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Introducere

Fenomenul de încălzire globală şi 
schimbările climatice sunt recunoscute ca 
certitudine de către lumea ştiinţifică, şi la 
ora actuală se discută amploarea conse-
cinţelor acestor fenomene şi metodele 
de reducere a lor. Principala datorie în 
acest sens este reducerea emisiei de gaze 
are cauzează efectul de seră, în principal 
reducerea emisiilor de CO2.  Acest lucru 
este posibil prin reducerea consumului de 
energie, prin folosirea tehnologiilor mai 
performante, sau prin utilizarea surselor 
regenerabile de energie. 

În proiectul prezentat în această broşură 
s-a realizat reducerea semnificativă a emi-
siilor de CO2 prin utilizarea becurilor tip 
LED pentru iluminatul public în comuna 
Găleşti şi prin folosirea  unor echipamen-
te care utilizează energia solară.
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Ce este încălzirea globală?

Încălzirea globală este fenomenul de 
creştere a temperaturilor medii ale atmo-
sferei înregistrate în imediata apropiere 
a solului, precum şi ale oceanelor. Fe-
nomenul de încălzire globală a început 
să îngrijoreze după anii '60, în urma 
dezvoltării industriale masive şi a creşterii 
concentraţiei gazelor cu efect de seră care 
sunt considerate în mare măsură respon-
sabile de acest fenomen. 
 
Modelele climatice elaborate de speci-
alistii în domeniu estimează o încălzire 
globală cu 1,1 - 6,4°C în cursul secolului 
al XXI-lea. Estimările variază din cauza 
faptului că nu poate fi prevăzută evoluţia 
emisiilor de gaze care cauzează efectul 
de seră. De altfel, tendinţa de încălzire 
continuă a planetei în secolul XXI este 
relevată de foarte multe studii în dome-
niu. Foarte îngrijorător este însă faptul că 
aceste scenarii climatice arată ca zonele 
polare se vor încălzi cel mai mult, ceea ce 
ar putea avea consecinţe dramatice. 
 
Cauza principală a încălzirii globa-
le este creşterea concentraţiei de CO2 în 
atmosferă în ultimele secole.  
Aceasta a fost de 280 ppm înainte de 
revoluţia industrială, fiind acum de 430 
ppm, adică aproape dublă, iar în anul 

2035 ar putea fi de 550 ppm, dacă fluxul 
emisiilor actuale de gaze cu efect de seră 
(GES) s-ar menţine peste capacitatea 
naturală de absorbţie. 
 
Aceasta ar putea duce în imediată perioa-
dă la o creştere cu încă 2°C. Aceasta este 
probabil să se întâmple dacă ţinem seama 
de dezvoltarea impetuoasă a economiilor 
în China, India, Brazilia, Australia, Asia 
de Sud-Est sau în Europa răsăriteană şi 
de faptul că SUA nu a ratificat încă Pro-
tocolul de la Kyoto, în timp ce utilizarea 
surselor înlocuitoare regenerabile curate 
de energie şi reţinerea CO2 la centralele 
pe combustibili fosili avansează greu.
Pe lângă dezvoltarea industrială, o altă 
cauză la fel de importantă o reprezintă 
defrisările masive ale pădurilor. Acestea 
duc la o creştere a concentraţiei de noxe 
ceea ce provoacă efectul încălzirii globale 
şi epuizarea stratului de ozon. Pentru a 
opri efectele negative provocate de aceste 
defrisări, specialiştii spun că ar fi nevoie de 
o împădurire cu 20% faţă de totalul deja 
existent la nivelul intregului glob.

Efectele incălzirii globale 
Experţii Grupului Interguvernamental 
asupra Evoluţiei Climei (GIEC) au lansat 
un diagnostic alarmant asupra pericole-
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lor încălzirii globale. Potrivit acestora, o 
încălzire cu 2 sau 3 grade Celsius pe plan 
global faţă de nivelul mediu de tempera-
tura din 1990 va avea un impact negativ 
uriaş asupra tuturor regiunilor planetei. 
 
Până în anul 2080, circa 3,4 miliarde de 
oameni vor suferi de pe urma penuriei 
grave de apă provocată de topirea gheţa-
rilor, iar alţi 600 de milioane de oameni 
vor suferi de foame de pe urma secetei, 
degradării şi salinizării solului.  Seceta va 
afecta regiuni întinse din sudul Africii, 
America Latină, zona mediteraneeană, 
Orientul Mjlociu si Africa de Nord.  Une-
le studii prezic spre exemplu că pădurile 
amazoniene s-ar putea usca pur şi simplu, 
antrenând pieirea unui număr uriaş de 
specii de animale şi plante. Experţii spun 
ca la fel s-a întâmplat acum 55 de milioa-
ne de ani, la sfârşitul Paleocenului, când o 
creştere cu 5 grade Celsius a temperaturi-
lor medii a pustiit planeta. 

Pentru a se putea salva, speciile trebuie 
să se adapteze acestor schimbări sau să 
migreze odată cu zonele climatice. Acele 
specii care nu se pot adapta sau nu pot 
să migreze riscă să dispară din cauza 
schimbărilor climatice din habitatul lor. 
De exemplu, speciile din zonele montane 
nu vor avea unde să se mute în zone mai 
înalte şi mai reci ceea ce ar duce la dispa-
riţia lor dacă acestea nu se vor adapta. O 
situaţie similară se va înregistra în regiunea 
arctică. Flora şi fauna din zonă nu se pot 
muta mai spre nord pentru a se feri de 
încalzirea globală şi riscă să dispară.
 
Valurile de căldură - consecinţa a încălzi-
rii globale - implică unele riscuri pentru 
sănătatea populaţiei, mai ales în zonele 
urbane, unde temperaturile sunt mai 

ridicate.  Se cunoaşte că vremea canicula-
ră poate creşte riscul de deces, îndeosebi 
la persoanele susceptibile de sensibilitate 
la efectele stresului termic. Cea mai mare 
vulnerabilitate o au, în general persoanele 
din grupele de vârstă care depăşesc 65 
de ani.

