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Curs nr. 10. Instalaţii de ventilaţie mecanicǎ a clǎdirilor. Ventilaţia spaţiilor industriale

VENTILAREA MECANICĂ
10.1. Alcǎtuirea unei instalaţii de ventilare mecanicǎ pentru clǎdiri civile
Prin ventilaţie mecanică se înţeleg toate instalaţiile de ventilaţie unde mişcarea aerului
este produsă de unul sau mai multe ventilatoare aspirând sau refulând aerul.
Cu ajutorul instalaţiilor de ventilare mecanicǎ, în interiorul încǎperilor supuse ventilǎrii, se
pot asigura debite constante în timp, ceea ce permite diluarea permanentǎ a noxelor. Aerul poate
fi filtrat şi, dupǎ caz, încǎlzit, rǎcit, umidificat sau uscat. De asemenea, mişcarea aerului în
încǎperile ventilate poate fi dirijatǎ şi controlatǎ ca sens de deplasare, o parte din aerul evacuat din
încǎperi putând fi recirculat şi eventual recuperatǎ o anumitǎ cotǎ din cǎldura conţinutǎ de acesta.
Schema de principiu a unei instalaţii de ventilare mecanicǎpoate fi executatǎ în una dintre
urmǎtoarele variante:
- cu filtrarea şi încǎlzirea aerului (figura 10.1.a) – reprezentând cea mai simplǎ instalaţie
de ventilare mecanicǎ din punct de vedere funcţional, ce asigurǎ filtrarea aerului şi
încǎlzirea acestuia în perioada rece a anului;
- cu filtrarea şi încǎlzirea aerului şi atenuarea zgomotului (figura 10.1.b) – instalaţie de
ventilare mecanicǎ utilizatǎ în încǎperi cu nivel de zgomot limitat, la care, atât pe partea
de refulare cât şi pe partea de evacuare, se monteazǎ, fie în centrala de ventilare, fie pe
reţeaua de canale, atenuatoare de zgomot (AZ);
- cu filtrarea şi încǎlzirea aerului, atenuarea zgomotului şi recuperarea cǎldurii din
aerul evacuat (figura 10.1.c) – instalaţie de ventilare mecanicǎ ce presupune montarea
unui recuperator de cǎldurǎ amplasat în centrala de ventilare, pe acoperiş sau pe traseul
canalelor prizei de aer şi, respectiv, gurii de evacuare a aerului viciat în exterior.

a)

b)
Figura 10.1. Schema unei instalaţii de ventilare
mecanicǎ generalǎ prevǎzutǎ cu: a) filtrarea şi
încǎlziea aerului; b) filtrarea şi încǎlziea aerului
şi atenuarea zgomotului; c) filtrarea şi încǎlziea
aerului, atenuarea zgomotului şi recuperarea
cǎldurii din aerul evacuat;VI – ventilator de
introducere a aerului; VE – ventilator de
evacuare a aerului (exhaustor); FP – filtru de

c)
praf; BI – baterie de încǎlzire; AZ1, AZ2 – atenuatoare de zgomot pe canalul de refulare, respectiv, pe
canalul de evacuare; RC – recuperator de cǎldurǎ; PC – pompǎ de circulaţie; PA – prizǎ de aer proaspǎt
(exterior); GE – gurǎ de evacuare în exterior a aerului viciat; CRE, CRI, CRR – clapete de reglare a
debitului de aer pe circuitul de aer proaspǎt, evacuat, respectiv, recirculat; GR – gurǎ de refulare a
aerului; GA – gurǎ de aspiraţie (absorbţie) a aerului din încǎpere; CA – canale de aer; CV –centralǎ de
ventilare; IV – încǎpere ventilatǎ

În funcţie de poziţia celor trei clapete de reglare, a aerului proaspǎt CRE, a aerului evacuat
CRI, respectiv a aerului recirculat CRR, rezultǎ unul dintre cele trei regimuri posibile de
funcţionare a instalaţiei de ventilare mecanicǎ:
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-

clapetele CRE şi CRI deschise, respectiv clapeta CRR închisǎ – conduce la un regim de
funcţionare a instalaţiei de ventilare mecanicǎ, numai cu aer proaspǎt;
clapetele CRE şi CRI închise, respectiv clapeta CRR deschisǎ – conduce la un regim de
funcţionare a instalaţiei de ventilare mecanicǎ, cu recirculare totalǎ;
clapetele CRE, CRI şi CRR parţial deschise (cel mai uzual mod de utilizare a instalaţiei) –
conduce la un regim de funcţionare a instalaţiei de ventilare mecanicǎ, cu recirculare
parţialǎ.

