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OBIECTIVELE GENERALE:
- Oferirea unei solutii promitatoare legata de standadele ridicate ale sistemului hibrid pentru aplicatii
stationare, cu excelenta tehnica impreuna integrare arhitecturala de calitate;
- Oferirea unei surse de cunoastere, instruire si experienta la nivel international pentru organizatiile
implicate in educatie si cercetare, precum si pentru IMM cu scopul de a sustine o dezvoltare reala,
consolidare si integrare in reteaua romaneasca de excelenta in domeniul energiei regenerabile si
sistemelor de energie fiabile si de asemenea accelerarea integrarii din punct de vedere tehnic al IMMurilor in societatea romaneasca si europeana;
- Oferirea de raspunsuri legate de tehnologia sistemelor hibride si modificarea atitudinii societatii prin
diseminare inteligenta;
- Deschiderea de noi oportunitati in dezvoltarea cercetarii interdisciplinare nationale si internationale in
parteneriate europene;
- Imbunatatirea potentialului romanesc in a-si insusi cunostinte, rezultate si experienta in diseminarea
cunostintelor dobandite legate de tehnologia pilelor de combustie si celuleor fotovoltaice, stimularea IMMurilor si societatilor comerciale in scopul implementarii tehnologiei in societatea romanesca si europeana;
- Contributie la strategia de instruire a tinerilor cercetatori in domeniul sistemelor de energie regenerabila
cu scopul de a imbunatati performantele si experienta stiintifica a organizatiilor decercetare –dezvoltare
din Romania si de a intari retelele stiintifice in vederea integrarii lor in parteneriate interne si
intewrnationale.
MODUL DE FINALIZARE A PROIECTULUI
- Demonstrarea functionalitatii sistemului energetic hibrid de tip PV-FC;
- Laborator didactic pentru analiza PV-FC;
- Studiu de fezabilitate.
Planul de realizare a proiectului / Calendarul de timp:
Etapa I/2006: Analiza sistemelor hibride PV/FC in vederea realizarii modelului functional
Perioada: 09.10.2006 – 30.11.2006
Etapa II/2007: Instalarea, testarea si optimizarea sistemelor energetice unitare PV si FC

Perioada: 01.12.2006 – 30.10.2007
Etapa III/2008: Integrarea tehnica a sistemelor unitare FC si PV intr-un sistem hibrid de tip FC-PV.
Monitorizarea si evaluarea tehnica a sistemului hibrid PV-FC in conditii de operare continua
Perioada: 31.10.2007 – 30.05.2008
Etapa IV/2008: Demonstrarea functionalitatii sistemului energetic hibrid de tip PV-FC. Evaluarea ,
demonstrarea si valorificarea rezultatelor
Perioada: 31.05.2008 – 15.09.2008
Beneficii:
Beneficiile aduse de acest proiect sunt de lunga durata si multiple: stiintifice, tehnice, economice si
sociale. Daca luam in calcul ca acest proiect eate focalizat pe dezvoltarea si demonstrarea sistemelor de
energie hibride, acest lucru are ca beneficiu imediat impactul asupra pietei ca sistem alternatic pentru
autonomie electrica.
Principalele beneficii ale proiectului sunt experienta castigata in proiectarea sistemelor, instalatiilor, retelei
de energie si monitorizarea protocoalelor. Proiectul va aduce rezltate semnificative din punctul de vedere
al experientei castigate, a lectiilor invatate , a cunostintelor castigate in completarea celui mai mare
beneficiu, producerea energiei electrice “curate”.
Un alt beneficiu important al proiectului poate fi considerat si contributia la strategia de pregatire a
tinerilor specialisti romani in domeniul sistemelor de energie regenerabila, luand in considerare ca
in proiect sunt implicate doua mari universitati: UPB si UVT. Un numar mare de studenti, personal si
vizitatori vor fi pusi in contact direct cu sistemul hibrid dezvoltat de acest proiect, care va fi folosit ca si
instrument pedagogic printre atele. De fapt, instruirea si implicarea tinerilor cercetatori este un
obiectiv principal al proiectului care va fi indeplinit cu succes.
