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Rezumat, 

 
Lucrarea de faţă are ca obiect principal optimizarea instalaţiilor 
de ventilare/climatizare în regim de răcire în scopul asigurării 
eficienţei energetice şi a confortului în clădiri de birouri. În acest 
sens autorul a realizat un stand experimental cu ajutorul căruia a 

efectuat diverse studii şi analize comparative a diferite sisteme 
de ventilare/climatizare a unui birou şi scenarii de operare a 
acestora, pe baza cărora a elaborat un model de optimizare a 
consumului energetic în sistem, cu care se poate asigura 
controlul optim al instalaţiilor cu apă răcită. Lucrarea prezintă 
studii teoretice şi experimentale pentru evaluarea confortului 

termic şi olfactiv şi verificarea calităţii aerului interior. S-au 

efectuat simulări numerice pentru sarcinile termice de răcire şi 
consumurile de energie electrică cu ajutorul programului TRNSYS, 
constatându-se o bună concordanţă cu datele experimentale. De 
asemenea, s-au efectuat şi simulări ale comfortului termic inte-
rior folosind programul THERMAL COMFORT. În final sunt expuse 
avantajele obţinute prin cercetările experimentale, contribuţiile 
aduse şi direcţiile viitoare de cercetare şi promovare a studiilor 

efectuate. 
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CAP.1 INTRODUCERE 
 
 

1.1 Consideraţii asupra obiectului tezei de doctorat 
 
 În decursul ultimului secol al mileniului doi omenirea a făcut salturi uriaşe în 
toate sectoarele de activitate, dat fiind faptul că tehnica şi tehnologia au avut o 
evoluţie exponenţială, cu rezultate spectaculoase şi benefice. Totodată în această 

perioadă au aparut fenomene complexe precum creşterea explozivă a populaţiei, 
cresterea mai mult sau mai puţin centralizată, a energiei şi deteriorarea mediului 
înconjurător. Urmare a acestor fenomene, omenirea este confruntată cu o triadă de 
probleme: consumul de energie, conservarea mediului, cresterea economică. O 
prezentare sinoptică a trilemei lumii contemporane este dată de Fig. 1.1, unde sunt 
centralizate cauzele, rezultatele şi măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestei 

probleme [109]. 
 

 
Fig. 1.1 Trilema lumii contemporane 
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 Dacă actualele legi şi politici energetice rămân neschimbate până în anul 2035, 
cererea mondială de energie va creşte cu aproape 50% comparativ cu 2007. 
Ponderea cea mai mare în creşterea consumului de energie până în 2035 o vor avea 

ţările din afara Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (ţări non-
OECD), de 84%, comparativ cu doar 14% pentru ţările OECD [137]. 
 Şi în România consumul de energie este în creştere continuă, ajungând la 2970 
kWh/pers la finele anului 2013. Plecând de la faptul, bine cunoscut, că dependenţa 
energetică implică automat şi o dependenţă politică, se impune luarea unor măsuri 
drastice de reducere a cosumurilor energetice. În Carta Verde (COM 769) din 29 mai 
2000, “Pentru o Strategie Europeană în Aprovizionarea cu Energie”, Comisia Uniunii 

Europene a subliniat trei aspecte legate de necesitatea economisirii energiei: 
  securitatea aprovizionării cu energie deoarece, dacă nu se iau măsuri, 

dependenţa de import va atinge 70% în 2030 faţă de 50% în prezent; 
  problemele de mediu sunt din ce în ce mai accentuate, iar 94% din producţia 

de emisii de gaze are loc în procesele de generare şi utilizare a energiei; 
  Uniunea Europeană (UE) are o influenţă limitată asupra condiţiilor de aprovi-

zionare cu energie. 
 Strategia economică a unei dezvoltări durabile impune în mod cert promovarea 
eficienţei şi utilizarea raţională a energiei la nivelul clădirilor, consumator major de 
energie la nivelul atât al României cât şi al ţărilor membre ale UE. Sectoarele 
clădirilor rezidenţiale şi terţiare (birouri, spaţii comerciale, hoteluri, restaurante, 
şcoli, spitale, săli de sport, piscine) sunt cele mai mari consumatoare finale de 

energie, în special pentru climatizare, iluminat, aparatură electrocasnică şi echipa-
mente. Diferite studii arată că sistemele de aer condiţionat reprezintă între 10% şi 
60% din consumul total de energie din clădirile de birouri [97]. De asemenea, 
experienţa practică arată că în aceste sectoare există un mare potenţial de econo-
misire a energiei. 
 Constatând că promovarea programelor pentru tehnologii noi nu a fost foarte 
eficientă şi că existau diferenţe considerabile între nivelurile de performanţă ener-

getică cerute de standardele actuale ale statelor membre, Parlamentul European şi 
Consiliul UE au adoptat Directiva COD 0098/2001 privind performanţa energetică a 
clădirilor. Obiectivul principal al acestei Directive este de a promova îmbunătăţirea 
performanţei energetice a clădirilor din cadrul UE, sub rezerva unei abordări inte-
grate astfel încât numai măsurile eficiente din punct de vedere economic să fie 
implementate. Strategiile României pentru eficientizarea energetică a clădirilor 

urmăresc, în linii mari, modelul ţărilor europene dezvoltate. 
 Studiile efectuate la nivelul ţărilor membre ale UE, au indicat că, până în anul 
2020, se poate economisi un procent de 22% din consumul prezent în clădiri pentru 
încălzire, aer condiţionat, apă caldă sau iluminat. În acest context, economia de 
energie şi reducerea emisiilor poluante reprezintă două caracteristici ce orientează 
eforturile de cercetare şi dezvoltare şi în domeniul instalaţiilor pentru construcţii. 
Aceasta se datoreşte şi faptului că în domeniul clădirilor consumul de energie este 

important, ocupând locul doi în ierarhia diverselor ramuri de activitate umană, dupa 
transporturi. În structura acestui consum ponderea cea mai mare o au procesele 
termice: încălzirea spaţiilor, condiţionarea aerului şi prepararea apei calde de 

consum. În România se preia în aceste procese 82%, în Italia cca. 91% iar în SUA 
cca. 76% din totalul energiei consumate în clădiri. 
 Progresele remarcabile realizate în privinţa reducerii consumului anual de căldură 
în construcţiile civile precum şi reducerea degajărilor de bioxid de carbon (CO2) sunt 

legate de protocolul de la Kyoto (1997). Din acest motiv se impune promovarea 
eficienţei energetice a clădirilor, utilizarea raţională a energiei la nivelul clădirilor, 
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dar şi utilizarea energiilor regenerabile, în idea de a economisi combustibii fosili şi 
de a reduce nivelul emisiilor poluante. Directiva 2002/91/CE a Parlamentului 
European din 2002 privind performanţa energetică a clădirilor a fost modificată de 

Directiva 2010/31/UE din anul 2010 din motive de claritate. O utilizare eficientă, 
prudentă, raţională şi durabilă a energiei se aplică între altele produselor petroliere, 
gazelor naturale şi combustibililor solizi, care reprezintă surse esenţiale de energie, 
dar care sunt totodată şi principalele surse de emisii de CO2. De asemenea, UE 
propune să reducă nivelul emisiilor de CO2 cu până la 30% până în 2020, doar dacă 
şi alte state dezvoltate vor adopta obiective similare, ca parte a unui viitor acord de 
mediu [137]. 

 Întrucât în ultimii ani s-a înregistrat o creştere a numărului de sisteme de 
climatizare în ţările Europei, aceasta creează probleme considerabile la orele de vârf 

energetic, determinând mărirea costului electricităţii şi dezechilibrarea balanţei 
energetice. Ar trebui să se acorde prioritate strategiilor care promovează perfor-
manţa termică a clădirilor pe perioada de vară. În acest scop, accentul ar trebui pus 
pe măsurile de evitare a supraîncălzirii, cum ar fi umbrirea şi capacitatea termică 
suficientă în construcţia clădirii, precum şi dezvoltarea şi aplicarea într-o mai mare 

masură a tehnicilor de răcire pasivă, în primul rând a celor care îmbunătăţesc 
condiţiile climatice de interior şi microclimatul din preajma clădirilor.  
 Creşterea ponderii consumului de energie în clădiri la 30% din consumul total 
naţional ca şi obligaţiile ţărilor membre ale UE de a mări la 20% ponderea resurselor 
regenerabile din consumul comunitar de energie în anul 2020, argumentează 
cercetarea în domeniul utilizarii resurselor regenerabile de energie pentru acoperirea 

cerinţelor igienice şi de confort din clădirile civile şi industriale. Pentru a atinge 
această ţintă, se stabilesc obiective naţionale obligatorii pentru fiecare stat membru, 
precum şi mecanismele de cooperare în domeniu. Pentru România ţinta naţională 
este de 35% în anul 2015 şi 38% în anul 2020 [137].  
 Reducerea la minimum a consumului de energie convenţională presupune 
integrarea clădirii în mediul înconjurător, respectiv medierea între climatul exterior 

(cu variaţiile sale de temperatură diurne şi sezoniere, de iluminare şi eoliene) şi 

condiţiile necesare în mod normal pentru confortul uman.  
 Potrivit Directivei 2010/31/EU, statele membre trebuie să instituie şi să aplice 
cerinţe minime privind performanţa energetică a clădirilor şi să se asigure că este 
realizată certificarea performanţei energetice a clădirilor şi că, începând din 2021, 
toate clădirile noi vor fi “clădiri cu consum de energie aproape zero”. 
 Comisia Europeană a anunţat în octombrie 2013 un infringement împotriva 
României şi Cehiei pentru că nu au furnizat informaţii cu privire la implementarea 

Directivei 2010/31/EU referitoare la eficienţa energetică a clădirilor. 
 Factorii cheie în minimizarea consumului de energie în clădiri sunt: sursa de 
energie folosită pentru fiecare consumator, tehnicile aplicate în cadrul fiecărei utili-
zări, concepţia de realizare a clădirilor, comportarea şi cerinţele utilizatorilor. 
 Principalele soluţii şi măsuri în vederea economisirii energiei sunt următoarele: 
  ameliorarea condiţiilor de mediu; 

  îmbunătăţirea performanţelor termice ale anvelopei; 

  normarea temperaturilor de calcul a climatizării încăperilor; 

  modernizarea sistemului de instalaţii aferent; 

  automatizarea sistemului de climatizare şi ventilare în funcţie de condiţiile reale 

de temperatură şi a iluminatului artificial în funcţie de iluminatul natural; 
  alegerea unor surse adecvate de energie. 

 În Fig. 1.2 se prezintă posibilităţile de reducere a consumului de energie termică 
în clădiri. 
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Fig. 1.2 Soluţii şi măsuri pentru economisirea energiei în clădiri 

 

 Obiectivul general al realizării unor clădiri îl constituie asigurarea condiţiilor 
pentru satisfacerea necesarului de energie pe termen mediu şi lung, la un preţ 
accesibil, adecvat unei economii moderne de piaţă şi a unui standard de viaţă 
civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor 
dezvoltării durabile. Reducerea consumului de energie necesară pentru asigurarea 
condiţiilor de confort termic vizează atât micşorarea pierderilor prin anvelopa 
clădiriilor cât şi o mai bună gospodărire a energiei prin optimizarea gestionării 

acesteia. În prima categorie de măsuri se încadrează tehnologiile şi materialele care 
conduc la creşterea rezistenţei termice a anvelopei clădirii. În cea de-a doua 
categorie se numără diverse sisteme şi echipamente de climatizare cu randament 

ridicat, reabilitarea, modernizarea şi optimizarea instalaţiilor termice aferente 
clădirilor, resursele de energie regenerabile, pompele de căldură, controlul riguros al 
calităţii aerului, toate având ca obiectiv asigurarea standardelor de confort în 

vigoare şi îmbunătăţirea lor continuă. Pe aceasta linie se înscrie şi obiectul lucrării 
de faţă. 
 
 

1.2 Conţinutul tezei de doctorat 
 
 Prezenta teză de doctorat are ca obiectiv principal optimizarea funcţional-
energetică a sistemelor de ventilare/climatizare în scopul reducerii consumului de 
energie şi asigurării confortului adecvat în clădiri de birouri şi este structurată în 8 
capitole principale, care la rândul lor sunt alcătuite din mai multe subcapitole.  
 Capitolul 1 prezintă unele consideraţii privind obiectul şi actualitatea tezei de 
doctorat, precum şi conţinutul acesteia referindu-se la strategia mondială a politicii 

energetice şi posibilităţile de economisire a energiei în clădiri. Reducerea consumului 
de energie necesară pentru asigurarea condiţiilor de confort termic şi olfactiv 

vizează o mai bună gospodărire a energiei la nivelul clădirilor prin optimizarea 
gestionării acesteia. În această categorie de măsuri se numără diverse sisteme şi 
echipamente de încălzire/răcire cu randament ridicat, reabilitarea, modernizarea şi 
optimizarea instalaţiilor de ventilare/climatizare aferente clădirilor şi evaluarea şi 
controlul confortului termic şi olfactiv, abordate în lucrare. 
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 Capitolul 2 conţine o prezentare referitoare la strategia mondială a politicii 
energetice, la dependenţa de energie a ţărilor din Uniunea Europeană şi la 
defalcarea consumului de energie pe tipuri de clădiri şi de echipamente. O dată cu 

analiza profundă, făcută cu privire la evoluţia omenirii, a modului de viaţă, a 
societăţii în general, se subliniază că în domeniul energetic amploarea problemelor 
lumii de astăzi şi evoluţia lor arată că cererea de energie este într-o continuă 
creştere, cu urmări mai mult sau mai puţin faste asupra mediului înconjurător. 
Instalaţiile de climatizare şi ventilare au o contribuţie majoră la consumul de energie 
electrică în timpul verii. De asemenea, sunt enumerate etapele principale ale 
managementului energetic al unei clădiri deoarece în cadrul construcţiilor, conceptul 

de energie este strâns legat de clădire şi de instalaţiile aferente. Consumul de 
energie electrică pentru încălzire şi aer condiţionat reprezintă mai mult de 25% din 

energia primară consumată în clădiri. Consumul de energie auxiliară variază între 
20% şi 60% din consumul de energie electrică al unui sistem de ventilare/ 
climatizare într-o clădire. Prin urmare, îmbunătăţirea eficienţei energetice a 
instalaţiilor de aer condiţionat poate conduce la reducerea atât a consumului de 
energie electrică cât şi a capacităţii instalaţiilor de generare a energiei electrice. Din 

cele prezentate rezultă o preocupare continuă a specialiştilor din toată lumea de 
folosire raţională a energiei, de protejare a mediului înconjurător şi de schimbare în 
comportamentul faţă de consumul de energie, în general şi cel din domeniul cons-
trucţiilor, în special. 
 În capitolul 3 sunt prezentate principiile de funcţionare şi analizate din punct de 
vedere al transferului de căldură şi masă componentele sistemelor de ventilare şi 

climatizare, precum chillerele, pompele de circulaţie, turnurile de răcire, aparatele 
terminale (ventilconvectoarele), condensatoarele evaporative şi centrala de tratare 
a aerului (CTA), alcătuită din baterie de răcire (BR)/încălzire (BI), recuperatoare de 
căldură (RC), ventilatoare şi camera de amestec. Pentru chillere sunt definite 
performanţele energetice prin prisma coeficientului de performanţă (COP) şi a 
raportului de eficienţă energetică (EER), pentru funcţionare la sarcină maximă, 

respectiv a raportului de eficienţă energetică sezonieră (EERsez), pentru funcţionare 

la sarcini parţiale. Pentru bateria de răcire sunt tratate aspecte teoretice legate de 
performanţa acesteia la răcirea sensibilă şi la răcirea cu dezumidificare. De 
asemenea, pentru a se putea face comparaţie între ventiloconvectoare (VCV) s-au 
definit doi indicatori energetici, în funcţie de modul de operare al acestora şi anume 
raportul de eficienţă energetică (EERVCV), în modul răcire şi coeficientul de 
performanţă (COPVCV), în modul încălzire. În final, se efectuează o analiză asupra 
condensatoarelor evaporative cu răcire mixtă apă-aer, sistem bazat pe evaporarea 

apei şi preluarea vaporilor de apă de către aer, având o eficienţă ridicată atunci 
când aerul are o umiditate relativă mai mică. 
 Capitolul 4 abordează aspectele teoretice conform legislaţiei în vigoare pentru 
determinarea sarcinii termice de răcire şi a sarcinii de umiditate pentru încăperi 
ventilate/climatizate. Pe baza acestora s-au efectuat calculele corespunzătoare 
pentru încăperea experimentală. Se prezintă metodele de calcul al consumului de 

energie termică pentru răcire şi dezumidificare, al consumului de energie electrică 
pentru umidificarea aerului şi al consumului total de energie electrică al sistemului 

de climatizare. De asemenea, este dezvoltat un algoritm de calcul a intensităţii 
radiaţiei solare pentru elemente de construcţie, care serveşte la determinarea 
exactă a sarcinii termice de răcire. În final s-a efectuat o analiză comparativă a 
eficienţei energetico-economice pentru diferite sisteme de ventilare/climatizare şi 
soluţii constructive ale unei clădiri de birouri având suprafaţa totală de 8260 m2, cu 

regimul de înălţime P+7E, precum şi a eficienţei energetice a diferite tipuri de 
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chillere funcţionând cu R134a. Soluţia constructivă optimă o reprezintă clădirea 
prevăzută cu suprafaţa vitrată de clasă superioară (coeficientul de calitate a 
ferestrei c1=0,27) şi elemente de umbrire exterioare (coeficientul de ecranare a 

ferestrei c2=0,20). Pentru aceasta s-au luat în studiu un sistem alcătuit din CTA şi 
VCV şi altul alcătuit dintr-o centrală de tratare a aerului proaspăt (CTAP) şi două/trei 
centrale de tratare a aerului recirculat (CTAR). Compararea consumului de 
electricitate al celor două sisteme de ventilare/climatizare se reduce la compararea 
consumului energiei electrice al CTAR cu cel al VCV, deoarece CTAP este aceeaşi în 
ambele cazuri. Rezultă, spre exemplu, că pentru CTAP cu RC în plăci consumul 
electric al CTAR este mai mare cu 89,4% faţă de cel al VCV, în cazul temperaturii 
aerului refulat de 18 C şi cu 82,9% în cazul temperaturii aerului refulat de 24 C. 

Din sinteza rezultatelor obţinute se constată că sistemul cel mai avantajos din punct 

de vedere energetic este cel cu CTA pentru asigurarea ratei de aer proaspăt şi cu RC 
rotativ şi VCV pentru climatizarea spaţiului. Timpul de recuperare a investiţiei supli-
mentare, faţă de sistemul CTA cu RC în plăci, pe seama economiei de exploatare 
realizată prin consum mai scăzut de energie electrică este de 6,7 ani, inferior 
duratei de recuperare normată de 10 ani. Pentru alegerea echipamentului de 
producere a apei răcite utilizată atât în BR a CTA cât şi în VCV s-a realizat o 

comparaţie a eficienţei energetice pentru diferite tipuri de chillere, rezultând că 
eficienţa energetică sezonieră a chiller-ului răcit cu apă, egală cu 19,9, este mai 
ridicată cu 28% faţă de cea a chiller-ului răcit cu aer, având compresor cu piston, 
egală cu 14,3 şi cu 35% faţă de eficienţa chiller-ului răcit cu aer, având compresor 
cu şurub, egală cu 12,9. 
 Capitolul 5 este una din părţile esenţiale ale tezei, fiind destinat unor studii 
teoretice şi cercetări experimentale privind reducerea consumului de energie 

electrică în sistemele de ventilare/climatizare. În prima parte se descrie încăperea 
experimentală, conceperea standului experimental, precum şi conceperea şi realiza-
rea programului de cercetare experimentală şi se prezintă rezultatele calculelor 
efectuate pentru determinarea intensităţilor radiaţiei solare directe, difuze şi globale 

pe faţa estică a peretelui pozat pe direcţia N-S, a sarcinii termice de răcire a 
încăperii şi a consumurilor lunare de energie termică pentru răcire. Rezultatele 
obţinute au fost folosite ulterior la alegerea echipamentelor şi la dimensionarea 

instalaţiei de ventilare/climatizare. De asemenea, a fost determinată o regresie 
liniară de performanţă pentru chillerul utilizat, care permite calculul lui EER în 
funcţie de te, cunoscând eficienţa energetică nominală EERnom a chiller-ului. Se 
propune un sistem de optimizare funcţională a instalaţiei prin amplasarea unui 
echipament de pulverizare a apei în zona condensatorului chiller-ului pentru a avea 
posibilitatea modificării modului de răcire cu aer al condensatorului într-un mod de 

răcire mixt apă-aer. Cu ajutorul echipamentelor alese se pot realiza 3 sisteme 
diferite de ventilare/climatizare: CTA+VCV (cel mai des folosit în clădiri de birouri), 
CTA şi RC+VCV. Indiferent de sistemul utilizat, în încăpere trebuie să se asigure 
parametrii de confort termic (24,5°C≤ti≤25,5°C, φi=40-60%) şi în acelaşi timp să 
se obţină o eficienţă energetică cât mai ridicată a echipamentelor folosite. La 
determinarea consumurilor energetice şi a rapoartelor de eficienţă energetică pentru 
echipamente/sisteme s-au folosit un contor de energie termică pentru chiller, trei 

contoare monofazate de energie electrică pentru chiller, RC şi VCV şi un contor elec-
tronic trifazat de energie electrică pentru CTA. Pentru monitorizarea temperaturii şi 
umidităţii aerului s-au folosit: senzori de temperatură NTC cu rezistenţă de 1,8 kΩ 
(termistori); senzori de umiditate cu semnalul de ieşire în tensiune (0-10 V); sistem 
de achiziţie de date PLC SIEMENS S7-300; calculator cu sistem de operare Windows 
pentru monitorizarea şi înregistrarea datelor, pe care rulează programul 
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IntelliMONITOR. În cea de-a doua parte, pentru determinarea eficienţei energetice a 
celor trei sisteme de ventilare/climatizare s-au realizat 4 scenarii de control prin 
modificarea temperaturii apei răcite twr la ieşirea din vaporizator şi a modului de 

răcire a condensatorului chiller-ului. Sunt monitorizaţi şi analizaţi parametrii de 
influenţă a consumului de energie electrică pe fiecare echipament, rezultând pon-
derea consumului de energie electrică al echipamentelor sistemului CTA+VCV, CTA 
şi RC+VCV, precum şi influenţa temperaturii apei răcite şi a modului de răcire a 
chiller-ului. A rezultat faptul că prin răcirea mixtă a condensatorului chiller-ului se 
realizează o reducere a consumului de energie electrică a sistemului cu până la 
39,79%, iar prin mărirea temperaturii apei răcite de la 5 C la 8 C se obţine o 

reducere a consumului de energie electrică a sistemului cu până la 10,60%. În cazul 
sistemului CTA+VCV, ponderea energiei electrice consumate de chiller este de 

numai 37,3% datorită consumului electric mare înregistrat la CTA, reprezentând 
57,9%. În cazul sistemului CTA, ponderea consumului electric al chiller-ului, din 
consumul total de energie electrică al sistemului, scade la 33,3%, iar pentru 
sistemul RC+VCV chiller-ul are ponderea cea mai mare a consumului electric de 
77,5%, urmat de RC (11,7%) şi VCV (10,8%). Din variaţia consumului energetic 
orar al echipamentelor reiese că pentru VCV consumul de energie electrică are o 

pondere mai mare (13,8%) până la ora 12:30, atunci când datorită intensităţii 
radiaţiei solare sporite şi a suprafeţei vitrate mari, puterea termică de răcire a 
încăperii experimentale este maximă. În scenariile 1 şi 3 în care chiller-ul este răcit 
cu aer, iar apa răcită are temperatura de 5 °C şi respectiv 8 °C, se constată o 
corelare puternică între intensitatea radiaţiei solare I şi consumul electric Eel al 
chiller-ului, exprimată prin câte un polinom de gradul I, respectiv II, pentru care 
pătratul coeficienţilor corelaţiilor este R2=0,952 şi respectiv R2=0,979. Influenţa 

parametrilor de control asupra consumului total de energie electrică a fost studiată 
comparând scenarile de funcţionare două câte două în cadrul fiecărui sistem de 
ventilare/climatizare. A rezultat că dintre toate soluţiile analizate consumul minim 
de energie electrică îl are sistemul RC+VCV cu chillerul răcit cu aer-apă şi tempe-

ratura apei răcite de 8°C (scenariul 4). Deşi rezultatele obţinute arată că sistemul 
RC+VCV are cea mai mare eficienţă energetică acesta nu este indicat în clădiri de 
birouri deoarece arhitectura clădirii este afectată de aplicarea pe faţade a nume-

roase grille de ventilare. Ca atare se recomandă utilizarea sistemului CTA+VCV cu 
chillerul răcit cu aer-apă şi temperatura apei răcite de 8 °C. Variaţia eficienţei 
energetice a acestui sistem cu temperatura aerului exterior a fost determinată în 
urma măsurării energiei termice de răcire şi a energiei electrice totale consumate. 
În continuare se studiază influenţa ventilării pe timp de noapte asupra consumului 
electric, rezultând că în acest caz se obţine o reducere a consumului de energie 

electrică de 18%. În final se dezvoltă un model matematic pentru estimarea 
consumului de enegie electrică al sistemului CTA+VCV, în cazul controlului optimal, 
pe baza variabilelor necontrolabile măsurate (te şi I). 
 Capitolul 6 este destinat evaluării confortului termic în spaţii închise, 
prezentându-se în acest scop elemente referitoare la ecuaţia de bilanţ termic a 
corpului uman, schimbul de căldură cu mediul ambiant, căldura transmisă prin 
respiraţie şi termoreglarea corpului uman. Se descriu modele de evaluare a 

confortului termic bazate pe indici de evaluare a stresului termic în condiţii extreme 
de mediu, indici care includ efectul mai multor parametri ai mediului ambiant, pre-
cum şi pe indicii PMV-PPD. Se prezintă unele aspecte ale disconfortului termic local, 
şi se analizează relaţia între confortul termic şi performanţele umane, precum şi 
cerinţele confortului termic în standardele europene şi reglementările naţionale. Se 
evaluează apoi confortul termic realizat de sistemele de ventilare/climatizare 
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analizate, în încăperea experimentală, pe baza indicilor PMV-PPD utilizând programul 
specializat Thermal Comfort, constatându-se că sistemul CTA+VCV conduce la un 
confort termic sporit (valori PMV mai mici cu 28-66% faţă de sistemul CTA şi cu 40-

