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1 Introducere
În prezent cea mai mare parte a energiei se obţine prin arderea combustibililor
fosili, care generează 80% din emisiile de gaze poluante evacuate în atmosferă, ducând
la distrugerea mediului înconjurător. Dintre acestea dioxidul de carbon (rezultat din
arderea combustibililor convenţionali), freonii şi oxizii de azot sunt principalii
responsabili ai poluării mediului, ai intensificării efectului de sera.
Sectorul rezidenţial reprezintă cel mai mare consumator de energie, urmat
imediat de sectorul industrial şi de cel terţiar, de aceea cele mai importante strategii şi
politici ce au drept scop reducerea consumului de energie şi combustibili vizează în
principal aceste sectoare. Asadar

reducerea consumului de combustibil fosil în

domeniul casnic reprezintă un deziderat extrem de important la momentul actual atât în
România dar şi pe plan european şi internaţional. Atingerea acestui obiectiv se face
momentan în primul rând prin reabilitarea termică a clădirilor şi eficientizarea funcţională
a instalaţiilor interioare. În acest context, utilizarea surselor regenerabile prin sisteme
neconvenţionale de producere, transport şi livrare a energiei către consumatori
reprezentă o posibilitate extrem de importantă de reducere în continuare a consumului
energetic clasic. Astfel, acest proiect de cercetare vine în întimpinarea principalului
obiectiv al strategiei sectorului energetic, care constă în satisfacerea necesarului de
energie la un preţ cât mai scăzut, corespunzător unei economii moderne şi unui
standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare, cu
respectarea principiului dezvoltării durabile.
Deoarece pe plan european a fost adoptată în anul 2002 Directiva 2002/91/CEE
referitoare la performanţa energetică a clădirilor, este necesar ca şi metodele de calcul
din reglementările naţionale referitoare la PEC să fie reanalizate şi să utilizeze aceleaşi
ipoteze de calcul, terminologie şi exprimare a rezultatelor, pentru a putea furniza
rezultate care să poata fi uşor utilizate de orice persoană interesată din spaţiul
european.
Rezultă astfel necesitatea implementării reale a standardelor europene şi
completării reglementărilor în vigoare cu documente tehnice armonizate cu cele
europene şi compatibile cu acestea, pentru a se crea astfel cadrul necesar utilizării pe
scara cât mai largă a instalaţiilor bazate pe surse de energie regenerabilă.
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La momentul actual, în România există destul de multe firme ce asigură
consultanţă, proiectare şi execuţie în domeniul energiilor regenerabile, însă cu toate că
echipamentele de captare a energiilor regenerabile sunt în mare parte puse la punct, la
ora actuală implementarea lor în domeniul clădirilor rezidenţiale şi terţiare nu a fost
realizată decât în cazuri particulare dat fiind o serie de dificultăţi tehnice şi economice.

2 Modelarea proceselor termo-hidraulice dinamice
Energia solară reprezintă o posibilă sursă de energie pentru o anumită categorie
de consumatori, în special pentru prepararea apei calde menajere, dar şi pentru
încălzirea apei piscinelor sau chiar pentru aducerea unui aport energetic în cazul
incălzirii.
Modelul matematic utilizat permite calculul parametrilor energetici si economici ai
unui captator solar, precum și ai unei instalații solare, în varianta cu rezervor de
acumulare cu serpentină integrată sau fără serpentină. Modelul matematic este unul de
tip iterativ, ce permite calculul precis, orar, al variației acestor parametri.

2.1 Calculul principalilor parametri energetici
Indicatorul principal care reflectă performanţele unui captator solar este
randamentul. Se defineşte randamentul captatorului solar ca fiind raportul dintre puterea
termică captată la nivelul fluidului încălzit şi puterea termică incidentă [1],[3]:
=
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(2-1)

2.2 Eficienţe termice
Eficienţa termică calitativă (ε) se defineşte ca valoarea puterii termice captate
raportată la puterea termică maximă a fi captată de către debitul de agent termic:
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2.3 Cantităţi de energie
2.3.1 Cantitatea de energie livrată
Cantitatea de energie livrată consumatorului se calculează cu următoarea
relaţie[1],[3]:
4

 = ∑ ,
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, =  ∗  ∗ ∗ (! − #$% )

(2-4)

2.3.2 Cantitatea de energie acumulată
Cantitatea de energie acumulată în rezervorul de acumulare pe durata unei zile
se calculează cu următoarea relaţie[1],[3]:
(2-5)

 = & ∗  ∗ ∗ !'.) − !.) 