Acest proiect va aduce o valoare adaugata clara in materie de cunostinte si intelegere in ceea ce
priveste celulele fotoovoltaice, sistemele de pile de combustie si sistemele hibride de producere
aenergiei, precum si realizari tehnice si stiintifice notabile care nu au mai fost descrise pana acum in
patente si articole stiintifice.
Suplimentar, rezultatele proiectului vor deschide noi oportunitati pentru dezvoltarea de cercetari
interdisciplinare la nivel national si international, in parteneriate europene. Va aduce de asemenea
oportunitati pentru universitati de a atrage tineri masteranzi si doctoranzi in dezvolta rea si rezolvarea de
noi proiecte in domeniul pilelor de combustie si sistemelor de energie regenerabila.
Potentiali utilizatori:
- Consortiul de cercetare - prin asimilarea rezultatelor in consortiu poate fi creata o retea puternica de
institutii care sa asigure poli de excelenta, competenta stiintifica si tehnica de referinta, la nivel national si
international, asigurand astfel atat cresterea performantelor cat si cresterea vizibilitatii internationale a
partenerilor implicati in proiect
- Cadrele didactice, studentii şi elevii, în scopul pregatirii lor în domeniul surselor alternative şi
regenerabile de energie.
- Partenerul industrial (ELECTRICA SERV) care poate exploata tehnic si economic rezultatele obtinute,
prin beneficierea de training si transferul de know-how; de altfel acesta este si motivul pentru care
ELECTRICA SERV a dorit sa sustina proiectul prin cofinantarea proprie a unor activitati implicate.
- Diferite organizatii industriale ce sunt interesate in ansamble si sisteme energetice de mica putere.
Impactul stiintific, tehnic, economic si social:
Contributiile proiectului in plan social, economic si tehnic prin ajutorul dat institutiilor de invatamant,
municipalitatii si centrelor culturale in asigurarea experientei si cunostintelor in domeniul sistemelor
hibride vor fi asigurate prin diseminarea in intreaga Europa, in special catre studenti.
Proiectul are, de asemenea, un impact social, stiintific, tehnico-economic mare. Impactul social a
crescut datorita participarii sectorului educational. Principala ambitie a proiectului din acest punct de
vedere este informarea publicului cu privire la sistemele de energie hibride si modificarea atitudinii sociale
printr-o diseminare inteligenta. Noile programe de invatamant privitor la energia regenerabila vor fi
promovate in centre unversitare
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In planul de realizare al proiectului, consortiul a stabilit zile deschise, seminarii si conferinte pe teme
legate de pile de combustie si celule fotovoltaice, in colborare cu profesori, student, directori si publicul
larg in fiecare centru. prin demonstrarea ca sursele regenerabile de energie cum sunt pilele de combustie
sau celulele fotovoltaice, sunt surse 100% nepoluante si sigure, dezvoltarea „municipiilor verzi” va fi
o piatra de temelie importanta in viitorul energetic. Acceptarea si implementarea acestor tipuri de
sisteme energetice vor avea un impact major asupra sanatatii si calitatii vietii.
Proiectul este inovativ din punct de vedere tehnic deoarece stabileste noi protocoale in ceea ce
priveste sistemele de energie hibride care pot fi conectate la reteaua de energie electrica locala, ajutand
la eliminarea barierelor tehnice si netehnice in diferite regiuni. Cel mai mare succes si probabil impactul
sau economic va fi atins prin directa participare a unor organizatii industriale importante,
furnizorilor mari de energie, cum este ELECTRICA S.A. prin latura ei tehnica ELECTRICA SERV.
Pentru ca proiectul adreseaza tehnologiei nepoluante, impactul implementarii rezultatelor in zonele
locuite, zonele idustriale si cele comerciale va fi enorm si va avea o contributie majora la calitatea
mediului. Mai mult decat atat, producerea de energie nepoluanta va determina reducerea numarului
de poluanti, ceea ce are drept feed-back imbunatatirea calitatii vietii si sanatatii oamenilor. In acelasi
timp, se vor producemai putine reziduuri care trebiesc eliminate.