93% faţă de sistemul RC+VCV). Se propune o corelaţie între temperatura setată tset 
a aerului la VCV şi temperaturile aerului interior ti şi exterior te, care se validează 
experimental. De asemenea, se abordează problematica asigurării confortului 
olfactiv, tratând probleme privind calitatea aerului interior, poluanţii aerului interior 
şi impactul asupra sănătăţii. S-a elaborat un model de simulare a calităţii aerului, s-
a expus un model de calcul al debitului de aer proaspăt şi verificare a calităţii aerului 
interior (IAQ) şi s-a efectuat un studiu comparativ al utilizării standardelor CEN 

1752, I5 şi DIN 1946 pentru verificarea IAQ în încăperea unui birou, care a arătat că 
debitul de aer proaspăt calculat după I5 are valoarea cea mai mică, conducând la 

cele mai mari valori ale concentraţiei de CO2. În final se prezintă unele elemente 
referitoare la influenţa bioxidului de carbon asupra performanţelor umane. 
 Capitolul 7 este consacrat simulării numerice a consumului de energie al 
sistemelor de ventilare/climatizare utilizând software specializat TRNSYS. După o 
prezentare generală a programului TRNSYS şi a subrutinelor sale, utilizat în special 

pentru simularea comportamentului sistemelor tranzitorii, a fost concepută schema 
funcţională a unui sistem de ventilare/climatizare în TRNSYS. Componentele unui 
astfel de sistem sunt luate din librăria TESS, care permite modelarea acestora atât 
pentru producerea de apă răcită, cât şi pentru unităţile terminale şi sistemul de 
distribuţie a agentului de răcire. După ce componentele au fost identificate şi descri-
erea lor matematică este cunoscută, se realizează conectarea acestora, obţinându-

se astfel o diagramă a fluxului informaţional. Se efectuează apoi simulări numerice 
utilizând programul TRNSYS pentru stabilirea intensităţii radiaţiei solare şi a sarcinii 
termice de răcire a încăperii experimentale fără ventilare/climatizare, constatându-
se că pentru clădirea considerată o influenţă mai mare asupra sarcinii de răcire o 
are variaţia intensităţii radiaţiei solare în comparaţie cu variţia temperaturii aerului 
exterior. Dacă scade temperatura setată a aerului interior de la 25 °C la 24 °C se 

obţine o creştere a sarcinii de răcire totale Qrac cu 6%, care se va reflecta şi în 

consumul de energie electrică a echipamentelor sistemului. Cu ajutorul programului 
TRNSYS s-a simulat şi consumul de energie electrică pentru sistemul CTA+VCV în 
cele patru scenarii. Din analiza datelor simulate şi măsurate s-au constatat diferenţe 
de maximum 9,6% între acestea în toate cele patru scenarii, putând fi astfel validat 
modelul de simulare conceput. În final, s-au simulat indicii de confort PMV şi PPD 
pentru două valori ale temperaturii setate a aerului interior ti de 24 °C, respectiv 25 
°C, rezultând că indicele PMV se găseşte sub valoarea +0,5 în ambele cazuri, iar 

valorile maxime ale indicelui PPD sunt de 6%, respectiv 10,5%, după cum tempe-
ratura aerului interior a fost setată la 24°C sau 25°C. 
 Capitolul 8 conţine principalele concluzii în urma elaborării acestei teze de 
doctorat, privind îmbunătăţirea eficientei energetice a sistemelor de ventilare/ 
climatizare, concomitent cu asigurarea confortului ambiental pentru ocupanti in 
cladirile de birouri, şi expune contribuţiile personale ale autorului şi direcţiile viitoare 

de cercetare. 
 Rezultatele parţiale ale studiilor şi cercetărilor efectuate pe parcursul elaborării 

tezei de doctorat au fost valorificate prin publicarea unei cărţi în ţară şi a 16 
articole, având conţinutul unor subcapitole din teză, în reviste de specialitate din 
ţară şi străinătate şi publicaţii ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale, dintre 
care 3 indexate ISI şi 7 indexate în BDI. 
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CAP. 2 PROBLEMATICA GENERALĂ A 
CONSUMULUI DE ENERGIE  

ÎN CLĂDIRI 
 
 

2.1 Strategia mondială a politicii energetice 
 

 Specialiştii din sectorul energetic se confruntă cu probleme tot mai complexe 
legate atât de producerea energiei cât şi de distribuţia şi utilizarea ei. În ce priveşte 
producţia de energie electrică, deşi recesiunea economică a încetinit rata de creştere 
a consumului mondial de energie electrică în 2008 şi 2009, acesta este estimat să 
crească de la 18.800 TWh în 2007 la 35.200 TWh în 2035, respectiv cu 87% [137]. 

Pe plan mondial se pune un accent deosebit pe o noua strategie de politică 
energetică vizând omul, construcţia şi mediul înconjurător, necesitând o schimbare 
de comportament faţă de consum. O dată cu analiza profundă, făcută cu privire la 
evoluţia omenirii, a modului de viaţă, a societăţii în general, trebuie subliniat că în 
domeniul energetic amploarea problemelor lumii de astăzi şi evoluţia lor arată că 
cererea de energie este într-o continuă creştere, cu urmări mai mult sau mai puţin 
faste asupra mediului înconjurător.  

 Cu ocazia Conferinţei pe teme energetice de la Neptun, din anul 1995, secretarul 
general al Consiliului Mondial al Energiei, a prezentat succinct evoluţia pe plan 
mondial, în perspectiva anului 2020. Astfel, la o creştere a populaţiei de la 5,4 
miliarde în anul 1995 la cca. 8 miliarde în anul 2020, necesarul de energie va 
înregistra o creştere globală cu 65…95%. Peste 70% din rezervele de petrol şi de 

gaze naturale vor fi concentrate în Orientul Mijlociu şi în fosta URSS, ceea ce va 
duce la o creştere substanţială a emisiei de CO2 în ţările în curs de dezvoltare.  

 Pentru dezvoltarea proiectelor energetice, care să pună de acord consumurile cu 
necesităţile şi să asigure o protecţie a mediului înconjurător, omenirea are nevoie de 
circa 30.000 miliarde $, ceea ce reprezintă 50% mai mult decât Produsul Intern Brut 
(PIB) mondial la nivelul anului 1990. Consumurile de energie pe categorii de surse, 
pe plan mondial, evidenţiază ponderea mare a petrolului (31,8%) urmat de cărbune 
(26,1%) şi gaze naturale (19,3%). Sunt marginalizate sursele regenerabile de 

energie (solară, eoliană, geotermală etc.), care reprezintă 2,3% (Fig. 2.1). 

 
Fig. 2.1 Consumul de energie primară pe categorii de resurse 
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 Cât priveşte consumul de energie pe locuitor, acesta prezintă diferenţe 
importante, atât de la o regiunea la alta, dar şi faţă de media mondială (Fig. 2.2). 
Un locuitor de pe continentul Nord-American utilizează, în medie, de 3 ori mai multă 

energie decât cel din Asia de Sud şi aproape de 5 ori mai multă energie decât media 
mondială. 
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Fig. 2.2 Consumul de energie primară pe locuitori şi regiuni geografice 

 În anul 1996, Clubul de la Roma a prezentat o evoluţie în timp a intensităţii 
energetice (cantitatea de energie primară consumată pentru a produce 1$ din PIB) 
Ie în principalele ţări ale lumii. Variaţiei în timp a intensităţii energetice pune în 
evidenţă două etape de dezvoltare a economiei ţărilor capitaliste. Prima etapă 
coincide cu politica tradiţionalistă, care consideră că în mod inevitabil, creşterea PIB 
este însoţită de o creştere echivalentă a cantităţii de combustibil, iar cea de-a doua 

etapă coincide cu strategia ecologică a eficienţei. 
 Valorile intensităţii energetice Ie din ultimii ani pentru România sunt prezentate 
în Tabelul 2.1 [137]. 

Tabelul 2.1. Intensitatea energetică Ie în România 

Indicator Unitatea de măsură 
Anul 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ie 
tep/1.000 € 0,553 0,509 0,475 0,460 0,428 0,405 

tep/1.000 € 2005ppc* 0,259 0,239 0,223 0,216 0,201 0,190 

Notă: *€ 2005ppc reprezintă Euro la paritatea puterii de cumpărare din anul 2005 

 
 În ultimii ani datorită modificărilor structurale ale economiei şi apariţiei unor noi 
unităţi economice eficiente din punct de vedere energetic, intensitatea energiei 

primare a înregistrat scăderi importante. Deoarece în România intensitatea ener-
getică este de 4 ori mai mare decât în ţările dezvoltate, şi probabil încă pe pantă 
crescătoare, strategia de eficientizare a utilizării energiei impune o restructurare pe 
toate planurile. În anul 1982 se dorea ca Europa să nu depaşească pragul de 40% al 

dependenţei energetice. Ţinând seama de evoluţia actuală în care, la nivelul anului 
2011, dependenţa energetică a ajuns la 53,8%, statisticile arată o creştere de până 
la 65% la nivelul anului 2030 [127]. Este utilă continuarea folosirii energiilor fosile 

numai cu eficienţă crescândă prin implementarea tehnologiilor moderne în toate 
sectoarele de activitate. De asemenea, se impune revenirea la sursele de energie 
neconvenţională.  
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 Producerea şi consumul de energie sunt strâns legate de starea mediului 
înconjurător. Odată cu creşterea acestor consumuri de energie, au crescut destul de 
îngrijorător şi noxele din atmosferă şi, în special, CO2. Deşi s-au luat măsuri pentru 

reducerea poluarii mediului ele sunt încă departe de ceea ce ar fi necesar, mai ales 
în ţările în curs de dezvoltare. Rezultate bune s-au obţinut în ţările din UE. Astfel, la 
începutul deceniului nouă al mileniului doi s-a prognozat o creştere a emisiilor de 
CO2 de cca. 350 mil. tone. Cu toate măsurile luate de-a lungul deceniului s-a 
constatat o depăşire a cifrei panificate. Probleme speciale au apărut acolo unde 
combustibilul fosil principal a fost cărbunele, concentraţiile de CO2 fiind practic de 3 
ori mai mari decât în cazul arderii conbustibililor lichizi sau gazoşi. Pentru reducerea 

poluării atmosferei s-a recurs la realizarea de echipamente performante, în special 
cazane ecologice, care să reducă la minimum concentraţiile de noxe. Ţări ca Anglia 

sau Germania au recurs la înlocuirea cărbunelui cu gaze naturale. Totodată există o 
nouă tendinţă în producerea energiei din punct de vedere al capacităţilor instalate 
(CHEAP – Centrala Hidroelectrică de Acumulare prin Pompaj).  
 Conform Fig. 2.3, pentru producerea de energie electrică până în anul 2020 se 
reabilitează termocentralele de 330 MW pe lignit şi grupurile 3 şi 4 de la centrala 
nuclearo-electrică Cernavodă. Pentru perioada 2020–2036 cea mai eficientă soluţie 

de producere a energiei electrice este o nouă centrală nucleară [137], având în 
vedere evoluţia posibilă a combustibililor fosili pe piaţa internaţională şi evoluţia 

preţului certificatelor de CO2. 
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Fig. 2.3 Evoluţia capacităţilor instalate în perioada 2011-2035 

 
 Plecând de la faptul că în Europa mai bine de 3/4 din energie este utilizată în 
mediul urban, toate problemele legate de energie trebuie canalizate spre oraşe. Se 
dă mai multă atenţie problemelor privind transportul, gestionarea deşeurilor, 
locuinţelor etc. Urmare a celor constatate, UE a luat o serie de măsuri în favoarea 

politicii energetice. Astfel, s-a creat şi dezvoltat un nou instrument “Agenţia locală 
de energie”. Din anul 1992, s-au înfiinţat în Europa peste 140 de agenţii care au 

rolul de control al energiei la nivelul colectivităţilor locale, al micilor intreprinderi şi 
al cetăţenilor. Se contează, în viitor, pe o schimbare de comportament faţă de 
energie, la toate nivelurile. Cetăţeanul trebuie să ştie că, făcând economie de 
energie, face economie la cheltuieli. De asemenea, consumurile mari de energie duc 
implicit la poluarea mediului, la distrugerea ecosistemului. Se impune readucerea în 

BUPT



20   Cap. 2 Problematica generală a consumului de energie în clădiri 

actualitate a surselor de energie neconvenţională, iar pe baza unor analize tehnico-
economice să fie implementate acolo unde pot fi eficiente.  
 În cadrul construcţiilor, conceptul de energie este strâns legat de clădire şi de 

instalaţiile aferente. Studiile şi cercetările au fost axate pe probleme prioritare 
privind o nouă orientare faţă de energetica clădirilor şi anume: 
  reducerea consumului de energie la clădirile vechi, luându-se o serie de măsuri 

din punct de vedere tehnic şi economic; 
  adoptarea de măsuri pentru construcţiile noi ce vizează economia de energie 

concomitent cu creşterea gradului de confort; 
 Etapele principale ale managementului energetic al unei clădiri, prezentate în  
Fig. 2.4 constau în: 
  realizarea bilanţului energetic complet prin care este evaluată construcţia, 

respectiv caracteristicile fizice ale anvelopei, precum şi analiza consumului de 
energie din instalaţii; 
  modificările preconizate a se face construcţiei şi instalaţiilor aferente; 

  controlul prin măsurări ale rezultatelor şi adoptarea programului de lucru în 

continuare. 
 

 

Fig. 2.4 Ciclul managementului energetic al unei clădiri 

 

 Instalaţiile de climatizare şi ventilare au o contribuţie majoră la consumul de 
energie electrică  în timpul verii. Prin urmare, îmbunătăţirea eficienţei energetice a 
instalaţiilor de aer condiţionat poate conduce la reducerea atât a consumului de 
energie electrică cât şi a capacităţii instalaţiilor de  generare a energiei electrice. 
Rezultatele arată că ar putea fi făcută o reducere de aproximativ 165 TWh a 

consumului de energie electrică, echivalentă cu aproximativ 20% din energia 
electrică consumată de instalaţiile de aer condiţionat. În intervalul 2000-2020, 

reducerea cumulată a consumului de energie electrică va fi de aproximativ 1300 
TWh (Fig. 2.5). Pe de altă parte ar putea fi evitate până în anul 2020 instalaţii cu o 
capacitate de generare a curentului electric de aproximativ 90 GW [132]. 
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Fig.2.5 Prognoza consumului de energie pentru climatizare 

 
 Din cele prezentate anterior rezultă o preocupare continuă a specialiştilor din 

toată lumea, şi în special din ţările avansate din punct de vedere economic, de 
reducere a consumurilor energetice sau, altfel spus, de folosire raţională a energiei, 
de protejare a mediului înconjurător, de conştientizare şi de schimbare în comporta-
mentul faţă de consumul de energie, în general şi cel din domeniul construcţiilor, în 
special.
 
 

2.2 Dependenţa faţă de energie a statelor Uniunii 
Europene 

 

 În anul 2011 dependenţa de energie a statelor UE (Tabelul 2.2) a fost de 53,8%, 
înregistrându-se o creştere cu 13,2% faţă de anul 2000 [137]. Danemarca a fost 
singurul  stat membru al UE cu o rată negativă de dependenţă ajungând din 1999 
până în 2008 la -22,3%. Marea Britanie, un exportator net până în anul 2003, a 
devenit un importator din anul 2004. În 2011, dependenţa energetică a Marii 
Britanii a ajuns la 36% [127]. Pe parcursul ultimilor ani, Polonia a prezentat cea mai 
mare creştere a dependenţei de energie, ajungând de la 10,6 % în 2000 la 33,7% în 

2011. În UE, în perioada 1990-2010 consumul final de energie electrică pe cap de 
locuitor a crescut cu 24%. Din 1998 până în 2005, rata medie anuală de creştere a 
fost de 1,8%. Cu toate acestea, din anul 2006 consumul final de energie pe cap de 
locuitor a rămas relativ stabil, la 5654 kWh/loc până în 2010. 
 Creşterile cele mai semnificative se observă în Letonia (58%), Cipru (52%), 
Estonia (42%), Lituania (42%) şi Spania (41%). S-au înregistrat cele mai mari 

consumuri  de energie electrică pe cap de locuitor în Finlanda, Suedia şi Luxemburg. 
În prezent, aceste trei ţări şi-au menţinut nivelul extrem de ridicat al consumului. În 

2008, consumul în Finlanda a fost de 2,7 ori mai mare decât media UE, în timp ce 
consumul în Suedia şi Luxemburg a fost de 2,4 ori peste medie. România are o rată 
pozitivă a dependentei de energie, adica a fost tot timpul un importator de energie 
primară. Pentru România variaţia dependentei de energie între anii 1998 şi 2011 
este destul de lentă înregistrând o valoare maximă în 2007, de 31,3%. 
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Tabelul 2.2 Dependenţa statelor europene faţă de energie, în % 

Ţara 
Anul 

2000 2002 2004 2006 2008 2011 

EU (27 ţări) 46,7 47,6 50,2 53,7 54,6 53,8 

Danemarca -35,3 -42,0 -47,5 -35,9 -21,7 -8,5 

Polonia 10,6 11,3 14,6 20,0 30,6 33,7 

Estonia 32,0 29,5 28,4 28,5 24,0 11,7 

Spania 76,7 78,5 77,6 81,2 81,3 76,4 

Cipru 98,6 100,5 95,4 102,5 97,5 92,4 

Letonia 59,7 57,9 68,8 65,8 57,9 59,1 

Lituania 59,8 42,1 47,0 62,3 58,1 81,8 

Luxemburg 99,6 98,6 97,9 98,1 97,4 97,2 

România 22,0 24,4 30,2 29,2 27,7 21,3 

Finlanda 55,3 52,2 54,5 53,8 54,2 53,8 

Suedia 39,2 37,6 37,4 37,8 37,9 36,8 

UK -17,0 -12,5 4,6 21,2 26,2 36,0 

 
 Consumul de energie primară este suma consumurilor individuale pentru 
încălzire, răcire, apă caldă de consum, ventilare şi iluminare. Valoarea ţintă pentru 
consumul de energie primară din Europa Centrală este de 65 kWh/m2/an pentru 
clădiri rezidenţiale şi de 100 kWh/m2/an pentru clădiri de birouri, astfel încât aceste 
clădiri să devină “clădiri verzi”. Având în vedere densitatea de ocupare mai mare şi 
timpul sporit de utilizare, hotelurile şi magazinele au valori ţintă mai mari, de până 

la 180 kWh/m2/an. Toate aceste valori sunt aproximativ jumătate din ceea ce este 
necesar din punct de vedere legal pentru clădirile noi din Europa Centrală, unde 

temperatura nu este pe deplin controlată. În interiorul altor regiuni climatice din 
Europa, fluctuaţiile de la aceste valori pot fi de până la 30% (Fig. 2.6) [14]. 
 

 

Fig. 2.6 Consumul de energie primară pe domenii de utilizare în clădiri din Europa 
 

 La defalcarea consumului de energie pentru oraşul Bucureşti s-au luat în 
considerare datele pentru opt clădiri reprezentative de birouri, pentru care au variat 
forma geometrică a anvelopei, tipul de structură, caracteristicile termotehnice ale 
materialelor şi sistemele de ventilare/climatizare. 
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2.3 Defalcarea consumului de energie pe tipuri de 

clădiri 
 
 În ultimii 20 ani, cererea de energie de răcire în Europa a crescut. Există în 
principal patru motive responsabile pentru această creştere. În primul rând, 

echipamentul tehnic, în special în birouri şi clădiri administrative, tinde să dea 
căldură care trebuie să fie apoi disipată cu ajutorul măsurilor de răcire active sau 
pasive. În al doilea rând, au existat îmbunătăţiri importante în ceea ce priveşte 
geamurile de protecţie termică şi afluxul luminei zilei, dar şi o tendinţă în arhitectură 

de utilizare a faţadelor vitrate, care conduc la acumulări mai mari de căldură 
datorită radiaţiilor solare. În al treilea rând, construcţia de clădiri a avansat în 

ansamblu, astfel încât clădirile sunt mult mai bine izolate şi din ce în ce mai 
ermetice. Anvelopa clădirii se comportă ca un termos: la interior, acesta rămâne 
cald, indiferent de temperaturile exterioare. Pentru clădirile situate în Europa 
Centrală şi de Est, înseamnă că procesele de răcire naturală în timpul verii sunt 
împiedicate, dar, în schimb, există o cerere mai mică de energie pentru încălzire în 
timpul iernii. În al patrulea rând, aşteptările ocupanţilor în ceea ce priveşte confortul 
termic au crescut considerabil. 

 Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra consumului de energie electrică 
pentru climatizarea pe timp de vară a clădirilor în diferite regiuni din Europa, în 
funcţie de destinaţie şi de clasa de confort [103], pot fi analizate graficele din 
Fig.2.7 şi Fig.2.8. Difenţele care apar între cele două situaţii sunt date de valorile 
diferite ale temperaturilor medii ale aerului exterior şi de suprafeţele diferite 
climatizate. Asfel, în cazul spitalelor din Austria există mult mai multe spaţii 
climatizate, rezultând un consum superior de energie electrică faţă de Milano. 

 Se observă că în ambele cazuri consumul de energie este direct proporţional cu 

clasa de confort a clădiri. Astfel consumul mediu de energie pentru clădirile de 
birouri, clasa de confort I în Austria este de 10,71 kWh/m2. Acest consum scade cu 
48%, ajungând la 5,60 kWh/m2 pentru clădirile de birouri, clasa de confort III. 
 

 

Fig. 2.7 Consumul de energie pentru răcire pe tipuri de clădiri în Austria 
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Fig. 2.8 Consumul de energie pentru răcire pe tipuri de clădiri în Milano 
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Fig. 2.9 Distribuţia utilizării energiei auxiliare pe tip de construcţie 

 
 Distribuţia utilizării energiei auxiliare (energie electrică utilizată de pompe de 
circulaţie şi de ventilatoare) în funcţie de tipul construcţiei este prezentată în  

Fig. 2.9.  
 Cea mai multă energie auxiliară este utilizată în birouri, reprezentand 25% din 
energia consumată în clădirile comerciale.  
 Sectorul de îngrijire a sănătăţii, de asemenea reprezintă o pondere mare în 
consumul de energie auxiliară. Consumul de energie pe metru pătrat de pardoseală 
este ridicat din cauza ratelor de ventilare şi sarcinilor de răcire mari şi orelor lungi 
de ocupare [129]. 

 
 

2.4 Defalcarea consumului de energie pe tipuri de echi-
pamente 

 
 În Fig.2.10 este ilustrată defalcarea consumului de energie electrică în funcţie de 
tipul echipamentului. Cea mai mare parte a consumului de energie electrică aparţine 
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ventilatoarelor de introducere şi de evacuare din unităţile de tratare a aerului. 
Ventilatoarele de introducere folosesc atât de multă energie deoarece sunt utilizate 
în aproape 100% din tipurile de sisteme. Pentru reducerea consumului de energie 

electrică a acestor ventilatoare se urmăreşte alegerea optimă a componentelor cen-
tralelor de tratare a aerului astfel încât pierderile de presiune să fie minime [129].  

Ventilatoare de

introducere 50%

Pompa de apa condensator 2%
Ventilator turn de racire  1%

Pompa de apa racita 2%

Pompa de apa de încalzire 5%

Ventilator condensator 5%

Ventilator unitati terminale  2%

Ventilatoare de

evacuare  33%

 

Fig. 2.10 Consumul de energie electrică pe tipuri de echipamente 

 

 În Fig. 2.11 sunt comparate sarcinile de răcire proiectate şi consumul de energie 
pentru două sisteme de ventilare/climatizare [129]. Primul sistem este cel cu volum 
de aer variabil (VAV) tratat centralizat iar cel de-al doilea sistem este cu volum de 
aer constant (VAC). Aceste sisteme sunt cele mai des folosite în clădirile de birouri. 
Din această comparaţie se observă că valorile sarcinilor de răcire sunt apropiate, 

diferenţa apare la consumul de energie electrică. Astfel, consumul pentru ventila-
toarele de introducere şi de evacuare în sistemul VAC creşte cu 35% faţă de 

sistemul VAV. Totodată o creştere semnificativă a consumului de energie electrică se 
înregistrează şi pentru chiller. Consumul electric al acestuia este mai mare cu 21% 
în cazul sistemului VAC. 

 
Fig. 2.11 Sarcina de răcire şi consumul de energie electrică în sistemele VAV şi VAC  
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 Consumul de energie electrică pentru încălzire şi aer condiţionat reprezintă mai 
mult de 25% din energia primară consumată în clădiri. Consumul de energie 

auxiliară variază între 20% şi 60% din consumul de energie electrică al unui sistem 
de ventilare/climatizare într-o clădire.  
 S-au făcut eforturi semnificative în ultimii 20 de ani pentru a reduce consumul de 
energie electrică al chillerelor şi mai exact al compresoarelor acestora. În această 
perioadă, eficienţa tipică a unui chiller cu compresor centrifugal a crescut cu 34%. 
Astfel de îmbunătăţire a eficienţei ventilatoarelor şi pompelor nu a avut loc. Deşi 
sistemele VAV sunt des folosite, economia de energie electrică consumată de venti-

latoare a fost limitată de tehnologiile disponibile pentru reducerea debitului de aer. 
În ultimii ani, îmbunătăţirea fiabilităţii ventilatoarelor datorită ajustării turaţiei varia-

bile a condus la creşterea potenţialului de economisire a energiei consumate de 
ventilatoare. Alte tendinţe asociate cu calitatea aerului interior, cum ar fi creşterea 
ratelor minime de aer proaspăt, au limitat reducerea consumului electric al venti-
latoarelor.  
 Reducerea consumului de energie este complicată de multitudinea tipurilor de 

sisteme de ventilare/climatizare posibile şi de numărul mare de componente din 
sistem care trebuie să fie luate în considerare, în scopul de a obţine o performanţă 
optimă. 
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Cap. 3 COMPONENTELE SISTEMELOR DE 

VENTILARE ŞI CLIMATIZARE 
 

 

3.1 Consideraţii generale 
 

 Clădirile moderne şi sistemele lor de încălzire, ventilare şi climatizare trebuie să 

fie cât mai eficiente energetic. Scopul proiectării sistemelor de încălzire, ventilare şi 

climatizare în clădiri este de a oferi condiţii de confort  ocupanţilor pentru diferite 

sarcini de încălzire şi răcire zilnice sau anuale. Sistemul de încălzire/răcire trebuie să 

fie completat cu un sistem de control eficient (automatizare).  

 Automatizarea reduce consumul de energie prin menţinerea variabilelor proce-

sului (temperatura, presiune etc.) la valorile presetate (set point). 

 Creşterea rapidă a numărului spaţiilor parţial şi complet climatizate, conduce la 

concluzia că până în 2035 jumătate din spaţiile nerăcite din Europa vor fi parţial cli-

matizate cu condiţia să nu existe schimbări climatice importante (Tabelul 3.1) [2]. 

Tabelul 3.1. Evoluţia în timp a răcirii clădirilor de birouri în Europa 

Clădiri de birouri 
Anul 

2005 2015 2025 2035 

Fără răcire 43% 33% 23% 14% 

Parţial răcite 35% 41% 48% 55% 

Complet răcite 22% 26% 29% 32% 

 Instalaţiile de climatizare, în funcţie de soluţia adoptată pentru a climatiza 
obiectivul respectiv, sunt alcătuite din diferite elemente componente, cum ar fi: 
chiller, centrala de tratare a aerului (CTA), turn de răcire, ventiloconvectoare. La 
rândul lor aceste elemente componente sunt de mai multe tipuri din punct de 
vedere constructiv, al caracteristicilor tehnice şi al modului de funcţionare.  
 

 

3.2 Chillerul 
 

 După procedeul de răcire pe care se bazează, instalaţiile frigorifice folosite în 

climatizare pot fi: 

  prin destinderea unui gaz comprimat (aerul); 

  prin vaporizarea agentului frigorific lichid; 

  cu efect termoelectric (Peltier). 

 În cazul în care se folosesc echipamente cu vaporizarea agentului frigorific există 

trei variante constructive diferite: cu comprimare mecanică de vapori, cu absorbţie a 

vaporilor într-o soluţie binară şi cu ejecţia vaporilor. 

 Funcţionarea unei astfel de instalaţii se caracterizează prin coeficientul de 

performanţă (COP) definit de relaţia: 
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a

u

E

E
COP  (3.1) 

în care: Eu este energia frigorifică utilă produsă, în kWh; Ea – energia de acţionare 
(electrică, mecanică, termoelectrică), în kWh. 
 În lucrarea de faţă se analizează comportamentul unei instalaţii cu comprimare 
mecanică de vapori într-o singură treaptă, reprezentând un chiller. În Fig.3.1 este 
prezentată schema funcţională pentru o instalaţie cu freon, iar în Fig.3.2 este 
ilustrat cilcul termodinamic în diagrama p-i pentru această instalaţie. 
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Fig. 3.1 Schema funcţională a unui chiller 

K-compresor; C-condensator; RL-rezervor de lichid; SR-subrăcitor; 
SI-supraîncălzitor de vapori; D-deshidrator; VL-ventil de laminare; 

V-vaporizator; Tc-termostat; AR1-apă de răcire sau aer; AR2-agent răcit 
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Fig. 3.2 Ciclul termodinamic teoretic al chillerului 
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 Compresorul K aspiră vaporii supraîncălziţi de freon în starea 1”, rezultaţi din 
schimbătorul de căldură regenerativ SR/SI şi îi comprimă adiabatic până la starea 2, 
consumând pentru acest process puterea Pk.  
 În condensatorul C are loc, iniţial, răcirea izobară a vaporilor supraîncălziţi, 
refulaţi de compresor până la starea de saturaţie 2’, după care aceştia condensează 
izoterm-izobar până la starea 3. Aceste procese se desfăşoară cu cedare de căldură 
(QC) către mediu, prin intermediul unui agent de răcire aer sau apă. Freonul 
condensat este subrăcit izobar în subrăcitorul de lichid (SR), până la starea 3’, 
căldura cedată în acest proces fiind utilizată la supraîncălzirea vaporilor în 
supraîncălzitorul de vapori SI (proces izobar 1’-1”). 
 Prezenţa schimbătorului de căldură regenerativ conduce atât la o eficienţă 
frigorifică mai mare, prin cantitatea suplimentară de frig realizată, cât şi la o 
protecţie sporită a compresorului, contra pătrunderii unor picături de lichid în 
cilindru. La instalaţiile de putere mică se poate renunţa la acest aparat, investiţia 
suplimentară nefiind justificată de avantajele introduse în funcţionarea instalaţiei 
[33]. 
 Lichidul subrăcit este laminat izentalpic în ventilul de laminare VL, în urma 
acestui proces presiunea scăzând de la pc la p0, starea finală 4 fiind caracterizată de 
un amestec de lichid şi vapori. Ventilul de laminare de tip termostatic menţine 

constantă diferenţa de temperatură între cea a vaporilor rezultaţi din vaporizator "
1t , 

(supraîncălziţi cu 5-7 °C) şi cea de vaporizare t0. În vaporizatorul V are loc deci atât 
vaporizarea freonului  (procesul izoterm-izobar 4-1), cât şi o supraîncălzire izobară a 
vaporilor (procesul 1-1’), pe seama căldurii Q0, primită de la consumatorul de frig. 
Acesta poate fi prezent direct, în contact cu vaporizatorul, în varianta instalaţiei cu 
vaporizare directă, sau indirect, prin agentul intermediar, la instalaţia cu vaporizare 
indirectă. Schema este completată de rezervorul de lichid RL şi de filtrul deshidrator 
D.  
 În Fig. 3.2, qSR şi qSI reprezintă puterile termice masice de subrăcire şi de 
supraîncălzire, în kJ/kg, iar lk este lucrul mecanic specific de comprimare în kJ/kg. 
 Întrucât agentul răcit de chillere este apa acestea sunt denumite generatoare de 
apă rece. Pentru chillere  şi pompe de căldură,  eficienţa energetică la sarcină maximă 
în regim de răcire este exprimată prin raportul de eficienţă energetică EER (Energy 
Efficiency Ratio), definit de relaţia: 

 
eP

Q0EER  (3.2) 

în care: Q0 este puterea termică de răcire, în Btu/h; Pe – puterea electrică 
consumată de aparat, în W. 
 Pompele de căldură funţionând în regim de încălzire se caracterizează prin COP 
definit de relaţia: 

 
e

c

P

Q
COP  (3.3) 

în care: Qc este puterea termică de încălzire, în kW; Pe – puterea electrică de 
acţionare a pompei de căldură, în kW. 
 Coeficientul de performanţă al unui chiller sau pompă de căldură în regim de 
răcire se obţine cu relaţia: 

 
413,3

EER
COP  (3.4) 

în care 3,413 este factorul de transformare a Watt-ului în Btu/h. 
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 Trebuie să se ţină seama de faptul că performanţa unui astfel de sistem frigorific 
poate varia semnificativ. Performanţa depinde de sarcinile parţiale ale sistemului şi 
de temperaturile de funcţionare ale vaporizatorului şi condensatorului. În special, în 
cazul sistemelor cu mai multe trepte de sarcini parţiale, funcţionarea în sarcină 
maximă se realizează doar câteva zile pe an. În astfel de cazuri se ia în considerare 
coeficientului de performanţă sezonier sau anual (COPsez(an)).  
 În timpul fazelor de funcţionare a unui generator de apă rece apar sarcini 
variabile asupra maşinii care influenţează direct randamentul. Capacitatea de răcire 
şi consumul de energie se modifică în funcţie de treapta de putere, temperatura 
apei reci, temperatura apei de răcire sau temperatura aerului aspirat. Pentru chillere 
răcite cu apă coeficientul de performanţă creşte odată cu scăderea temperaturii apei 
de răcire la intrarea în condesator şi creşterea temperaturii apei răcite la ieşirea din 
vaporizator. 

 
Fig. 3.3 Variaţia eficienţei chiller-ului răcit cu aer 

 

 Pentru chillerele răcite cu aer (Fig. 3.3) coeficientul de performanţă creşte odată 
cu scăderea temperaturii aerului aspirat din exterior (te) şi cu creşterea temperaturii 
apei răcite (twr) la ieşirea din vaporizator. Pentru o funcţionare optimă a acestor 
sisteme amplasarea unităţilor exterioare trebuie să se facă în zone protejate de 
radiaţii solare directe. Optimizarea funcţionarii este însă limitată. Limitele de 
utilizare ale chillerului sunt specificate de producători şi trebuie respectate încă din 
etapa de proiectare. În timpul fazelor de funcţionare a unui generator de apă rece 
apar sarcini variabile care influenţează direct performanţa aparatului. În funcţie de 
treapta de putere, temperatura apei răcite, temperatura apei de răcire sau 
temperatura aerului aspirat se modifică capacitatea de răcire şi consumul de 
energie.
 În Europa indicele de evaluare a eficienţei energetice a răcirii pentru funcţionarea 
chillerului la sarcini parţiale se numeşte raport de eficienţă energetică sezonieră 
EERsez (European Seasonal Energy Efficiency Ratio), definit de relaţia: 

 
100

EER12EER45EER42EER1
EER %25%50%75%100

sez  (3.5) 

unde EER100%, EER75%, EER50% şi EER25% sunt randamente ale generatorului de apă 
rece funcţionând la diverse sarcini parţiale (respectiv 100%, 75%, 50% şi 25%), 
care se calculează pentru temperaturi ale aerului exterior menţionate în Tabelul 3.2, 
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pentru temperatura de ieşire a apei din vaporizator de 6°C sau 7°C şi pentru ecartul 
de temperatură pentru apă răcită de 5°C. 

Tabelul 3.2. Temperaturi ale aerului exterior pentru diferite sarcini de răcire parţiale 

Sarcina de răcire 100% 75% 50% 25% 

Temperatura aerului exterior 35°C 30°C 25°C 20°C 

 

 Pentru a ţine seama de variaţiile eficienţei chillerului ca urmare a schimbărilor în 

condiţiile exterioare de mediu, producătorul realizează o hartă cu date de perfor-

manţă. Eficienţa nominală (EERnom) se bazează pe o temperatură uscată a aerului 

exterior de 35°C şi temperatura de ieşire a apei răcite de 7°C. Utilizând diferite 

temperaturi ale aerului exterior te şi valorile EER corespunzătoare date sub formă 

tabelară de către producătorul aparatului se poate determina o ecuaţie de regresie 

liniară de performanţă sub forma: 

 nomkeke btat EER)()(EER ,,  (3.6) 

 Utilizarea echipamentelor de răcire în condiţii de sarcină parţială este asociată cu 

o penalizare de energie care poate fi descrisă printr-o funcţie de forma: 

 
kchiller

krac
k

Q

Q
SP

,

,
 (3.7) 

în care: Qrac,k este sarcina de răcire a încăperii în ora k; Qchiller,k – puterea termică de 
răcire a chiller-ului în oră k.  
 Mai mult, folosind datele fabricantului se poate modela dependenţa capacităţii 
Qchiller,k a chiller-ului la ora k faţă de temperatura uscată a aerului exterior te,k. Se 
găseşte o relaţie liniară de forma: 

 )](δ1[ ,0, kerefkchiller ttQQ  (3.8) 

unde: Q0 este puterea termică nominală a chiller-ului; δ – pierderea capacităţii de 
răcire, în procente, pentru fiecare grad cu care creşte temperatura aerului exterior 
(panta); tref – temperatura de referinţă de 35°C.  
 Puterea electrică Pe consumată de chiller la sarcină parţială este de obicei expri-
mată ca o funcţie pătratică de sarcină parţială [59]: 

 ][
)(EER

2

,

,
kk

ke

kchiller
e zSPySPx

t

Q
P  (3.9) 

în care valorile coeficienţilor x, y şi z se determinată pe baza datelor producătorului.  
 

 

3.3 Centrala de tratare a aerului 
 

3.3.1 Bateria de răcire 
 

 Bateria de răcire este un schimbător de căldură de suprafaţă care realizează 

transferul termic de la un mediu la altul prin suprafaţa de separaţie caracterizată de 

o anumită conductivitate termică. 
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 Calculul puterii termice a bateriei de răcire se scrie fără a lua în considerare 

pierderile de căldură: 

 iMtUAQ amBR  (3.10) 

în care: QBR este puterea termică a bateriei de răcire, în kW; U – coeficientul global 
de transfer termic, în W/m2K; A– suprafaţa de schimb de căldură a bateriei, în m2; 
tm – diferenţa medie logaritmică de temperatură pentru schimbatoare în contra-

curent, în K; Ma – debitul masic de aer care trece prin baterie, în kg/s; i – variaţia 
de entalpie a aerului supus răcirii, în KJ/kg. 
 În Fig. 3.4 este ilustrat procesul de răcire în diagrama i-x, care are loc pornind de 
la starea iniţială a aerului I până la starea finală E. Dacă se prelungeşte drepta IE 
până intersectează curba umidităţii relative φ=100%, se obţine punctul de stare BR 
care reprezintă temperatura medie a bateriei de răcire. Raza procesului de răcire 
(raportul de termoumiditate) ε, în kJ/kg, are următoarea expresie: 

 
aeai

aeai

BRai

BRai

xx

ii

xx

ii
ε  (3.11) 

în care: iai este entalpia aerului la intrarea în bateria de răcire, în kJ/kg; iBR – 
entalpia aerului la suprafaţa exterioară a bateriei de răcire, în kJ/kg; iai – entalpia 
aerului la ieşirea din bateria de răcire, în kJ/kg; xai – umiditatea absolută a aerului la 
intrarea în bateria de răcire, în kg/kg; xBR – umiditatea absolută a aerului la 
suprafaţa exterioară a bateriei de răcire, în kg/kg; xae – umiditatea absolută a 
aerului la ieşirea din bateria de răcire, în kg/kg. 
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Fig. 3.4 Reprezentarea procesului de răcire în diagrama i-x 

 

 Entalpia aerului umed ia se calculează cu relaţiile: 

  pentru temperaturi ale aerului 0≤ t ≤50 °C: 
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 rxtxcci pvpaa )(  (3.12) 

  pentru temperaturi negative ale aerului (t<0 °C): 

 xrrtctci spvpaa )(  (3.13) 

în care cpa=1,006 kJ/(kgK) este căldura specifică a aerului uscat; cpv=1,863 
(kJ/kgK) – căldura specifică a vaporilor de apă; r=2500 kJ/kg – căldura latentă de 
vaporizare a apei la 0°C; rs=334,4 kJ/kg – căldura latentă de solidificare a apei la 
0°C; x – umiditatea absolută a aerului. 
 Ţinând seama de (3.12) şi (3.13) rezultă umiditatea absolută a aerului xae la 
ieşirea din baterie: 

  pentru t 0 °C:    
rtc

tcix
x

aepv

aepaaiai
ae

ε

ε
       (3.14) 

  pentru t<0 °C:    
saepv

aepaaiai
ae

rrtc

tcix
x

ε

ε
        (3.15) 

 Se consideră că aerul exterior este răcit până la o temperatură trac impusă. 
Mărimile de intrare sunt [84]: 
  temperatura tai şi umiditatea absolută xai ale aerului la intrarea în bateria de 
răcire (aer exterior sau ieşit dintr-o cameră de amestec pe circuitul de refulare); 
  debitul volumic de aer LBR ce trece prin bateria de răcire; 
  temperatura medie a apei din bateriei de răcire tBR. 
 Relaţiile de calcul sunt următoarele: 
  variaţia temperaturii aerului în procesul de răcire, Δtrac: 

 racairac ttt  (3.16) 

  temperatura aerului la ieşirea din bateria de răcire, tae: 

 racaiae ttt  (3.17) 

  randamentul termic al bateriei de răcire, BR: 

 
BRai

BRrac
BR

tt

tt
 (3.18) 

  umiditatea absolută a aerului la suprafaţa exterioară a bateriei de răcire, xBR: 

 )
235

34,4110
8161,18exp(

BR
BR

t
x  (3.19) 

  variaţia umidităţii absolute a aerului în urma răcirii, Δxrac: 

 ))1)((;0min( BRaiBRrac xxx  (3.20) 

  umiditatea absolută a aerului la ieşirea din bateria de răcire, xae: 
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 racaiae xxx  (3.21) 

  puterea termică necesară a bateriei de răcire pentru a asigura procesul de 

răcire, QBR,nec: 

 )](34,0)(83,0[, aiaeaiae
BR

BR
necBR ttxx

L
Q  (3.22) 

în care BR este randamentul termic al bateriei de răcire. 

 Mărimile de ieşire sunt: tae, xae, QBR,nec şi Mw – debitul masic de agent primar 

(apă răcită): 

 
)( ,,

,

turwreturwpw

necBR
w

ttc

Q
M  (3.23) 

în care: cpw este căldura specifică a apei la presiune constantă; tw,retur – temperatura 
apei la intrarea în bateria de răcire; tw,tur – temperatura apei la ieşirea din bateria de 
răcire. 

 Performanţa bateriilor de răcire sensibilă depinde de următorii factori: 
coeficientul global de transfer de căldură sensibilă U între fluxul de aer şi agentul de 
răcire, diferenţa medie de temperatura Δtm dintre fluxul de aer şi agentul de răcire 
şi dimensiunile fizice ale baterie. 