Referitor la elementele/echipamentele constructive specifice unei instalaţii de ventilare
mecanicǎ, se au în vedere urmǎtoarele recomandǎri:
1. Priza de aer proaspǎt (PA), reprezintǎ elementul instalaţiei de ventilaţie mecanicǎ cu ajutorul
cǎruia se preia aerul proaspǎt din exterior. Locul de amplasare al acestui element este stabilit prin
reglementǎrile şi normele tehnice la o distanţǎ de cel puţin 2 m faţǎ de sol, în zone curate, ferite de
praf şi neînsorite, fiind recomandate amplasǎri în pereţi, ferestre sau spaţii verzi şi, dacǎ este
posibil, se poate combina cu o fântânǎ artezianǎ. Priza de aer proaspǎt este alcǎtuitǎ dintr-o ramǎ
metalicǎ prevǎzutǎ cu jaluzele fixe contra ploii şi plasǎ de sârmǎ;
2. Gura de evacuare în exterior a aerului viciat (GE), este, din punct de vedere al alcǎtuirii,
asemǎnǎtoare cu priza de aer, fiind amplasatǎ, de regulǎ, pe acoperiş sau terasǎ şi, mai rar, pe
pereţii exteriori pentru cǎ, atunci când aerul evacuat este încǎrcat cu vapori de apǎ sau grǎsimi,
murdǎresc sau umezesc tencuiala;
3. Distanţa dintre priza de aer proaspǎt şi gura de evacuare a aerului viciat, trebuie sǎ fie,
conform normelor şi reglementǎrilor tehnice, de minimum 10 m pe orizontalǎ, sau (5...8) m pe
verticalǎ pentru încǎperi de categoriile D, E, C de pericol de incendiu, dacǎ aerul nu conţine praf
în suspensie. În cazul încǎperilor A, B şi C de pericol de incendiu, cu degajǎri de praf, se
recomandǎ respectarea ambelor condiţii (minimum 10 m pe orizontalǎ şi (5...8) m pe verticalǎ. În
cazul altor categorii de încǎperi (unitǎţi nucleare sau laboratoare care lucreazǎ cu izotopi
radioactivi), distanţa pe orizontalǎ trebuie sǎ fie de minimum 20 m, iar evacuarea aerului viciat
trebuie realizatǎ printr-un coş a cǎrui înǎlţime trebuie sǎ depǎşeascǎ cu (3...4) m cea mai înaltǎ
coamǎ a acoperişurilor învecinate care se gǎsesc pe o razǎ de 50 m;
4. Centrala de ventilare, se amplaseazǎ la subsolul clǎdirilor, la niveluri intermediare sau pe
acoperiş, astfel încât sǎ fie cât mai aproape de încǎperile deservite, pentru a rezulta canale de
circulaţie a aerului mai scurte şi pentru a diminua rǎcirea/încǎlzirea aerului în reţeaua de canale.
Acest mod de amplasare, are în vedere atât nivelul de zgomot produs de centralǎ, cât şi
cheltuielile cu investiţia şi cu exploatarea sistemului (canalele de circulaţie a aerului cu lungimi
mari conduc la consumuri mari de material şi de energie electricǎ şi pierderi mari de sarcinǎ).
10.2. Sisteme de ventilare mecanicǎ pentru clǎdiri civile
Cele mai utilizate sisteme de ventilare mecanicǎ utilizate în cadrul clǎdirilor civile sunt:
a) prin refulare, cu filtrarea aerului şi încǎlzirea acestuia iarna (figura 10.2. a) – se utilizeazǎ în
cazul încǎperilor cu viciere redusǎ a aerului, cum ar fimagazine, expoziţii, sǎli de sport, ateliere
mecanice;
b) prin evacuare (figura 10.2. b) – este un sistem simplu, eficient şi ieftin, care presupune
compensarea aerului viciat evacuat prin aer proaspǎt preluat fie din încǎperi alǎturate, fie din
exterior, sau în mod organizat, prin prevederea unor instalaţii de încǎlzire. Se folosesc în cazul
încǎperilor cu grad ridicat de viciere a aerului prin gaze, vapori, mirosuri puternice sau
temperaturǎ mare, pentru a se împiedica împrǎştierea noxelor în încǎperi adiacente. Aceste
sisteme se folosesc în cazul incǎperilor de tip: bucǎtǎrii, garderobe, laboratoare, WC – uri, posturi
de transformare, camere obscure, încǎperi pentru acumulatoare;
c) prin refulare şi evacuare (figura 10.1 a, b ,c) - se utilizeazǎ la încǎperi mari tip cinematograf,
restaurant, magazin etc;
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a)