2.3.3 Cantitatea de energie captată
Cantitatea de energie captată pe durata unei zile se calculează cu următoarea
relaţie[1],[3]:
(2-6)

Q+,- = Q./012- + Q2+

2.3.4 Cantitatea de energie consumată
Cantitatea de energie consumată pe durata unei zile se calculează cu
următoarea relaţie [1],[3]:
(2-7)

 =  ∗  ∗ ∗ (!$4 − !$% )

2.3.5 Cantitatea de energie incidentă
Cantitatea de energie incidentă pe durata unei zile se calculează cu următoarea
relaţie[1],[3]:
(2-8)

56 = ∑ 7 ∗ 89

2.4 Gradul de acoperire
Gradul de acoperire a unei instalaţii solare pe o anumită perioadă se calculează
cu următoarea relaţie [1],[3]:
;<=>

:=;

<?@A

(2-9)

∗ 100
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3 Studii de caz comparative
3.1 Studiu de caz pentru validarea experimentală a modelelor matematice
Studiul de caz constă în compararea rezultatelor legate de performanţele termice
ale unui captator solar calculate prin implementarea modelului matematic cu cele
determinate experimental pe suportul unui stand de încercări realizat în incinta INCERC
Bucuresti.

3.1.1 Descrierea standului experimental
Standul experimental pentru determinarea caracteristicilor captatoarelor solare
cu agent termic lichid permite încercarea în condiţii climatice naturale a acestora pentru
verificarea cerinţelor de durabilitate, de fiabilitate şi de securitate, precum şi pentru
caracterizarea performanţei termice a captatoarelor solare, în regim staţionar precum şi
în regim zilnic, în condiţii climatice variabile. Acesta a fost dezvoltat în cadrul unui
proiect de cercetare național.
Schema funcţională a standului experimental este prezentata în figura 3-1.
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Figura 3-1 Schema standului experimental

Implementarea s-a facut pentru captator şi pentru ambele tipuri de sisteme,
comparaţia cu datele experimentale şi validarea modelului fiind realizată doar pentru
sistemul format din captator solar şi rezervor de acumulare fără serpentină.
Pe baza modelului matematic s-a calculat variaţia lunara a parametrului
definitoriu temperatura în rezervorul de acumulare în decursul unui an calendaristic.
Implementarea modelului matematic s-a realizat cu ajutorul unei file Excel.

3.1.2 Rezultate obţinute
Comparaţia la nivelul captatorului solar
Comparaţia cu rezultatele experimentale s-a realizat prin intermediul temperaturii
de ieşire din captatorul solar. Analiza se face considerând un pas de timp de un minut.
Valorile calculate diferă faţă de cele măsurate cu maxim 5%, erori ce pot proveni din
incertitudinile de măsurare.
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Figura 3-2 Diagrama variaţiei temperaturii apei în interiorul captatorului solar

Comparaţia la nivelul sistemului captator solar cu rezervor de acumulare fără serpentină
Comparaţia la nivelul sistemului captator-rezervor acumulare se face prin
intermediul temperaturii din interiorul rezervorului de acumulare.
În cazul validării modelului matematic pentru sistemul captator solar şi rezervor
de acumulare, s-a studiat ritmul de încălzire al apei din rezervor, pe parcursul unei zile.
7

temperatura

35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15

model
exp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ora

Figura 3-3 Diagrama variaţiei temperaturii apei în rezervorul de acumulare

Studiul de caz arată apropierea între valorile măsurate experimental şi cele
rezultate din implementarea modelului matematic. Erorile sunt mici, de maxim 10%.

3.2 Studiu de caz comparativ de analiză energetică pentru mai multe tipuri
de instalaţii solare întâlnite frecvent în România
Studiul de caz presupune analiza comparativă pentru cele două tipuri de instalaţii
solare pentru prepararea apei calde de consum întâlnite predominant în ţara noastră
(cu serpentină și fără serpentină integrată) şi pentru cele 2 tipuri de captatoare solare şi
anume captatoare solare plane şi captatoare solare cu tuburi vidate.