 Capacitatea termică de răcire sensibilă QBR,sens a unei baterii poate fi exprimată 
prin următoarea ecuaţie: 

 mrassensBR tNAUFQ ,  (3.24) 

unde: 

 r
a

s N
A

A
F 0  (3.25) 

în care: Fs este suprafaţa de bază a bateriei de răcire; Nr – numărul de rânduri de 
conducte ale bateriei; Ao – suprafaţa totală exterioară; Aa – suprafaţa unei feţe. 
 Presupunând că nu există alte pierderi de căldură, aceeaşi cantitate de căldură 
sensibilă  este cedată de către  debitul de aer: 

 )(, aeaipaasensBR ttcMQ  (3.26) 

unde: 

 aaaa vAM ρ  (3.27) 

în care: Ma este debitul masic de aer prin baterie; cpa – căldura specifică a aerului; 
ρa – densitatea aerului; va – viteza aerului prin baterie. 
 Aceeaşi cantitate de căldură sensibilă este absorbită de către agentul de răcire: 

 )(, rerirrsensBR ttcMQ  (3.28) 
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în care: Mr este debitul masic al agentului de răcire prin baterie; cr – căldura 
specifică a agentului de răcire; tri – temperatura de intrare a agentului de răcire; tre 

– temperatura de ieşire a agentului de răcire.  
 Pentru un agent de răcire, nevolatil, în contracurent termic cu aerul, diferenţa 
medie de temperatură din ecuaţia (3.28) este dată de relaţia: 

 

riae

reai

riaereai
m

tt

tt

tttt
t

ln

)()(
 (3.29) 

 Coeficientul global de transfer de căldură U, pentru o baterie de răcire cu 
conducte netede sau cu aripioare, constă în efectul combinat a trei coeficienţi 
individuali de transfer termic: 
  coeficientul a de transfer de căldură sensibilă între aer şi suprafaţa exterioară 
a bateriei; 
  conductanţa termică 1/Rm a materialului bateriei; 
  coeficientul br de transfer de căldură între suprafaţa internă a bateriei şi 
lichidul de răcire în interiorul bateriei. 
 La o baterie cu conducte netede, coeficientul global de transfer de căldură U, 
pentru răcire sensibilă (fără dezumidificare), poate fi exprimat printr-o ecuaţie 
simplificată: 

 

br

ie

a

DD
U

2000

1

1
 (3.30) 

în care: De, Di sunt diametrul exterior, respectiv interior al coductelor; λ – 
conductivitatea termică a conductelor;  – raportul dintre aria externă şi aria 
internă a suprafeţei conductelor. 
 Când pereţii conductelor sunt subţiri şi materialul este de înaltă conductivitate, 
termenul (De-Di)/2000λ devine neglijabil. În acest caz, coeficientul global de 

transfer de căldură pentru conducte netede primeşte forma cea mai simplă: 

 

ra

U
1

1
 (3.31) 

 Pentru o baterie cu conducte cu aripioare, ecuaţia coeficientului global de 
transfer de căldură are următoarea expresie: 

 

raa

U
1

1
 (3.32) 

în care ηa este eficienţa fluxului de căldură în aripioare, definită de relaţia: 

 
0A

AA ps
a  (3.33) 

unde: 
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riai

aeai

tt

tt
 (3.34) 

în care: Ap este aria suprafeţei exterioare principale; As – aria suprafaţei exterioare 
secundare ; Ψ – coeficient adimensional. 

 Puterea termică de răcire sensibilă a unei baterii de răcire se poate determina şi 
fără a calcula diferenţa medie de temperatură tm, folosind relaţia [6]:  

 )(, riaipaasensBR ttcMQ  (3.35) 

 Performanţa bateriilor de răcire cu dezumidificare. O baterie de răcire cu  
dezumidificare îndepărtează în mod normal atât umiditatea cât şi căldura sensibilă 
la intrarea aerului. În majoritatea proceselor de climatizare, aerul care urmeaza să 
fie răcit este un amestec de vapori de apă şi de aer uscat. Ambele pierd căldura 
sensibilă la contactul cu o suprafaţă mai rece decât aerul. Căldura latentă este 
îndepărtată prin condensare numai pe părţile bateriei unde temperatura suprafeţei 
este mai mică decât punctul de rouă al aerului care trece peste ea. Când bateria 
începe sa elimine umiditate, suprafeţele de răcire ale bateriei transportă o sarcină 
de căldură sensibilă cât şi de căldură latentă. Când aerul se apropie de saturaţie, 
fiecare grad de răcire sensibilă este însoţit în mod corespunzător de un grad de 
scădere a punctului de rouă. Îndepărtarea căldurii latente pe gradul de schimbare al 
punctului de rouă este considerabil mai mare. Tabelul 3.3 compară cantitatea de 
căldură eliminată la presiune barometrică standard din aerul răcit de la 16°C la 15°C 
în condiţii umede şi uscate [6]. 
 

Tabelul 3.3. Cantitatea de căldură eliminată din aer 

Punctul de rouă is [kJ/kg] Temperatura uscată ia [kJ/kg] 

16°C 44,963 16°C 16,096 

15°C 42,113 15°C 15,090 

Diferenţa 2,85 Diferenţa 1,006 

 
 Fie dAu

 
orice locaţie specifică în schema termică a unei baterii de răcire unde 

temperatura suprafaţei tS  este mai mică decât temperatura  punctului de rouă a 
aerului. În aceste condiţii, atât căldura sensibilă cât şi căldura latentă sunt eliminate 
din fluxul de aer, iar pe suprafaţa rece condensează activ vapori de apă. Neglijând 
entalpia vaporilor de apă condensaţi, căldura totală dqt

 
pierdută din debitul de aer 

care curge peste dAu
 
 este: 

 )d(d aat iMq  (3.36) 

în care Ma este debitul masic de aer prin baterie; dia – diferenţiala entalpiei aerului.  
 Aceeaşi cantitate de căldură totală este transferată de la fluxul de aer la 
suprafaţa bateriei [82]: 

 
aupa

usa
t

Rc

Aii
q

d)(
d  (3.37) 

în care: ia este entalpia aerului; is – entalpia aerului saturat; cpa – căldura specifică a 

aerului umed; Rau – rezistenţa termică a aerului umed. 
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 Cantitatea totală de căldură transferată de la interfaţa aer-suprafaţă peste 
elementele de suprafaţă şi în agentul de răcire este egală cu cea dată de ecuaţiile 
(3.36) şi (3.37): 

 
mur

urS
t

RR

Att
q

d)(
d  (3.38) 

în care: tr este temperatura agentului de răcire, tS – temperatura suprafeţei, Rr – 
rezistenţa termică a agentului de răcire, Rmu – rezistenţa termică a metalului umed. 
 Aceeaşi cantitate totală de căldură este, de asemenea, câştigată de agentul de 
răcire nevolatil care traverseaza dAu: 

 rrrt tcMq dd  (3.39) 

 Dacă ecuaţiile (3.37) şi (3.38) se echivalează şi termenii se rearanjează, se 
obţine o expresie pentru caracteristica CBR a bateriei: 

 
sa

rS

aupa

mur
BR

ii

tt

Rc

RR
C  (3.40) 

 Ecuaţia (3.40) poate fi utilizată pentru a determina în anumite condiţii valorile 
corelate ale entalpiei ia a aerului, temperaturii agentului de răcire tr, temperaturii 
suprafeţei ts şi entalpiei aerului saturat is corespunzătoare temperaturii suprafeţei. 
 

3.3.2 Recuperatoare de căldură  

 

 În instalaţiile de ventilare şi climatizare recuperatoarele de căldură au rolul de a 

reduce la minim pierderea de energie din aerul evacuat. Pentru ca un recuperator de 

căldură să poată fi utilizat în instalaţiile de ventilare şi climatizare el trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: să aibă eficienţă ridicată, etanşeitate sporită, 

sensibilitate acceptabilă la îngheţ, pierderi de sarcină moderate, rezistenţă mare la 

corosiune şi întreţinere uşoară. 

 Din punct de vedere constructiv recuperatoarele de căldură sunt rotative, cu 

plăci, cu tuburi termice şi cu fluid intermediar. Acestea sunt de mai multe tipuri, şi 

anume:  

  sisteme regenerative, care utilizează un material acumulator de căldură ce 

poate stoca în masa lui căldura sensibilă, latentă sau amândouă. Din această cate-

gorie fac parte recuperatoarele rotative cu regenerare; 

  sisteme recuperative, care utilizează pentru transferul de căldură o suprafaţă 

de schimb, trasmiţând numai căldura sensibilă. În această categorie sunt incluse 

recuperatoarele cu plăci, cu tuburi termice, cu fluid intermediar; 

  sisteme cu pompă de căldură care utilizează un agent frigorific pentru transmi-

terea căldurii de la o sursă cu potenţial redus. 

 În Fig.3.5 este prezentată o schemă de principiu pentru recuperatorul de căldură 
cu plăci în care are loc o recuperare doar a căldurii sensibile. 
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Fig. 3.5 Schema recuperatorului de căldură cu plăci 

 

 Randamentul schimbului de căldură sensibilă, în %, în cazul schimbătoarelor cu 

plăci se defineşte astfel: 

 100
'
1

'
2

'
1

"
1

tt

tt
RC  (3.41) 

în care: "
1

'
1,tt  sunt temperaturile aerului proaspăt în stare iniţială, respectiv finală; 

'
2t  – temperatura aerului evacuat în stare iniţială. 

 Randamentul termic al recuperatorului de căldură reprezintă cât de mult din 
diferenţa de temperatură maximă disponibilă se poate utiliza în recuperatorul de 
căldură. Când debitele de fluid (debitul masic înmulţit cu căldura specifică) sunt 
egale pe ambele părţi ale recuperatorului atunci şi randamentul parţii reci va fi egal 
cu randamentul părţii calde. Pentru a se realiza transferul termic trebuie avută în 
vedere căderea de presiune de pe recuperatorul de căldură. Când debitele de aer, 
randamentul sau temperaturile sunt cunoscute este uşor de calculat cantitatea de 
căldură transferată din zona caldă în zona rece a recuperatorului: 

 )( "
2

'
2 ttcMq paaRCRC  (3.42) 

în care: qRC este cantitatea de căldură recuperabilă; Ma – debitul masic de aer; cpa – 
căldura specifică a aerului;  ηRC – randamentul recuperatorului de căldură. 
 În cazul recuperatoarelor de căldură rotative în care se recuperează atât căldură 
sensibilă cât şi căldură latentă, în ipoteza că debitele de aer sunt egale, relaţia 
generală a randamentului ηRC, în %, al recuperatorului de căldură este [76]: 

 100
'
1

'
2

'
1

"
1

aa

aa
RC

ii

ii
 (3.43) 

în care: "
1

'
1, aa ii  sunt entalpiile aerului proaspăt în stare iniţială, respectiv finală; '

2ai  – 

entalpia aerului evacuat în stare iniţială. 
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 Toate sistemele de recuperare a căldurii pot realiza importante economii de 
energie dar necesită cheltuieli de investiţii şi de întreţinere astfel că trebuie efectuat 
un calcul de optimizare înaintea adoptării unui sistem sau a altuia. 
 

3.3.3 Ventilatoare  

 
 Ventilatoarele se clasifică după tipul constructiv astfel:  
  radiale (centrifugale) la care aspiraţia se face axial şi refularea radial; 
  axiale la care aspiraţia şi refularea se fac axial;  
  cu circulaţie transversală, la care aspiraţia se face printr-o parte a rotorului şi 
refularea prin altă parte a acestuia. 
 Pentru alegerea ventilatoarelor în centralele de ventilare şi climatizare trebuie 
cunoscute debitul de aer (La), pierderea de presiune (Δp) şi condiţiile de silen-
ţiozitate. 
 Pentru a calcula debitul de aer necesar în instalaţiille de ventilare/climatizare 
trebuie mai întâi stabilite valorile de proiectare pentru temperatura şi umiditatea 
aerului interior (I), exterior (E) şi refulat în încăpere (C). Debitul de aer de proiec-
tare necesar pentru a satisface sarcinile sensibile şi latente de răcire se determină 
cu relaţia [129]: 

 )1( sd
CI

rac
a C

ii

Q
M  (3.44) 

în care Ma este debitul masic de aer, în kg/s; Qrac – sarcina termică de răcire, în kW; 
iI, iC – entalpiile aerului interior, respectiv climatizat; Csd – coeficient adimensional 
de supradimensionare a debitului de aer, cu valoarea 0,1. 
 Creşterea de temperatură a aerului la trecere prin ventilator, Δtvent conduce la o 
pierdere/recuperare de căldură (în perioada de răcire/încălzire). Diferenţa de tempe-
ratură Δtvent se calculează cu relaţia [84]: 

 
apaa
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,
 (3.45) 

unde Δtvent este diferenţa de temperatură cu care se încălzeşte aerul în ventilator; a 
– densitatea aerului; cpa – căldura specifică a aerului; La – debitul volumic de aer al 
ventilatorului; Pe,v – puterea electrică absorbită la ventilator; ηec – randamentul de 
transformare a energiei electrice în căldura absorbită de aer (0,9 pentru motor 
plasat în curentul de aer; 0,6 pentru motor plasat în afara curentului de aer).  
 Pentru determinarea puterii electrice Pe,v se foloseşte relaţia: 

 
v

va
ve

pL
P ,  (3.46) 

în care: La este debitul volumic de aer transportat de ventilator (egal cu debitul 
instalaţiei de climatizare), în m3/s; Δpv – pierderea de presiune a ventilatorului, în 
N/m2; v – randamentul ventilatorului, furnizat de producător. 
 Creşterea de temperatură a aerului conduce la un flux de căldură în sistem: 

 ventapaav tLcQ ρ  (3.47) 
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 Consumul de energie electrică pentru transportul aerului se calculează funcţie de 
puterea absorbită de ventilator Pe,v şi randamentul motorului electric de antrenare 

m: 

 
m

ve
me

P
P

,
,  (3.48) 

unde Pe,m este puterea electrică consumată de motorul electric de antrenare al 
ventilatorului. 
 

3.3.4 Camera de amestec 
 
 Camerele de amestec sunt folosite atunci când este permisă recircularea aerului 
interior. Cu ajutorul acestora se realizează economii mari de energie prin reducerea 
debitului de aer exterior. Dacă din cauza calităţii aerului interior procesul de 
amestec nu poate avea loc, camera de amestec nu este eliminată ea fiind necesară 
în cadrul mentenanţei centralei de tratare a aerului. 
 Temperatura aerului de amestec şi umiditatea absolută a acestuia se determină 
cu relaţiile [84]: 
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 (3.49) 
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în care: ti este temperatura aerului interior; te – temperatura aerului exterior; xi – 
umiditatea absolută a aerului interior; xe – umiditatea absolută a aerului exterior; Ra 
– raportul de recirculare a aerului în camera de amestec, egal cu raportul dintre 
debitul de aer recirculat şi debitul de aer proaspăt. 
 Acţionarea clapetelor camerei de amestec trebuie să ţină seama de debitul minim 
de aer proaspăt necesar în încăpere şi de utilizarea aerului exterior pentru răcire 
atunci când este posibil. În camera de amestec pot exista mai multe cazuri de 
reglare a clapetelor în funcţie de valorile temperaturilor aerului exterior, evacuat şi 
refulat:
  dacă temperatura aerului evacuat este mai mică decât temperatura aerului 
exterior, atunci raportul de amestecare este egal cu procentul minim de aer 
proaspăt; 
  dacă temperatura aerului exterior este între temperatura aerului refulat şi 
temperatura aerului evacuat, atunci clapetele de amestec vor livra 100% aer 
exterior şi temperatura amestecului este egală cu temperatura aerului exterior; 
  dacă temperatura aerului exterior este mai mică decât temperatura bateriei de 
răcire, atunci temperatura amestecului va fi egală cu temperatura aerului refulat, cu 
excepţia cazului în care aceasta ar duce la introducerea unei cantităţi mai mici de 
aer proaspăt decât minimul setat. Atunci când debitul de aer proaspăt este asigurat, 
temperatura amestecului se calculează cu relaţia [129]: 

 )1( pevpeM RtRtt  (3.51) 

în care: tev este temperatura aerului evacuat; Rp – rata de aer proaspăt, egală cu 
raportul dintre debitul de aer proaspăt Lp şi debitul total de aer (proaspăt plus 
recirculat) La. 
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 Dacă clapetele camerei de amestec pot amesteca aerul astfel încât să se obţină 
temperatura de refulare dorită, rata de aer proaspăt este dată de relaţia: 
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R  (3.52) 

 Umiditatea absolută a aerului amestecat xM se calculează cu formula: 

 )1( pevpeM RxRxx  (3.53) 

 Din cauza căldurii degajate de motorul ventilatorului temperatura aerului după 
bateria de răcire este mai mică decât temperatura aerului refulat: 
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,  (3.54) 

unde tBR este temperatura aerului după bateria de răcire, iar tR este temperatura 
aerului refulat. Termenul de scăzut reprezintă diferenţa de temperatură cu care se 
încălzeşte aerul în ventilatorul de introducere. 
 În timpul programului de funcţionare a clădirilor (spaţiile sunt ocupate), tempe-
ratura aerului evacuat tev este egală cu temperatura aerului interior ti la care se 
adaugă căldura generată de motorul ventilatorului de evacuare: 
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 (3.55) 

 

 

3.4 Pompe de circulaţie  
 

 În funcţionarea sistemelor de ventilare şi climatizare se înregistrează pe lângă 

consumul de energie electrică al echipamentelor şi un consum de energie electrică 

auxiliară. Acest consum de energie electrică auxiliară este datorat şi pompelor de 

circulaţie folosite pentru pomparea debitelor de agent termic primar (apă caldă, apă 

răcită), necesare proceselor de tratare a aerului în CTA sau în aparatele locale de 

răcire/încălzire.  

 Pentru determinarea puterii electrice consumate de motorul pompei Pe,m se 

foloseşte relaţia [84]: 
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unde: 
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în care: Pe,p este puterea electrică absorbită de pompa de circulaţie, în W; m – 
randamentul motorului de acţionare a pompei; Gp – debitul volumic de apă trans-
portat de pompă, în m3/s; Δpp – înălţimea de pompare a pompei, în Pa; p – 
randamentul pompei, furnizat de producător. 
 
 

3.5 Turnuri de răcire  
 

3.5.1 Turnurile de răcire deschise 

 

 Turnurile de răcire deschise sunt utilizate pentru răcirea apei. Aceste echipa-

mente sunt alcătuite în general dintr-un cadru suport în care sunt montate dispozi-

tivele de distribuţie şi pulverizare a apei. Aerul exterior necesar răcirii este vehiculat 

prin intermediul unor ventilatoare axiale sau radiale. Prin pulverizarea apei se 

realizează o răcire a aerului exterior până la o temperatură egală cu temperatura 

bulbului umed. Căldura apei de răcire din condensatorul chiller-ului este astfel 

cedată aerului exterior rece şi umidificat. Circuitul de apă deschis necesită o tratare 

specială. După caz, este necesară filtrarea, evacuarea depunerilor, completarea 

pierderilor, dedurizarea şi un tratament chimic. Mediul înconjurător umed-cald al 

turnurilor de răcire prezintă riscul formării de agenţi patogeni (legionella). 

 

3.5.2 Turnurile de răcire închise 

 

 Turnurile de răcire închise sunt utilizate pentru răcirea amestecului apă-glicol. 

Aparatele destinate amplasării în exterior sunt compuse în principiu dintr-un cadru 

suport, în care sunt montate elementele de pulverizare şi distribuţie a apei şi schim-

bătorul de căldură. Apa pulverizată răceşte amestecul apă-glicol în schimbătorul de 

căldură. Căldura acumulată în condensatorul chiller-ului este cedată indirect aerului 

exterior umed şi rece. Temperatura de intrare respectiv de ieşire a apei se stabileşte 

în funcţie de temperatura şi umiditatea aerului exterior.

 Căldura evacuată prin răcirea apei Q se calculează cu relaţia: 

 )( 21 wwww ttcMQ  (3.58) 

în care: Mw este debitul masic de apă care trebuie răcită, în kg/s; cw – căldura 
specifică a apei în kJ/kg°C; tw1, tw2 – temperaturile apei la intrarea, respectiv la 
ieşirea din turn.  
 Căldura evacuată se mai poate scrie şi cu ajutorul relaţiei: 

 )( 12 aaa iiMQ  (3.59) 

în care: Ma este debitul masic de aer necesar pentru evacuarea căldurii Q, în kg/s; 
ia1, ia2 – entalpiile aerului la intrarea, respectiv la ieşirea din turn, în kJ/kg. 
 Entalpia aerului este dată de relaţia: 

 )()1( rtcxtcxi apvaapaaa  (3.60) 
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în care: xa este conţinutul de umiditate al aerului, în kg/kg; ta – temperatura 
aerului, în °C; r – căldura de vaporizare a apei, în kJ/kg; cpv, cpa – căldurile specifice 
la presiune constantă, a vaporilor de apă, respectiv a aerului uscat.  
 În condiţii obişnuite relaţia (3.64) pentru entalpia aerului devine: 

 )225787,1(011,1)1( aaaaa txtxi  (3.61) 

 Înlocuind expresia (3.60) a entalpiei în relaţia (3.59), expresia căldurii evacuate 
prin răcirea apei devine: 

 )]()([ 1212 aaaaaua xxrttcMQ  (3.62) 

în care: cau este căldura specifică a aerului umed care circulă prin turn; ta1, ta2 – 
temperaturile aerului la intrarea, respectiv ieşirea din turn; xa1, xa2 – umiditatea 
absolută a aerului la intrarea, respectiv ieşirea din turn. 
 În condiţii obişnuite relaţia (3.62) devine: 

 )](2257)([ 1212 aaaaaua xxttcMQ  (3.63) 

 Căldura specifică a aerului umed este: 

 mpvmpaau xcxcc )1(  (3.64) 

 Ştiind că cpa=1,011 kJ/(kgK) şi cpv=1,87 kJ/(kgK) rezultă: 

 mmau xxc 87,1)1(011,1  (3.65) 

unde xm este umiditatea absolută medie a aerului, dată de media aritmetică a 
conţinuturilor de umiditate ale aerului la intrarea, respectiv ieşirea din turn. 
 Temperatura aerului la ieşirea din turn se poate determina folosind relaţia: 
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unde ktr este un coeficient adimensional cu valoarea între 1 şi 2 (valoarea exactă se 
determină din experimente). 
 
 

3.6 Ventiloconvectoare 
 

 Cele mai des utilizate aparate terminale din sistemele de climatizare centralizată 

cu apă răcită, în cadrul clădirilor de birouri sunt ventiloconvectoarele. Din punct de 

vedere constructiv acestea pot fi cu două sau cu patru ţevi, carcasate sau necar-

casate. Cele cu patru ţevi au o funcţionare mult mai bună în perioadele de tranziţie 

faţă de cele cu două ţevi.  
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 Pentru a putea face o comparaţie între ventiloconvectoare există doi indicatori 

energetici [141], în funcţie de modul de operare în care se află echipamentul. Astfel 

în modul răcire se foloseşte eficienţa energetică a ventiloconvectoarelor (EERVCV), iar 

pentru modul încălzire se foloseşte coeficientul de performanţă al ventiloconvec-

toarelor (COPVCV). 

 Pentru fiecare unitate există trei trepte de viteză, în funcţie de care sunt date 
relaţiile de calcul pentru cei doi indicatori energetici: 
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în care: Qr,joasă este puterea de răcire în treapta joasă; Qr,medie – puterea de răcire în 
treapta mijlocie; Qr,înaltă – puterea de răcire în treapta ridicată; Qî,joasă – puterea de 
încălzire în treapta joasă; Qî,medie – puterea de încălzire în treapta mijlocie; Qî,înaltă – 
puterea de încălzire în treapta ridicată; Pe,joasă – consum electric în treapta joasă; 
Pe,medie – consum electric în treapta mijlocie; Pe,înaltă – consum electric în treapta 
ridicată.
 În Tabelul 3.4 este dată clasa de eficienţă energetică pentru ventiloconvectoare 
cu tubulatură, în funcţie de valoarea celor doi coeficienţi. 
 