b)
Figura 10.2. Scheme de alcǎtuire a instalaţiilor de
ventilare mecanicǎ: a) prin refulare; b) prin evacuare;
GR – gurǎ de refulare a aerului; VI – ventilator de
introducere a aerului; BI – baterie de încǎlzire;
FP – filtru de praf; PA – prizǎ de aer proaspǎt
(exterior); GE – gurǎ de evacuare în exterior a aerului
viciat; VE – ventilator de evacuare a aerului
(exhaustor); GA – gurǎ de aspiraţie (absorbţie) a
aerului din încǎpere

d) cu umidificarea aerului (figura 10.3) –
se prevǎd în cazul încǎperilor în care se
prescrie o umiditate minimǎ în tot timpul
anului. Deoarece iarna aerul exterior are
un conţinut redus de umiditate, prin
încǎlzirea aerului introdus aceasta scade
şi mai mult, aerul devenind uscat. Pentru
creşterea conţinutului de umiditate a
aerului exterior de la (1...3) gvapori/kgaer
uscat la (7...10) gvapori/kgaer uscat (valoare
recomandatǎ în condiţii de confort
termic), umidificarea se poate face pe cale
adiabaticǎ prin pulverizare de apǎ în
circuit închis, într-o camerǎ de
pulverizare (figura 10.3. a), sau pe cale
izotermicǎ prin injectare de abur viu în
curentul de aer, într-o camerǎ de
umidificare CU şi pe canal (figura 10.3
b).
Figura 10.3. Scheme de alcǎtuire a
instalaţiilor de ventilare mecanicǎ: a) cu
încǎlzire şi umidificare adiabaticǎ; b) cu
umidificare izotermicǎ; GR – gurǎ de refulare
a aerului; VI – ventilator de introducere a
aerului; BI – baterie de încǎlzire; FP – filtru
de praf; PA – prizǎ de aer proaspǎt
(exterior); GE – gurǎ de evacuare în exterior
a aerului viciat; VE – ventilator de evacuare
a aerului (exhaustor); GA – gurǎ de aspiraţie
(absorbţie) a aerului din încǎpere;
CU – camerǎ de umidificare; PC – pompǎ de
circulaţie; CRE, CRI, CRR – clapete de reglare
a debitului de aer pe circuitul de aer
proaspǎt, evacuat, respectiv, recirculat

a)

