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I. SCOPUL SI OBIECTIVELE STUDIULUI
Scopul beneficiarului:
Valorificarea surselor locale de energie regenerabila pentru productia de energie.
Obiectivele beneficiarului:
• protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor
climatice,
• diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi infrastructurii pentru
producţia de energie electrică/termică,
• crearea a noi locuri de muncă prin realizarea / modernizarea capacităţilor de producere a
energiei din surse neconvenţionale,
• crearea posibilităţii de introducere în circuitul economic a unor zone izolate, care va
conduce, de asemenea, la creşterea numărului de locuri de muncă,
• implicarea mai activă a autorităţilor publice locale, în procesul de valorificare a resurselor
regenerabile de energie.
Scopul studiului
Evaluarea resurselor eoliene in zona administrativa a municipiului Braşov in vederea
exploatării lor comerciale/industriale pentru reducerea costurilor Primăriei cu energia electrica.
II. LOCALIZARE SI DATE GENERALE DE VÂNT ÎN ZONA BRAŞOV
S-a luat in considerare Braşovul si proximitatea lui, Poiana Braşov.
S-a studiat, in prealabil, harta eoliana elaborata de ANM in 2006 conţinand viteza medie la
50m ds, respectiv harţile elaborate de firma germana Al-Pro la 60m ds si la 120m ds. In urma
acestei analize sumare doua locaţii sau dovedit de
interes:
Tâmpa
(25,59°E,
45,63°N)
si
vârful
Postăvarul (25,57°E, 45,57°N).
Date despre vânt in zona.
Sunt 2 tipuri de date despre vânt
posibile de găsit: 1. date satelitare
provenite din doua surse NASA
Surface Meteorolgy si NCEP ambele
din SUA si prelucrate matematic. 2.
măsurători locale sau in proximitate
daca exista. Datele satelitare sunt
estimative.
Măsurătorile
făcute
conform normelor ISO sunt singurele
opozabile băncilor finanţatoare. O
astfel de măsurătoare trebuie sa
dureze minim un an si costa, in
prezent, intre 30-50.000 de euro.

Figura 1. Zonele de interes eolian

____________________________________________________________________________
sc Negoiu Impex srl Cluj Napoca, str. Titulescu 165/13, T/F 0264-442597, 0745106900 2012

4/12

© STUDIU DE EVALUARE A POTENTIALULUI EOLIAN ÎN ZONA BRAŞOV
2012
____________________________________________________________________________
Prin urmare e f. important ca înainte de a lua o decizie de contractare eventuala a unor
măsurători beneficiarul sa fie avizat asupra problemei si sa indice locul de măsurătoare cu o
probabilitate ridicata.
III. RESURSELE EOLIENE
Este important pentru evaluarea potentialului eolian al unei locatii sa stim ca este total
insuficient sa cunoastem doar valoarea medie a vitezei vantului; trebuie sa cunoastem atat
densitatea de putere a vantului in acel loc cat si probabilitatea de distributie a vantului! Se
gasesc relativ usor hartii cu viteza medie a vantului la diferite inaltimi deasupra solului, (ds),
dar nu gasim decat contra cost date mai amanuntite din care sa deducem exact potentialul
eolian. Ba mai mult si aceste date amanuntite care descriu potentialul eolian al unei locatii date,
distributia de putere Weibull si/sau distributia de probabilitate nu sunt decat o aproximare mai
buna sau mai rea, motiv pentru care o data despitata aria de interes (sa zicem o arie de 2x2Km)
se fac masuratori directe la fata locului de cel putin 1 an.
ANM dispune de o astfel de harta (fig 2) dar care nu poate fi folosita in nici un proiect,
datorită scării, cu toate ca este o sursa, care in zona statiilor meteo, asigura o credibilitate buna!
Identificarea resurselor de vant in zona Brasovului pe harta ANM din 2006 este dificila si
inexacta..

Fig. 2. Harta eoliana elaborata de ANM in anul 2006.

Aceasta resursă, harta ANM, in România nu e publica, în adevăratul sens al cuvântului,
si trebuie cumparate date pentru fiecare locaţie. Datele ANM sunt sintetizate pe fiecare locatie
contra sumei de aprox. 1600 euro. In schimb valorile obtinute sunt relative, bazate pe
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interpolari ale datelor statiilor meteo din proximitate. Interpolarea e facuta de ANM cu ajutorul
aplicatiei WASP care nu da rezultate bune decat in cazul zonelor plate Datele din preajma
staţiilor meteo se înscriu în media europeană de eroare mai mică de 35%!
Singurul lucru care-l putem extrage din aceasta harta este faptul ca la sud de
municipiu, in zona Poiana Braşov trecem graniţa de la o medie de 4-6m/s la o medie de 68m/s la 50m deasupra solului.
IV. ZONA TÂMPA. POTENŢIAL EOLIAN.
Examinând harta eoliana din figura 3, a firmei Al-Pro Germania, din proximitatea
municipiului, in punctul Tâmpa (25,59°E, 45,63°N) la înălţimea de 120m ds găsim o viteza
medie anuala de aproximativ 4,1m/s. O asemenea viteza medie este nerecomandata pentru o
investiţie financiara.