Tabelul.3.4. Clase de eficienţă energetică pentru ventiloconvectoare 

Clasa Răcire (EERVCV) Încălzire (COPVCV) 

A ≥85 ≥85 

B 60…85
 

60…85
 

C 40…60
 

40…60
 

D 25…40
 

25…40
 

E 15…25
 

15…25
 

F 10…15
 

10…15
 

G <10
 

<10
 

 

 

3.7 Condensatoare evaporative  
 

 Condensatoarele răcite numai cu aer sau numai cu apă, realizează preluarea 
căldurii de condensare de la agentul frigorific doar prin căldura sensibilă a agentului 
de răcire conducând la debite importante de aer sau apă. În acelaşi timp, încălzirea 
acestui agent de răcire conduce la o temperatură de condensare mai ridicată. 
 Ameliorări a acestor două inconveniente se pot obţine prin utilizarea unor 
condensatoare răcite mixt, cu apă şi aer. Apa preia căldura de condensare de la 
agentul frigorific şi vaporizează parţial. Prin această vaporizare cât şi printr-un 
schimb de căldură între apă şi aer, apa care se scurge pe suprafaţa condensatorului 
îşi menţine, practic, temperatura constantă, putând fi recirculată şi utilizată din nou 
în procesul de răcire.  
 În acest mod se menţine o temperatură de condensare scăzută, cu doar 2-3 °C 
mai mare decât temperatura apei şi sunt necesare debite mai mici de apă, respectiv 
de aer. 
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 Cum sistemul de răcire este bazat pe evaporarea apei şi preluarea acestor vapori 
de către aer, starea higrometrică a aerului are o importanţă mare asupra funcţio-
nării condensatorului. Acesta va fi mai eficace când aerul va avea o umiditate 
relativă mai mică.  
 Într-un condensator evaporativ, fluxul de căldură trece de la condensarea vapo-
rilor de agent frigorific în interiorul ţevilor, prin peretele tubului, la pelicula de apă în 
afara tuburilor, iar apoi din pelicula de apă la aer, aşa cum se arată în Fig. 3.6.  
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Fig. 3.6 Diagrama transferului de caldură pentru un condesator evaporativ 

 
 Deoarece performanţa condensatorului evaporativ nu poate fi reprezentată 
numai prin diferenţa de temperatură sau diferenţa de entalpie, pot fi utilizate 
metode simplificate pentru interpolarea datelor obţinute prin încercări făcute pe 
echipamente de diferite dimensiuni, cu condiţia ca viteza aerului, debitul de apă, 
viteza agentului frigorific şi configurarea pachetului de conducte care alcătuiesc 
condensatorul să fie comparabile. 
 Fluxul de căldură q de la agentul frigorific prin peretele conductei la pelicula de 
apă poate fi exprimat cu relaţia [6]: 

 )( waf ttUAq  (3.69) 

în care: q este fluxul de căldură, în W; U – coeficientul global de transfer de căldură, 

în W/(m
2

C); taf – temperatura de saturaţie la presiunea agentului frigorific care intră 
în condensator, în °C; tw – temperatura peliculei de apă, în °C; A – suprafaţa 

exterioară a conductei condensatorului, în m2.  
 Fluxul de căldură q de la interfaţa apă-aer la aer poate fi exprimat cu relaţia: 

 )('
es iiAUq  (3.70) 

în care: U’ este coeficientul global de transfer de căldură de la interfaţa apă-aer la 
fluxul de aer; is – entalpia aerului saturat la tw; ie – entalpia aerului care intră în 
condesator; A – suprafaţa exterioară a conductei condensatorului.  
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 Ecuaţiile (3.69) şi (3.70) au trei necunoscute: U, U’ şi tw (iS este o funcţie de tw). 
În consecinţă, soluţia necesită o procedură iterativă, în care se estimează una dintre 
cele trei necunoscute şi apoi se rezolvă sistemul de ecuaţii pentru necunoscutele 
rămase. Acest proces este în continuare complicat din cauza unor amestecuri de 
agent frigorific recent dezvoltate pentru care taf se modifică pe tot parcursul 
procesului de condensare. 
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CAP. 4 EFICIENŢA ENERGETICĂ A SISTEMELOR 
DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE 

 
 

4.1 Consideraţii generale 
 
 Având în vedere cerinţele actuale pe plan mondial privind consumul de energie, 
eficientizarea energetică a instalaţiilor de încălzire şi climatizare are o pondere din 
ce în ce mai mare. Până în prezent, în majoritatea ţărilor europene, energia 
necesară pentru încălzirea spaţiilor este mai mare decât energia utilizată pentru 
răcirea spaţiilor. În viitor consumul de energie pentru răcirea spaţiilor va creşte din 
cauza degajărilor interne de căldură tot mai mari şi folosirea faţadelor vitrate. 
Clădirile cu un consum redus de energie sunt caracterizate printr-o  izolaţie termică 
bună şi pierderi mici de căldură între interior şi exterior, iar suprafeţele vitrate de 
înaltă calitate au valori ale coeficientului de transfer termic U sub 1,5 W/m2K. 
 În ţările dezvoltate, clădirile reprezintă între 30 şi 40% din energia totală 
consumată. Clădirile de birouri reprezintă unul dintre cei mai mari consumatori de 
energie. În general, cea mai mare parte din energie este utilizată pentru a menţine 
un nivel acceptabil de confort în interiorul clădirilor. Sistemele de iluminat şi de 
încălzire/răcire formează cei mai mari consumatori.  
 Studiile arată faptul că sistemele de aer condiţionat reprezintă între 10 şi 60% 
din consumul total de energie din clădirile de birouri [97]. Acest lucru indică  faptul 
că sistemul încălzire/răcire al unei clădiri are un mare potenţial de economisire a 
energiei. Dispozitivele de umbrire solară pot reduce în mod substanţial sarcina de 
răcire a clădirilor. Dupa o analiză în literatura de specialitate recentă, această 
reducere este cuprinsă între 23-89% în funcţie de tipul de dispozitiv de umbrire, 
orientarea clădirii, clima etc. Elementele de umbrire ar trebui să fie considerate ca 
fiind o parte integrantă a sistemului de proiectare al ferestrelor pentru clădiri 
comerciale şi de birouri, în scopul de a echilibra cerinţele dintre lumina naturală şi 
necesitatea de a reduce aporturile de căldură datorate insolaţiei solare. Tipul, 
proprietăţile şi controlul dispozitivului de umbrire au un impact semnificativ asupra 
necesarului de răcire într-o  clădire.  
 O abordare integrată pentru operarea sistemelor dinamice a ferestrelor, în com-
binaţie cu sistemele de iluminat electrice controlabile ar putea duce la minimizarea 
consumului de energie pentru răcirea spaţiilor, în funcţie de condiţiile climatice şi de 
orientare. Zonele vitrate mari au adesea ca rezultat aporturi solare excesive şi 
sarcini extrem de diferite de încălzire şi de răcire.  
 În scopul estimării consumurilor de energie electrică pentru răcire în cazul 
schimbărilor climatice, trebuie să se ia în considerare urmatorii factori: cresterea 
cererii de energie electrică în clădiri climatizate, din cauza temperaturilor medii mai 
ridicate si creşterea rapidă a numărului de spaţii parţial şi complet climatizate. 
Impactul primului factor este evaluat folosind corelaţia între cererea de energie 
electrică pentru răcire şi numărul de grade-zile de răcire. Numărul de grade-zile 
Nrac, pentru răcirea unei clădiri este definit de relaţia: 

 ( )∑ −=
zile

echerac ttziN 1  (4.1) 
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în care: te este temperatura aerului exterior; tech − temperatura de echilibru. 
 Temperatura de echilibru tech este definită ca acea valoare a temperaturii aerului 
exterior la care, pentru o anumită valoare a temperaturii aerului interior ti pierderile 
totale de căldură sunt egale cu aporturile de căldură Qap ale clădirii: 

 )( echiap ttUQ −=  (4.2) 

în care U este coeficientul de transfer termic al clădirii, în W/K. 
 Corelaţia dintre numărul de grade-zile de răcire şi necesarul de energie electrică 
specifică pentru răcire este determinată sub o formă liniară în [2], prin folosirea 
rezultatelor simularii efectuate de Adnot în clădirile din Londra, Milano şi Sevilia: 

 racel Ne 103,07,12 +=  (4.3) 

unde eel reprezintă energia electrică specifică necesară pentru răcirea completă a 
unui m2 de pardoseală, în kWh/m2.  
 
 

4.2 Bilanţul termic şi de umiditate pentru încăperi 
ventilate/climatizate 

 
4.2.1 Bilanţul termic în regim de vară  

 
 Bilanţul termic în regim de vară pentru încăperi ventilate/climatizate în sistem 
"sus-jos", permite determinarea sarcinii termice de vară (de răcire) Qrac, în W: 

 degaprac QQQ +=  (4.4) 

în care: Qap este aportul de căldură din exterior, în W; Qdeg − degajările de căldură 
de la sursele interioare, în W. 
 Deoarece sursele termice interioare cu degajări de căldură au în general o 
intensitate constantă, sarcina termică de răcire este maximă când aportul de 
căldură din exterior este maxim. 

 • Aportul de căldură din exterior este dat de relaţia: 

 ivfepeap QQQQ ++=  (4.5) 

în care: Qpe este aportul de căldură din exterior prin elemente inerţiale (pereţi, 
planşee); Qfe − aportul de căldură pătruns prin elemente neinerţiale (ferestre, 
luminatoare); Qiv − fluxul termic pătruns prin elementele de delimitare de la 
încăperile vecine. 
 Fluxul termic pătruns prin elemente inerţiale Qpe, conform STAS 6648 [122] se 
calculează cu relaţia: 

 ( ) ( )[ ]∑ −+−= smsiismpe ttfttUSQ α  (4.6) 

unde: 

 
e

szzs

A
IACtt

α
++= o  (4.7) 
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e

mzsm

A
Itt

α
+=  (4.8) 

în care: S este suprafaţa elementului de construcţie; U − transmitanţa termică; ti − 
temperatura aerului interior vara; ts − temperatura echivalentă de calcul a aerului 
exterior; tsm − temperatura echivalentă medie a aerului exterior; tz − temperatura 
medie zilnică a aerului exterior [106]; Az − amplitudinea oscilaţiei zilnice de 
temperatură [106]; Co − coeficientul de corecţie a amplitudinii oscilaţiei zilnice a 
temperaturii aerului exterior, în funcţie de oră, cu valorile redate în Tabelul 4.1; αi − 
coeficientul de transfer de căldură superficial la interior, considerat 5,8 W/m2K la 
trecerea căldurii de sus în jos şi, respectiv, 8 W/m2K pentru pereţi sau la trecerea 
căldurii de jos în sus; f − coeficientul de amortizare a fluxului termic pătruns în 
încăpere, ce se alege din Tabelul 4.2, în funcţie de orientarea elementului şi întâr-
zierea εo cu care oscilaţiile de temperatură se resimt în încăpere; I, Im − intensitatea 
radiaţiei solare totale (directă plus difuză) la ora de calcul şi respectiv intensitatea 
medie a radiaţiei solare pentru orientarea de calcul [106], în W/m2; A − factorul de 
absorbţie a radiaţiei solare (Tabelul 4.3); αe − coeficient de transfer de căldură 
superficial la exterior, având valoarea 17,5 W/m2K. 
 Întârzierea εo cu care oscilaţiile de temperatură se resimt în încăperi este: 

 ,7,2εo D=  (4.9) 

D fiind indicele de inerţie termică al elementului de construcţie considerat. 

Tabelul 4.1. Coeficientul de corecţie Co 

Ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Co −0,70 −0,80 −0,90 −0,97 −1,00 −0,94 −0,75 −0,30 −0,10 −0,45 0,68 0,83 

 

Ora 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Co 0,91 0,97 1,00 0,97 0,87 0,70 0,43 0,09 −0,17 −0,36 −0,48 −0,59 

 

 
 Fluxul termic pătruns prin elementele neinerţiale Qfe se calculează, ţinând seama 
de fluxul termic cauzat de radiaţia solară directă şi de fluxul termic datorat 
diferenţei de temperatură, cu relaţia: 

Tabelul 4.2. Coeficientul de amortizare f 

Întârzierea, 
εo [ore] 

Orientarea 
N S E V 

0 1 2 3 4 
1 0,95 0,93 0,91 0,92 
2 0,91 0,89 0,85 0,87 
3 0,80 0,77 0,70 0,74 
4 0,60 0,56 0,45 0,51 
5 0,50 0,46 0,34 0,41 
6 0,42 0,37 0,27 0,33 
7 0,34 0,30 0,20 0,25 
8 0,27 0,24 0,15 0,20 
9 0,22 0,18 0,12 0,15 
10 0,16 0,13 0,07 0,11 
11 0,14 0,11 0,05 0,08 
12 0,11 0,09 0,04 0,07 

Observaţie: Pentru suprafeţe orizontale se 
vor lua valorile corespunzătoare orientării 
nord 

Tabelul 4.3. Factorul de absorbţie A 

Materialul A 

1 2 

Ardezie 0,93 

Azbociment 0,93 

Carton asfaltat 0,91 

Cărămidă 0,93 

Marmură 0,94 

Piatră de calcar 0,95 

Plăci ceramice 0,95 

Sticlă groasă 0,93 

Tencuială mortar 0,91 

Tablă zincată 0,66 

Vopsea în ulei 0,94 
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 ( ) ( )isffdfDiafe ttUSISISmcccQ −++= maxmax321  (4.10) 

unde: 

 ( )( )ufufi bBhHS −−=  (4.11) 

în care: c1 este un coeficient de calitate, în funcţie de tipul ferestrei şi caracteristicile 
sticlei; c2 − coeficient de ecranare a ferestrei, în funcţie de tipul ecranului şi locul său 
de amplasare; c3 − raportul dintre suprafaţa sticlei şi suprafaţa totală a ferestrei; ma 
− coeficientul de acumulare a fluxului termic radiant în elementele delimitatoare 
interioare ale încăperii, în funcţie de coeficientul mediu de asimilare termică al 
încăperii; Si − suprafaţa însorită a ferestrei; Sf − suprafaţa ferestrei (a golului în 
zidărie); Uf − transmitanţa termică a ferestrei; ID max, Id max − intensitatea maximă a 
radiaţiei solare directe şi respectiv difuze ts − temperatura echivalentă de calcul a 
aerului exterior însorit, dată de (4.4); ti − temperatura aerului interior; Hf, Bf − 
înălţimea şi, respectiv, lăţimea ferestrei; hu, bu − dimensiunile umbrei în planul 
ferestrei. 
 Fluxul termic pătruns din încăperi vecine Qiv, se calculează în regim staţionar cu 
relaţia: 

 )( iapipiiv ttUSQ −Σ=  (4.12) 

în care: ΣSpi este suprafaţa pereţilor interiori ce desparte încăperea climatizată de 
încă-perile vecine; Upi − transmitanţa termică a pereţilor interiori; ti − temperatura 
aerului din încăperea climatizată; ta − temperatura aerului din încăperea învecinată. 

 • Degajările de căldură ale surselor interioare Qdeg se calculeazã cu relaţia: 

 mildeg QQQQ ++= o  (4.13) 

unde: 

 mmilil PQBPQNqQ Ψ=== ;;oo  (4.14) 

în care: Qo este căldura cedată de organismul uman; Qil − căldura degajată de 
instalaţiile de iluminat electric; Qm − căldura degajată de maşini şi utilaje acţionate 
electric; N − numărul de persoane din încăpere; qo − degajarea de căldură a unei 
persoane, în funcţie de efortul fizic depus şi temperatura aerului interior; Pil − 
puterea electrică instalată a surselor de iluminat; B − coeficient ce ţine seama de 
partea de energie electrică transformată în căldură (pentru ventilarea "sus-jos" are 
valoarea 1,1); Pm −puterea instalată a maşinilor acţionate electric; Ψ − coeficient cu 
valori de 0,12...0,16. 
 

4.2.2 Bilanţul de umiditate  
 
 Sarcina de umiditate a unei încăperi reprezintă debitul de vapori de apă ce este 
preluat sau cedat aerului din încăpere de către aerul de ventilare. Astfel definită, 
sarcina de umiditate nu include debitul de vapori conţinuţi în debitul de aer introdus. 
 Sarcina de umiditate a încăperii Gv, în kg/s, se stabileşte cu ajutorul bilanţului de 
umiditate, întocmit atât pentru regim de vară cât şi pentru regim de iarnă folosind 
relaţia generală: 
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 consvdegvv GGG Σ+Σ=  (4.15) 

în care: ΣGvdeg este suma debitelor de vapori degajaţi de la diferite surse interioare, 
în kg/s; ΣGvcons − suma debitelor de vapori absorbiţi (consumaţi) în încăpere, în 
kg/s. 
 Debitul de vapori de apă degajaţi de oameni se determină cu relaţia: 

 oo NgGv =  (4.16) 

în care: N este numărul de persoane din încăperea ventilată; go − debitul de vapori 
degajaţi de o persoană. 
 Pentru calculul debitului de vapori cedaţi prin evaporare de la suprafaţa liberă a 
unei mase de apă (recipiente, rezervoare deschise), Gvs, în kg/s, se utilizează legea 
lui Dalton: 

 ( )
B

vsvvvs
p

ppSCG
1,013

−=  (4.17) 

în care: Cv este coeficientul de evaporare, în kg/m2s⋅mbar; Sv − suprafaţa de 
evaporare, în m2; ps − presiunea de saturaţie a vaporilor, la temperatura superficială 
a apei, în mbar; pv − presiunea parţială a vaporilor de apă din încăpere, în mbar; pB 
− presiunea barometrică, în bar. 
 În cazul straturilor subţiri de apă (apă staţionată pe pardoseală sau în vase de 
înălţime mică), considerând că temperatura apei devine egală cu temperatura 
termometrului umed a aerului tu, debitul de vapori degajat de la suprafaţa apei Gvs, 
în kg/s, este: 

 
( )

vap

uiv
vs

i

ttS
G

3
c

10

−
=

α
 (4.18) 

în care: αc este coeficient de convecţie, în W/m2K; Sv − suprafaţa de evaporare, în 
m2; ti − temperatura aerului interior, în °C; ivap − entalpia vaporilor, în kJ/kg. 
 

4.2.3 Calculul debitului de aer  
 
 Pentru a calcula debitul de aer necesar pentru climatizarea spaţiului trebuie să se 
determine raportul de termoumiditate (raza procesului) ε, în kJ/kg:  

 
v

rac

G

Q=ε  (4.19) 

în care: Gv este sarcina de umiditate a încăperii, în kg/s; Qrac – sarcina termică de 
răcire, în kW. 
 Relaţia generală de calcul a debitului masic de aer Ma, în kg/s, are expresia: 

 
Ri

rac
a

ii

Q
M

−
=  (4.20) 

în care: ii, iR sunt entalpia aerului interior, respectiv a aerului refulat, în kJ/kg; Qrac – 
sarcina termică de răcire, în kW. 
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 Pentru determinarea entalpiei aerului refulat iR, în diagrama Moliere se duce o 
paralelă din punctul I (starea aerului interior) la ε până se intersectează izoterma 
impusă a aerului refulat tR.  
 Estimarea debitului de aer pentru ventilarea încăperilor se poate face şi prin 
folosirea unor indici raportaţi, fie la volumul încăperii, fie la obiectele sau utilajele 
aflate în încăpere. Astfel, debitul volumic de aer La necesar ventilării se poate calcula 
cu relaţia: 

 VnLa =  (4.21) 

în care: n este numărul de schimburi orare, în h-1, V − volumul încăperii, în m3.  
 
 

4.3 Calculul consumurilor de energie pentru sistemele 
de ventilare⁄climatizare  

 
 Consumul de energie termică pentru răcire şi dezumidificare al unei încăperi, 
zone sau clădiri climatizate, consumul de energie electrică pentru umidificarea 
aerului, consumul de energie electrică al aparatelelor auxiliare, consumul de energie 
electrică al instalaţiei frigorifice şi consumul total de energie electrică al sistemului 
de climatizare se determină prin calcul conform [84]. Sunt luaţi în considerare 
factori specifici, corespunzători domeniului de aplicare şi anume: consumul de 
energie datorat sarcinii de căldură latentă, sarcina de răcire datorată debitului de 
aer proaspăt, utilizarea recuperatoarelor de căldură (sensibilă sau sensibilă şi 
latentă), inerţia termică a elementelor de construcţie, varietatea mare a instalaţiilor 
de climatizare şi a surselor de frig utilizate (sisteme centralizate „numai aer", 
sisteme cu aparate terminale de tip „aer-apă", chillere cu comprimare mecanică, 
chillere cu absorbţie, chillere reversibile, pompe de căldură). 
 Acest calcul se efectuează pentru încăperile climatizate care au sarcini semni-
ficative de căldură latentă, datorate condensării vaporilor de apă din aerul interior. 
Climatizarea se poate realiza cu sau fără controlul umidităţii interioare. Calculul se 
aplică la clădiri rezidenţiale sau terţiare sau părţi ale acestora.  
 Datele de intrare în calcul sunt: caracteristicile elementelor de anvelopă pentru 
încăperea climatizată; scenariul de ocupare al încăperii climatizate; sursele interne 
de căldură şi umiditate; climatul exterior; date privind sistemul de climatizare: 
debitul de aer; valorile prescrise pentru parametrii de confort (temperatura, 
umiditate); temperatura şi umiditatea aerului introdus în încăpere; coeficientul de 
performanţă al instalaţiei frigorifice, pierderea de sarcină din sistem, randamentul 
ventilatorului, modul de funcţionare al ventilatorului (turaţie fixă cu una sau două 
trepte, turaţie variabilă), randamentul recuperatorului de căldură (dacă există).  
 