Canicula poate cauza de asemenea şi 
dezastre naturale. Aceasta poate produce 
incendii, sau poate întreţine incendiile de 
pădure provocate din neglijenţa omului. În 
acest caz sunt distruse suprafeţe însemna-
te de pădure (uneori, zeci de mii de ha), 
punând, totodată, în pericol viaţa persoa-
nelor aflate în apropiere. De asemenea, 
ele provoacă nori de fum care impiedică 
desfăşurarea în condiţii bune a transpor-
turilor. Prin impactul asupra producţiei de 
hrană, seceta poate avea efecte devastatoa-
re asupra sănătăţii umane. Aceasta cu atât 
mai mult cu cât seceta este un fenomen cu 
frecvenţă mare în zone extinse din state în 
curs de dezvoltare, cu populaţie nume-
roasă. Insuficienţa de hrană determină un 
nivel mai ridicat al morbidităţii, cauzat de 
o serie de afecţiuni, între care se deosebesc 
pelagra, anemia feripriva, hipocalcemia, 
hipomagnezia, conţinutul scăzut în macro- 
şi, mai ales, micronutrienti (vitamine, 
săruri minerale), dar şi slăbirea rezistenţei 
organismului faţă de factori patogeni.
 
Pentru a evita un viitor sumbru al pla-
netei, ar trebui ca, până în 2050, emisia 
gazelor cu efect de seră să scadă de două 
ori la nivel mondial şi de patru ori pentru 
ţările industrializate. 
 
Reducerea emisiei de CO2 se poate realiza prin 
reducerea consumului de energie şi folosirea sur-
selor regenerabile de energie, mai ales a energiei 
solare
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Tehnologii de utilizare a 
energiei solare 

Utilizarea energiei solare se face prin 
două tehnologii principale:  
a) colectoare solare pentru energie termi-
că şi apă caldă menajeră  
b) panouri fotovoltaice pentru obţinerea 
energiei electrice  
Aceste panouri se pot monta pe acope-
rişurile caselor, blocurilor cât şi în spaţii 
deschise. Singura problema a acestei 
surse de energie o reprezintă intervalele 
de noapte, cer înnorat, ceaţă, etc.). În ca-
zul colectoarelor solare există alternativa 
procurării energiei termice din alte surse 
regenerabile, iar în cazul panourilor foto-
voltaice există alternativa stocării energiei 
electrice în acumulatori pentru perioadele 
fără vânt sau utilizarea panourilor în 
sistem hibrid cu alte sisteme de tip eolian, 
hidro sau diesel.

Radiaţia Solară
Soarele emite în mod continuu cantităţi 
uriaşe de energie. O parte din aceasta 
radiaţie ajunge pe Pământ. Cantitatea de 
energie ce ajunge pe Pământ într-o zi este 
mai mare decăt întregul consum al Pă-
mântului pe durata unui an întreg. Totuşi, 
nu toată energia Soarelui ajunge pe solul 

Pământului. O parte este absorbită de 
atmosfera sau reflectată înapoi în spaţiu.
  
Intensitatea luminii ce ajunge pe Pământ 
variază în funcţie de perioada zilei, locaţia 
şi condiţiile meteorologice. Radiaţia 
solară ce ajunge pe Pământ se măsoară în 
Wh/m2 pe zi sau kWh/m2 pe an. Pentru 
a simplifica calculele şi a avea o bază 
comună de calcul, s-a decis ca standard 
o putere de 1000Wh/m2 timp de o oră 
pentru o zi însorită. Această putere se 
regăseşte într-o zi de vară pe o suprafaţă 
de un metru pătrat unde Soarele este 
perpendicular pe aceasta.
 
Radiaţia solară ce cade pe sol variaza atât 
cu perioada zilei, dar poate varia consi-
derabil în funcţie de locaţie, mai ales în 
zone de munte. Iraderea solară variază 
între 1000kWh/m2 pe an în ţările din 
Europa de Nord şi 2000 – 2500 kWh/m2 
pe an în zonele cu desert. Aceste variaţii 
între locaţii sunt date de diferenţele de 
latitudine şi condiţiile meteorologice.
 
Orientarea
Raza luminoasă parcurge o linie dreaptă 
de la Soare spre Pământ. La intrarea în 
atmosfera Pământului, o parte din lumină 
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se imprăştie iar o parte ajuge la sol într-o 
linie dreaptă. O altă parte a luminii este 
absorbită de atmosferă. Lumina ce s-a 
împrăştiat în atmosferă este ceea ce noi 
numim lumina difuză sau radiaţie difuză. 
Raza de lumină ce ajunge pe suprafa-
ţa solului fără să fie imprăştiata este 

COLECTOARE SOLARE

denumită radiaţie directă. Radiaţia solară 
directă este cea mai cunoscută şi simţită 
în mod direct de către oameni.

Numai o mică parte a radiaţiei solare 
ajunge cu adevărat pe solul Pământului.

Principalele tipuri de colectoare solare 
folosite în aplicaţiile obişnuite sunt colec-
toarele plane şi cele cu tuburi vidate.

Colectoarele plane s-au folosit pe scară 
largă datorită preţului mai scăzut. Colec-
toarele cu tuburi vidate - mai scumpe dar 
mai performante se utilizează de mai bine 
de douăzeci de ani. 

Colectoarele plane cunoscute sub numele 
de panouri solare, sunt formate dintr-un 
registru de tevi fabricate dintr-un metal 
termoconductor (cupru, în general) cu 
sau fara aripioare din tablă, tabla tratata 
special pentru creşterea suprafeţei de 
captare a energiei termice. Tot acest 
ansamblu este aşezat într-o cutie plată, 
bine izolată termic. Această cutie are un 
perete transparent, fabricat de regula 
din sticlă cu transparenţă ridicată la 
radiaţia infraroşie. Suprafaţa de captare 
este acoperită cu un strat special care 

facilitează absorbţia radiaţiei solare şi 
limitează în acelaşi timp reflexia acesteia. 
Agentul termic, în principal apa, circulă 
prin ţevile registrului, este încalzită şi 
trimisă în instalaţie pentru consum şi /
sau stocare.