b

e) cu rǎcirea aerului vara (figura 10.4) – se pot realiza cu o baterie de rǎcire B.R, fie cu apǎ rǎcitǎ
având temperatura iniţialǎ (5...8)°C, fie cu freon cu temperatura de vaporizare (2...7)°C – figura
10.4.a. O altǎ modalitatea de rǎcire a aerului în sezonul cald presupune pulverizarea de apǎ rece în
curentul de aer, utilizând o camerǎ de pulverizare C.P (figura 10.4.b), situaţie în care trebuie
îndeplinitǎ condiţia ca temperatura apei pulverizate sǎ fie egalǎ cu temperatura superficialǎ
exterioarǎ a bateriei de rǎcire.
10.3. Ventilaţia spaţiilor industriale
Problema ventilaţiei industriale a apărut ca urmare a gravelor probleme de poluare atât a
mediului din zonele industriale (şi din zonele limitrofe acestora), cât şi a incintelor industriale.
Punerea în funcţiune a unui sistem de ventilare apare ori de câte ori la un loc de muncă se
emit mai multe noxe decât cele acceptate normal de condiţiile de igienă a muncii, de sănătate, de
securitate etc.
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Figura 10.4. Scheme de alcǎtuire a
instalaţiilor de ventilare mecanicǎ: a) cu
rǎcire prin baterie; b) cu rǎcire prin
pulverizare de apǎ rece sau rǎcitǎ;
GR – gurǎ de refulare a aerului;
VI – ventilator de introducere a aerului;
BR – baterie de rǎcire; FP – filtru de praf;
PA – prizǎ de aer proaspǎt (exterior);
GE – gurǎ de evacuare în exterior a aerului
viciat; VE – ventilator de evacuare a
aerului (exhaustor); GA – gurǎ de aspiraţie
(absorbţie) a aerului din încǎpere;
CP – camerǎ de pulverizare; PC – pompǎ
de circulaţie; CRE, CRI, CRR – clapete de
reglare a debitului de aer pe circuitul de
aer proaspǎt, evacuat, respectiv, recirculat

a)

b)

Pentru a putea alege corect instalaţia de ventilaţie necesară, trebuie făcută o analiză completă
a locului de muncă ce urmează a fi ventilat, astfel încât soluţia aleasă să rezolve problema de
evacuare a noxelor, dar şi să fie bine primită de utilizator, respectând confortul termic al acestuia.
Într-o incintă industrială, confortul locului de muncă este influenţat de o serie de factori,
cum ar fi: prezenţa unui curent de aer; prezenţa unui gradient de temperatură acceptabil pe
verticală; temperatura solului (prea mică sau prea mare); existenţa unui câmp termic radiativ
asimetric, dat de prezenţa unor ferestre reci, de surse de căldură doar de o parte a corpului
operatorului sau de nivele de umiditate relativă a aerului, schema de principiu a unei incinte
industriale ventilate fiind prezentatǎ în figura 10.5.

Figura 10.5. Schema de principiu a unei incinte industriale cu posturile de lucru aferente:
1 - posturi de lucru; 2 - sursă de poluare; 3 - captare poluanţi; 4 - reţea transport aer poluat;
5 - ventilator; 6 - epurare aer viciat; 7 - priză de aer; 8 - ventilaţie generală (aport de aer proaspăt,
eventual şi cu încălzire); 9 - ventilaţie generală (extragere aer viciat)