4.3.1 Consumul de energie termică pentru răcire şi dezu-
midificare  

 
 Consumul de energie pentru răcire şi dezumidificare se calculează folosind 
metoda „grade-zile". Numărul de grade-zile pentru răcire Nrac se stabileşte pentru 
fiecare lună cu relaţia: 
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în care: Nz este numărul de zile pentru luna de calcul considerată; tem − temperatura 
medie lunară a aerului exterior în °C (pentru luna de calcul considerată); tb − 
temperatura de bază, în °C, în funcţie de tipul sistemului de ventilare⁄climatizare; k 
− constantă cu valoarea 0,71. 
 În cazul în care există în cadrul sistemului de climatizare recuperatoare de 
căldură numărul de grade-zile se calculează cu relaţia: 
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 (4.23) 

în care: ηRC este randamentul recuperatorului de căldură, care în absenţa unei 
valori, se poate determina cu relaţia: 
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L

+
−= 1η  (4.24) 

în care: Lp este debitul de aer proaspăt ; Lr − debitul de aer recirculat. 
 Temperatura de bază tb pentru determinarea numărului de grade-zile se calcu-
lează în funcţie de tipul sistemului de ventilare/climatizare: 
 a) sisteme de ventilare⁄climatizare "numai aer":  

 xtt
cM

AU

cM

Q

cM

pL
tt iem

paapaa

rac

vpaa

a
ib ∆−−−−

∆
−= 2400)(

η
 (4.25) 

unde: 

 se xxx −=∆  (4.26) 

în care: ti este temperatura prescrisă a aerului din interiorul încăperii climatizate, în 
°C; La − debitul volumic de aer vehiculat în sistemul de climatizare, în m3/s; Ma − 
debitul masic de aer vehiculat în sistemul de climatizare, în kg/s; cpa − căldura 
specifică a aerului, egală cu aproximativ 1 kJ/(kgK); ∆p − presiunea ventilatorului, în 
Pa; ηv − randamentul ventilatorului; Qrac − sarcina de răcire, în kW; A − suprafaţa 
elementelor de construcţie prin care au loc aporturi de căldură prin transmisie, în 
m2; U − coeficientul global de transfer termic al acestor elemente de construcţie, în 
kW/(m2°C); tem − temperatura medie a aerului exterior pe perioada de ocupare a 
încăperii climatizate (pentru luna de calcul considerată), în °C; ∆x − diferenţa medie 
lunară de conţinut de umiditate (pentru luna de calcul considerată), în kg/kg; xe − 
umiditatea absolută a aerului exterior, în kg/kg; xs − umiditatea absolută a aerului la 
ieşirea din bateria de răcire, în kg/kg.  
 Dacă se ia în considerare inerţia termică expresia de calcul a temperaturii de 
bază devine: 
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unde: 
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în care: Qst este rata medie zilnică de stocare termică a elementelor de construcţie, 
în kW; C − capacitatea termică, în kJ/°C, a elementelor de construcţie ale încăperii 
climatizate; ρ − densitatea materialelor elementelor de construcţie, în kg/m3; cpm − 
căldura specifică a materialelor elementelor de construcţie, în kJ/kg°C; V − volumul 
elementelor de construcţie, în m3; ∆θi − rata de răcire a elementelor de construcţie 
(diferenţa de temperatură între temperatura elementelor de construcţie şi tempe-
ratura aerului interior), în °C; T − perioada de neocupare a încăperii climatizate, în 
h; τc − constanta de timp a elementelor de construcţie, în h; ten − temperatura 
medie a aerului exterior noaptea (pentru luna de calcul considerată), în °C.  

 b) sisteme de ventilare/climatizare de tip „aer-apă" cu aparate terminale (venti-
loconvectoare). Există două situaţii de calcul a temperaturii de bază tb pentru deter-
minarea numărului de grade-zile, în funcţie de configuraţia sistemului de clima-
tizare: 
 − când ventiloconvectoarele preiau sarcinile latente, metodologia de calcul a lui tb 
este similară metodologiei descrise anterior;  
 − când ventiloconvectoarele preiau doar sarcinile sensibile şi bateria de răcire a 
CTA asigură sarcina latentă, expresia de calcul a temperaturii de bază tb primeşte 
forma: 
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în care: ts este temperatura aerului la ieşirea din ventiloconvector, în °C; Lp − 
debitul de aer proaspăt; Lr − debitul de aer recirculat; ti − temperatura aerului din 
încăperea climatizată, în °C; Ma − debitul masic de aer vehiculat în sistemul de 
climatizare, în kg/s; tem − temperatura medie a aerului exterior pe perioada de 
ocupare a încăperii climatizate (pentru luna de calcul considerată), în °C; ∆x − 
diferenţa medie lunară de conţinut de umiditate (pentru luna de calcul considerată), 
în kg/kg. 
 Consumul de energie termică pentru răcire şi dezumidificare Erac, în kWh, se 
calculează în funcţie de numărul de grade-zile obţinut pentru toată perioada de 
răcire, folosind relaţia: 

 ∑= racpaarac NcME 24  (4.32) 
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în care: Ma este debitul masic de aer vehiculat în sistemul de climatizare, în kg/s; 
cpa − căldura specifică a aerului, în kJ/(kgK). 
 Consumul de energie electrică al instalaţiei frigorifice EIF, în kWh, se determină 
pe baza relaţiei (3.4) astfel: 

 
COP

rac
IF

E
E =  (4.33) 

în care: Erac este consumul de energie termică pentru răcire şi dezumidificare; COP – 
coeficientul de performanţă al instalaţiei frigorifice.  
 

4.3.2 Consumul de energie electrică pentru umidificarea 
aerului  

 
 Consumul de energie electrică pentru umidificarea aerului se determină în funcţie 
de următorii parametri: valoarea minimă a umidităţii aerului din încăpere; sursele 
de umiditate din încăpere; umiditatea aerului exterior; debitul de aer proaspăt al 
încăperii. Metoda de calcul ţine seama şi de eventuala prezenţă a unui recuperator 
de căldură latentă în cadrul sistemului de climatizare.  
 Umiditatea transferată aerului din instalaţia de climatizare prin intermediul 
echipamentelor specifice se calculează cu relaţia: 

 
p

g
iz

L

x
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în care: xz este umiditatea absolută a aerului tratat de sistemul de climatizare, în 
gvapori/m

3
aer; xi,min − valoarea minimă a umidităţii din aerul interior, în gvapori/m

3
aer; xg 

− degajările medii de umiditate de la surse interne, în gvapori/(h∙m2); Lp − debitul de 
aer proaspăt raportat la unitatea de suprafaţă, în m3/(h∙m2). 
 Cantitatea anuală de apă utilizată pentru umidificare W, în g/an, se determină pe 
baza debitului de aer tratat Lp şi a diferenţei zilnice între umiditatea absolută xz a 
aerului refulat în încăpere şi umiditatea absolută xe a aerului exterior: 

 })]({[24)]([24 ,min geipezp xxxLxxLW −−=−= ∑∑  (4.35) 

 Relaţia (4.35) este utilizată numai pentru momentele de timp pentru care este 
satisfăcută inegalitatea: 

 0,min >−−=−
p
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eiez
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x
xxxx  (4.36) 

 Dacă sistemul de climatizare este prevăzut cu un recuperator de căldură latentă, 
umidificarea aerului exterior pe baza schimbului de masă din recuperator se 
determină astfel: 

 )( min, eiRC xxx −=∆ η  (4.37) 
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în care ηRC este randamentul schimbului de căldură latentă la nivelul recupe-
ratorului. În acest caz, cantitatea de apă necesară pentru umidificare este: 

 })]1)(({[24 ,min gRCeip xxxLW −−−= ∑ η  (4.38) 

 Relaţia (4.38) este utilizată numai pentru momentele de timp pentru care: 
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 Energia electrică anuală consumată pentru umidificare Eum, în Wh/an, se 
determină pe baza consumului de apă necesar pentru umidificare estimat cu relaţiile 
(4.35) sau (4.38), în funcţie de configuraţia sistemului de climatizare: 

 WCE umum =  (4.40) 

unde Cum este un coeficient de consum specific de energie electrică pentru 
umidificare, în Wh/kg, în funcţie de tipul procesului de umidificare folosit 
(umidificare cu abur sau umidificare cu apă).  
 

4.3.3 Consumul total de energie electrică al sistemului de 
climatizare  

 
 Consumul total de energie electrică Eel din sistem se calculează prin însumarea 
consumului de energie al aparatelor auxiliare (pompe, ventilatoare) Eaux, a consu-
mului de energie pentru umidificarea aerului Eum şi a consumului de energie al 
instalaţiei frigorifice EIF: 

 IFumauxel EEEE ++=  (4.41) 

 Durata sezonului de răcire se determină considerând momentul de început şi de 
sfârşit al perioadei de răcire, atunci când necesarul de frig depăşeşte 1 W/m2. O 
soluţie simplă este de a reprezenta grafic variaţia temperaturii medii lunare tem, în 
funcţie de lunile perioadei calde şi de tranziţie (Fig.4.1).  

 
Fig. 4.1 Stabilirea grafică a perioadei anuale de răcire 
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 Se calculează temperatura de echilibru tech, care satisface relaţia: 
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unde:  
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în care: ti este temperatura de calcul a aerului interior pentru climatizare, Qv,z − 
aportul de energie de la soare şi surse interioare, calculată pentru o zi medie din 
luna respectivă (de început sau sfârşit de sezon de răcire), în kWh; HT – coeficient 
de transmisie a căldurii prin elementele clădirii, în kW/K; τz − durata de 86400 sec a 
unei zile; ηu − factorul de utilizare a pierderilor de căldură, calculat pentru λR=1; λR 
− raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură în perioada răcirii; αR − parametru 
numeric adimensional, funcţie de constanta de timp a clădirii pentru răcire τR.  
 Constanta de timp a clădirii pentru răcire τR se calculează cu relaţia:  
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=τ  (4.45) 

unde CT este capacitatea termică a clădirii, în kJ/K. 

 Valorile lui α0,R şi τ0,R pentru o perioadă de calcul lunară sunt date în Tabelul 4.4. 
 

Tabelul 4.4. Valorile de referinţă ale parametrului α0,R şi constantei de timp τ0,R 

Tipul clădirii α0,R τ0,R [h] 

0 1 2 

Clădiri încălzite continuu (mai mult de 12 h pe zi):  
clădiri de locuit, hoteluri, spitale, cămine, penitenciare 

0,8 30 

Clădiri încălzite doar în timpul zilei (mai puţin de 12 h pe 
zi): clădiri destinate educaţiei, birouri, clădiri comerciale, 
clădiri pentru conferinţe, cămine, penitenciare 

0,8 70 

 
 Graficul curbei temperaturii aerului exterior tem se intersectează cu dreapta 
tech=const. (Fig. 4.1) şi se determină perioada de răcire, care corespunde unei 
temperaturi tem>tech. 
 Durată sezonului de răcire poate fi redusă prin aplicarea unor tehnici care conduc 
la economii de energie electrică pentru răcire (de exemplu, prin utilizarea ventilarii 
nocturne); în aceste situaţii este necesară evaluarea perioadelor de funcţionare a 
eventualelor sisteme auxiliare, pastrând pentru calculul consumului de energie 
electrică, doar perioada de timp în care funcţionează sistemul de răcire de bază. 
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4.4 Calculul intensităţii radiaţiei solare incidente pe un 

perete orientat spre est 
 
 Obiectivul acestui calcul este de a determina, prin măsurări directe şi indirecte, 
intensitatea (densitatea fluxului) radiaţiei directe, difuze şi totale, care cade pe un 
perete al unei clădiri, pozat pe direcţia est-vest. Se consideră că insolaţia este cons-
tantă pe durata unei ore şi egală cu valoarea determinată la începutul intervalului 
marcat în timpul solar şi că radiaţia difuză este omogenă şi izotropă. 
 Radiaţia solară care trecând prin atmosferă ajunge pe pământ se distribuie în 
două componente: radiaţia directă şi radiaţia difuză. Adesea, în exprimarea coloc-
vială prin radiaţia directă sau radiaţia difuză se înţelege intensitatea radiaţiei directe 
(ID) sau difuze (Id). 
 Radiaţia care traversând atmosfera ajunge la sol fără să-şi fi schimbat direcţia de 
propagare se numeşte radiaţie directă.  
 Radiaţia care traversând atmosfera ajunge la sol în urma a numeroase schimbări 
ale direcţiei de propagare prin reflexii şi împrăştieri pe componentele atmosferei se 
numeşte radiaţie difuză. Radiaţia difuză este omogenă şi izotropă. Pe o suprafaţă de 
colectare cu orientare arbitrară intensitatea radiaţiei difuze care cade pe acea 
suprafaţă variază odată cu mărimea porţiunii de cer pe care suprafaţa o „vede”, 
altfel spus variază odată cu unghiul solid din care suprafaţa culege radiaţia difuză. 
Suprafaţa orizontală vede bolta cerească sub unghiul solid de 2π [sr] şi primeşte 
radiaţie difuză de la întreaga emisferă; din acest motiv, în actinometria solară 
(capitol al fizicii care studiază radiaţiile luminoase şi termice din interiorul atmos-
ferei), intensitatea radiaţiei difuze se măsoară şi se înregistrează în planul orizontal.  
 Radiaţia incidentă pe suprafaţa orizontală care are drept componente radiaţia 
directă şi radiaţia difuză este globală. Intensitatea radiaţiei globale (I) este egală cu 
suma intensităţii radiaţiei directe pe suprafaţa orizontală (IDo) şi a intensităţii 
radiaţiei difuze pe suprafaţa orizontală (Ido): I=IDo+Ido. O altă denumire a intensităţii 
radiaţiei globale este insolaţia. 
 Declinaţia 0, în grd, în ziua n a anului se calculează cu formula aproximativă a 
lui Cooper [80]: 

 ( )






 += n284
365
360

sin45,23δ0  (4.46) 

 Ziua n a anului se calculează cu formula: 

 ( ) dln +−= 1416,30  (4.47) 

în care l∈(1, 12) este luna din an, iar d este numărul zilei din luna respectivă (data 
calendaristică).
 Meridianul standard al României şi implicit al oraşului Timişoara este ϕst=30°. 
Meridianul local al Timişoarei este ϕloc=21°25’. Latitudinea Timişoarei este φ=45,79° 
Nord. 
 Ecuaţia timpului (ET), exprimat în minute, este: 

( )ββββ 2sin089,42cos4615,1sin2077,3cos1868,00075,0292,2 −−−+=ET (4.48) 

unde unghiul β, exprimat în grd, este dat de ecuaţia: 
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 ( )1
365
360

β −= n  (4.49) 

 Pentru o locaţie a unui fus orar, diferenţa exprimată în minute între timpul solar 
adevărat τs şi timpul standard τst este: 

 ( )locststs ET ϕϕττ −−=− 4  (4.50) 

în care φst este longitudinea standard, în grd; φloc − longitudinea locului, în grd; τs − 
timpul solar adevărat; τst − timpul standard. 
 Unghiul orar ω, în grd, este dat de relaţia: 

 ( )1512ω −= sτ  (4.51) 

 Unghiul θz dintre raza solară şi perpendiculara la planul orizontal al locului se 
numeşte unghi zenital sau distanţă zenitală. 
 Unghiul α dintre raza solară şi proiecţia sa în planul orizontal se numeşte înălţime 
solară sau unghi de înălţare ori altitudine unghiulară: α+θz=90°, adică sin α=cos θz: 

 αφδωδφθ sinsinsincoscoscoscos =+=z  (4.52) 

 Unghiul de înclinare (s) este unghiul dintre suprafaţă şi planul orizontal. Unghiul 
de înclinare primeşte semnul (+) sau (−) după cum planul este înclinat spre sud sau 
nord. 
 Unghiul azimutal al suprafeţei (γ) este unghiul măsurat în planul orizontal între 
direcţia sud şi proiecţia normalei suprafeţei înclinate pe planul orizontal. 
 Unghiul θinc dintre raza directă pe suprafaţa considerată şi normala acelei 
suprafeţe se numeşte unghi de incidenţă: 

δγφφ
γωδωδγφφθ

sin)cossincoscos(sin

sinsinsincoscoscos)cossinsincos(coscos

ss

sssinc

−
+++=

 (4.53) 

 Radiaţia directă pe o suprafaţă orientată se calculează cu formula: 
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cos=  (4.54) 

 Radiaţia difuză pe o suprafaţă orientată se calculează cu formula: 

 
2
cos1 s

II dod

+
=  (4.55) 

 Însumând relaţiile (4.54) şi (4.55) se obţine intensitatea radiaţiei solare globale 
pe o suprafaţă cu orientare arbitrară: 

 dD III +=  (4.56) 
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4.5 Analiza comparativă a eficienţei energetico-econo-
mice pentru diferite sisteme de ventilare/climati-
zare ale unei clădiri de birouri 

 
 S-a luat în considerare o clădire de birouri având suprafaţa totală de 8.260 m2, 
cu regimul de înălţime P+7E şi cu toate elementele geometrice cunoscute. Caracte-
risticile termotehnice ale structurilor de delimitare pentru care s-a efectuat calculul 
sarcinii termice de răcire (necesarului de frig) sunt următoarele: 
 − planşeu peste subsol, izolat cu plăci din vată minerală bazaltică cu grosimea de 
10 cm, având coeficientul de transfer termic U= 0,66 W/m2K; 
 − perete cortină din termopan, cu U= 1,7 W/m2K; 
 − perete exterior sandwich, izolat cu plăci din vată minerală bazaltică cu 
grosimea de 8 cm, având U= 0,78 W/m2K; 
 − planşeu peste etajul 7 cu terasă izolată cu polistirol de 14 cm şi pietriş 5 cm, 
având U= 0,56 W/ m2K. 
 La calculul sarcinii termice de răcire s-a folosit metodologia descrisă în subca-
pitolul 4.2.1 pentru patru soluţii constructive diferite şi anume: 

A) Clădire prevăzută cu suprafaţa vitrată de clasă superioară (sticlă bună, 
coeficientul de calitate a ferestrei c1=0,27), şi cu elemente de umbrire 
exterioare (coeficient de ecranare a ferestrei c2=0,2); 

B) Clădire prevăzută cu suprafaţă vitrată de clasă superioară (c1=0,27), 
fără elemente de umbrire exterioare (c2=1); 

C) Clădire prevăzută cu suprafaţă vitrată din ferestre duble cu ambele 
geamuri groase, din sticlă obişnuită (c1=0,8) şi cu elemente de umbrire 
exterioare (c2=0,2);  

D) Clădire prevăzută cu suprafaţa vitrată din sticlă obişnuită (c1=0,8) şi 
fără elemente de umbrire (c2=1).  

În clădire s-a considerat un număr de 730 de persoane, cu o degajare specifică 
de căldură de 130 W/pers, un număr de 660 de calculatoare cu o degajare specifică 
de căldură de 300 W/buc şi o putere electrică instalată a surselor de iluminat de 10 
W/m2.
 În Tabelul 4.5 s-au centralizat rezultatele calcului sarcinii termice de răcire 
pentru cele patru soluţii constructive. 
 

Tabelul 4.5. Sarcina termică de răcire pentru clădirea de birouri 

Soluţia 
Qap  

[kW] 
Qo  

[kW] 
Qil   

[kW] 
Qm  

[kW] 
Qrac  

[kW] 

A 59,6 

98,5 82,6 198,0 

438,7 

B 187,1 566,2 

C 122,2 501,3 

D 500,1 879,2 
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 Din analiza sarcinilor de răcire ale soluţiilor constructive B şi C, se constată că 
sarcina de răcire pentru soluţia B este de 566,2 kW, iar pentru soluţia C de numai 
501,3 kW, ceea ce arată că este mai importantă folosirea elementelor de umbrire 
exterioară decât îmbunătăţirea calităţii sticlei. 
 De asemenea, din Tabelul 4.5 rezultă că soluţia optimă din punct de vedere 
energetic pentru clădirea considerată este soluţia A, având cea mai mică sarcină de 
răcire, de 438,7 kW. 
 Pentru soluţia constructivă optimă A a clădirii de birouri considerată s-au luat în 
studiu două sisteme de ventilare/climatizare: 
 − sistem alcătuit din centrală de tratare a aerului (CTA) şi ventiloconvectoare 
(VCV); 
 − sistem alcătuit din centrală de tratare a aerului proaspăt (CTAP) şi centrale de 
tratare a aerului recirculat (CTAR).  
 

4.5.1 Sistem de ventilare/climatizare cu CTA şi VCV 
 
 Centrala de tratare a aerului asigură doar necesarul de aer proaspăt, iar 
ventiloconvectoarele asigură răcirea spaţiului. Debitul de aer proaspăt s-a calculat 
pentru două schimburi orare (n=2 h-1), valoare aleasă în urma unui studiu 
experimental asupra ocupanţiilor din această clădire, care a arătat că pentru n=2 h-1 
procentul ocupanţilor mulţumiţi a fost cel mai ridicat (87%).  
 Pentru centrala de tratare a aerului proaspăt (CTAP) s-au analizat două situaţii 
de funcţionare: 
 − temperatura aerului proaspăt refulat de 18°C; 
 − temperatura aerului proaspăt refulat de 24°C. 
 Atunci când aerul este refulat la o temperatură mai joasă centrala preia mai mult 
din sarcina de răcire necesară, iar numărul ventiloconvectoarelor scade (Tabelul 
4.6). Această situaţie este dezavantajoasă pentru un proprietar de imobil care 
închiriază birourile. Proprietarul clădirii preferă costuri comune (costuri pe centrala 
de tratare) cât mai mici şi costuri cât mai mari în spaţiile închiriate (VCV cât mai 
multe, contorizate separat). 
 Puterea CTA-ului este împărţită între puterea bateriei de răcire (BR) şi puterea 
recuperatorului de căldură (RC). 
 Din Tabelul 4.6 se poate determina influenţa RC din CTA asupra numărului de 
VCV necesare climatizării spaţiului considerat. Astfel cu cât randamentul RC este 
mai mare cu atât puterea CTA-ului creşte preluând din sarcina de răcire a VCV-lor.  
 Se observă că numărul minim de VCV necesare se înregistrează atunci când 
temperatura de refulare a CTA-ului este de 18°C, pentru fiecare tip de RC.  
 Soluţia optimă din punctul de vedere energetic este atunci cînd suma dintre 
puterea BR şi puterea VCV-lor este cea mai mică, adică când se foloseşte CTA cu 
recuperator rotativ. 
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Tabelul 4.6. Bilanţul termic defalcat pe CTAP şi VCV 

Specificaţia 
Tip RC 

în plăci (RCP) rotativ (RCR) fără recuperator (FRC) 

Randament RC 
ηRC [%] 43 61 0 

Putere RC 
qRC [kW] 

45,6 147,6 0 

Temperatură 
aer refulat 

tR [°C] 
18 24 18 24 18 24 

Putere BR 
QBR [kW] 

283,0 128,9 191,0 67,8 262,6 150,0 

Putere CTA 
QCTA [kW] 

328,6 174,5 338,6 215,4 262,6 150,0 

Putere VCV 
QVCV [kW] 

110,1 264,2 100,1 223,3 176,1 288,7 

Numar VCV 
[buc] 20 48 18 40 32 52 

 
 Puterea CTA-ului este împărţită între puterea bateriei de răcire (BR) şi puterea 
recuperatorului de căldură (RC). 
 Din Tabelul 4.6 se poate determina influenţa RC din CTA asupra numărului de 
VCV necesare climatizării spaţiului considerat. Astfel cu cât randamentul RC este 
mai mare cu atât puterea CTA-ului creşte preluând din sarcina de răcire a VCV-lor.  
 Se observă că numărul minim de VCV necesare se înregistrează atunci când 
temperatura de refulare a CTA-ului este de 18°C, pentru fiecare tip de RC.  
 Soluţia optimă din punctul de vedere energetic este atunci cînd suma dintre 
puterea BR şi puterea VCV-lor este cea mai mică, adică când se foloseşte CTA cu 
recuperator rotativ. 
 Făcând un calcul al consumului de energie electrică pentru un ventiloconvector 
cu o putere termică de răcire de 5,6 KW, pe întreg sezonul de răcire, energia 
electrică consumată de acesta este de 106 kWh/sez, considerând 10 ore de 
funcţionare pe zi. Ţinând seama de datele din Tabelul 4.6 se obţine cel mai mic 
consum de energie electrică pentru VCV de 1908 kWh/sez, în situaţia în care CTA cu 
RC rotativ refulează aer proaspăt de 18°C.  
 Ţinând seama de alcătuirea fiecărei CTA s-a determinat consumul de energie 
electrică al acesteia (Tabelul 4.7) folosind programul LPlus [142]. De asemenea, în 
urma rulării programului Life Cycle Cost [143] pe o perioadă de 5 ani s-au obţinut 
datele din Tabelul 4.7 referitoare la costuri.  
 Consumul de energie electrică este direct proporţional cu pierderea de presiune 
în CTA. Întroducerea recuperatoarelor de căldură realizează o mărire a pierderii de 
presiune conducând la o majorare a cosumului de energie electrică şi la o mărire 
semnificativă a preţului de investiţie a CTAP. 
 Din Tabelul 4.7 rezultă că pentru CTA fără RC se înregistrează un consum minim 
de energie electrică, dar în acest caz creşte consumul de energie termică de răcire a 
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chiller-ului cu 13,6% sau 36,4%, faţă de CTA cu recuperator rotativ, în funcţie de 
temperatura aerului refulat de 18 °C, respectiv de 24 °C. 