3.2.1 Rezultate obţinute în urma simulărilor
Rezultatele obţinute prin rularea instrumentului automatizat de calcul creat in
cadrul programului de cercetare se prezintă sub formă grafică, comparativ. Sunt
prezentate initial graficele temperaturii din rezervorul de acumulare pentru cele 4
configurații de instalații, apoi cantitațile de energie, comparativ.
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Figura 3-4 Variaţia temperaturii în rezervorul de acumulare pentru instalaţia cu captatoare plane
cu serpentină încălzitoare
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Figura 3-5 Variaţia temperaturii în rezervorul de acumulare pentru instalaţia cu captatoare plane
fără serpentină încălzitoare

9

80
70

ianuarie
februarie

Temperatura (oC)

60

martie
50

aprilie

40

mai
iunie

30

iulie
august

20

septembrie
10
octombrie
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

0

noiembrie
decembrie

Ora

Figura 3-6 Variaţia temperaturii în rezervorul de acumulare pentru instalaţia cu captatoare cu
tuburi vidate cu serpentină încălzitoare
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Figura 3-7 Variaţia temperaturii în rezervorul de acumulare pentru instalaţia cu captatoare cu
tuburi vidate fără serpentină încălzitoare
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Figura 3-8 Cantitatea de energie captată
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Figura 3-9 Cantitatea de energie livrată
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Figura 3-10 Randamentul
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Figura 3-11 Gradul de acoperire al necesarului de energie

Gradul de acoperire anual este de 55,94% pentru instalaţia cu captatoare plane
cu serpentină integrată în rezervorul de acumulare, 61,73% pentru instalaţia cu
captatoare plane fără serpentina integrata, 73,79% pentru instalaţia cu captatoare
solare cu tuburi vidate cu serpentină integrată, 75,57% pentru instalaţia cu captatoare
12

cu tuburi vidate fără serpentină integrată. Astfel, se observă din aceste valori că o
instalaţie solară cu performanţe medii reuşeste să acopere o proporție destul de mare
din necesarul de consum de apa caldă menajera.

3.3 Studiu economic comparativ intre diverse solutii de instalaţii solare
utilizate uzual in Romania
Studiul de caz prezintă comparativ analiza economică a soluţiilor uzuale de
instalaţii solare implementate în România.

3.3.1 Rezultatele analizei economice
Analiza economică presupune două scenarii, şi anume:
-

varianta 1 (V1), în care nu se implementează instalaţia solară de preparare a
apei calde de consum. În acest caz investitorul nu va avea costuri de investiţie
iniţiale, însă va avea un cost anual pentru asigurarea apei calde de consum mai
mare;

-

varianta 2 (V2), în care se implementează instalaţia solară de preparare a apei
calde de consum. În acest caz investitorul va avea de acoperit iniţial costul
instalaţiei, însă va avea un cost anual pentru asigurarea apei calde de consum
mai mic. Se neglijează costurile de mentenanţă a instalaţiei, acestea fiind mici
pentru instalaţiile solare.
S-au realizat grafice comparative între cele patru tipuri de instalaţii, pentru a

evidenţia mai uşor diferenţele de parametri economici dintre ele.
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Figura 3-12 Perioada de recuperare a investiţiei pentru cele patru tipuri de instalaţii solare, în
cazul neacordării/acordării unei subvenţii
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Figura 3-13 Costul unui kWh economisit pentru cele patru tipuri de instalaţii solare în cazul
neacordării/acordării unei subvenţii

14

Economia realizată fara subv-cu subv
3000
2500
euro

2000
1500
1000
500
0
capt plan cu
serpentina

capt plan fara
serpentina

capt tv cu
serpentina

capt tv fara
serpentina

Tip instalaţie

Figura 3-14 Economia realizată de cele patru tipuri de instalaţii solare în cazul
neacordării/acordării unei subvenţii

Influența parametrilor climatici asupra parametrilor economici
Pentru studiul variației parametrilor economici în funcție de datele climatice, s-a
efectuat o analiză comparativă între diferite amplasamente, performanțele economice
fiind calculate pentru încă 4 localități și anume: Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Timișoara.
Parametrii economici analizați au fost durata de recuperare a investiției, costul kWh
economisit și economia financiară realizată pe întreaga durată de viață. Rezultatele
acestei analize se prezintă în graficele următoare, comparativ captatoare plane –
captatoare tuburi vidate.
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Figura 3-15 Perioada de recuperare a instalației solare în situația amplasării în diferite localități
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Figura 3-16 Costul kWh economisit a instalației solare în situația amplasării în diferite localități
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Figura 3-17 Economia financiară realizată de instalația solară în situația amplasării în diferite
localități

