posibilităților de a utiliza CO2 captat în regiunea de vest a Mării Negre.
Pe lista activităților se mai regăsește și o activitate suport, care constă în organizarea

și participarea la activitățile de diseminare, participarea la manifestări tehnico-științifice,
cursuri, vizite de lucru. În anul 2018 experții Picoil au participat la mai multe astfel de
activități.
Pentru o urmărire mai ușoară a evoluției activităților am descris în continuare fiecare
activitate într-un subcapitol.
3.1.

Identificarea și descrierea posibilelor căi de captare, transport, stocare și utilizare a
carbonului în regiunea Oltenia
Această activitate își are începutul încă de anul trecut, când s-au identificat sursele

principale de CO2 din regiunea Oltenia și s-a realizat și un inventar al zăcămintelor
disponibile pentru utilizarea CO2 în vederea creșterii recuperării țițeiului sau/și stocare.
Pentru acest an, echipa Picoil a analizat toate documente publice disponibile și a
realizat o descriere asupra zăcămintelor care ar putea fi utilizate în scopul creșterii
recuperării țițeiului și ulterior a stocării de CO2.
Putem începe prin a menționa că în România s-au realizat câteva experimente de
injecție a CO2 în zăcămintele de petrol în scopul creșterii recuperării țițeiului (nu în scopul
stocării), experimente ce au fost proiectate pentru câmpurile petrolifere Bradu - Albota
(Meoțian), Siliștea (Sarmațian), Satchinez (Panonian), Calacea (Miocen), Brădești (Triasic),
Turnu (Panonian), Moreni (Meoțian) și Cerdac (Oligocen). Deși rezultatele acestor
experimente se consideră că ar fi fost bune, sondele aferente zăcămintelor producând cu
debite mai mari după aceste experimente, aplicarea acestora nu s-a extins la scară largă.
În continuare prezentăm datele tehnice pe care am reușit să le obținem din
informațiile publice despre 5 zăcăminte (Corbii Mari, Ciolănești, Brâncoveanu, Brădești și
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Călinești-Oarja-Bradu-Albota) din cele peste 30 de zăcăminte identificate în etapa anterioară
a proiectului, urmând ca în celelalte etape să cautăm date tehnice și despre celelalte
zăcăminte.
Structura Corbii Mari este situată la Vest de municipiul Bolintin Vale, lângă autostrada
Bucureşti-Piteşti și din punct de vedere geologic face parte din Platforma Moesică. Este
dezvoltată sub forma unei cute anticlinale, slab boltite și faliate. Zăcămintele de hidrocarburi
ale acesteia se dezvoltă în 2 strate productive de tip masiv, saturate cu ţiţei semiparafinos şi
gaze dizolvate (Albian şi Sarmaţian bazal) şi gaze libere (Sarmaţian 3), fiind descoperinte în
anul 1959 și puse în exploatare începând cu anul 1962. Obiectivul principal de exploatare
este Albianul care este constituit din calcare recifale si conţine un ţiţei semiparafinos. Apa de
zăcământ este de tip MgCl2 cu salinitate de 30-40 kg/vag., iar gazele asociate conţin 85 %
metan. Principalii parametrii geologo-fizici ai zăcămintelor de petrol de la Corbii Mari sunt
prezentati în tabelul 1, iar în fig. 1 observați o secțiune geologică prin structură.
Tabelul 1. Parametrii geologo-fizici ai zăcămintelor de la Corbii Mari
Stratul productiv
Albian
Sarmațian bazal
Adâncime, H (m)
2200
2000
Grosimea efectivă medie, h (m)
2-50
5-16
Calcare recifale
Litologia
Nisip calcaros
fisurate
Porozitatea, m (%)
9
26
Permeabilitatea abs., k(mD)
1000-3000
Țiței
Țiței
Fluide conținute
semiparafinos
semiparafinos
Densitate țiței, D (kg/mc)
888
892
Vâscozitate țiței în condiții
51
58
standard, v (cP)
Presiunea initială/actuală, P (at)
206/205
202/0
Temperatura de zăcământ, Tz ( C)
82
80
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Sarmațian 3
1900
Nisipuri
Gaze libere
79