 
Tabelul 4.7. Consumurile de energie ale CTA şi costurile corespunzătoare 

Specificaţia 
Tip RC 

în plăci (RCP) rotativ (RCR) fără recuperator (FRC) 

Temp. aer refulat 
tR [°] 

18 24 18 24 18 24 

Energie termică de 
răcire 

Erac [kWh/sez] 
41746,4 15636,6 36427,5 10228,4 42182,4 16072,6 

Costul energiei  
de răcire 

Crac [€/sez] 
1899,4 711,4 1657,4 465,4 1919,3 731,3 

Energie electrică 
Eel [kWh/sez] 28063,3 25998,4 9855 

Costul energiei 
electrice 

Cel [€/sez] 
4209,5 3899,7 1478,2 

Costul de investiţie 
I [€] 

66638 68713 29244 

Costul cu 
mentenanţa (5 ani) 

[€] 
17305,9 18871,6 7594,6 

Costul energiei de 
răcire (5 ani) 

[€] 
10445,9 3912,6 9155,0 2559,4 10555,0 4021,7 

Costul energiei 
electrice (5 ani) 

[€] 
23149,7 21104,4 8129,5 

Costul total (5 ani) 
[€] 

117539,5 111006,2 121758,0 115202,4 55523,2 48989,9 

 
 Pe de altă parte, CTA cu RC rotativ implică o investiţie IRCR=68713 € superioară 
faţă de cea a CTA cu RC în plăci, IRCP=66638 € , care acoperă aceeaşi sarcină 
termică de răcire de 438,7 kW. 
 Astfel se poate determina timpul de recuperare TR a investiţiei suplimentare ∆I= 

IRCR − IRCP, pe seama economiei de exploatare realizată prin consum mai scăzut de 
energie electrică, ∆C= Cel,RCP − Cel,RCR: 

 nTR
C

I
TR <=

−
−=

∆
∆= ani7,6

7,38995,4209
6663868713

 (4.57) 

în care TRn este durata de recuperare normată de 8-10 ani. 
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4.5.2 Sistemul de ventilare/climatizare cu CTAP şi CTAR 
 
 În acest caz nu se mai folosesc VCV, iar sarcina de răcire se împarte între 
centrala de tratare a aerului proaspăt (CTAP) de 45.000 m3/h şi centrale de tratare 
a aerului recirculat (CTAR).  
 În situaţia în care temperatura aerului refulat este 18 °C şi CTAP este echipat cu 
RC în plăci, rezultă două CTAR de câte 43.308 m3/h fiecare.  
 În situaţia în care temperatura aerului refulat este 18 °C şi CTAP este echipat cu 
RC rotativ, rezultă două CTAR de câte 47.000 m3/h fiecare, iar dacă CTAP nu este 
echipat cu RC, rezultă două CTAR de câte 49.800 m3/h fiecare. 
 Atunci când temperatura aerului refulat este de 24 °C, pentru fiecare caz 
enumerat anterior, numărul CTAR creşte la trei. 
 Compararea consumului de electricitate al celor două sisteme de ventilare/ 
climatizare se reduce la compararea consumului energiei electrice al CTAR cu cel al 
VCV (Tabelul 4.8), deoarece CTAP este aceeaşi în ambele cazuri. 
 

Tabelul 4.8. Consumul de energie electrică pentru VCV şi CTAR 

Specificaţia 
Tip RC din CTAP 

în plăci (RCP) rotativ (RCR) fără recuperator (FRC) 

Temperatură aer 
refulat 
tR[°C] 

18 24 18 24 18 24 

Consum electric 
CTAR 

[kWh/sez] 
19834 29751 22776 34164 28094 42141 

Consum electric 
VCV 

[kWh/sez] 
2120 5088 1908 4240 3392 5512 

 
 Din datele prezentate în Tabelul 4.8 se observă că pentru CTAP cu RC în plăci cu 
temperatura aerului refulat de 18°C, consumul electric al CTAR faţă de consumul 
electric al VCV este mai mare cu 89,4%, iar în cazul temperaturii aerului refulat de 
24°C, consumul electric al CTAR faţă de consumul electric al VCV este mai mare cu 
82,9%. 
 Această valoare ridicată a consumului electric al CTAR în comparaţie cu consumul 
electric al VCV se înregistrează şi în cazul CTAP cu RC rotativ sau fără RC.  
 

4.5.3 Analiza eficienţei energetice a chillerelor 
 
 Pentru alegerea echipamentului de producere a apei răcite utilizată atât în 
bateria de răcire a CTA cât şi în ventiloconvectoare s-a realizat o comparaţie în 
Tabelul 4.9 a eficienţei energetice pentru diferite tipuri de chillere funcţionând cu 
agentul frigorific R134a. Pentru determinarea valorilor EERsez s-a utilizat relaţia 
(3.5). 
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Tabelul 4.9. Eficienţa energetică a diferite tipuri de chillere 

Model  
chiller 

Număr 
compres. 

Tip 
compres.

Mod  
de 

răcire 

Puterea 
de răcire 
Q0[kW] 

Puterea 
electrică 
Pe[kW] 

COP EER EERsez EERsist 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
GLAC 

5171CD2 
5 piston aer 445,5 159,11 2,80 9,56 14,3 14,3 

GLAC 
2220CA2 2 surub aer 479,2 172,37 2,78 9,49 12,9 12,9 

GLWC 
1180CA2 1 surub apă 460,6 95,00 4,90 16,72 19,9 17,2 

 
 Din Tabelul 4.9 se constată că eficienţa energetică a chiller-ului răcit cu apă 
egală cu 19,9 este mai ridicată cu 28% faţă de cea a chiller-ului răcit cu aer, având 
compresor cu piston egală cu 14,3 şi cu 35% faţă de cea a chiller-ului răcit cu aer 
având compresor cu şurub egală cu 12,9. 
 Pentru a face o analiză asupra consumurilor de energie pe echipamentele 
auxiliare s-a ţinut seama de puterea chillerului şi de modul de răcire al 
condensatorului din chiller. Atunci când se ia în calcul chiller-ul răcit cu apă apar 
pompe suplimentare între turnul de răcire şi condensatorul chiller-ului, faţă de 
chiller-ul răcit cu aer. 
 Astfel pentru o putere de răcire a chiller-ului de 460,6 kW, a rezultat un turn de 
răcire cu o putere electrică a ventilatorului de 18 kW, iar puterea electrică a pompei 
de circulaţie situată între turnul de răcire şi chiller este de 7,5 kW. Ţinând seama de 
acestea s-a obţinut o valoare a eficienţei energetice a întregului sistem chiller-
pompă-turn de răcire EERsist de 17,2. Aceasta este mai ridicată cu 17% faţă de cea 
a chiller-ului răcit cu aer, având compresor cu piston şi cu 24,6% faţă de cea a 
chiller-ului răcit cu aer având compresor cu şurub. 
 

4.5.4 Concluzii parţiale 
 
 În urma analizei comparative a eficienţei energetico-economice pentru diferite 
sisteme de ventilare/climatizare ale unei clădiri de birouri, în regim de răcire au 
rezultat urmatoarele concluzii principale: 
 − temperatura aerului refulat de centrala de tratare a aerului proaspăt trebuie să 
fie de 18°C; 
 − debitul de aer proaspăt trebuie să fie adoptat corespunzător unui număr de 
două schimburi orare; 
 − se impune folosirea recuperatoarelor de căldură rotative datorită randamentului 
ridicat al acestora în comparaţie cu recuperatoarele de căldură cu plăci; 
 − trebuie utilizate ventiloconvectoarele pentru climatizare în detrimentul 
sistemului cu centrale de tratare a aerului recirculat; 
 − se impune folosirea chillerelor răcite cu apă având în vedere valoarea mai 
ridicată a EERsist faţă de cea a chillerelor răcite cu aer. 
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CAP. 5 STUDII TEORETICE ŞI CERCETĂRI 

EXPERIMENTALE PRIVIND REDUCEREA 

CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ  
ÎN SISTEM 

 

 

5.1 Consideraţii generale 
 

 Obiectivul acestui capitol este de a ilustra controlul optim al sistemului de 
ventilare/climatizare, prin care la o sarcină de răcire dată, consumul total de energie 
electrică al sistemului este minimizat, menţinând în acelaşi timp condiţiile de confort 
în clădire.  
 Măsurătorile, care au stat la baza analizei consumul de energie electrică, au fost 
realizate într-o încăpere experimentală care face parte dintr-o clădire de birouri. 
Standul experimental conceput în acest scop este unul flexibil, format din chiller, 
centrală de tratare aer, recuperator de căldură şi ventiloconvectoare. Flexibilitatea 
standului experimental constă în faptul că  acesta permite utilizarea a trei sisteme 
diferite de ventilare/climatizare.  
 Pentru fiecare sistem de ventilare/climatizare considerat s-au definit câte doi 
parametri controlabili (temperatura aerului interior şi temperatura apei răcite) care 
au fost determinaţi astfel încât consumul de energie electrică să fie minim. 
Parametrii controlabili au fost definiţi ca depinzând de alţi parametrii necontrolabili, 
cum sunt temperatura aerului exterior şi intensitatea radiaţiei solare.  
 Consumul de energie electrică al sistemului de ventilare/climatizare este suma 
consumurilor de energie electrică ale chillerului, ventilatoarelor din centrala de 
tratare a aerului, recuperatorului de căldură şi ventiloconvectoarelor.  
 
 

5.2 Prezentarea încăperii experimentale şi a rezultatelor 

calculelor efectuate  
 

 Încăperea experimentală este amplasată în clădirea de birouri considerată în 
subcap. 4.4, care se poate împărţi în mai multe zone termice (Fig. 5.1), în funcţie 
de orientarea pereţiilor exteriori şi de locaţia pe verticală.  

ULTIMUL NIVEL

NIVEL CURENT

PARTER

ÎNCAPERE EXPERIMENTALA

NORD

 
Fig. 5.1 Zonarea termică a clădirii de birouri 
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 Încăperea experimentală localizată în Timişoara (Fig. 5.2) este delimitată de un 
perete exterior orientat spre Est, de doi pereţi interiori adiacenţi câte unui birou şi 
un perete interior adiacent unui coridor, de o pardosea care desparte zona termică 
studiată de o sală de sedinţe şi de un planşeu comun cu un birou aflat la nivelul 
superior.  
 

7
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3
,1

0
,4

5
3

,1

ÎNCAPERE 

EXPERIMENTALA

S=47 m²

EXTERIOR

CORIDOR

BIROU

BIROU

Planul încaperii
 

Fig. 5.2 Planul încăperii experimentale 

 
 Calculele s-au efectuat pentru localitatea Timişoara, având cunoscute tempe-
ratura medie zilnică a aerului exterior din luna Iulie, tem=24,7°C, umiditatea 
absolută a aerului exterior, xe=10,5 g/kg şi gradul de asigurare al sistemului de 
ventilare/climatizare de 90%. 
 Se mai cunosc următoarele date de bază: 
  înălţimea încăperii este de 3,70 m; 
  suprafaţa totală a încăperii S=47m2, iar suprafaţa uşilor interioare Su=2,10 m2; 
  suprafaţa vitrată este de 17 m2 din geam termopan, reprezentând 64% din 
suprafaţa peretelui exterior; 
  planşeul este format din parchet (0,02 m), şapă (0,05 m), placă de beton 
armat (0,125 m), tencuială de var (0,02 m); 
  pardoseala este alcătuită din gresie (0,015 m), şapă (0,05 m), placă de beton 
armat (0,125 m), tencuială de var (0,02 m); 
  peretele exterior are în componenţă tencuială de var (0,02 m), beton celular 
autoclavizat (0,25 m), tencuială din mortar de ciment (0,03 m) şi cărămidă 
aparentă (0,05 m); 
  pereţii interiori sunt alcătuiţi din tencuială de var (0,004 m), gips-carton (0,02 
m) şi vată minerală (0,10 m); 
  numărul de ocupanţi ai încăperii este 2, fiecare având un calculator; 
  iluminatul electric are o cedare termică de 5 W/m2; 
  unghiul de înclinare al peretelui exterior s=90°C; 
  unghiul azimutal al peretelui exterior = 90°. 
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 Datele de insolaţie pe o suprafaţă orizontală sunt măsurate în 29 iulie 2013 la 
Staţia de Măsurare a Radiaţiei Solare (SMRS) de la Universitatea de Vest din Timi-
şoara şi sintetizate în Tabelul 5.1. 
 

Tabelul 5.1. Măsurători ale radiaţiei solare pe o suprafaţă orizontală,  
din 29.07.2013 

Ora solară 
I 

[W/m2] 
Id 

[W/m2] 
ID=I-Id 
[W/m2] 

0 1 2 3 

7 112,5 52,8 59,7 

8 278,8 78,1 200,7 

9 441,2 91,7 349,5 

10 583,2 107,1 476,1 

11 695,0 121,7 573,3 

12 774,9 124,0 650,9 

13 807,8 124,3 683,5 

14 779,3 128,9 650,4 

15 704,9 131,7 573,2 

16 598,9 124,8 474,1 

17 453,1 115,6 337,5 

18 295,1 97,4 197,7 

 
 Utilizând valorile măsurate ale radiaţiei solare pentru  o suprafaţă orizontală, din 
Tabelul 5.1, şi relaţiile de calcul (4.46)-(4.48) s-au determinat intensitatea radiaţiei 
directe (ID), a radiaţiei difuze (Id) şi a radiaţiei globale (I) pe faţa estică a peretelui 
pozat pe direcţia N-S (Tabelul 5.2).  

 
Tabelul 5.2. Determinarea radiaţiei solare globale pe faţa estică  

a peretelui pozat pe direcţia N-S, din 29.07.2013 

Ora solară Ora standard 
ω 

[grd] 

ID 

[W/m2] 

Id 

[W/m2] 

I 

[W/m2] 

0 1 2 3 4 5 

7 7:34:20 -75 213,71 26,4 245,74 

8 8:34:20 -60 314,24 39,05 367,19 

9 9:34:20 -45 486,18 45,85 554,09 

10 10:34:20 -30 294,86 53,55 377,57 

11 11:34:20 -15 154,07 60,85 249,67 

12 12:34:20 0.00 0,00 124,49 163,23 

13 13:34:20 15 0,00 104,25 144,64 

14 14:34:20 30 0,00 103,47 142,43 

15 15:34:20 45 0,00 102,68 137,92 

16 16:34:20 60 0,00 103,40 133,34 

17 17:34:20 75 0,00 86,44 109,09 

18 18:34:20 90 0,00 85,72 100,47 

Im=227,11 W/m2 

 
 În Tabelul 5.3 sunt prezentate rezultatele calculului sarcinii termice de răcire a 
încăperii experimentale pentru o temperatura a aerului interior ti=25°C obţinându-
se Qrac=3,28 kW, iar în Tabelul 5.4 sunt sintetizate consumurile lunare de energie 
termică pentru răcire calculate conform Mc001. 
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Tabelul 5.3. Sarcina termică de răcire a încăperii experimentale 

Elementul 
S 

[m2] 

R 

[W/m2K] 

tz 

[°C] 

ts 

[°C] 

tsm 

[°C] 

f 

[-] 

Qap 

[W] 

Qdeg 

[W] 

Qrac 

[W] 

PE 9,38 1,18 31,7 61,1 36,8 0,27 512 

795 3276 

FE 17 0,65 31,7 61,1 36,8 0 1775 

PI1 24,8 2,67 25,5 25,5 25,5 0 5 

U 2,1 0,65 25,5 25,5 25,5 0 2 

PI2 26,38 2,67 25,5 25,5 25,5 0 5 

PI3 2,.8 0,33 25,5 25,5 25,5 0 38 

PL 47 0,34 25,5 25,5 25,5 0 69 

PD 47 0,31 25,5 25,5 25,5 0 76 

Total 2481 

 
Tabelul 5.4. Determinarea consumurilor lunare de energie termică pentru răcire 

Luna 
Sarcina de  

răcire [W] 

Ore de  
funcţionare 

 pe zi 

Zile de calcul 

pe lună 

Energie consumată 

[kWh/lună] 

Mai  2923,70 6 31 543,81 

Iunie 3163,08 8 30 759,14 

Iulie 3270,00 12 31 1216,44 

August 3197,89 11 31 1090,48 

Septembrie 2950,13 6 30 531,02 

Total 4140,89 kWh/sez 

 
 Pe baza relaţiilor de calcul (4.19) – (4.21) s-a determinat variaţia debitului de 
aer La necesar ventilării/climatizării încăperii experimentale, în funcţie de tempera-
tura aerului refulat tR, ilustrată în Fig.5.3.  

 
Fig. 5.3 Variaţia debitului de aer în funcţie de temperatura aerului refulat 
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 Se observă că valoarea debitului de aer necesar climatizării spaţiului se dublează 
dacă temperatura aerului refulat creşte cu 5 °C. 
 Atunci când temperatura aerului refulat are valoarea minimă admisă de 15,5 °C 
consumul de energie electrică preponderent este al chiller-ului, iar atunci când 
temperatura aerului refulat creşte, odată cu mărirea debitului de aer creşte şi 
consumul de energie electrică al ventilatoarelor.  
 
 

5.3 Descrierea standului experimental de ventilare/ 
climatizare 

 
 Standul utilizat pentru cercetările şi măsurătorile efectuate este amplasat în 
încăperea experimentală şi are în componenţă următoarele echipamente (Fig.5.4): 
  un chiller Daikin răcit cu aer, cu comprimare mecanică a vaporilor de agent 
frigorific (R410A), având o putere de răcire de 7,1 kW; 
  o centrală de tratare a aerului GEA, cu un debit de aer maxim de 2700 m3/h, 
compusă dintr-o cameră de amestec, un filtru fin clasa F5, o baterie de încălzire din 
ţevi orizontale cu aripioare şi colector-distribuitor funcţionând cu apă caldă, o 
baterie de răcire şi un ventilator de introducere centrifugal, cu convertizor de 
frecvenţă şi pierderea maximă de presiune de 250 Pa; 
  un recuperator de căldură în plăci Stiebel Eltron, cu un debit de aer de 520 
m3/h; 
  două ventiloconvectoare de perete, unul tip Climaveneta şi altul tip Rhoss, cu 
puterea termică totală de răcire de 3,2 kW. 

LEGENDA:

tubulatura introducere;

tubulatura evacuare;

tubulatura aer proaspat;

tubulatura aer recirculat;

chiller;

centrala de tratare a aerului;

recuperator de caldura;

ventiloconvector;

gura de refulare;

grila de aspiratie;

ventilator de evacuare;

clapeta de închidere;

clapeta de reglare;
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Fig. 5.4 Planul de amplasare a echipamentelor în încăperea experimentală 
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 Agentul termic folosit în cadrul sistemelor de ventilare/climatizare analizate este 
apa răcită, realizată cu ajutorul chiller-ului răcit cu aer. Acesta are o putere de răcire 
de 7,1 kW în condiţiile în care temperatura aerului exterior este de 35°C şi apă 
răcită produsă are o temperatură de 7°C, iar ecartul de temperatură a apei între tur 
şi retur este Δt=5°C. 
 În Tabelul 5.5 sunt prezentate valorile puterii de răcire Q0 şi ale puterii electrice 
Pe ale chiller-ului, date de către producător, pentru diferite temperaturi ale aerului 
exterior te şi apei răcite twr. 
 

Tabelul 5.5. Variaţia puterii termice de răcire Q0 şi a puterii electrice Pe ale chiller-ului 

twr 
[°C] 

te [°C] 

20 25 30 35 

Q0 [kW] Pe [kW] Q0 [kW] Pe [kW] Q0 [kW] Pe [kW] Q0 [kW] Pe [kW] 

7 8,31 2,23 7,94 2,46 7,54 2,7 7,1 2,95 

11 9,31 2,31 8,89 2,55 8,44 2,81 7,49 2,94 

13 9,82 2,35 9,39 2,6 8,91 2,86 7,78 2,91 

16 10,6 2,41 10,15 2,67 9,65 2,94 8,23 2,85 

20 11,7 2,49 11,2 2,76 10,67 3,05 8,82 2,76 

 
 Chiller-ul a fost ales ţinând seama de variaţia eficienţei energetice EER cu 
temperatura aerului exterior. Aplicând relaţiile (3.2) şi (3.4) s-au calculat valorile 
EER la sarcină maximă, iar utilizând relaţia (3.5) s-au determinat valorile raportului 
de eficienţă energetică sezonieră EERsez în funcţie de randamentul chiller-ului funcţi-
onând la diverse sarcini parţiale. Valorile obţinute pentru EER şi EERsez sunt 
sintetizate în Tabelul 5.6. Se observă că chiller-ul ales pentru condiţii defavorabile 
(te=35°C, twr=7°C şi Δt=5°C) are un raport de eficienţă energetică sezonieră 
EERsez=10,57.  
 

Tabelul 5.6. Eficienţa energetică a chiller-ului 

twr [°C] 

te [°C] 

EERsez 20 25 30 35 

EER [ ] 

7 12,72 11,02 9,53 8,21 10,57 

11 13,76 11,90 10,25 8,70 11,40 

13 14,26 12,33 10,63 9,12 11,82 

16 15,01 12,97 11,20 9,86 12,44 

20 16,04 13,85 11,94 10,91 13,28 

 

 Utilizând diferite temperaturi ale aerului exterior te,k şi valorile EER corespun-
zătoare se poate determina o regresie liniară de performanţă sub forma generală 
(3.6). Coeficienţii a şi b s-au determinat particularizând relaţia (3.6) pentru 
te,k=35°C şi punând condiţia ca termenul a-35b=1, după care s-au considerat 
valorile pentru EER la alte temperaturi te,k şi a rezultat a=2,19 şi b=0,034, iar relaţia 
(3.6) primeşte forma particulară: 
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 nomet EER)034,019,2(EER  (5.1) 

care permite calculul lui EER în funcţie de te, cunoscând eficienţa energetică nomi-
nală EERnom. 
 Acţionarea chiller-ului se face cu ajutorul unei comenzi de perete tip Daikin 
ARC448A2, care în funcţie de temperatura setată a apei răcite dă comandă 
compresorului. Temperatura apei răcite se poate seta între 5°C şi 22°C. Atunci când 
temperatura apei răcite a atins valoarea setată compresorul se opreşte din funcţi-
onare, ramânând active în chiller doar pompa de circulaţie şi ventilatoarele de răcire 
a condensatorului. 
 Sistemul de răcire cu aer al condensatorului de pe chiller se poate modifica prin 
amplasarea unui echipament de pulverizare a apei în zona condensatorului. Tempe-
ratura aerului exterior scade până la temperatura bulbului umed, proces realizat la 
entalpie constantă. 
 Recuperatorul de căldură foloseşte două ventilatoare şi tubulaturi separate 
pentru introducerea, respectiv evacuarea aerului. Aerul proaspăt trece printr-un 
filtru, prin recuperator şi este refulat în încăpere. Aerul aspirat din încăpere este la 
rândul său trecut prin recuperator în contracurent cu aerul refulat şi apoi este 
evacuat în exterior. Astfel aerul proaspăt absoarbe energia din aerul evacuat. 
 Ventilatoarele recuperatorului de căldură pot funcţiona în trei trepte de turaţie la 
care corespund câte un debit de aer: pentru perioada când încăperea este ocupată, 
pentru perioada când încăperea este neocupată şi respectiv pentru perioada când în 
încăpere se află mai multe persoane şi degajările de CO2 sunt mari. 
 Echipamentele terminale sunt cele două VCV-uri şi BR montată pe tubulatura de 
refulare a aerului din CTA. 
 Cu ajutorul echipamentelor prezentate în Fig.5.4 se pot realiza 3 sisteme diferite 
de ventilare/climatizare: 

1) Centrală de tratare a aerului şi ventiloconvectoare (CTA+VCV). 
2) Centrală de tratare a aerului (CTA); 
3) Recuperator de căldură şi ventiloconvectoare (RC+VCV). 