Figura 3 Zona Tâmpa. Estimare eoliană.

Dacă facem o estimare economică, având in faţă un beneficiar privat, care investeşte in
condiţiile legii 220/2008, la preţurile de energie, certificate verzii din momentul iulie 2012,
atunci rezultă o întoarcere simpla a investiţiei in 17,06 ani, pe când timpul de intoarcere a
investiei actualizate la o rată de discaunt de 5% ajunge la 39,3 ani. . Pentru acest caz, Tâmpa,
în figura nr. 4 se pot vedea si ceilalţi parametri economici calculaţi cu aplicaţia KOGAION
v1.12.
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Figura 4. Varful Tâmpa. Estimare economică în cazul unei turbine Vestas 100 (1800KW)

Parametrii economici ai investiţiei estimate la 100m deasupra solului plecând de la
viteza medie din fig. 3 de 4,1m/s (estimăm o distribuţie Weibull la 100m ds de A=5m/s la un coefficient de
forma de 2 (k=2)) sunt nerecomandabili pentru orice investitor fie el şi autoritate publică ţinând
cont de recuperarea reală a investitiei in aproximativ 40 de ani!!!
Tâmpa nu este recomandabilă exploatării eoliene dacă se urmăreşte o investiţie
profitabilă.

V. ZONA POIANA BRAŞOV. POTENŢIAL EOLIAN PE POSTĂVARUL.
În acest caz vom examina harta eoliana a firmei Al-Pro in zona Postavarul atât la 60m
ds (fig. 5) cât si la 120m ds (fig. 6) unde se vede că media vitezei vântului e mult mai ridicată
decât pe Tâmpa.
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Fig. 5. Postăvarul 6,1m/s viteză medie anuală la 60m ds

Fig. 5. Postăvarul 7m/s viteză medie anuală la 120m ds
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Din cele 2 estimări la 60m ds respectiv 120m ds putem calcula dimensiunea
echivalenta a obstacolelor la sol. Această valoare ne este utilă în estimările ulterioare pentru
calcul vitezei medii la alte înăţimii decât cele măsurate sau cumpărate.

Fig 7 Dimensiunea echivalenta a obstacolelor la sol (0,5m) in zona Postăvarul.

Pentru a descrie potenţialul eolian într-o locaţie am avea nevoie fie de coef. Weibull, fie
de funcţia de probabilitate a vântului fie de seriile de timp rezultate din măsurători directe timp
de un an, cel puţin. Cea mai ieftină achiziţie, în acest caz, este cumpărarea coef.Weibull
(300euro). În lipsa lor prin metode matematicii statistice deducem coeficientul de scara 6,7-6,8
m/s la 60m ds, respectiv 7,8-8,0 m/s la 120m ds. Coeficientul de formă îl estimăm la 2 (în
Europa este în domeniu 1,5 – 2,5)..

Fig.8 Distribuţia de prob. a vântului la 60m ds şi la 120m ds pe Postăvarul în ipoteza k=2
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Fig. 9 Estimare Postavarul pentru o turbina de 90m Vestas

Fig. 10. Estimare Postavarul pentru o turbina de 100m Vestas
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Fig. 11. Generarea de serii de timp pentru cazul Postăvarul 120m ds (A=8m/s, k=2)

•

Notă: direcţia vântului este total imaginat şi nu are nici o legătură cu realitatea

Fig. 12. Extragerea coef. W. Din seriile de timp generate şi a distribuţiilor vitezei vântului şi a densităţii de
putere a vântului.
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Calculele matematice prezentate în figurile 8 -12 trebuiesc refăcute în cazul că beneficiarul
este interesat şi cumpără date (coef. Weibull, functii de probabilitate, serii de timp satelitare
sau serii de timp măsurate)
VI. COMPARAŢII
Apelăm la firma 3TIER din SUA care ne oferă un rang al locaţiilor din punct de vedere
al potenţialului eolian şi găsim un procent de 74% pe vârful Postăvarul identic cu procent
pentru Fântânele (Cogealac – Dobrogea) unde s-au făcut investiţii de circa 400 milioane de
euro! Adică resursele de la Fântânele sunt măsurate şi certe; acceptate de banca creditoare
conform normelor în materie.

VII. CONCLUZII
Locaţia Postăvarul este interesantă pentru o investiţie în energie eoliană asigurând un RIR
egal sau mai mare decât în zona litoralului.
Pentru consolidarea datelor studiului de faţă trebuie făcuţi următorii paşi:
1. cumparate informatii (coeficientii Weibull) de la Al-Pro (aprox 300euro)
şi refacute estimările 8-12. Dacă noile calcule confirmă estimările studiului, se trece la
pasul următor.
2. cumpărate date de la ANM (aprox 1600 euro) şi refăcute estimarile 8-12. Dacă şi
aceste calcule confirmă se poate lua decizia de a trece la pasul 3 şi la investiţia propriuzisă.
3. efectuare studiu geologic pentru fundatie stalp turbină
4. angajarea investiţiei.
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