Fig. 1 Secţiune geologică prin structura Corbii Mari [1]
Structura Ciolăneşti este situată în Platforma Moesică, la vest de orasul Videle și se
prezintă sub forma unei cute anticlinale. Acumulările de hidrocarburi s-au dezvoltat în
Albian, Sarmațian și Meoțian după cum urmează: zăcămintele Albian (Al) și Sarmaţian 3 (Sa3)
saturate cu ţiţei greu şi vâscos şi gaze asociate (inclusiv cap de gaze la Albian), și zăcăminte
de gaze libere (99% metan) la Sarmaţian 1 (Sa1) şi la Meoţian (Me). Apa de zăcământ este de
tip CaCl2 cu salinitate de 120-200 kg/vag.. Principalii parametrii geologo-fizici ai zăcămintelor
de la Ciolăneşti sunt prezentaţi în tabelul 2, iar în fig. 12 puteți observa o secțiune geologică
prin structură.
Tabelul 2. Parametrii geologo-fizici ai zăcămintelor de la Ciolăneşti
Stratul productiv
Albian
Sa 3
Adâncime, H (m)
1370
1010
Grosimea efectivă medie, h (m)
2-8
2-6
Gresii
Gresii
Litologia
calcaroase
calcaroase
Porozitatea, m (%)
14
20
Permeabilitatea abs., k(mD)
7-20
15-35
Fluide conținute
Țiței cu cap gaze
Țiței
Densitate țiței, D (kg/mc)
920
924
Vâscozitate țiței în condiții
60
60
standard, v (cP)
Presiunea inițială/actuală, P (at)
100-120/70-85/Temperatura de zăcământ, Tz (0C)
38
30
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Sa 1
950
1-5
Nisipuri slab
consolidate
20
20-36
Gaze libere
-

60-75/28

Fig. 2 Secţiune geologică prin structura Ciolăneşti [1]
Structura Brădeşti aparţine din punct de vedere geologic Platformei Moesice şi este
situată lângă municipiul Craiova. Lucrările de cercetare prin sonde, au inceput cu anul 1936
şi au continuat până în anul 1956, când au fost evidențiate importante acumulări de
hidrocarburi cantonate în colectoarele Triasicului, la adâncimi de peste 2000 m. Sondele mai
adânci săpate pe această structură au întâlnit formaţiuni începând cu vârstă Pre-Triasică.
Structura Brădeşti cuprinde 3 strate productive saturate cu ţiţei neparafinos şi gaze dizolvate
şi anume Triasic, Dogger, şi Sarmaţian. Zăcămintele acestei structuri sunt de tip masiv, fiind
alcătuite în principal din calcare și gresii calcaroase. Apa de zăcământ este de tip CaCl2 cu
salinitate de 320-860 kg/vag., iar gazele dizolvate conţin 83-91% metan şi 4-17% etan.
Principalii parametrii geologo-fizici ai zăcămintelor de hidrocaburi cantonate pe structura
Brădeşti sunt prezentaţi în tabelul 3, iar în figura 3 observăm o schiţă a unei secţiuni
geologice prin această structură.
Zăcământul de hidrocarburi de la Brădesti face parte din cele mai importante
zăcăminte ale zonei Oltenia, producția maximă de țiței fiind atinsă în anul 1977 (3500
tone/zi), prin cele circa 170 de sonde active, el făcând și obiectul unui experiment de injecție
de CO2 în scopul creșterii recuperării țițeiului. Pentru etapele viitoare, acest zăcământ va fi
unul din principalii pioni în analiza procesului de injecție CO2.
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Tabelul 3. Parametrii geologo-fizici ai zăcămintelor de la Brădeşti
Stratul productiv
Triasic
Dogger
Sarmaţian
Adâncime, H (m)
2580
2400
2200
Grosimea efectivă medie, h (m)
10-30
20-40
10-20
Litologia
Calcare şi gresii silicioase
Porozitatea, m (%)
15
15
16
Permeabilitatea abs., k(mD)
150-350
150-350
150-350
Fluide conținute
Ţiţei neparafinos
Densitate țiței, D (kg/mc)
830
840
850
Vâscozitate țiței în condiții
2,5
3,5
3,5
standard, v (cP)
Presiunea inițială/actuală, P (at)
240/-/210
-/200
0
Temperatura de zăcământ, Tz ( C)
85
82
80

