SISTEM AUTONOM INTEGRAT DE EPURARE A APELOR UZATE MENAJERE
CU REUTILIZAREA APEI ŞI A NĂMOLULUI
(SIERA)
Proiect realizat în cadrul programul INOVARE al PNCDI (13 DPST/2013)

Locaţia: Localitatea Iclod, jud. Cluj, România

Sistemul autonom integrat de epurare a apelor uzate menajere cu reutilizarea apei şi a nămolului (SIERA) este compus
din:
- staţie de epurare mecano-biologică cu nămol activ şi iazuri de stabilizare biologică;
- instalaţie de conversie şi stocare a energiei fotovoltaice;
- seră pentru refolosirea apei şi a nămolului;
- instalaţie de automatizare şi control a sistemului.
Prin integrarea în cadrul staţiilor de epurare a apelor uzate ale unor localităţi mici, a sistemului de conversie şi stocare a
energiei electrice din surse fotovoltaice se reduce poluarea mediului şi se asigură implementarea acestor tehnologii în
zone rurale neracordate la reţeaua naţională de electricitate.
Sistemul de conversie şi stocare a energiei electrice din surse fotovoltaice, este format din:
55 de panouri solare fotovoltaice de 250 Wp fiecare, ce acoperă o suprafaţă de 96 mp, cu o putere instalată
totală de 14 kWp;
un sistem de stocare format din 27 de baterii, cu tensiunea de 6 V și capacitate nominală de 390 Ah, legate
în serii de câte 9 baterii pentru a obţine o tensiune de 54 V, compatibilă cu sistemul de conversie dc/ac
controler (charger) 3 buc;
invertor 3 buc.

Controlerul este un convertor dc-dc (curent continuu - curent continuu) ce transformă energia electrică provenită de la
panourile solare cu anumiţi parametrii electrici (tensiune, curent) în energie electrică, tot în curent continuu, cu parametrii
electrici schimbaţi ca valoare pentru o încărcare corectă a unităţilor de stocare.
Rolul funcţional al încărcătorului solar, este acela de a asigura o încărcare optimă a unităţii de stocare ţinând cont în
principal de următorii parametrii :
-tensiune unitate de stocare
-temperatura unitate de stocare
Principalele caracteristici tehnice ale încărcătorului solar utilizat sunt:
- tensiunea nominală a bateriei: 12 Vdc, 24 Vdc, 48 Vdc, 60 Vdc
- tensiunea maximă provenită de la generatorul fotovoltaic: 150 Vdc
- temperatura de funcţionare: minim -40 ºC, maxim +60 ºC
- eficienţa conversiei: 97.5%
Invertorul este echipamentul ce transformă energia electrică înmagazinată în unitatea de stocare (curent continuu) în energie
electrică de curent alternativ cu parametri similari cu cei din Sistemului Energetic Naţional 400 Vac/50 Hz. Ieşirile din cele 3
invertoare vor forma un sistem trifazat de tensiuni defazate cu 120 grade electrice, necesar alimentării cu energie electrică a
motoarelor asincrone.
Principalele caracteristici tehnice ale sistemului trifazat solar utilizat sunt:
- Tensiunea nominală, Un: 400 Vca
- Frecvenţa nominală, Fn: 50 Hz
- Puterea aparentă nominală, Sn: 9 kVA - pentru temperatura mediului ambiant de 25 ºC
- Puterea aparentă maximă susţinută în caz de suprasarcină pentru diferite perioade de timp:
- S30minute = 9.9 kVA
- S5secunde = 14.4 kVa
Factorul de distorsiuni armonice:
- Tipic 2 %;
- Maxim 5 %.
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