Alegerea unei soluţii de ventilaţie industrială se poate face parcurgând următoarea
succesiune de paşi:
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a. definirea clară a clădirii şi a posturilor de lucru din ea, a tipului de proces
industrial ce are loc, a personalului folosit, a restricţiilor legate de mediu, de
temperatură precum şi a condiţiilor de păstrare în bune condiţii a clădirii;
b. determinarea şi clasificarea surselor de poluare, a caracteristicilor lor fizice şi
chimice;
c. alegerea soluţiei tehnice de captare şi de ventilare ţinând cont de:
- evoluţiile posibile ale procesului industrial şi de modificările pe care aceste
evoluţii le pot antrena în ceea ce priveşte sistemul de ventilaţie;
- eventualele incompatibilităţi între diverşi poluanţi (de exemplu praf şi
umiditate, acizi şi baze etc.) care necesită separarea lor;
d. determinarea parametrilor (viteza aerului, debitul, încălzirea) şi calculul instalaţiei
(determinarea pierderilor, de sarcină, a diametrului, a puterii instalate etc);
e. alegerea elementelor de circuit (guri de insuflare a aerului, tubulatura
necesară, ventilatoare, automatica necesară, etc);
f. amplasarea fizică a elementelor componente
g. punerea în funcţiune, valori de referinţă, asigurarea mentenanţelor.
Proiectarea şi realizarea unei instalaţii de ventilaţie individuale trebuie să armonizeze
cerinţele de confort cu cele de gestionare a sistemului de ventilaţie de către utilizator, fără a
afecta, involuntar, celelalte funcţii ale sistemului.
10.3.1. Tehnici de ventilare industrială locală
Numită şi ventilaţie prin aspiraţie localizată (figura 10.6), ventilarea industrială locală are
rolul de a capta poluanţii cât mai aproape de sursa de emitere a lor fără a-i dilua, fiind metoda
principală de ventilaţie atunci când se emit
cantităţi importante de noxe. Oricare ar fi
tehnica aleasă, va fi necesar să se compenseze
ieşirea aerului viciat cu poluanţi prin
introducerea unei cantităţi echivalente de aer
nou (sau aer de amestec filtrat). Debitele de aer
folosite în acest scop sunt mici, deci şi consumul
de energie pentru vehicularea lor va fi redus.
Pentru realizarea unei instalaţii de
ventilaţie locală prin aspiraţie trebuie urmărită
respectarea următoarelor principii:
• cuprinderea maximă posibil a zonelor de
Figura 10.6. Ventilaţie locală prin captarea
producere a poluanţilor;
poluanţilor la sursa de producere: 1 - proces
• captarea acestora cât mai aproape de zona de
tehnologic cu degajare de poluanţi;
emitere;
2 - dispozitiv de captare; 3 - tubulatură;
• amplasarea dispozitivelor de aspiraţie de o
4 - ventilator; 5 - intrare aer
asemenea
manieră
încât
operatorul
să nu fie amplasat între acesta şi sursa de
poluare;
• utilizarea mişcării naturale a poluanţilor;
• introducerea aerului cu o viteză suficient de mare;
• repartiţie uniformă a vitezelor aerului la nivelul zonei de captare;
• compensarea ieşirii aerului prin intrări echivalente de aer;
• evitarea curenţilor de aer şi a senzaţiei de inconfort termic;
• evacuarea aerului poluat în afara zonele de aspiraţie a aerului nou.
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10.3.2. Tehnici de ventilare industrială generală
Numită şi ventilaţie prin diluare, ventilarea industrială generală (figura 10.7) foloseşte aer
proaspăt exterior pentru a dilua poluanţii, diminuând doar concentraţia substanţelor toxice în
zona de lucru.

Figura 10.7. Ventilaţie generală prin diluarea poluanţilor: 1 - intrare aer; 2 - proces tehnologic cu
degajare de poluanţi; 3 - poluanţi dispersaţi în incintă; 4 - ventilator extractor; 5 -ieşire aer poluat diluat

Ventilaţia generală admite un anumit nivel de poluare reziduală, motiv pentru care este
de preferat ca ea să fie folosită doar ca o completare la ventilaţia localizată, în special pentru a
asigura un aport minim de aer nou în incinte şi pentru a dilua poluanţii necaptaţi de sistemul de
aspiraţie locală.
Pentru realizarea unei astfel de instalaţii trebuie respectate următoarele:
a. asigurarea apriori ca nu se poate realiza o ventilaţie de tip local;
b. compensarea ieşirilor de aer prin intrări corespunzătoare;
c. poziţionarea convenabilă a deschiderilor de intrare şi ieşire a
aerului astfel încât să
existe o curgere generală dinspre zonele curate către cele poluate, prin zonele poluate să
treacă cantitatea maxim posibilă de aer, să se evite zonele cu fluide stagnante, să se evite
plasarea muncitorilor între sursele de poluanţi şi prizele de extracţie a acestora şi să se
utilizeze mişcările naturale ale poluanţilor;
d. folosirea de preferinţă a intrării şi ieşirii mecanice a aerului, cu avantajele şi
dezavantajele acestei metode de circulaţie a aerului;
e. evitarea curenţilor de aer şi a senzaţiei de disconfort termic;
f. evacuarea aerului poluat în afara zonelor de absorbţie a aerului proaspăt.
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