Fig. 3 Secţiune geologică prin structura Brădeşti [1]
Structura Brâncoveanu face parte din aliniamentul structural Brâncoveanu-Serdanu,
care este format din două cute anticlinale slab înclinate ce aparțin Platformei Moesice.
Această structură esti localizată la Sud de municipiul Târgovişte şi cuprinde 2 strate
productive stratiforme, saturate cu ţiţei răşinos şi gaze dizolvate şi anume Cretacic inferior –
care este obiectivul principal al exploatării - și Sarmaţian care are o dezvoltare lenticulară si
nu a fost pus în exploatare (la data la care s-au realizat documentele publice cercetate). Apa
de zăcământ este de tip CaCl2 cu salinitate de 30-60 kg/vag., iar gazele dizolvate conţin 94 %
metan. Principalii parametrii geologo-fizici ai zăcămintelor de petrol de pe structura
Brâncoveanu sunt prezentaţi în tabelul 4, iar o secțiune geologică se poate observa în
figura 4.
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Tabelul 4. Parametrii geologo-fizici ai zăcămintelor de la Brâncoveanu
Stratul productiv
Cretacic inferior
Sarmatian
Adâncime, H (m)
2400
1800-2300
Grosimea efectivă medie, h (m)
12-23
2-18
Litologia
Calcare fisurate
Nisipuri
Porozitatea, m (%)
10-15
Permeabilitatea abs., k(mD)
Fluide conținute
Titei neparafinos
Densitate țiței, D (kg/mc)
835
843
Vâscozitate țiței în condiții standard, v (cP)
8
Presiunea inițială/actuală, P (at)
240/165/Temperatura de zăcământ, Tz (0C)
87
82-84

Fig. 4 Secţiune geologică prin structura Brâncoveanu [1]

Zăcământul comercial Călineşti - Oarja – Bradu - Albota este situat la Sud

de

municipiul Piteşti şi din punct de vedere geologic aparține Depresiunii Getice. Acesta se
prezintă sub forma unui monoclin faliat ce cuprinde un strat productiv de tip stratiform,
saturat cu ţiţei asfaltos, greu şi vâscos la Helveţian şi un strat productiv cu gaze libere la
Meoţian. Obiectivul principal de exploatare este Helveţianul care este constituit din nisipuri
marnoase. Apa de zăcământ este de tip CaCl2 cu salinitate de 120-140 kg/vag., iar gazele
asociate conţin 90-93% metan. Principalii parametrii geologo-fizici ai zăcămintelor de pe
structura Călineşti - Oarja - Bradu - Albota sunt prezentaţi în tabelul 5, iar o secțiune
geologică se poate observa în figura 5.
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Tabelul 5. Parametrii geologo-fizici ai zacamintelor de la Oarja – Bradu + Albota
Stratul productiv
Helveţian
Meoțian
Adâncime, H (m)
1200-1300
900-1000
Grosimea efectivă medie, h (m)
6-10
3-7
Litologia
Nisipuri slab consolidate
Porozitatea, m (%)
22-26
23-26
Permeabilitatea abs., k(mD)
90
108
Fluide conținute
Titei greu
Gaze libere
Densitate țiței, D (kg/mc)
914
Vâscozitate țiței în condiții standard, v (cP)
12
Presiunea inițială/actuală, P (at)
115/60
0
Temperatura de zăcământ, Tz ( C)
60
-

Fig. 4 Secţiune geologică prin structura Brâncoveanu [1]

3.2.