La colectoarele solare cu tuburi vidate 
acestea reprezintă principalul element 
component alături de condensator (colec-
tor).

Fiecare tub vidat este format din două 
tuburi concentrice din sticlă borosilicat 
(cu rezistenţă mecanică bună şi un grad 
de transparenţă ridicat), închise la un 
capăt şi sudate între ele la celălalt. Spaţiul 
dintre cele două tuburi se videază iar 
suprafaţa exterioară a tubului interior se 
acoperă cu un strat special cu excelente 
proprietăţi de absorbţie a radiaţiei solare 
(>96%) şi cu o emisivitate foarte redusă 
(<4%). Căldura este transferată agentului 
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termic fie direct, fie prin intermediul unui 
tub termic. Vacuum-ul dintre cele două 
tuburi formează un termos astfel încât 
exteriorul tubului va fi rece deşi tempera-
tura din interior poate ajunge la peste 
160°C. Această proprietate face instalaţia 
utilizabilă în climate reci şi în condiţii de 
cer acoperit, colectoarele cu tuburi fiind 
mai eficiente decât colectoarele solare 
clasice, plane.

Tubul termic este o ţeavă, închisă la 
ambele capete, care conţine o substanţă 
non-toxică. Această substanţă, în anumite 
condiţii de presiune, fierbe la o tempera-
tura joasă (25...30°C), trecând din faza 
lichidă în fază gazoasă. Pentru a trece în 
fază gazoasă, fluidul absoarbe o anumită 
cantitate de căldură numită căldură 
latentă de vaporizare. Această cantitate de 
căldură va fi cedată la trecerea inversă din 
faza gazoasă în faza lichidă.

La tubul termic schimbarea inversă 
de fază are loc la un capăt al său numit 
condensator. Aici substanţa condensează 
şi cedează căldura absorbită la evaporare. 
În timpul funcţionării tubului termic, 
acest ciclu are loc continuu, căldura fiind 

transferată de la corpul cald la corpul rece.

Există şi alte tipuri de colectoare cu tuburi 
vidate. Dintre acestea amintim colectoarele 
cu tuburi vidate simple, cu suprafaţă de 
absorţie plană. Tuburile de acest tip au în 
interior o teava din cupru cu aripioare din 
tablă tratată special, iar teava poate fi un 
tub termic care transferă căldura absorbită 
la unul dintre capete, de unde este preluată 
de agentul termic. Acest tip de tuburi au 
inerţie termică mai redusă şi randament 
ceva mai bun. Cu toate acestea, costul lor 
ridicat a limitat utilizarea colectoarelor cu 
astfel de tuburi la scară largă.

Testele practice au demonstrat că 
performanţa colectoarelor solare cu 
tuburi vidate pe durata unui an este cam 
de două ori mai ridicată comparativ cu 
colectoarele plane, la aceeaşi suprafaţă 
de colectare. Chiar dacă un sistem solar 
cu colectoare plane de suprafaţă dublă 
va produce aproximativ aceeaşi cantitate 
de energie într-un an, cea mai mare parte 
din aceasta va fi obţinută pe durata verii 
(în lunile mai - august). Întrucât energia 
produsă în exces faţă de necesar este 
irosită, beneficiile instalării unui sistem cu 
colectoare solare plane sunt limitate.

PANOURI FOTOVOLTAICE
Cum funcţionează panourile fotovoltaice?
 Pentru a avea energie electrică de la 
soare, aveţi nevoie de un panou solar ce 
are o celulă solară sau mai multe ce-
lule. Celula solară absoarbe o parte din 
particulele de lumină ce cad pe aceasta, 
numite şi fotoni. Fiecare foton conţine 
o cantitate mică de energie. Atunci când 
un foton este absorbit, acesta eliberează 

un electron din materialul celulei solare. 
Deoarece fiecare parte a celulei solare 
este conectată la un cablu, un curent va 
trece prin acesta. Celula va produce elec-
tricitate ce poate fi folosită instantaneu 
sau înmagazinată în acumulatori. 
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Energia electrică este produsă atâta timp 
cât panoul este expus la lumină. Materi-
alele din care sunt fabricate celulele solare 
sunt semiconductoare şi au o durată de 
viaţă de cel puţin 20 de ani. Randamen-
tul panourilor solare va scădea în timp. 
Ritmul de scădere în timp al randamen-
tului este garantat de fiecare producător 
de panouri solare. Uzura panourilor este 
dată de mediul înconjurător şi modali-
tatea de montaj a acestora.
 
Celule solare
Celulele solare sunt de mai multe tipuri: 
monocristaline, policristaline, amorfe, 
film subţire, CIS (copper indium disele-
nide) si CdTe (cadmium telluride), CIGS, 
etc. Diferenţa între aceste celule constă 
în structura şi modul cum sunt aranjaţi 
atomii. Acest lucru va da şi un aspect 
specific fiecărei celule solare. Diferenţa 
cea mai mare constă totuşi în eficienţă. 
Eficienţa celulei se măsoara în procentul 
de energie luminoasă transformată în 
energie electrică. Celulele solare monoc-
ristaline şi policristaline au aproape 
aceaşi eficienţă fiind şi cea mai mare din 
multitudinea de celule solare comerciale 
existente pe piaţă.
 
În ultimul timp, celulele solare CIS şi 
CdTe au început să fie disponibile pe 
piaţă în cantităţi reprezentative.

Eficienţa celulelor solare

Monocristaline: 15-18 %
Policristaline: 13-15 %
Amorfe: 5-8 %
Cadmium telluride: 6-9 %
 

Panourile Solare
Panourile solare sunt alcătuite din celule 
solare. Deoarece o celulă fotovoltaică 
nu produce suficientă energie ca să 
poată fi folosită eficient, este nevoie de 
mai multe celule, acestea fiind legate în 
serie – paralel, formând astfel un panou 
fotovoltaic.
  
Panourile solare fotovoltaice sunt pro-
duse în diferite dimensiuni având puteri 
variate. Cele mai folosite panouri în gama 
rezidenţială sunt cele de 50 şi 75 W, iar 
pentru centrale fotovoltaice de puteri 
mari, panouri solare de 220W. Suprafaţa 
unui panou solar cristalin de 50W este de 
aproximativ 0,5 m2.  
                                   
