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Introducere
Principala provocare a shippingului international in urmatoarea decadă este
pregatirea si deschiderea drumului catre decarbonizare (reducerea
emisiilor de bioxid de carbon). Combustibili alternativi cu continut redus
(neutru) de carbon sunt esentiali pentru atingerea obiectivului Organizatiei
Maritime Internationale - IMO, de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
sera (GHG) până in 2050, si singura cale pentru shipping de a atinge ținta
suprema a decarbonizarii totale cât mai curand posibil, inainte de anul
2100.
În introducere prezentăm a treia editie a studiului DNV GL din seria
“MARITIME FORECAST TO 2050 – Energy Transition Outlook 2020”, ale
carui continut si obiective incercam sa vi le prezentam sumar, pentru a
ramane in actualitatea si viitorul shippingului, si implicit, al constructiilor de
nave noi.
Acest studiu a avut ca scop cresterea abilitatii armatorilor de “a naviga” in
apele progresul tehnologic, incertitudinile pietii si a politicilor de
reglementare – respectiv pentru a asigura mentinerea competitivitatii,
profitabilitatii si valorii investitiei in timp.

Shippingul este supus unei presiuni crescânde în scopul decarbonizarii
operatiunilor sale, prin reducerea emisiior in aer. In aprilie 2018, IMO a
adoptat o strategie ambitioasa de reducere a emisiilor (GHG) in shippingul
international, ceea ce a atras o preocupare crescanda a jucatorilor din
piață– armatori, banci investitoare, autorități - in aceasta directie. Aceste
actiuni vor conduce la o schimbare esentiala a mediului de afaceri pentru
nave si navigatie in viitorul apropriat.

Măsuri actuale
Decarbonizarea nu poate fi obtinuta doar prin masuri de crestere a
eficientei energetice a navei (recuperarea energiei la bord, ESD sisteme
aditionale de propulsie pentru economie energetica etc.), reducerea vitezei
de croaziera a navelor (slow steaming) etc., ci si prin utilizarea obligatorie
a combustibililor cu emisii reduse de carbon.
La ora actuala masurile impuse de IMO cuprind doar doua seturi de
cerinte obligatorii (IMO-MEPC 62 / iulie 2011- aplicabile din 2013):
- EEDI - Indicele de eficienta energetica proiectata (Energy
Efficiency Design Index) pentru constructii noi, cu cerinte de
imbunatatire pana la 30% a performantelor proiectate, functie de
tipul navei (10% pe un ciclu de 5 ani) – vezi fig. 12.1.
- SEEMP – Planul de Management al navei pentru Eficienta Energetica
(Ship Energy Efficiency Management Plan ) pentru navele in serviciu care, din pacate, nu contine masuri obligatorii si explicite de performanta
a navei.

IMO este pe cale de a adopta si implementa prima tranșă de reglementari
GHG suplimentare, asteptandu-se să intre in vigoare in 2023. Este de
asteptat că aceste masuri vor fi o combinatie de reguli de proiectare si
instructiuni operationale, suplimentate de o suita de masuri
nereglementate. In combinatie cu viitoarele faze 2 și 3 si probabil o noua
faza – 4 - ale EDDI (vezi Fig. 12.1) aceste masuri vor influenta atat
constructiile noi, cat si operarea navelor in serviciu si vor asigura conditiile
ca shippingul international să atinga țintele IMO in 2030, de reducere cu
30% a intensitatii emisiilor de carbon in aer.
Aceste masuri si reglementari vor avea impact asupra shippingului înca
din 2023, ceea ce este de fapt esential pentru a putea atinge tinta de
reducere a emisiilor, propusa pentru 2050 (70%) si nu in cele din urma,
viziunea decarbonizarii totale (100%) in 2100!
Drumul catre decarbonizare descris in lucrarea DNV GL, punctează
accentuat necesitatea implementarii de teghnologii de combustie si
carburanti noi, cu continut redus de carbon (neutral - carbon fuels). Pentru
a atinge acest țel, este necesara implementarea accelerata a masurilor de

reglementare si a stimulentelor corespunzatoare, implementarea si
absorbtia noilor tehnologii de combustie si accesul la un volum suficient de
mare de carburanti carbon – neutru care sa fie disponibili la nivel global.
Pentru a acoperi necesarul shippingului viitorului, asigurarea furnizarii de
combustibili carbon-neutru, trebuie sa creasca exponential, impreună cu
accelerarea maturizarii pietii acestora, prin reducerea pretului de
comercializare a tehnologiilor si a carburantilor. Pentru a obtine tinta
propusa de IMO in 2050, este necesar ca navele pregatite a utiliza
carburanti carbon-neutru, sa fie disponibile in flota mondiala incepand cu
anul 2030, utilizand, fie amestecuri de carburant al motoarelor si
sistemelor de combustie existente (diesel MGO si HFO), fie utilizand deja
tehnologii noi – cum ar fi motoarele alimentate cu dual fuel (DF), ca de
exemplu:
- LNG – VLSFO/ MGO
- Metanol – VLSFO
- Ammonia – VLSFO
(LNG – gaze naturale lichefiate; VLSFO – very low sulfur fuel oil; MGO –
marine gas oil (diesel); HFO – heavy fuel oil (combustibil greu).
Chiar daca un motor cu combustie internă clasic poate functiona cu
combustibili diferiti – uneori cu adaptari (retrofits) moderate – marea
provocare va consta in cerintele diferite pentru stocarea la bord a
combustibilor carbon-neutru si arhitectura speciala a sistemului de
alimentare pentru diferite tipuri de combustibili.