Evaluarea posibilităților de utilizare a CO2 în Marea Neagră

Deoarece detalii despre zăcămintele pe care ni le oferă Marea Neagră nu se prea
găsesc din date publice, pentru a îndeplini această activitate, în acest an ne-am focusat pe
alte posibilități de utilizare a CO2-ului captat.
Acest concept de captare și utilizare a carbonului (CCU) - a început să atragă atenția
în întreaga lume deoarece poate transforma emisiile de CO2 în produse valoroase, cum ar fi
produsele chimice și combustibilii, contribuind, în același timp, la atenuarea schimbărilor
climatice. Unul dintre avantajele CCU asupra CCS constă în faptul că utilizarea CO2 este în
mod normal o activitate profitabilă, deoarece produsele pot fi vândute.
Dioxidul de carbon (CO2) este o moleculă nepolară, nereactivă chimic în condiții
standard care, prin urmare, persistă în atmosferă. Apare în mod natural prin arderea
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materialelor carbonice și a activității vulcanice, dar este și un poluant major din utilizarea
antropică a materialelor carbonice. Prin utilizarea de CO2 este posibilă reținerea carbonului
într-un ciclu. Este posibil ca acesta să fie prins într-o formă permanentă, cum ar fi prin
mineralizare accelerată, pentru a produce materiale de construcție și formare de polimeri
sau a fi stocat într-un vector de energie, cum ar fi combustibil lichid sintetic.
Aplicațiile CCU sunt uriașe în ceea ce privește procesele și utilizările. Figura 5 prezintă
o schiță a diferitelor produse care ar putea fi obținute din CO2-ul capturat, asociat
industriilor lor corespunzătoare.