Panourile solare se pot conecta şi ele 
la rândul lor în serie – paralel formând 
sisteme de puteri mai mari. Un sistem so-
lar ce va fi contectat la un singur charger 
trebuie să aiba panouri solare de acelaşi 
tip, acelaşi producător, aceeaşi orientare şi 
înclinare şi să nu fie umbrit parţial. Dacă 
acest lucru nu este posibil, se vor folosi 
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Iluminat public cu panou solar

Ţigle cu celule fotovoltaice conectate şi panouri 
solare cu diferite înclinaţii

Maşină electrică alimentată de la panouri solare

Ţiglă echipată cu celule fotovoltaice

mai multe chargere.  
  
Panourile solare disponibile comercial au 
o eficienţă cuprinsă între 5 - 15%. Acest 
lucru înseamnă că 5-15% din energia 
luminoasă va fi transformată în energie 
electrică. Laboratoare din toată lumea 
dezvoltă tehnologii de panouri solare 
cu randament mult mai mare (aproape 
30%). Dezavantajul acestor panouri 
solare cu eficienţă foarte mare este costul 
de producţie ridicat. Acest lucru a dus 
la dezvoltarea panourilor thin film (film 
subţire) ce au un randament mai scăzut, 
dar costul lor este mic.

 
Un panou solar produce energie electrică 
chiar şi când nu exista radiaţie directă. 
Aşadar, chiar dacă este înnorat afară, un 
sistem solar va produce energie electrică. 
Totuşi, cele mai bune condiţii de obţinere 
a energiei electrice sunt în zilele însorite, 
iar panoul îndreptat direct spre Soare. 
Dacă nu se optează pentru sisteme de 
orientare automată în funcţie de soare, 
se va face un compromis în aşezarea 
panourilor. Pentru zonele ce se afla în 
emisfera nodică, panourile se vor orienta 
spre sud iar pentru cele din emisfera 
sudică, se vor orienta spre nord.
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Ghid pentru procurarea unui sistem solar fotovoltaic

Alegerea unui sistem solar este dificil 
pentru că implică cunoştinţe specializate 
detaliate, greu de asimilat într-un timp 
scurt pentru publicul general. Fiind vorba 
de o investiţie pe termen lung de peste 20 
de ani şi de valoare mare, calitatea com-
ponentelor şi a lucrării este esenţială. Este 
indicat să alegeţi un furnizor cu referinţe 
bune, care vă poate oferi un sistem 
complet, proiectat pentru necesităţile şi 
condiţiile Dvs. specifice, inclusiv insta-
larea sistemului. 

Achiziţionarea unor componente 
separate la cel mai mic preţ şi instalarea 
lor ad-hoc pentru a economisi bani nu 
este indicată. Unele componente pot 
fi incompatibile, se pot defecta sau vor 
funcţiona la randament redus. Instalarea 
necorespunzătoare poate cauza prob-
leme de fiabilitate, scăderea randamen-
tului sau deteriorarea prematură a unor 
componente scumpe. Dimensionarea 
necorespunzătoare a sistemului sau a 
unor componente raportată la regimul 
şi mediul de utilizare poate cauza su-
prasolicitarea unor piese şi defectarea 
acestora.

Întrebaţi reprezentantul furnizorului 
despre toate aspectele legate de sistem. 
Dacă reuşeşte să  dea răspunsuri speci-
fice, directe şi clare privind nelămuririle 
Dvs., probabil aveţi de a face cu un spe-
cialist, deci puteţi cumpăra. Dacă nu, este 
doar un vânzător care nu este în măsură 
să vă ofere o soluţie optimă şi completă, 
şi puteţi avea probleme.

De exemplu noi am ales firma  

EKONOLED pentru că lucrează cu o 
echipă cu experienţă în sisteme solare 
de mai mulţi ani, a oferit consultanţă 
în proiectarea sistemelor achiziţionate, 
a procurat componente de calitate şi a 
instalat sistemele procurate, toate astea la 
un preţ competitiv.

Ce sistem este cel mai avantajos?
Tipul sistemului trebuie ales în funcţie de 
cerinţele aplicaţiei concrete şi pe urmă 
căutarea soluţiei mai economice pentru 
aplicaţia dată. 

Cel mai avantajos este să se instaleze 
un sistem legat la reţeaua de distribuţie 
electrică unde este posibil, care introduce 
direct curentul generat de către sistem în 
reţeaua electrică. Avantajul este că nu se 
mai folosesc acumulatori, deci sistemul 
va fi mai ieftin.  Nu sunteţi limitaţi de ca-
pacitatea sistemului şi de vreme, deoarece 
consumaţi electricitate din reţeaua electrică 
deci puteţi avea un consum de electricitate 
neîngrădit. Pur şi simplu energia generată 
de dvs. se va scădea din factură, sau dacă 
produceţi mai mult atunci vi se va plăti 
diferenţa. Totodată se reduc şi costurile de 
întreţinere şi creşte fiabilitatea, întru-cât nu 
trebuie schimbate acumulatoarele după 5-8 
ani de funcţionare şi se elimină problemele 
specifice acumulatoarelor. Sistemul poate 
fi scalabil, adică puteţi să mai adaugaţi 
panouri în timp dacă aveţi posibilitatea. 
Dezavantajul este că sistemul nu oferă 
independenţă de reţeaua electrică, dacă se 
ia curentul, se deconectează, şi trebuie să 
aibă o capacitate de aproximativ 1,5kW 
sau mai mare. 
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Dacă doriţi independenţă de la reţeaua 
electrică sau sistemul se instalează într-o 
zonă neelectrificată, aveţi nevoie de un 
sistem cu acumulatori. Energia generată 
de panourile solare se stochează în 
acumulatori, de unde se poate folosi 
printr-o reţea de tensiune joasă de curent 
continuu (de exemplu iluminat cu LED 
la 24V cc.) sau printr-un invertor care 
transformă curentul continuu în 220V 
curent alternativ. Puteţi folosi energie 
electrică în limita capacităţii panourilor, 
a acumulatoarelor şi a puterii maxime 
a invertorului. Energia necesară în plus 
pentru anumite perioade când panourile 
nu pot produce energie suficientă se 
poate obţine de la un generator extern 
care porneşte automat în funcţie de 
starea invertorului. Totodată sistemul se 
poate completa cu alte surse de energie 
regenerabilă accesibilă, cum ar fi  eolian, 
hidro sau diesel.