Combustibili viitorului
Flota mondiala este propulsata la ora actuala, in principal, de motoare cu
combustie interna (ICE – Internal Combustion Engine), alimentate cu un
singur tip de combustibil – mono fuels (MF), respectiv VLFSO, MGO, sau
HFO, in conjunctie cu un scruber (pentru reducerea emisiilor).
Circa 120 de nave au motoare cu două tipuri de combustibil – dual fuel
(DF), care ard si LNG; 10 nave care ard si metanol si cca 120 de nave de
tip pasager / ferry, care navighează pe rute scurte, care sunt propulsate
electric, cu baterii.

Motoarele cu commbustie internă (ICE) care functioneaza cu ammoniac ,
hidrogen, LNG, LPG sau methanol, sunt considerate a fi de tipul dual fuel DF, adica capabile a functiona si cu VLSFO / MGO.
Este de asteptat ca până in 2030, o serie de tehnologii sa ajunga la
maturitate pentru utilizarea comerciala – de exemplu, celule de combustibil
cu hidrogen (hydrogen fuel cells).
Studiul DNV GL a dezvoltat 30 de scenarii posibile, proiectand catre viitor
diferite structuri ale flotei, energia utilizata, si emisiile de bioxid de carbon
corespunzatoare, pana in anul 2050. Au fost analizate 16 tipuri de
combustibili si 10 tipuri de tehnologii de combustie.
Pentru a analiza tranzitia la combustibilii carbon-neutru, au fost analizati
combustibili care provin din diferite surse primare de energie:

- Biofuels (combustibili din surse sustenabile de biomasă) – acesti
combustibili vor avea prefixul bio (de ex. bio methanol);
- Electrofuels (combustibili produsi utilizand energie electrica
regenerabila si carbon nefosil) – acesti combustibili vor avea prefixul “e”
(de ex. e-methanol);
- Blue fuels (combustibili din gaze naturale, reformate cu tehnologia de
capturare si stocare a carbonului – CCS) – acesti combustibili vor fi
definiti ca blue (de ex., blue ammonia);
- Fossil fuels ( si combustibilii traditionali din resurse fosile – titei, gaze
naturale, carbune).
Nu vom intra in detalii privind avantajele, dezavantajele, calitatile si
dificultatile caracteristice fiecarui tip de combustibil si tehnologie de
combustie, dar pentru a va face doar o imagine a multimii si complexitatii
acestor solutii, a se vedea in figura urmatoare multitudinea de combinatii
posibile pentru a sigura tranzitia la reducerea emisiilor de gaze cu effect de
sera GHG.

Politicile de reglementare si preturile energiei primare sunt factorii principali
pentru adoptarea combustibilor carbon-neutru si a amestecurilor
carburante ale viitorului. Cele 30 de scenarii – mentionate mai sus - au fost
analizate in ipoteza a trei variante posibile ale “drumului” catre
decarbonizare, respectiv:

1- nici o reglementare noua nu va fi impusa de IMO in shipping;
2- shippingul va atinge ambitiile preconizate de strategia initiala IMO –
reducerea emisiilor in 2030 – 30%; 2040 – 60%; 2050 – 70%;
3- cel mai ambtios drum- tinta de decarbonizare totala a flotei pana in
2040.
Analiza celor 30 de scenarii posibile, pe cele trei variante de drum, au
condus la rezultate foarte diferite in ceea ce priveste combustibilii ce vor fi
utilizati in flota mondiala in 2050 si s-au formulat urmatoarele predictii:

- Combustibilii fosili VLSFO/MGO si LNG vor fi intr-un declin rapid catre
mijlocul secolului, sau chiar vor fi scoase din uz, in cazul celui mai sever
scenariu de decarbonizare. Introducerea combustibilor carbon-neutru,
va marca un salt calitativ spre sfarsitul anilor 2030 sau mijlocul anilor
2040, atingand o proportie de integrare intre 60-100% catre anul
2050.
- Este foarte dificil de a identifica castigatorul principal intre multiplele
optiuni de combustibili in toate scenarile analizate, dar e-ammonia, blue
ammonia, si bio-methanol sunt cele mai promitatoare solutii de
carburant carbon-neutru, pe lunga si dificila traiectorie a decarbonizarii.
- Gazele naturale lichefiate, LNG fosile, vor acoperi o parte semnificativa
in combustia navala pana la inasprirea reglementarilor, in 2030 sau
2040, functie si de varianta de “drum”, unde bio-MGO, e-MGO, bio-LNG
si e-LNG, vor fi utilizate ca alternativa “dual” DF, pentru navele in
serviciu, in timp ce bio-methanol, blue ammonia, sau e-ammonia, vor fi
folosite pentru constructiile noi sau conversiile majore.
- Cu toate ca ammonia si methanolul vor domina amestecul combustibil in
2050, se preconizeaza ca bio-LNG, e-LNG, bio-MGO, si e-MGO vor
avea o pondere limitata dar stabila pentru constructiile noi, indicand
faptul ca acesti combustibili nu sunt doar combustibili de tranzitie, ci sunt
o alternativa viabila pentru unele nave.
- Analizand cum se comporta o alternativă tehnologică de combustie
particulara si din punct de vedere commercial - in cadrul unui studiu de
caz pentru un bulk carrier Panamax – s-a ajuns la concluzia ca
instalarea unui motor clasic si a unui sistem LNG - dual fuel (DF) - este
solutia cea mai robusta si consistenta.
Asimilarea carburantilor carbon-neutru nu se va produce până cand nu se
va impementa un cadru de reglementare clar si robust. Pentru promovarea
noilor tehnologii, cadrul economic de afaceri international trebuie sa
asigure disponibiitatea la nivel global - la un volum suficient de mare de
carburanti carbon-neutru; asigurarea că acestia nu prezinta riscuri; dar si
asigurarea stimulentelor pentru armatori, in cazul asimilarii lor, in conditiile
pastrarii unui echilibru echitabil pe piața de shipping.
Avand in vedere incertitudinea asupra tipului de combustibili
alternativi ce vor fi disponibili in viitor, alegerea convertorului de

energie – solutia tehnologica a motorului – precum si solutiile de
stocarea la bord a combustibilului, este una dintre cele mai critice
decizii pe care un armator trebuie sa o ia.
Marea incertitudine in ceea ce priveste masurile politicilor de reglementare,
precum si a combustibilor disponibili pe piata, a pretului acestora,
reprezinta un risc semnificativ pentru deciziile actuale de constructii noi, in
perspectiva bilantului managerial al investitiei.
Ce argumente ar motiva armatorii sa miste in directia dorita a
decarbonizarii, si, in consecinta, sa activeze suficiente parti interesate ale
ecosistemului maritim international pentru a antrena asimilarea
carburantilor carbon-neutri?
- Maturizarea solutiilor de combustie si a carburantilor carbonneutru. -Armatorul trebuie sa fie sigur ca introducerea noilor carburanti,
a noilor sisteme de stocare si alimentare cu combustibil a motoarelor,
accesul la infrastructura portuara pentru bunkeraj, sunt sigure si nava nu
risca sa ramana fara combustibil in voiajul ei.
- Asigurarea cererii pe piata de nave cu amprenta de carbon redusa
– Armatorul trebuie sa fie incredintat ca investitia suplimentara,
provocarea, efortul si riscul utilizarii unei tehnologii noi sau a unui
combustibil nou, va asigura o pozitionare mai buna pe piata de shipping
a armatorului, atat az,i cat si in viitor.

In timp ce industria maritima internationala discuta de multi ani reducerea
emisiilor poluante, toate solutiile posibile viitoare presupun provocari si
bariere multiple. Acest lucru va influenta costurile, valoarea mijloacelor
fixe, si volumul veniturilor mult mai semnificativ dacat in trecut. In contrast
cu cerintele precedente de reglementare pentru protectia mediului,
atingerea obiectivelor GHG, necesita schimbari operationale si tehnologiice
fundamental mai performante, mai radicale, pentru shippingul viitorului.
Intre timp, armatorii si bancile investitoare amână investitiile in constructii
noi, de teama că nava noua comandata, nu va corespunde noilor cerinte
de reglementare a emisiilor GHG si va fi penalizată in traficul international.

Abrevieri

GHG

Green House Gas

emisiile de gaze cu efect de sera;

Decarbonizare
reducerea/ eliminarea emisiilor de CO2 la
functionarea motoarelor
IMO

International Maritime Organization

EEDI
Indicele de eficienta energetica proiectata (Energy Efficiency
Design Index)
SEEMP

Planul de Management al navei pt Eficienta Energetica (Ship
Energy Efficiency Management Plan )

SCRUBER Instalatie de prelucrare gaze de evacuare pentru reducerea
emisiei de CO2
LNG

Gaze naturale lichefiate

LPG

Gaze petroliere lichefiate

VLSFO

Very low sulfur fuel oil

MGO

Marine gas oil (diesel)

HFO

Heavy fuel oil (combustibil greu)
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