Fig. 5 Clasificarea opțiunilor de utilizare a CO2 (furnizată de laboratorul național de
tehnologie energetică al Departamentului de Energie al SUA)
Ca o alternativă la stocare, CO2-ul capturat poate fi utilizat ca produs comercial, fie
direct, fie după conversie.
Exemplele de utilizare directă includ folosirea sa în industria alimentară și a
băuturilor, în industria farmaceutică, în horticultură și în EOR.
În industria alimentară și a băuturilor, CO2-ul este utilizat în mod obișnuit ca agent de
carbonare (de exemplu: carbonarea băuturilor cu CO2 de înaltă puritate), ca gaz de sigilare
pentru a preveni oxidarea vinului în timpul maturării, ca solvent pentru extracția aromei,
extragerea grăsimilor din alimente și în procesul de decofeinizare a cafelei. CO2-ul este
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utilizat pentru diverse aplicații în industria alimentară, inclusiv răcirea în timpul măcinării
mirodeniilor și ca o atmosferă inertă pentru a preveni deteriorarea alimentelor. În aplicațiile
de ambalare, CO2-ul este utilizat în ambalaje cu atmosferă modificată (MAP), de exemplu la
gustări, la produse din carne roșie sau în ambalaje cu atmosferă controlată (PAC), în care
produsele alimentare sunt ambalate într-o atmosferă destinată să extindă termenul de
valabilitate. Dioxidul de carbon este utilizat în mod obișnuit în MAP și PAC, datorită
capacității sale de a inhiba creșterea bacteriilor ce cauzează distrugerea alimentelor.
Alte aplicații pot fi întâlnite în industria farmaceutică unde CO2-ul poate fi utilizat ca
stimulant respirator sau ca intermediar în sinteza medicamentelor.
În horticultură, de asemenea, se poate utiliza CO2 în sere pentru a menține
concentrația optimă de CO2 și pentru a maximiza rata de creștere a plantelor. Sistemele de
dioxid de carbon îmbunătățesc semnificativ creșterea și calitatea plantelor cu efectul de seră
pe care îl oferă. Concentrațiile crescute de gaze conduc la creșterea mai rapidă a plantelor
mai mari, mai sănătoase și la scăderea costurilor de operare, în special în timpul iernii, când
costurile de încălzire pot fi reduse cu până la 50%. Dioxidul de carbon înlocuiește
generatoarele de gaze, economisind costurile de combustibil și eliminând emisiile nocive.
De asemenea, CO2-ul poate fi utilizat pentru combaterea incendiilor. Dioxidul de
carbon acționează împotriva incendiului fără a deteriora sau contamina materialele și este
folosit pentru combaterea incendiilor atunci când apa este ineficientă, nedorită sau
indisponibilă.
De asemenea, CO2-ul poate fi utilizat prin prelucrarea și transformarea acestuia în
substanțe chimice și combustibili.
Figura următoare prezintă unele dintre transformările importante ale CO2-ului care
au fost experimentate până în prezent. Acesta reprezintă un mic sub-set al întregului peisaj
chimic și numai recent eforturile s-au axat pe diversificarea portofoliului de reacții.
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Fig. 6 Conversia chimică a CO2-ului
În continuare vor fi detaliate unele dintre cele mai importante și utilizate conversii de
CO2 în procesul CCU.
1) Conversia CO2-ului în produse chimice și combustibili
De asemenea, CO2 poate fi utilizat prin prelucrarea și transformarea acestuia în
substanțe chimice și combustibili. Acest lucru se poate realiza prin reacții de carboxilare în
care molecula de CO2 este utilizată ca precursor pentru compușii organici cum ar fi
carbonații, acrilații și polimerii sau reacțiile de reducere în cazul în care legăturile CO sunt
rupte pentru a produce substanțe chimice cum ar fi metan, metanol, acid. În plus, CO2-ul
poate fi utilizat ca materie primă pentru producerea de combustibili. CO2-ul este un produs
direct obținut prin arderea combustibilului, deci trebuie să fie transformat într-o formă de
energie mai mare dacă este nevoie să fie reutilizat ca și combustibil lichid sintetic.
Cu toate acestea, deși CO2-ul poate înlocui materiile prime petrochimice pentru
producția de substanțe chimice și combustibili, dezavantajul este că procesul de conversie a
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sa este unul intensiv și necesită catalizatori de mare selectivitate, deoarece CO2-ul este
extrem de stabil din punct de vedere termodinamic. În consecință, CO2-ul este eliberat în
atmosferă înainte ca beneficiile captării sale să poată fi realizate. Dacă publicul percepe un
avantaj în transformarea deșeurilor în substanțe chimice care păstrează calitatea vieții,
ajutând în același timp mediul înconjurător, este mai probabil să fie receptivi la această
tehnologie.
2) Carbonarea minerală
Conceptul de stocare a CO2-ului ca minerale de carbonat de calciu și de magneziu
este denumit în mod obișnuit carbonarea minerală (IPCC, 2005). Carbonarea minerală este
un proces chimic în care CO2-ul reacționează cu un oxid metalic, cum ar fi magneziu sau
calciu, pentru a forma carbonați. În carbonarea minerală, CO2-ul (capturat) reacționează cu
minerale (în cea mai mare parte silicați de calciu sau magneziu) pentru a forma carbonați (Ca
sau Mg). Ca materie primă minerală, pot fi utilizate roci bogate în silicați alcalino-pământoși.
Exemple sunt olivina (MgSiO4) și wollastonita (CaSiO3). Carbonații de calciu și magneziu sunt
slab solubili în apă și sunt minerale inofensive pentru mediul înconjurător, care ar putea
oferi o soluție de stocare permanentă pentru CO2. Carbonarea minerală ar putea constitui o
alternativă pentru stocarea geologică pe termen lung, în special pentru regiunile în care
depozitarea subterană a CO2 nu este posibilă. Principalul avantaj al carbonării minerale
constă în formarea de carbonați stabili, capabili să stocheze CO2 pentru perioade lungi de
timp (decenii până la secole), fără riscul de scurgeri de CO2 ca în CCS. Cu toate acestea,
această tehnologie nu este pe deplin dezvoltată pentru aplicații la scară largă.
3) Conversia biologică a CO2-ului în alge
CO2-ul poate fi utilizat pentru cultivarea micro-algelor utilizate pentru producerea de
bio-uleiuri și proteine, bio-combustibili, substanțe chimice, ingrediente pentru produse
alimentare sau cosmetice, produse pentru tratarea solului sau pentru hrana animalelor.
Micro-algele sunt plante microscopice, cu o singură celulă, care cresc în apă dulce sau în apă
de mare. Ele folosesc lumina solară ca sursă de energie și CO2 și nutrienți anorganici (în
principal N-compuși (NO3 -, NH4 +) și fosfați) pentru creștere. Ele au capacitatea de a fixa
CO2-ul direct din fluxurile de deșeuri, cum ar fi gazele de ardere, precum și utilizarea azotului
din gaz ca nutrient. Cultivarea micro-algelor poate fi efectuată în iazuri cu raze deschise și
foto-bioreactoare (plate, inele sau tubulare). Primele necesită o suprafață mare a terenului și
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controlul procesului este dificil, limitând productivitatea. Bioreactoarele foto sunt mai bune
în acest sens, dar sunt mai scumpe decât sistemele cu iazuri deschise.
După cum se arată în figura 7, înainte ca micro-algele să poată fi transformate în
combustibili, conținutul de biomasă trebuie să fie recoltat și uscat. Conversia în combustibili
poate fi efectuată prin conversii termochimice sau biochimice. Primul utilizează căldură
pentru a produce primele sinteze și apoi pentru combustibili, precum și căldură și energie
electrică. Câteva exemple de procese de conversie termochimice includ gazificarea,
lichefierea și piroliza. Conversia biochimică se bazează pe procese biologice și chimice, cum
ar fi digestia anaerobă, fermentația și esterificarea.