La alegerea invertorului trebuie avute în 
vedere cerinţele consumatorilor ce se vor 
conecta privind tipul de undă a curen-
tului alternativ. Un invertor de calitate 
generează curent alternativ sinusoidal (de 
sinusoidă pură), care poate alimenta orice 
tip de aparat electric de 220V ca. Inver-
toarele mai ieftine generează o formă 
de undă diferită, aşa numită sinusoidă 
modificată. Aceste invertoare pot defecta 
anumite aparate electrice, folosirea lor nu 
este recomandată. 

Ce tip de panou solar să folosim?
Sunt trei tipuri principale de panouri 
solare în funcţie de starea fizică a siliciului 
conţinut: policristaline, monocristaline 
şi cu siliciu amorf. Unele panouri pot 
conţine diferite combinaţii sau variante 

de siliciu. Generarea de electricitate în 
anumite condiţii de iluminare este diferită 
la fiecare tip de panou în parte. 

Cel mai eficient tip de panou considerând 
puterea generată raportată la suprafaţă 
este cel de tip monocristalin. În condiţii 
de iarnă însă, când lumina este mai difuză 
şi nu primeşte soare direct randamentul 
scade foarte mult. Într-o lună de iarna 
grea, cum a fost ianuarie 2010, un panou 
monocristalin poate să nu producă 
energie aproape deloc, cum s-a întâmplat 
în cazul unui câmp solar din Germania, 
într-o zonă asemănătoare geografic cu 
Transilvania.

Dacă dorim să generăm cât mai mult 
curent pe o suprafaţă dată, şi nu ne 
deranjează scăderea mare de capacitate 
iarna, panoul monocristalin este soluţia 
ideală. Un panou monocristalin poate 
genera într-o zi de vară peste 4 ori 
puterea sa maximă şi în jur de 0.8 ori ca-
pacitatea sa iarna. Deci ne putem aştepta 
ca un panou de 230Wp să producă circa 
1000W (1KW) într-o zi însorită de vară şi 
180W într-o zi de iarnă.

Panourile cu diferite tipuri de siliciu 
în stare amorfă se pretează la orice 
condiţii de iluminare. Chiar şi în 
condiţii de ceaţă sau când este înnorat, 
acest tip de panou produce electrici-
tate. În zonă de munte unde condiţiile 
climatice nu sunt prielnice, sau sunt 
mai puţine zile cu soare acest panou 
este ideal. Totodată dacă este impor-
tant ca şi iarna să se producă electrici-
tate cât mai multă, este recomandată 
folosirea unui tip de panou cu siliciu 
amorf. Dezavantajul este ca acest 
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tip de panou are capacitate cu 50% 
mai mică raportată la suprafaţă. Deci 
pentru aceeaşi cantitate de electrici-
tate produsă este nevoie de suprafaţă 
dublă. În loc de un singur panou 
monocristalin trebuie instalate două de 
aceeaşi mărime. Unde spaţiul nu este 
o problemă acest tip de panou este cel 
mai avantajos.

În cazul unei construcţii noi o opţiune 
interesantă este învelitoarea flexibilă 
solară. Aceasta se mulează pe suprafaţa 
acoperişului în loc de membrana 
bituminoasă, oferind izolaţie şi totodată 
generând electricitate. Deci panoul solar 
este integrat în acoperiş. Cu toate că 
preţul este mai ridicat decât al panoului 
solar clasic, totuşi rentează pentru că se 
economiseşte preţul membranei bitu-
minoase pe care o înlocuieşte. Totodată 
are şi alte avantaje, cum ar fi rezistenţa 
mecanică ridicată, nu este casabilă (nu 
conţine sticlă), rezistenţă la căldură şi 
randament bun şi în umbră. 

Care este performanța unui panou 
solar?
Parametrii de putere specific panourilor 
solare sunt valabile în orele de vârf, la 
amiază, când soarele este sus pe cer, 
atunci când panourile sunt perfect cu-
rate şi atunci când nu există nori care să 
umbrească celulele. Observaţi unitatea 
de măsură: Wp ! Acel mic „p” face 
diferenţa, înseamnă „peak”, adică putere 
de vârf  în condiţii ideale. În mod uzual 
şi în condiţii perfecte, la amiază capaci-
tatea reală a panoului este în jur de 90% 
din capacitatea sa maximă exprimată 
în Wp. Deci vara, în condiţii ideale, 
aveţi şansa să obţineţi 207W într-o oră 

dintr-un panou de 230Wp.  Asta dacă 
panoul nu este deja supraîncălzit, pentru 
că randamentul scade şi în funcţie de 
temperatură. Am întâlnit un caz în care 
clientul a fost păcălit de anumită firmă 
care pretindea că panourile vândute de 
ei produc toată ziua puterea exprimată 
în Wp a panoului.

Curăţarea panourilor este importantă, 
orice posesor de panouri care vrea 
performanţă maximă trebuie să facă o 
rutină din a curăţa panourile de eventu-
ale resturi depozitate pe suprafaţa aces-
tora. Frunzele şi zăpada reprezintă prin-
cipalele daune care pot afecta panourile 
solare, însă nisipul sau excremente ale 
păsărilor pot prezenta probleme în unele 
zone.

De ce este importantă calitatea 
panoului solar?
Longevitatea unui panou solar va varia 
în funcţie de locul unde este instalat. 
Trebuie să luaţi în considerare faptul că 
este vorba de un produs expus la soare 
cât mai mult timp posibil în mod inerent. 
Deci panoul se va încălzi foarte mult 
în timpul funcţionării. Chiar dacă nu 
există piese ce pot fi îndepărtate dintr-un 
sistem solar, există multe părţi în acest 
sistem unde au loc reacţii chimice şi fizice 
care pot să ducă la degradarea totală a 
sistemului.