Studiu comparativ economie financiară realizată raportat la costuri instalație
În cadrul acestui studiu s-a calculat raportul dintre economia financiară realizată
și costul instalației. Calculul s-a efectuat pentru instalația cu serpentină încorporată în
rezervorul de acumulare, pentru ambele tipuri de captatoare solare, în situația
amplasării în diferite localități. Rezultatul calculului se prezintă în graficul următor.
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Figura 3-18 Raportul beneficiu-cost pentru cele 2 tipuri de captatoare solare în situația amplasării
în diferite localități

4 Procedură de auditare energetică rapidă a instalațiilor solare de
preparare a apei calde menajere
Scopul acestei proceduri simplificate este auditarea rapidă a instalațiilor
existente, prin determinarea grafică a parametrilor energetici și economici.
Graficele sunt efectuate separat pentru diferite localitaţi şi cele două tipuri de
captatoare solare analizate (captatoare solare plane şi captatoare solare cu tuburi
vidate). Instalația solară analizată este cu serpentină integrată în rezervorul de
acumulare.
Procedura este următoarea:
-

cu suprafaţa de captare specifică se citeşte grafic cantitatea de energie captată
și gradul de acoperire, valori provizorii Q_capt_an’ și Grd_ac_an’;

-

în cazul în care numărul de persoane este de patru şi coeficientul global de
pierderi de căldură este egal cu 3,5 W/(m2*K) cantitatea de energie captată
Q_capt_an=Q_capt_an’ și gradul de acoperire Grd_ac_an=Grd_ac_an’;

-

dacă numărul de persoane este diferit de patru, se aplica o corecţie lui
Q_capt_an’, obţinandu-se astfel Q_capt_an’’:
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în cazul în care K este egal sau are o valoare apropiată de 3,5 W/(m2*K) atunci

-

Q_capt_an=Q_capt_an’’ și Grd_ac_an=Grd_ac_an’;
în cazul în care K este diferit de 3,5 W/(m2*K) atunci cantitatea de energie

-

anuală captată finală, Q_capt_an, se obţine corectând valoarea lui Q_capt_an’’.
în cazul în care K este diferit de 3,5 W/(m2*K) atunci gradul de acoperire anual,

-

Grd_ac_an, se obţine corectând valoarea lui Grd_ac_an’.
Procedura de determinare a parametrilor economici folosește același principiu de
calcul.

5 Analiza energetică şi de mediu pe întreaga durată de viaţă a
instalaţiei solare
Sursele regenerabile de energie sunt prezentate în general ca “surse curate”
ignorându-se consumul energetic şi impactul asupra mediului al procesului de producţie
al acestora.
Un grup de cercetători de la Departamentul de Cercetări Energetice şi de Mediu
(DREAM) din cadrul Universităţii din Palermo au realizat un studiu de caz care are în
vedere analiza performanţelor energetice şi de mediu pe întreaga durată de viaţă a unui
captator solar. În acest studiu datele referitoare la fazele de producere, instalare şi
mentenanţă au fost colectate în mod direct prin amabilitatea unui producător italian.
Datele referitoare la materiile prime şi la sursele de energie au fost considerate, atunci
când a fost posibil, ca valori medii înregistrate în Italia, iar cand acestea nu au fost
disponibile s-au utilizat date din alte ţări europene. [5],[14],[15]

5.1 Particularizarea analizei la situaţia climatică din România
În cadrul tezei de doctorat rezultatele din studiu au fost particularizate pentru
situația climatică din România, rezultând urmatoarele grafice
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Figura 5-1 Reprezentarea grafică a cantităţii lunare de energie captată de captatorul solar
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Figura 5-2 Reprezentarea grafică a cantităţii lunare de dioxid de carbon economisită