Fig. 7 Utilizarea CO2-ului pentru producerea de biocarburanți din micro-alge
Biomasa micro-algică este o materie primă versatilă care poate fi utilizată ca sursă
pentru o gamă largă de produse non-combustibile și combustibili, inclusiv bio-uleiuri și
proteine, produse chimice și ingrediente de înaltă valoare, alimente și furaje, îngrășăminte și
combustibili și un rezultat al creșterii lor, oxigenul este eliberat în atmosferă așa cum se
arată în figura 8.
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Fig. 8 Procesul de producție a algelor și varintele de produse obținute
3.3.

Activități suport

În cadrul activităților suport, experții Picoil Info Consult au participat la mai multe
activități, astfel:


participarea a doi experți la întâlnirea tehnică organizată la Trondheim cu toți
participanții proiectului ALIGN CCUS, pentru a parcurge activitățile proiectului
îndeplinite până acum, pentru a efectua schimb de cunoștințe între membrii
proiectului care lucrează la diferite pachete de lucru și pentru a realiza un plan
de lucru pentru viitoare activități;



participarea la workshopul “Carbon Capture and Storage” organizat de UEFISCDI
pe 20 iunie 2018 la București;



multiple deplasări la biblioteca ICPT Câmpina pentru a procura din materiale
publice informațiile necesare legate de detaliile tehnice ale zăcămintelor;



o întâlnire de lucru cu ceilalți doi partenerii implicați în proiect în WP5,
GeoEcoMar și CO2 Club România, desfășurată la sediul GeoEcoMar din București.

Pentru această etapă a proiectului (etapa II - 2018), toate obiectivele propuse au fost
îndeplinite și activitățile desfășurate au avut rezultatele așteptate.
17 din 21

4.

Prezentare rezultate verificabile etapă

Indicator de rezultat proiecte Orizont 2020
Mobilități interne
de 2 ori câte 2 pers x 1 zi la București
Mobilități internaționale
2 pers x 4 zile - Trondheim (Norvegia)
Valoarea investițiilor în echipamente pentru proiect – de la bugetul
de stat
Valoarea investițiilor în echipamente pentru proiect – din
contribuția financiara privată
Valoarea investițiilor în echipamente pentru proiecte – din alte
surse atrase CE
Numărul de IMM participante
Co-publicații
Brevete solicitate la nivel național și internațional, cu proprietari
români
Alte forme de DPI cu proprietari români solicitate: desene, mărci
Publicații în cele mai citate 10% publicații din baze de date
consacrate

5.

UM
procent/
număr

Cantitate

Luna x om

0,19

Luna x om

0,38

mii lei

0

mii lei

0

mii lei

0

Nr.
Nr.

1
1

Nr.

0

Nr.

0

Nr.

0

Concluzii

Proiectul ALIGN CCUS are ca scop accelerarea tranziției sectoarelor industriale și
energetice actuale spre un viitor al activităților economice continue și a emisiilor reduse de
carbon în care captarea, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) joacă un rol important.
ALIGN permite punerea în aplicare la scară largă a implementării eficiente a CCUS
până în 2025, iar pentru România regiunea industrială este reprezentată de Oltenia.
Toate activitățile stabilite pentru anul 2018 în cadrul proiectului au fost realizate.
Din cele peste 30 de zăcăminte identificate la etapa anterioară că îndeplinesc
condițiile pentru injecția de CO2 în scopul creșterii recuperării țițeiului și/sau stocării au fost
caracterizate 5 dintre ele (Corbii Mari, Ciolănești, Brâncoveanu, Brădești și Călinești-Oarja18 din 21

