Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară POC-A1-A1.1.4-E-2015

Beneficiar: Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Nr. contract: 22/01.09.2016, cod proiect: ID P_37_229, cod MySmis: 103427
Titlul Proiectului: Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul şi

reducerea expunerii la radon corelate cu optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor
din aglomerări urbane importante din România - SMART-RAD-EN

Perioada de derulare a proiectului: 1 septembrie 2016 – 31 august 2020
Bugetul proiectului: VALOAREA TOTALĂ: 8.925.250 lei, VALOAREA NERAMBURSABILĂ: 8.614.250 lei, VALOAREA NEELIGIBILĂ/ COFINANŢARE BENEFICIAR: 311.000 lei
Locatie: Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului, Str. Fantanele nr. 30
Orase de impact/ Beneficiari: 1000 de case din CLUJ-NAPOCA, BUCURESTI, IASI, TIMISOARA, SIBIU
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Obiectiv proiect: Creşterea siguranţei şi sănătăţii populaţiei, îmbunătăţirea calităţii mediului interior şi optimizarea eficienţei
energetice a locuinţelor prin dezvoltarea unor sisteme inteligente integrate pentru monitorizarea, controlul şi reducerea expunerii
la radon şi la alţi poluanţi casnici aerieni în 5 aglomerări urbane din România (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara), pe
baza cercetării inovatoare interdisciplinare.
Obiective specifice:
1. Elaborarea hărţilor integrate de risc pe baza evaluării expunerii la radon şi la alţi poluanţi corelată cu consumul de energie în case eficiente energetic situate în 5 aglomerări
urbane din România.
2. Creşterea siguranţei şi îmbunăţăţirea confortului în locuinţe prin dezvoltarea, validarea şi implementarea unui sistem prototip inteligent pentru monitorizarea continuă şi
transmiterea la distanţă a datelor privind nivelul radonului şi al altor poluanţi casnici aerieni. Obiectivul presupune realizarea în premieră internaţională a unui sistem inteligent
de monitorizare care va asocia senzorul de radon cu cei de CO2, CO, şi VOC. Sistemul va îngloba şi senzori de temperatură, presiune şi umiditate.
3. Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei prin dezvoltarea şi implementarea unor soluţii eficiente energetic pentru controlul şi reducerea expunerii la radon şi la alţi poluanţi casnici
aerieni în clădiri rezidenţiale pe baza unor modele numerice avansate de predicţie asistate de experiment.
4. Crearea premiselor pentru activităţi de transfer tehnologic şi introducere în producţie a sistemelor integrate prototip dezvoltate prin proiect.
Impactul și beneficiarii proiectului:
■ Beneficiari direcţi, pe perioada de derulare a proiectului: (1) Universitatea Babeş-Bolyai, prin transferul de cunoaştere și expertiză tehnică avansată; (2) populaţia ţintă din
eşantionul de 1000 de case; (3) comunitatea academică şi instituţii publice sau private;
■ Beneficiari finali, din perspectiva atingerii obiectivelor proiectului: populaţia din oraşele implicate prin micşorarea riscului de cancer pulmonar în România
■ Beneficiari indirecţi, din perspectiva economică şi comercială: agenţi economici şi alţi actori, autorităţi, companii de construcţie şi furnizorii de materiale
Implementarea proiectului va contribui la crearea crearea cadrului legislativ românesc, începând cu anul 2018, necesar alinierii la Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului
European. Obiectivele şi tematica constituie o premieră, fiind prima iniţativă de asociere a studiilor de radon cu cercetarea altor poluanţi chimici cancerigeni de aer interior, în
corelaţie cu confortul şi eficienţa energetică a locuinţelor din aglomerări urbane importante din România.
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Realizari/ Rezultate obţinute (decembrie 2018):
(1) Baza de date si Buletine de măsurători cu rezultate privind concentraţia de radon în aerul interior ca urmare a Campanilor I si II desfăşurate în proiect, în corelaţie
cu datele evaluate prin chestionare, pentru 1000 de case din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara;
(2) S-a finalizat aplicaţia informatica suport pentru gestionarea datelor si realizarea hărţilor integrate de risc privind poluarea aerului de interior în corelaţie cu
consumul de energie;
(3) S-a finalizat dezvoltarea a 100 de Sisteme prototip inteligente pentru monitorizarea continuă şi transmiterea la distanţă a datelor privind nivelul radonului şi a
altor poluanţi casnici aerieni. S-a obtinut certificarea nationala a prototipului, testarea si validarea internationala şi s-a finalizat implementarea în 100 de case cu
expunere ridicată la radon;
(4) S-a iniţiat documentarea şi proiectarea soluţiilor de remediere a radonului cu consum energetic redus prin aplicarea simulărilor numerice în cadrul unor
experimente planificate şi desfăşurate în laborator. S-au desfăşurat activităţi de dezvoltare de simulări numerice pe baza fenomenelor care favorizează emisiile de
radon, precum şi dezvoltarea de simulări numerice cu softurile Ansys, DesignBuilder şi IESVE privind calitatea aerului de interior şi eficientizarea energetică pe baza
măsurătorilor experimentale;
(5) Participarea la 5 intercomparări internaţionale pentru calibrarea şi etalonarea aparaturii utilizate în proiect la măsurătorile experimentale;
(6) Participarea la 10 conferinţe internaţionale cu rezultate obţinute în proiect
(7) Publicarea a 13 articole ştiinţifice, din care 1 articol ISI si 12 in reviste BDI. Transmiterea spre publlicare a 5 articole ISI.

Rezultate preconizate: (1) Un inventar complet al poluării aerului de interior în corelaţie cu consumul de energie pentru 1000 de case din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara; (2) Hărţi
integrate de risc privind poluarea aerului de interior în corelaţie cu consumul de energie; (3) Un sistem prototip inteligent pentru monitorizarea continuă şi transmiterea la distanţă a datelor privind
nivelul radonului şi a altor poluanţi casnici aerieni şi implementarea în 100 de case cu expunere ridicată la radon; (4) Un sistem prototip inovator de soluţii eficiente energetic pentru controlul şi
reducerea/prevenirea expunerii la radon şi la alţi poluanţi casnici aerieni în clădiri rezidenţiale şi implementarea în 10 case cu expunere ridicată la radon; (5)Un sistem complex de modelare numerică
avansată asistată de experiment pentru optimizarea soluţiilor de reducere a impactului expunerii populaţiei la radon şi la alţi poluanţi în clădiri şi utilitatea la proiectarea şi realizarea construcţiilor noi; (6)
Brevete; (7) Bune practici, Ghiduri cu recomandări destinate actorilor interesaţi; (8)Aplicaţii şi personal specializat în UBB.
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Vă mulțumim!
Date contact proiect:

Manager Proiect CSII Dr. Ing. Alexandra Cucoș (alexandra.dinu@ubbcluj.ro)
Director Prof. Dr. Carlos Sainz

Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
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