Sistemul hibrid fiind proiectat pentru a asigura autonomie energetica, acesta poate fi implementat in
special in locuri izolate sau cu dezvoltare regionala mult mai slaba. Prin folosirea acestui sistem
energetic,utilizatorul devine nu numai consumator ci si producator de energie. Acest lucru va avea
un impact direct economic, social si in calitatea vietii.
Proiectul asigura o oportunitate excelenta in stabilirea unei intelegeri tehnologice bune. O atentie sporita
este acordata interactiilor dintre partenerii proiectului: universitati, centre de cercetare-dezvoltare, IMMuri, sieducatia, cunoasterea si pregatirea in domeniile amintite vor fi imbunatatite, ceea ce va
asigura sustinerea pe termen lung.
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Etapa I/2006

Analiza sistemelor hibride PV/FC in vederea realizarii modelului functional
Perioada: 09.10.2006 – 30.11.2006
PARTICIPAREA ŞI CONTRIBUŢIA PARTENERILOR ÎN REALIZAREA ETAPEI
PROIECTUL isi propune sa promoveze implementarea intr-un institut de cercetari precum INCDIE ICPE-CA a
unui sistem hibrid integrat de tip pila de combustie - celula fotovoltaica, ca un modul autonom de producere a
energiei, avandu-se in vedere o serie de actiuni stiintifico - tehnice si demonstrative, pentru a oferi noi
oportunitati de implementare a unor astfel de sisteme de energie regenerabila in comunitatile locale, in special in
cladirile ce necesita autonomie din punct de vedere energetic, in agricultura si in aplicatiile industriale stationare.
In activitatea I.1 coordonatorul INCDIE ICPE-CA a avut ca obiectiv definirea specificatiilor tehnice pentru
sistemul de pile de combustie (FC), in vederea implementarii intr-o locatie stationara pentru testare si optimizare.
Instalarea, testarea si monitorizarea sistemului energetic se va realiza la INCDIE ICPE-CA, iar activitatea va fi
suportata exclusiv de catre personalul calificat al CO. O pila de combustide de 1kW va fi instalata si testata in
diverse conditii de temperatura, presiune si umiditate a gazului, cu scopul de a stabili parametrii optimi in cazul
functionarii continue. Monitorizarea performantelor sistemului va fi efectuata de asemenea de CO. Pentru
achizitie de date, se va folosi un sistem ElectroChem Power Station Fuel Cell Test cu soft specializat.
Celula de combustie aleasa, cu o putere de 1kW la 48 Vdc, este de tip PEM, alimentata direct cu higrogen.
Consumul este de 15 litri/minut de hidrogen. Hidrogenul, asigurat de un electrolizor alimentat cu apa, tratata în
prealabil de un deionizator, este produs, direct la presiuni inalte si stocat intr-un rezervor, fabricat din inox, pentru a
fi folosit pe viitor. Capacitatea rezervorului de hidrogen este de 120 litri la 1 MPa, la temperatura camerei.
Conductele de transmisie a hidrogenului sunt completate cu regulatoare de presiune si supape de siguranta.
Partenerul UVT a avut ca obiectiv definirea specificatiilor tehnice pentru modulul fotovoltaic (PV), in vederea
implementarii intr-o locatie stationara pentru tetare si optimizare (activitatea I.2). Pentru mai buna corelare a
datelor obtinute si stabilirea unei configuratii optime a sistemului hibrid, activitatea I.2 a fost desfasurata in paralel
cu activitatea I.4 a carui responsabil a fost partenerul UPB. In cadrul acestor activitati a fost realizat un model
teoretic pentru integrarea FC si PV. Totodata, a fost realizat un model energetic teoretic bazat pe necesarul de
consum intr-o locatie stationara si energia produsa de un sistem unitar PV de 1kW si respectiv FC de 1 kW.