Uitaţi-vă atent la panourile solare 
instalate de câţiva ani şi veţi observa 
discontinuităţi şi zone strălucitoare unde 
componentele au fost deteriorate, şi 
astfel producţia de energie scăzută. Dacă 
deţineţi panouri solare, este util să ţineţi o 
evidenţă a producţiei curente de energie, 
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astfel încât să puteţi vedea dacă producţia 
de energie scade în timp. Deterioarea 
panourilor este adesea cea mai întâlnită 
cauză. 

Altă proprietate importantă a panoului 
este rezistenţa mecanică. Panoul trebuie 
să reziste la intemperii, inclusiv grindină. 
Totodată trebuie să fie rezistentă la presi-
une şi coroziune. Excrementele păsărilor 
sunt foarte corozive, pot distruge uşor 
un panou de calitate slabă. Vântul sau 
zăpada exercită o presiune puternică pe 
suprafaţa panoului.

Cumpăraţi panouri produse de firme 
recunoscute, preferabil de la producători 
europeni, pentru a evita degradarea 
accentuată a panourilor în timp. Plătiţi un 
preţ puţin mai mare, dar aveţi siguranţa 
că aţi făcut o investiţie durabilă.

Sunt surse de energie scumpe, însă unele 
nu durează atât de mult pe cât se spune 
în reclame, nu oferă aşa de multă energie 
pe cât arată capacitatea lor, se consumă 
cantităţi semnificative de energie la 
producţia lor, la instalare şi la transport, şi 
adesea sunt folosite materiale de calitate 
slabă la fabricarea lor.

Cum evaluăm prețul unui sistem 
solar?
Cel mai simplu mod de a stabili un preţ 
pentru sisteme solare este de a împărţi 
preţul pe care compania îl are, la puterea 
sistemului în waţi. De exemplu, dacă o 
companie oferă spre vânzare un sistem 
solar de 230W la un pret de 1794 euro, 
atunci 1794/230 = 7,8. Asta înseamnă 
că preţul lor pentru un watt este de 7,8 
euro/watt instalat. Cu procedeu similar 

se poate calcula preţul pentru diferite 
componente principale, panoul solar, 
invertorul sau acumulatorul. 

Dar care este un pret bun per watt? 
Preţul depinde de capacitatea sistemu-
lui, calitatea componentelor, condiţiile 
de instalare şi transport, preţul actual al 
componentelor pe piaţă, cursul valutar 
şi conjunctura generală a pieţei. Deci 
preţurile variază destul de mult, putând 
ajunge la 6-8 euro/W pentru sisteme de 
capacitate mică, de câteva sute de waţi. 
La sisteme mai mari preţul poate fi mai 
atractiv, chiar sub 4 Euro/W la un sistem 
trifazat de peste 10kW. 

Pentru un preţ orientativ al compo-
nentelor puteţi consulta statisticile 
SolarBuzz (http://www.solarbuzz.
com/Moduleprices.htm). Pentru luna 
iunie 2010 preţul unui panou solar în 
Europa a fost cotată la 4,12 euro/watt, 
în scădere de la 4,48 euro/watt faţă de 
iunie 2009. În aceeaşi perioadă preţul 
acumulatoarelor a crescut de la 0,148 
euro/watt-oră la 0,168 euro/watt-oră, 
din cauza creşterii preţului plumbului pe 
bursă. Evaluarea preţului bateriei este 
mai precisă raportată la Ah (amperi-oră) 
a bateriei, solarbuzz foloseşte euro/
watt-oră pentru consistenţa datelor cu 
alte componente.

Ce reducere de emisii CO2 
obținem?
Cantitatea de emisii de CO2 per kWh 
generat depinde de specificul fiecărei ţări 
şi se calculează în funcţie de gradul de 
utilizare a combustibililor fosili în proce-
sul de generare a electricităţii în ţara sau 
regiunea respectivă. De exemplu unde 
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se folosesc mai multe centrale electrice 
pe carbon emisiile sunt mai mari, unde 
ponderea centralelor cu emisii reduse este 
mai mare, cum ar fi centrale de energie 
regenerabilă, centrale hidroelectrice sau  

nucleare acolo cantitatea medie pe ţară 
este mai mică. În România conform 
datelor ANRE din 2007 media emisiilor 
de CO2 a fost de 566g/kWh.

Reducerea emisiilor de CO2 prin utilizarea becurilor LED 

Lampa LED nu se poate compara cu un 
bec economic numai după numărul de 
lumeni, timp de funcţionare şi preţ. Re-
zultatul sumar mai mult induce în eroare 
decât informează. 

Pe de o parte cifrele în sine nu arată 
nivelul de iluminat util pe masa de lucru, 
nu reflectă variaţia gradului de iluminare 
utilă în timp, sau ce se înţelege de fapt în 
”durată de funcţionare”. Totodată o serie 
de alţi factori importanţi sunt trecute 

cu vederea. De exemplu aparatele  care 
conţin substanţe periculoase (mercur) 
vor fi interzise din 2013 în Europa, la 
fel ca becurile incandescente acum. Deci 
lămpile fluorescente reprezintă o soluţie 
pentru maxim 4 ani.

Tabel comparativ privind principalele 
aspecte ale iluminării cu Lucid Arena 
sau bec economic compact de calitate, 
produs de o firmă recunoscută.

bec economic modern  80W lampă LED LEiDs Lucid Arena
1. Flux 
luminos

(8000lm 
LED = 
30000lm bec 
fluorescent)

Numărul de lumeni este mai 
mult infomativ: lumina este 
difuzată omnidirecţional şi 
neuniform, astfel o mare 
parte a luminii se pierde. Deci 
o comparaţie lumen/lumen 
nu are sens.

Toată lumina emisă este lumină 
utilă, direcţionată către suprafaţa de 
lucru. Se poate obţine un iluminat 
uniform. În Germania s-a demon-
strat că cei 8.000 de lumeni LED se 
pot echivala chiar şi cu 30.000 lm de 
bec fluorescent.