Bradu-Albota). Zăcământul de hidrocarburi de la Brădesti este unul din cele mai importante
zăcăminte ale zonei Oltenia, el făcând și obiectul unui experiment de injecție de CO2 în
scopul creșterii recuperării țițeiului. Pentru etapele viitoare, acest zăcământ va fi unul din
principalii pioni în analiza procesului de injecție
Conceptul de captare și utilizare a carbonului (CCU) - a început să atragă atenția în
întreaga lume deoarece poate transforma emisiile de CO2 în produse valoroase care pot fi
vândute, cum ar fi produsele chimice și combustibilii, contribuind, în același timp, la
atenuarea schimbărilor climatice.
Carbonul captat poate fi utilizat (în afară de injecția în zăcămintele de țiței) și în alte
industrii, fie direct (în industria alimentară și a băuturilor, în industria farmaceutică, în
horticultură), fie după procese de conversie a acestuia (biologice, chimice) pentru obținerea
de substanțe chimice și combustibili.
Cea mai utilă utilizare a CO2-ului captat poate fi considerată carbonarea minerală,
unde CO2-ul (capturat) reacționează cu minerale (în cea mai mare parte silicați de calciu sau
magneziu) pentru a forma carbonați (Ca sau Mg), slab solubili în apă, inofensivi pentru
mediul înconjurător, care ar putea oferi o soluție de stocare pe termen lug sau chiar
permanentă pentru CO2 (decenii până la secole), fără riscul de scurgeri de CO2.
Toate obiectivele etapei au fost îndeplinite, iar rezultatele sunt prezentate în acest
raport.
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7.

Raport despre deplasarea în străinătate

În cadrul proiectului ALIGN CCUS, 2 experți implicați în proiectul ALIGN din partea
Picoil Info Consult, dna Iolanda Alexe și dna. Andreea Olteanu s-au deplasat în Norvegia, la
Trondheim. Deplasarea a avut ca scop participarea la întâlnirea tehnică a proiectului ALIGN
CCUS și a fost organizată de către doi din partenerii internaționali, SINTEF și NTNU la sediul
acestora din Trondheim, în perioada 27-28 octombrie 2017.
În prima parte a primei zi de întâlnire, la care au participat mai multe persoane din
partea partenerilor implicați în proiect, s-a făcut o prezentare generală a stadiului
activităților efectuate până la acest moment, s-au prezentat activitățile de promovare ale
proiectului realizate în acest an (conferințe, seminarii) și s-a prezentat programul propus
pentru următoarele întâlniri ce vor avea loc anul următor. Toate cele menționate au fost
efectuate de coordonatorul proiectului, Peter van Os, TNO. În continuare, fiecare lider al
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celor 6 pachete de lucru a realizat o scurta prezentare a activităților efectuate anul acesta și
planul pentru anul viitor. Pentru pachetul de lucru WP5, unde firma noastră este implicată,
prezentarea a fost realizată de Tom Mikunda, TNO.
În partea a doua a zile echipele fiecărui pachet de lucru s-au separat și au
prezentat/discutat probleme tehnice ale fiecărui pachet, membrii echipei Picoil participând
la discuțiile WP5. Acest tip de întâlnire a continuat și pentru prima parte a celei de-a doua zi
a ședințelor. În cadrul WP 5, fiecare reprezentant al zonelor industriale (clustere) și-a
prezentat partea sa de activitate realizată până în acest moment și activitățile care vor fi
îndeplinite anul viitor. Pentru regiunea Oltenia din România, activitățile și realizările care sau efectuat până în acest moment precum și planul pentru anul viitor au fost prezentate de
dna Iolanda Alexe, Picoil Info Consult. Întâlnirea a fost productivă, discuțiile tehnice care s-au
realizat au fost constructive aducând informații și idei noi pentru realizarea actvităților
viitoare.
În partea a doua a celei de-a doua zi de ședințe s-au realizat interacțiuni între pachete
de lucru, WP5 (din care face parte echipa Picoil) participând la doua astfel de sesiuni, una
împreuna cu WP2 și WP3, alta împreuna cu WP4 și WP6. Și aceste interacțiuni au fost
benefice și productive pentru îndeplinirea următoarelor activități în cadrul proiectului.
Ședințele s-au încheiat printr-un scurt feedback din partea leaderilor pachetelor de lucru și a
coordonatorului proiectului, pentru aceste două zile de discuții.
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