Sistemul de tip PV analizat pentru aplicatia de fata a fost unul constituit din 64 de module fotovoltaice de 75 W
fiecare, cu un pret mediu/modul de 226 €. Asadar modulele PV costa aproximativ 17000 €. Modulele PV se vor
instala pe structuri suport pentru a obtine inclinarea proiectata, cu un cost total de 878 €.
Partenerul BEIA a fost implicat in activitatea I.3: Proiectarea modelelor experimentale (acronym ME) pentru
“Unitatea de Comanda si Control” (acroym UCC) a sistemelor PV si FC. In cadrul acestei activitati au fost
realizate doua proiecte tehnice de UCC: UCC pentru ansamblul functional pila de combustie – acumulator in
tampon si UCC pentru ansambul functional panou fotovoltaic – acumulator tampon. Pentru achizitie de date de
pa sistemul FC se va folosi un sistem ElectroChem Power Station Fuel Cell Test cu soft specializat. Pentru
achizitia de date si monitorizarea sitstemului unitar PV se va folosi un dispozitiv analogic multiplu SBC + un
controler cu 3 senzori de temperatura de tip LM135A cu soft specializat. Partenerul BEIA va asigura integrarea
UCC in circuitul logic al sistemului hibrid pentru procesul de comanda si control a tuturor paramerilor functionali.
In concluzie, etapa I a proiectului trateaza analiza tehnico-economica a posibilelor implementari a surselor de
energie regenerabila intr-o centrala existenta, pentru furnizarea dispozitivelor de telecomunicatii izolate. Sursele de
energie fotovoltaica (PV) si pilele de combustie (FC) sunt implementate in instalatiile considerate. In particular,
posibilitatea de a inlocui generatoarele diesel de rezerva cu celule de combustie, a fost analizata atât din punct de
vedere al echilibrului energetic, cât si din cel al investitiei economice. Rezultatele arata ca echilibrul energetic este
satisfacut si centrala poate functiona in regula cu doua configuratii. Stocarea energiei este facuta cu un rezervor de
combustibil diesel pentru prima configuratie, si cu hidrogen si rezervorul de apa necesar, pentru cea de-a doua.
Rezervorul de apa este necesar numai pentru imbunatatirea autonomiei centralei.
Mentenanta si realimentarea cu combustibil a centralei cu generatoare diesel sunt o problema majora. Folosind
tehnologia cu FC, nevoia mentenantei periodice si realimentarii cu combustibil este limitata sau inlaturata.
Luand in calcul costurile cu mediul, configuratia celulei de combustie si panourilor fotovoiltaice, avand emisii
aproape egale cu zero, permite cresterea protectiei mediului, si scaderea incrementarii datorita costurilor
externe din generarea de energie electrica.
In cele din urma a fost analizata posibilitatea inlocuirii bateriei cu celula de combustie. Din pacate cu tehnologia
si eficienta ce ii corespunde in prezent, o asemenea inlocuire nu este posibila nici din punct de vedere
tehnologic si nici din punct de vedere economic. In ciuda faptului ca dezvoltarea in viitor pare fezabila; nu poate
fi exclus ca un progres substantial va fi facut in urmatorii cativa ani.

Etapa II/2006

Instalarea, testarea si optimizarea sistemelor energetice unitare PV si FC.
Perioada: 01.12.2006 – 30.10.2007
In primele 2 etape coordonatorul INCDIE ICPE-CA a avut ca obiectiv definirea specificatiilor tehnice pentru
sistemul de pile de combustie (FC), in vederea implementarii intr-o locatie stationara pentru testare si optimizare.
Instalarea, testarea si monitorizarea sistemului energetic se va realiza la INCDIE ICPE-CA, iar activitatea va fi
suportata exclusiv de catre personalul calificat al CO. O pila de combustide de 1kW va fi instalata si testata in
diverse conditii de temperatura, presiune si umiditate a gazului, cu scopul de a stabili parametrii optimi in cazul
functionarii continue. Monitorizarea performantelor sistemului va fi efectuata de asemenea de CO. Pentru
achizitie de date, se va folosi un sistem ElectroChem Power Station Fuel Cell Test cu soft specializat.