2. Grad de  
iluminare 
utilă

Lămpile cu bec dau o 
amprentă luminoasă 
neuniformă, în formă de 
ou, concentrate în centru şi 
mult mai puţin luminoase la 
margine. Altfel se obţin zone 
luminoase circulare restrânse 
şi o mare parte a suprafeţei 
de lucru rămâne iluminată 
necorespunzător.

Amprenta luminoasă este mult mai 
uniformă. În plus lumina fiind emisă  
dintr-o multitudine de puncte, 
produce efectul de amplificare acolo 
unde aceste puncte luminoase se su-
prapun. Astfel se obţine un iluminat 
mult mai uniform pe toată suprafaţa 
utilă de lucru. 
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bec economic modern  80W lampă LED LEiDs Lucid Arena

3. Durată de 
funcţionare

(sau ce se 
înţelege prin 
acesta)

Durata de funcţionare la 
becul economic înseamnă de 
fapt durata de funcţionare la 
50% căderi! Totodată trebuie 
considerat şi scăderea rapidă a 
nivelului de iluminat în timp. 
Deci durata de 8.000 de ore 
de fapt înseamnă 5.000 de ore 
(până când se pierde 25% din 
luminozitate). Defectarea a 
circa 20-30% a lămpilor mai 
reduce acest parametru.

La sfârşitul duratei de funcţionare 
de 50.000 de ore toate lămpile vor 
funcţiona la 70% din capacitate (0% 
căderi!). Durata de funcţionare la 
utilizare 6 zile/săpt., 12 ore/zi va fi 
de 14 ani, iar la 24 ore/zi 7 ani. Le-
durile AS1311 folosite în lampa LE-
iDs pierd foarte puţin din luminozi-
tate în primii 20.000 de ore (11%), 
după care scăderea se accentuează 
în timp, ajungând la circa 30% după 
50.000 de ore. 

4. Variaţia 
iluminării în 
timp

Fluxul luminos al becului 
scade accentuat, începând cu 
prima zi, ajungând la 85% 
după numai 2.000 de ore şi la 
75% după 5.000 de ore. Deci 
ori montaţi mai multe becuri 
pentru a compensa această 
cădere, ori muncitorii dvs. 
vor munci în lumină slabă în 
majoritatea timpului de lucru 
(60% calculat la 5000 ore).

Conform datelor de mai sus în 
primii 30.000 de ore iluminarea va 
fi suficientă (peste 85%). Pentru 
cei 20.000 de ore rămase (5 ani, 
40% din durată) cei 15% se pot 
compensa prin montarea de lămpi 
suplimentare. Deci se poate asigura 
o iluminare corespunzătoare cu 
cheltuieli minime de întreţinere pen-
tru o perioadă lungă de timp.

5. Raport 
bec / lampă 
LED pentru 
50.000 ore 
iluminare, 
lux echiva-
lent

Considerând aspectele de 
mai sus (circa 5.000 ore de 
funcţionare efectivă, 20% 
căderi) este nevoie de minim 
32 de becuri economice de 
5.600lm. 
Cost: 18,46 x 32=590,72 
EURO

Este nevoie de o lampă Lucid 
Arena. Dacă vom compensa pentru 
20.000 ore 15% luminozitate, se 
aplică o corecţie de +16.67%. 
Cost: 440+16.67%=513,35 EURO

6. Chel-
tuieli de 
întreţinere

Monitorizare frecventă a 
becurilor, 32 de schimburi 
de becuri la 6m înălţime, 
cheltuieli de achiziţie a be-
curilor de schimb (minim 150 
EURO).

Nu necesită monitorizare frecventă, 
montarea unei lămpi în plus la 7 
existente o singură dată după 30.000 
de ore, aprox.  5 EURO (peste 8 ani 
la iluminat 12 ore/zi). 
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bec economic modern  80W lampă LED LEiDs Lucid Arena

7. Consum 
de electrici-
tate

80W x 3,2 = 256W
(raport lampă LED / bec = 
3,2)

100W x 1 = 100W
economie: 
0,156KWhx50.000=7800KWh
La 0,6 RON/KWh = 1093 EURO 
(4680 RON, preţul va creşte în timp) 

8. Amortiza-
re investiţie 
LED faţă de 
bec eco-
nomic 

2 ani la utilizare 24 ore/zi 
4 ani la utilizare 12 ore/zi
6 zile / săptămână – sărbători legale
(300 zile lucrătoare/an)

9. Factor 
de oboseală 
vizuală

Becul economic fiind pe 
bază de descărcare în gaz, 
sunt câteva (de obicei trei) 
intervale scurte de lungimi 
de unda cu energie maximă 
caracteristice frecvenţei de 
descărcare a gazelor din tub, 
restul spectrului luminos 
având o energie neglijabilă, 
obosind ochiul.

Nu prezintă probleme, întru-cât 
radiază un spectru larg de frecvenţe 
la intensităţi relativ proporţionale cu 
lumina naturală a soarelui.

10. Factor 
de oboseală 
psihică 
şi posibil 
dăunătoare 
sănătăţii (lu-
cruri de care 
producătorii 
CFL nu prea 
vorbesc)

Descărcarea în gaz se face 
prin impulsuri de înaltă tensi-
une şi înaltă frecvenţă (aprox. 
40KHz). Aceasta generează 
un câmp electromagnetic. 
Totodată se iradiază înapoi 
în reţeaua de curent electric, 
generând distorsiuni de înaltă 
frecvenţă şi armonici. De fapt 
toată reţeaua electrică devine 
o antenă mare prin care mun-
citorii sunt iradiaţi cu fecvenţe 
radio. Cauzează oboseală 
cronică, dureri de cap, dezori-
entare, ţiuitul urechilor şi în 
anumite cazuri poate provoca 
chiar şi îmbolnăviri.

Nu este cazul.
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bec economic modern  80W lampă LED LEiDs Lucid Arena

11. 
Deranjea-
ză reţeaua 
electrică, 
poate 
produce de-
fecţiuni ale 
aparatelor, 
maşinilor 
electrice 

Conform celor enunţate mai 
sus la pct. 10 distorsiunile de 
frecvenţă înaltă, în special în 
cazul montării unui număr 
mare de becuri economice 
poate deran-ja aparatele 
electrice şi cauza defecţi-uni. 
Poate fi necesară montarea 
unor filtre sau altor dispozi-
tive adiţionale de protecţie, 
ridicând costurile.