Cantitatea de energie captată este estimată la 1367 kWh / an. Perioada de
recuperare este în acest caz de aproximativ 2,3 ani. Această valoare demonstrează
viabilitatea acestei tehnologii, având în vedere că durata de viaţă a instalaţiilor solare
este de cca. 15-20 ani. Perioada de recuperare a consumului de CO2 este de
aproximativ 2 ani. [30]
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6 Contribuții personale, posibilități de de continuare a cercetărilor în
domeniu și concluzii
Lucrarea prezintă analiza economică și energetică pentru diverse tipuri de
instalații solare, în situația amplasării acestora în diferite localități din Romania, precum
și două tipuri de instalații neconvenționale de utilizare a energiei din surse regenerabile.
Lucrarea cuprinde pentru început o prezentare a două sisteme neconvenționale
de utilizare a energiei solare în clădiri, și anume sistemul de tip spațiu solar și sistemul
combinat fațadă endotermică - pompă de căldură. Ambele sisteme au fost testate in
cadrul unor proiecte de cercetare desfasurate de INCD URBAN-INCERC, dovedindu-și
funcționalitatea.
Verificarea experimentală a modelelor matematice prezentate a fost realizată cu
ajutorul standului experimental executat în incinta INCD URBAN-INCERC.
Standul experimental pentru determinarea caracteristicilor captatoarelor solare
cu agent termic lichid permite încercarea în condiţii climatice naturale a acestora pentru
verificarea cerinţelor de durabilitate, de fiabilitate şi de securitate, precum şi pentru
caracterizarea performanţei termice a captatoarelor solare, în regim staţionar precum şi
în regim zilnic, în condiţii climatice variabile. Standul permite efectuarea încercărilor în
condiţii climatice naturale pe durata mai multor zile în condiţii de temperatură de intrare
constantă, de radiaţie solară naturală şi de vânt natural, luandu-se în considerare
efectele care influenţeaza performanţa captatorului pe întreaga durată a unei zile cum
ar fi dependenţa de unghiul de incidenţă, viteza vântului, radiaţia solară difuză, radiatia
termică spre bolta cerească şi capacitatea termică. În lucrare este reprezentată schema
funcțională a standului experimental.
Odată dovedită viabilitatea modelului matematic, acesta a fost folosit pentru
simularea funcţionarii unei instalaţii formată dintr-un captator solar şi un rezervor de
acumulare pe parcursul unui an calendaristic.
Lucrarea prezintă în mod detaliat comportamentul energetic al instalațiilor solare
analizate, precum și analiza economică a acestora.
Analiza energetică cuprinde și o analiză pe întreaga durată de viață, analiza ce
arată rezultate foarte bune pentru implementarea unei instalații solare în Romania. În
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completarea analizei energetice s-a realizat și certificarea energetică a unei clădiri
cu/fără instalație solară.
Din punct de vedere economic, deşi implementarea unor soluţii de utilizare
termică a energiei solare pentru prepararea apei calde în cadrul investiţiilor de
construcţie a unor clădiri noi sau de modernizare energetică a celor existente poate
apare drept ineficientă din punct de vedere economic (perioada de recuperare este
apropiată de durata de viață), trebuie ţinut cont de faptul că pe viitor costul energiei
poate creşte cu o rată şi mai mare, odată cu liberalizarea totală a acestuia. De
asemenea implementarea unor astfel de soluţii duce la creşterea independenţei
energetice a obiectivului de investiţie.
Însă datorită rezultatelor economice care pot să nu apară prea încurajatoare
pentru investitori, statul trebuie să intervină cu o subvenţie consistentă pentru cei care
vor să implementeze astfel de sisteme în cadrul investiţiei lor, deoarece aceste sisteme
nepoluante duc la creşterea calităţii vieţii prin reducerea impactului negativ asupra
mediului rezultat din arderea combustibililor fosili şi totodată duc la creşterea
independenţei energetice naţionale.
În finalul analizei economice s-a dezvoltat o procedură grafică simplificată de
determinare a parametrilor economici pentru instalaţiile solare utilă investitorilor în astfel
de sisteme. Graficele pe baza cărora se fac aceste determinari vor trebui revăzute
anual. O procedură asemănătoare este prezentată și pentru calculul rapid al
principalilor parametri energetici.
Contribuțiile personale în cadrul acestei lucrări sunt reprezentate de validarea
modelului matematic și apoi de simulările economice și energetice ale funcționării unei
instalații solare, concretizate prin multitudinea de comparații efectuate între diverșii
parametri în diferite situații/configurații de instalație. O altă contribuție personală
importantă este realizarea unei proceduri grafice de determinare a principalilor
parametri economici și energetici, procedură ce are scopul de a ușura activitatea celor
implicați în domeniu. În viitor este posibilă dezvoltarea acestei proceduri în cadrul unei
metodologii de determinare a acestor parametri.
În cadrul analizei comportării energetice pe întreaga durată de viață a captoarelor
solare contribuția personală este reprezentată de particularizarea analizei la situația
climatică din România.
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