Partenerul UVT (Partenerul 1) a avut ca obiectiv definirea specificatiilor tehnice pentru modulul fotovoltaic (PV),
in vederea implementarii intr-o locatie stationara pentru tetare si optimizare. Pentru o mai buna corelare a
datelor obtinute si stabilirea unei configuratii optime a sistemului hibrid, activitatea experimentala a partenerului
UVT se desfasoara in paralel cu activitatile alocate partenerului UPB (Partenerul 3). In cadrul acestor activitati a
fost realizat un model teoretic care sa integreze laolalta FC si PV. Totodata, a fost realizat un model energetic
teoretic bazat pe necesarul de consum intr-o locatie stationara si energia produsa de unu sistem unitar PV de
1kW si respectiv FC de 1 kW. Sistemul de tip PV analizat pentru aplicatia de fata a fost unul constituit din 64 de
module fotovoltaice de 75 Wp fiecare. Pretul mediu al unui modul este de 226 €. Asadar modulele PV costa
aproximativ 17000 €. Modulele PV se vor instala pe structuri suport pentru a obtine inclinarea proiectata, cu un
cost total de 878 €.
Partenerul BEIA (Partenerul 2) a fost implicat in: Proiectarea modelelor experimentale (acronym ME) pentru
“Unitatea de Comanda si Control” (acroym UCC) a sistemelor PV si FC. In cadrul acestei activitati au fost
realizate doua proiecte tehnice de UCC: UCC pentru ansamblul functional pila de combustie – acumulator in
tampon si UCC pentru ansambul functional panou fotovoltaic – acumulator tampon. Pentru achizitie de date de
pa sistemul FC se va folosi un sistem ElectroChem Power Station Fuel Cell Test cu soft specializat. Pentru
achizitia de date si monitorizarea sitstemului unitar PV se va folosi un dispozitiv analogic multiplu SBC + un
controler cu 3 senzori de temperatura de tip LM135A cu soft specializat. Partenerul BEIA va asigura integrarea
UCC in circitul logic al sistemului hibrid pentru procesul de comanda si control a tuturor paramerilor functionali.
In concluzie, stadiul actual al proiectului este la nivelul analizei tehnico-economice a posibilitatii de implementare
a surselor de energie regenerabila intr-o centrala existenta. Sursele de energie fotovoltaica (PV) si pilele de
combustie (FC) sunt implementate in instalatiile considerate.
In particular, posibilitatea de a inlocui generatoarele diesel de rezerva cu celule de combustie, a fost analizata
atat din punct de vedere al echilibrului energetic, cat si din punct de vedere al investitiei economice. Rezultatele
arata ca echilibrul energetic este satisfacut si centrala poate functiona in regula cu doua configuratii. Stocarea
energiei este facuta cu un rezervor de combustibil diesel pentru prima configuratie, si cu hidrogen si rezervorul
de apa necesar, pentru cea de-a doua. Rezervorul de apa este necesar numai ca sa imbunatateasca autonomia
centralei.
Mentenata si realimentarea cu combustibil a centralei cu generatoare diesel sunt o problema majora pentru ca
generatoarele diesel au nevoie de o mentenanta periodica, care functioneaza doar pe perioada iernii. Folosind
tehnologia cu FC, nevoia mentenantei periodice si realimentarii cu combustibil este limitata sau inlaturata.
Costurile de mediu a productiei de energie sunt de obicei tratate ca o extensie. Ceea ce inseamna ca influenta
productiei de energie asupra mediului nu isi gaseste un cost corespunzator pe o factura. De cativa ani toate
avertizarile asupra schimbarii climatului, in principal legate de emisia gazelor de sera, implica studii realizate
pentru a reduce productia de gaze rezultata in timpul unui ciclu de productie a energiei si calculul valorilor
economice ale extensiilor. Luand in calcul costurile cu mediul, configuratia unui sistem hibrid pe baza de celule
de combustie si panourilor fotovoiltaice, avand emisii aproape egale cu zero, permite cresterea protectiei
mediului, si scaderea incrementarii datorita costurilor externe din generarea de energie electrica.