Nu este cazul.

12. Poluarea 
mediului, 
probleme de 
sănătate

Se generează o cantitate mare 
de deşeuri periculoase, cu 
conţinut de gaze toxice şi 
mercur. Dezafectarea este 
scumpă şi nu este garantată 
pentru toată cantitatea din 
piaţă. Dacă se aruncă şi 
substanţele ajung în ape sau 
în sol, vor polua cu substanţe 
periculoase, cauzând 
îmbolnăviri, cancer, etc. S-au 
raportat sute de îmbolnăviri 
în China din rândul muncito-
rilor care lucrează în procesul 
de producţie a becurilor 
economice.

Nu conţine substanţe periculoase, 
cantitatea de deşeuri generate este 
mult mai mică şi este mai uşor de 
tratat.

13. Perspec-
tiva în timp 
a solu-ţiei 
tehnice

Soluţie pe termen scurt, din 
cauza celor enunţate la pct. 12 
foarte probabil va fi interzisă 
în Europa din 2013.

Soluţie durabilă, pe termen lung.
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Iluminatul public în comuna Găleşti, modernizat prin 
prezentul proiect, prin folisirea becurilor tip LED şi a 
panourilor solare

Comuna Găleşti este alcătuită din şapte sate: Găleşti (centru de comună), Troiţa, 
Bedeni, Sânvasii, Maiad, Adrianu Mare şi Adrianu Mic. În comună au fost schimbate 
138 becuri de 250 W cu corpuri de iluminat tip LED. Acestea s-au schimbat în fiecare 
sat din comună, după cum urmează: Găleşti 46 buc.; Troiţa 34 buc.; Bedeni 9 buc.; 
Sânvasii 16 buc.; Maiad 17 buc.; Adrianu Mare 9 buc.; Adrianu Mic  5 buc. 
Pentru a afla economisirea făcută prin schimbul acestor becuri, s-au făcut măsurători 
înainte şi după schimb. Măsurătorile au fost făcute în satul Bedeni, unde s-au constatat 
următoarele: înainte de schimb într-un interval de timp de 72 ore s-a consumat  98 
kW/h, iar după schimb tot într-un interval de 72 ore s-a consumat  58,8 kW/h.
În viitor, dacă va fi posibil, se va continua modernizarea ilumunatului public, până 
când se vor schimba toate corpurile de iluminat din comună.

Corp de iluminat tip LED montat în Comuna 
Găleşti

Iluminat public cu panouri solare şi corpuri de 
iluminat tip LED

Acelaşi stradă iluminată cu becuri LEDStradă din Găleşti iluminată cu becuri clasice

În satul Găleşti 
pe lângă cele 
46 de becuri 
schimbate, s-au 
mai montat 
două corpuri de 
iluminat pe bază 
LED, alimentate 
de două panouri 
solare.
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Centrul de Informare şi de Dezvoltare pentru Mediu de 
la Adrianu Mic

La Centrul de informare şi de dezvoltare pentru mediu de la Adrianu Mic în cadrul 
programelor de educaţie ecologică şi de informare a populaţiei privind dezvoltarea 
durabilă şi protecţia mediului vizitatorii se pot informa atât despre colectoare solare, 
centrul fiind echipat cu un colector solar care asigură 300 de l de apă, cât şi despre 
panouri fotovoltaice. Deasemenea sunt disponibile informaţii şi un set demonstrativ 
privind utilizarea diferitelor corpuri de iluminat.

Instalaţia conectată de colectorul solar Instalaţia de stocare a energiei electrice

În scopul de a demonstra utilitatea, modul de folosire şi avantajele iluminatului cu 
LED, precum şi de a sugera idei inovatoare vizitatorilor, Centrul a fost dotat cu trei 
modele de iluminat.

Primul model este un mic experiment pentru a demonstra diferite posibilităţi de ilumi-
nat creativ, folosind energie solară, cu baghetă cu LED, placă LED şi spot LED. Kitul 
demonstrativ este completat de un bec incandescent de 24V, pentru a oferi o bază 
de comparaţie. Aceste piese de iluminat funcţionează la 24V curent continuu, deci se 
pot lega direct la sistemul de generare a energiei solare, fără invertor. Totodată sunt şi 
sigure pentru a fi utilizate în mod experimental de către vizitatori, tensiunea joasă de 
24V neprezentând pericol de electrocutare. 
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Vizitatorii pot aprinde diferite articole de iluminat, şi pot observa/compara consumul 
acestora folosind afişajul controlorului de încărcare solară. Totodată pot observa lumi-
na acestor articole de iluminat. 

Modelul al doilea este de iluminat general, prin instalarea unui panou cu LED în sala 
de conferinţă. Vizitatorii pot observa uniformitatea iluminării, şi lumina plăcută de un 
alb de zi mai caldă a lămpii LED. Panoul cu LED este echivalent cu un corp de ilumi-
nat cu două tuburi fluorescente de 1200mm, însă consumă doar 46W, faţă de 82W cât 
ar fi consumul celor două tuburi neon. 

Al treilea model este de iluminat cu spoturi şi becuri LED. Spoturile LED sunt monta-
te în corpuri de iluminat care se pot roti în plan orizontal şi se pot orienta pe verticală. 
Corpurile sunt montate pe o şină de 2m lungime, şi se pot mişca de-a lungul şinei, şi 
fixa în poziţia dorită. Sistemul de iluminat a fost montat în muzeul satului amenajat 
într-o încăpere a centrului, pentru a ilumina exponatele.

Grupuri de elevi, sau adulţi pot studia metodele de reducere al consumului de energie 
electrică şi utilizarea energiei solare atât pentru producerea apei calde cât şi pentru 
producerea energiei electrice.

Centrul de Informare şi de Dezvoltare de Mediu de la Adrianu Mic echipat cu colector solar