 Primul sistem, cel mai des folosit în clădiri de birouri, este compus din CTA care 
asigură doar necesarul de aer proaspăt (n=2 h-1) la o temperatură egală cu 
temperatura setată a aerului interior şi cele două VCV-uri care asigură climatizarea 
încăperii.  
 Al doilea sistem este format doar din CTA care refulează aer la temperatura de 
18°C. Debitul de aer refulat este variabil, în funcţie de sarcina de răcire, dar nu 
scade sub valoare minimă necesară pentru aerul proaspăt. 
 Al treilea sistem este alcătuit din RC care asigură doar rata de aer proaspăt (n=2 
h-1) în încăpere şi cele două VCV-uri care asigură răcirea spaţiului.  
 Indiferent de sistemul utilizat, în încăpere trebuie să se asigure parametrii de 
confort termic (24,5°C≤ti≤25,5°C, φi=40-60%) [36, 39] şi în acelaşi timp să se 
obţină o eficienţă energetică cât mai ridicată a echipamentelor folosite.  
 
 

5.4 Aparatele de măsură şi sistemul de achiziţie de date 
 
 Standul experimental este dotat cu aparate de măsurare a consumului de ener-
gie electrică, echipamente de monitorizare a diferiţilor parametri ai instalaţiei şi un 
sistem de achiziţie de date. 
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 Pentru determinarea consumurilor energetice s-au folosit un contor de energie 
termică pentru chiller, trei contoare monofazate de energie electrică pentru chiller, 
RC şi VCV şi un contor electronic trifazat de energie electrică pentru CTA.  
 Contorul de energie termică KAMSTRUP, model Multikal 402 (Fig.5.5) cu precizia 
<0,2% este compus dintr-un calculator de energie termică, doi senzori de tempe-
ratură Pt 500 cu precizia ±0,15 °C şi un traductor de debit cu ultrasunete. 

 
Fig.5.5 Contor de energie termică 

 Contorul electronic trifazat de energie electrică tip AEM, model CST 0410 (Fig. 
5.6) măsoară energia electrică consumată de ventilatorul centralei de tratare a 
aerului cu o precizie de ±0,4%. 

 
Fig.5.6 Contor electronic trifazat de energie electrică 

 Pentru monitorizarea temperaturii şi umidităţii aerului s-au folosit următoarele 
componente: 
  senzori de temperatură NTC (Negativ Temperature Coefficient) cu rezistenţă de 
1,8 kΩ (termistori); 
  senzori de umiditate cu semnalul de ieşire în tensiune (0-10 V); 
  sistem de achiziţie de date PLC SIEMENS S7-300; 
  calculator pentru înregistrarea datelor citite de către sistemul de achiziţie; 
  programul IntelliMONITOR de citire a datelor din sistemul de achiziţie. 
 

5.4.1 Senzori de temperatură NTC  

 

 Senzorii de temperatură sunt confecţionaţi dintr-un material semiconductor cera-

mic a cărui rezistenţă electrică variază cu temperatura.  
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 Din măsurători se obţine temperatura aerului T, în K, folosind formula: 

 

25100/25

25 1
)ln(

1

TB

R

R
T  (5.2) 

unde: 

 

21

21
100/25 11

)ln()ln(

TT

RR
B  (5.3) 

în care: R25 este valoara nominală a rezistenţei electrice a termistorului la tempe-
ratura aerului T25=25°C = 298,15 K; B25/100  constantă funcţie de rezistor; R1, R2  
valorile măsurate ale rezistenţei electrice a termistorului pentru temperaturile 
aerului T1 şi T2. 
 Pentru determinarea coeficientului B25/100 (rel. (5.3)) s-a măsurat valoarea 
temperaturilor T1 şi T2 şi a rezistenţelor corespunzătoare ale termistorului R1, R2 cu 
instrumente de măsură calibrate.  
 

5.4.2 Senzori de umiditate  
 
 Umiditatea este mai simplu de determinat datorită senzorului de umiditate 
SCHNEIDER care furnizează o tensiune (0-10 V) direct proporţională cu valoarea 
umidităţii relative (0-100%). Această tensiune este măsurată cu ajutorul modulului 
analogic al automatului programabil, iar automatul programabil (PLC) face conversia 
între tensiune şi umiditatea relativă. 
 

5.4.3 Sistem de achiziţie de date 
 
 La conceperea sistemului de achiziţie a datelor s-a folosit un PLC (Programmable 
Logic Controller) marca SIEMENS, modelul SIMATIC S7-300 (Fig. 5.7) şi module 
analogice de intrare pentru semnalele de la senzorii de temperatură şi umiditate.  
 

 
Fig. 5.7 Sistem de achiziţie de date  
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 PLC-ul a fost programat cu funcţiile specifice de achiziţie a datelor de la senzori. 
Pentru programare s-a folosit limbajul STEP7, compus din mai multe proceduri, 
funcţii şi baze de date salvate în memoria PLC-ului. 
 La pornirea PLC-ului acesta memorează în baza de date toate valorile analogice 
ale semnalelor de la senzori, la intervalul de eşantionare specificat. Baza de date din 
PLC poate stoca maxim 150 de eşantioane pe zi. În orice moment se poate apăsa 
butonul Refresh al programului IntelliMONITOR din calculator şi toate valorile 
salvate în PLC se transferă în baza de date din calculator. 
 

5.4.4 Calculator  

 

 Calculatorul pentru salvarea datelor citite de către PLC este un panou de co-

mandă cu sistem de operare Windows pe care rulează programul IntelliMONITOR, 

iar conexiunea între PLC şi acesta se face pe portul de reţea UTP, prin protocolul de 

comunicaţie TCP/IP. 

 

5.4.5 Programul IntelliMONITOR de citire a datelor  

 

 Pentru a putea vizualiza şi importa datele din sistemul de achiziţie s-a folosit un 

program specializat de comunicaţie IntelliMONITOR, versiunea 1.0 (Fig.5.8). Comu-

nicaţia între programul din calculator şi datele din PLC se realizează pe reţea. 

 

 
Fig. 5.8 Interfaţa de citire a datelor 

 

 Acest program a fost special implementat pentru a îndeplini cerinţele cercetări 
experimentale. Astfel, programul are 5 moduri de lucru:  
  Manual, când se pot comanda independent toate intrările şi ieşirile PLC-ului. 
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  Sistemul RC+VCV/ sistemul CTA+VCV/ sistemul CTA, când se introduc în 
program valorile temperaturilor setate pentru aerului refulat de CTA şi pentru 
aerului interior, care determină modul de funcţionare a VCV-lor. Toate aceste valori 
vor fi trimise PLC-ului. 
  Iniţializare, mod activat când se porneşte programul sau PLC-ul pentru a iniţia-
liza modulele şi baza de date. 
 
 

5.5 Rezultatele cercetării experimentale 
 

5.5.1 Monitorizarea şi analiza parametrilor de influenţă a 
consumului de energie electrică pe fiecare echipament 

 
 În scopul determinării eficienţei energetice a celor trei sisteme de ventilare/ 
climatizare prezentate anterior s-au realizat 4 scenarii de control prin modificarea 
temperaturii apei răcite la ieşirea din vaporizator şi a modului de răcire a conden-
satorului chiller-ului, prezentate în Tabelul 5.7. 

Tabelul 5.7. Scenarii pentru controlul funcţionării sistemului 

Scenariul 
Mod de răcire 

 al chiller-ului 

Temperatură apă răcită 

twr [°C] 

1 aer 5 

2 aer-apă 5 

3 aer 8 

4 aer-apă 8 

 Temperatura aerului interior a fost setată la valoarea de confort, de 25°C, iar 
măsurătorile s-au efectuat într-un interval de 8 ore pentru fiecare scenariu, în cursul 
lunii Iulie 2013. 
 În cadrul scenariilor 2 şi 4 s-a realizat o răcire mixtă (aer-apă) a condensatorului 
chiller-ului prin pulverizarea apei cu ajutorul a trei diuze montate la o distanţă de 
0,2 m faţă de carcasa chiller-ului (Fig.5.9). Astfel se obţine o perdea de ceaţă care 
scade temperatura aerului exterior din zona respectivă până la temperatura termo-
metrului umed printr-o răcire izentalpică a acestuia. 

 

Fig. 5.9 Sistemul de pulverizare a apei pentru răcirea condensatorului 
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 Pentru determinarea distanţei de amplasare a diuzelor s-au măsurat tempe-
ratura şi umiditatea aerului exterior înainte şi după pulverizarea apei prin cele trei 
diuze.  
 Valorile înregistrate înainte de pulverizare au fost de 28 °C pentru temperatura 
aerului şi de 60% pentru umiditatea relativă a acestuia. După pulverizare s-au 
înregistrat valorile înscrise în Tabelul 5.8, corespunzător a diferite distanţe de 
amplasare a diuzelor. Întrucât răcirea cea mai puternică a aerului exterior, până la 
temperatura de 22,2 °C, s-a obţinut corespunzător unei distanţe de 0,2 m, diuzele 
au fost montate la această distanţă faţă de carcasa chiller-ului. 

Tabelul 5.8. Distanţa de amplasare a diuzelor pulverizatoare de apă 

Distanţa de 
amplasare a 

diuzelor 
[m] 

Temperatura aerului 

exterior după 
pulverizarea apei 

te [ C] 

Umiditatea relativă a 

aerului exterior după 
pulverizarea apei 

e [%] 

0,40 24,2 83 

0,35 23,6 87 

0,30 23,1 91 

0,20 22,2 98 

 

 În toate scenariile prezentate anterior au fost măsurate consumurile de energie 
electrică pe fiecare echipament al sistemului analizat, temperaturile aerului interior 
şi exterior şi intensitatea radiaţiei solare globale. 
 În Tabelul 5.9 sunt prezentate valorile consumului de energie electrică măsurate 
pentru fiecare sistem de ventilare/climatizare şi scenariu de control considerat. 

Tabelul 5.9. Valorile consumurilor de energie electrică Eel, în kWh, pe echipamente pentru 
fiecare sistem de ventilare/climatizare şi scenariu de control 

Scenariul Echipamentul Sistemul 

CTA+VCV CTA RC+VCV 

0 1 2 3 4 

1 

Chiller 8,36 10,17 7,15 

CTA 8,67 19,37  

VCV 0,37  0,52 

RC   0,54 

Total 17,40 29,54 8,21 

2 

Chiller 5,98 6,81 4,24 

CTA 8,67 14,17  

VCV 0,62  0,46 

RC   0,58 

Total 15,27 20,98 5,28 

3 

Chiller 7,87 9,03 6,64 

CTA 8,67 18,21  

VCV 0,66  0,62 

RC   0,58 

Total 17,20 27,24 7,84 

4 

Chiller 5,59 6,23 3,66 

CTA 8,67 12,71  

VCV 0,71  0,51 

RC   0,55 

Total 14,97 18,94 4,72 
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 Analiza rezultatelor în cele patru scenarii arată că cea mai bună eficienţă 
energetică este obţinută în scenariul 4 pentru toate cele 3 sisteme de ventilare/ 
climatizare pentru care consumul de electricitate este de 14,97 kWh, 18,94 kWh şi 
respectiv 4,72 kWh. De aceea acesta este scenariul utilizat în analiza ulterioară. 
 

5.5.1.1 Ponderea consumului de energie electrică al echipamentelor 
sistemului CTA+VCV  

 
 Aerul proaspăt refulat de centrala de tratare are o temperatură egală cu cea 
setată pentru aerul interior, adică 25 °C.  
 Ponderea energiei electrice consumate de chiller este de numai 37,3% (Fig. 
5.10) datorită consumului electric mare înregistrat la CTA, reprezentând 57,9%. 
Consumul electric al VCV reprezintă sub 5% din consumul total de energie electrică 
al sistemului.  

 
Fig. 5.10 Ponderea consumului de energie electrică al echipamentelor sistemului CTA+VCV 

 
 Având în vedere ponderea consumurilor electrice pe echipamente, pentru a 
reduce consumul de energie electrică al sistemului trebuie să se acţioneze simultan 
la îmbunătăţirea eficienţei energetice a chiller-ului şi micşorarea puterii specifice a 
ventilatoarelor din CTA. 
 

5.5.1.2 Ponderea consumului de energie electrică al echipamentelor 
sistemului CTA  

 
 Echipamentele care compun acest sistem sunt doar chiller-ul şi CTA-ul care 
furnizează un debit variabil de aer cu o temperatură de 18°C, astfel încât să 
realizeze temperatura setată a aerului interior de 25 C. Debitul minim cu care 
funcţionează CTA-ul corespunde celor două schimburi orare care asigură rata de aer 
proaspăt necesară pentru menţinerea concentraţiei de CO2 în limite acceptabile, sub 
700 ppm. 
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 Ponderea consumului electric al chiller-ului, din consumul total de energie elec-
trică al sistemului, scade la 33,3% (Fig. 5.11), ceea ce înseamnă că pentru a 
micşora consumul de energie al întregului sistem trebuie să se realizeze o scădere a 
puterii specifice a ventilatoarelor din CTA.  

 
Fig. 5.11 Ponderea consumului de energie electrică al echipamentelor sistemului CTA 

 
5.5.1.3 Ponderea consumului de energie electrică al echipamentelor 

sistemului RC+VCV  
 
 În cadrul sistemului RC+VCV, centrala de tratare a aerului este înlocuită de un 
recuperator de căldură care furnizează debitul de aer proaspăt necesar, consumurile 
energetice fiind repartizate diferit faţă de sistemul CTA+VCV. Astfel în acest sistem 
consumul electric aferent ventiloconvectoarelor creşte la 10,8% (Fig. 5.12) faţă de 
sistemul CTA+VCV.  

 
Fig. 5.12 Ponderea consumului de energie electrică al echipamentelor sistemului RC+VCV 
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 De asemenea, Fig. 5.12 arată că că chiller-ul are ponderea cea mai mare a 
consumului electric de 77,5%, urmat de RC (11,7%). 
 Randamentul termic al recuperatorului de căldură ηRC la diferite temperaturi 
înregistrate ale aerului exterior te s-a determinat utilizând relaţia (3.41), în care s-
au introdus temperaturile aerului proaspăt în stare iniţială t1’ şi finală t1” şi 
temperatura aerului evacuat în stare iniţială t2’

  

măsurate cu senzori de temperatură 
montaţi pe priza de aer proaspăt, pe tubulatura de introducere a aerului în încăpere 
şi pe tubulatura de evacuare a aerului din încăpere. Rezultatele obţinute sunt 
sintetizate în Tabelul 5.10. 
 

Tabelul 5.10. Randamentul ηRC al recuperatorului de căldură 

Nr. 
crt. 

te=t1
' 

[°C] 
t1

" 

[°C] 
t2

' 

[°C] 
ηRC 

[%] 

1 24 24,8 25,1 72,7 

2 25 25,1 25,2 70,0 

3 26 25,2 24,9 69,0 

4 27 25,5 24,8 65,0 

5 28 26,3 25,2 60,0 

6 29 26,8 25,1 56,1 

7 30 27,5 25,0 50,0 

 

 Din variaţia consumului energetic orar al echipamentelor ilustrată în Fig. 5.13 
reiese că pentru ventiloconvectoare consumul de energie electrică are o pondere 
mai mare (13,8%) până la ora 12:30, atunci când datorită intensităţii radiaţiei 
solare sporite şi a suprafeţei vitrate mari, puterea termică de răcire a încăperii 
experimentale este maximă. După ora 12:30 scade consumul electric al VCV-lor 
ajungând să reprezinte doar 5,5% din consumul total de energie electrică al 
sistemului. 

 
Fig.5.13 Variaţia consumului energetic orar al echipamentelor 
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 În scenariile 1 şi 3 în care chiller-ul este răcit cu aer, iar apa răcită are 
temperatura de 5 °C şi respectiv 8 °C, se constată o corelare puternică între 
intensitatea radiaţiei solare I şi consumul electric Eel al chiller-ului (Fig. 5.14 şi 
5.15). 

 
Fig. 5.14. Variaţia consumului de energie electrică al chiller-ului în scenariul 1 

 

 
Fig. 5.15 Variaţia consumului de energie electrică al chiller-ului în scenariul 3 

 
 Legea după care variază consumul electric al chiller-ului se poate exprima printr-
un polinom de gradul I având ecuaţia redată în Fig. 5.14, pentru scenariul 1, 
respectiv printr-un polinom de gradul II având ecuaţia redată în Fig. 5.15, pentru 
scenariul 3, pătratul coeficientului corelaţiilor fiind R2=0,952 şi respectiv R2=0,979.  
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5.5.2 Influenţa parametrilor controlaţi asupra consumului de 
energie electrică al sistemului 

 

 Influenţa parametrilor de control asupra consumului total de energie electrică a 
fost studiată comparând scenarile de funcţionare două câte două în cadrul fiecărui 
sistem de ventilare/climatizare.  
 

5.5.2.1 Influenţa temperaturii apei răcite 
 

 Pentru a determina influenţa temperaturii apei răcite asupra consumului de 
energie electrică s-au comparat pentru fiecare sistem scenariile 1 cu 3 şi 2 cu 4.  
 În Tabelul 5.11 sunt prezentate comparativ consumurile de energie electrică Eel 
pentru câte două scenarii ale celor trei sisteme de ventilare/climatizare, rezultând 
economia de energie ΔEel corespunzătoare. 

Tabelul 5.11. Influenţa temperaturii apei răcite asupra consumului de energie electrică 

Sistemul 
Scenariul 

1 3 2 4 

CTA+VCV 

Eel [kWh] 17,40 17,20 15,27 14,97 

ΔEel [%] 1,15 1,96 

COPsist 1,93 1,95 2,20 2,24 

Variaţia COP [%] 2,0 1,8 

CTA 

Eel [kWh] 29,54 27,24 20,98 18,94 

ΔEel [%] 7,78 9,72 

COPsist 1,14 1,23 1,60 1,77 

Variaţia COP [%] 7,3 9,6 

RC+VCV 

Eel [kWh] 8,21 7,84 5,28 4,72 

ΔEel [%] 4,50 10,60 

COPsist 4,09 4,29 6,36 7,12 

Variaţia COP [%] 4,7 10,7 

 Se constată că în cazul celor trei sisteme CTA+VCV, CTA şi RC+VCV se obţine o 

economie de energie electrică ΔEel la creşterea temperaturii apei răcite de la 5°C 

(scenariul 1 şi 2) la 8°C (scenariul 3 şi 4). 

 O comparaţie a datelor din Tabelul 5.11 arată că dintre toate cele trei soluţii 
analizate sistemul RC+VCV cu chiller-ul răcit mixt şi o temperatură a apei răcite de 
8 C (scenariul 4) are consumul energetic minim de 4,72 kWh, economia de energie 
maximă de 10,60% şi COPsist maxim de 7,12. 
 Deşi a rezultat o economie de energie de 1,96% pentru sistemul CTA+VCV, mai 
mică comparativ, cu cea a sistemului CTA, de 9,72%, primul sistem are un 
COPsist=2,24, superior faţă de COPsist=1,77 al sistemului CTA, deoarece consumul de 
energie este mai scăzut în primul caz. De asemenea, influenţa aplicării răcirii 
evaporative a chiller-ului la îmbunătăţirea COPsist de la 4,7 la 10,7 pentru sistemul 
RC+VCV este mai semnificativă decât pentru sistemele CTA şi CTA+VCV deoarece 
ponderea consumului de electricitate a chilleru-lui este 77,54% (Fig. 5.12) faţă de o 
pondere de cca. 35% la celelalte două sisteme (Fig. 5.10 şi 5.11). 
 Dacă se efectuează o analiză asupra consumului de energie electrică în sistemul 

RC+VCV doar pe ventiloconvectoare, care reprezintă partea de climatizare a aerului, 

se constată că atunci când chillerul este răcit cu apă pulverizată şi temperatura apei 

răcite este de 5°C (scenariul 2), se înregistrează consumul minim de energie 

electrică, de 0,46 kWh, pe aparatele terminale (Fig.5.16). 
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Fig. 5.16 Consumul de energie electrică al VCV-lor din sistemul RC+VCV 

 Din Tabelul 5.11 rezultă că dintre toate soluţiile analizate consumul minim de 
energie electrică, de 4,72 kWh, îl are sistemul RC+VCV cu chillerul răcit cu aer-apă 
şi temperatura apei răcite de 8°C (scenariul 4). 
 

5.5.2.2 Influenţa modului de răcire a chiller-ului 
 
 Pentru a determina influenţa modului de răcire a chiller-ului asupra consumului 
de energie electrică s-au comparat pentru fiecare sistem de ventilare/climatizare 
scenariile 1 cu 2 şi 3 cu 4. În Tabelul 5.12 sunt prezentate comparativ consumurile 
de energie electrică Eel şi COPsist ale celor trei sisteme pentru câte două scenarii, 
rezultând economia de energie ΔEel corespunzătoare. Se constată că în cazul celor 
trei sisteme CTA+VCV, CTA şi RC+VCV se înregistrează o economie de energie 
electrică ΔEel la utilizarea chiller-ului răcit cu aer-apă (scenarile 2 şi 4). 
 

Tabelul 5.12. Influenţa modului de răcire a chiller-ului asupra consumului de energie electrică 

Sistemul 
Scenariul 

1 2 3 4 

CTA+VCV 

Eel [kWh] 17,40 15,27 17,20 14,97 

ΔEel [%] 12,24 12,96 

COPsyst 1,93 2,20 1,95 2,24 

Variaţia COP [%] 12,3 12,9 

CTA 

Eel [kWh] 29,54 20,98 27,24 18,94 

ΔEel [%] 28,98 30,47 

COPsyst 1,14 1,60 1,23 1,77 

Variaţia COP [%] 28,8 30,5 

RC+VCV 

Eel [kWh] 8,21 5,28 7,84 4,72 

ΔEel [%] 35,84 39,79 

COPsyst 4,09 6,36 4,29 7,12 

Variaţia COP [%] 35,7 39,7 
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 Pulverizarea apei face ca temperatura medie a aerului exterior să coboare astfel 
încât condensarea agentului frigorific să se producă mult mai repede. 
 În Tabelul 5.13 se arată modificarea temperaturii aerului exterior te în urma 
pulverizării apei. 

Tabelul 5.13. Modificarea temperaturii aerului exterior te 
în urma pulverizării apei 

te [°C] 

înainte de  
pulverizare 

după  
pulverizare 

22,36 21,08 

23,48 21,2 

24,17 21,66 

25,08 21,96 

28,31 24,21 

28,35 24,17 

31,12 24,81 

33,22 26,22 

 

 Comparând datele din Tabelul 5.12 rezultă că dintre toate soluţiile analizate, 
sistemul RC+VCV cu chiller-ul răcit mixt şi temperatura apei răcite de 8°C (scenariul 
4) are consumul minim de energie electrică, de 4,72 kWh, economia maximă de 
energie de 39,79% şi COPsist maxim, de 7.12. Cu toate că rezultă o economie de 
energie de doar 12,96% pentru sistemul CTA+VCV, mai mică comparativ cu cea a 
sistemului CTA, egală cu 30,47%, primul sistem are un COPsist=2,24 superior faţă 
de COPsist=1,77 al sistemului CTA, deoarece consumul de energie este mai scăzut în 
primul caz. Aplicarea răcirii evaporative a chillerului îmbunătăţeşte COPsist cu 
12,24%, 28,8% şi 35,7% pentru sistemele CTA+VCV, CTA şi respectiv RC+VCV la 
temperatura apei răcite de 5 C şi respectiv cu 12,9%, 30,5% şi 39,7% la 
temperatura apei răcite de 8 C. 
 Deşi rezultatele experimentale (Tabelul 5.11 şi Tabelul 5.12) arată că sistemul 
RC+VCV are are cel mai mare COPsist egal cu 7.12 acest sistem nu este indicat în 
clădiri de birouri deoarece arhitectura clădirii este afectată de aplicarea pe faţade a 
numeroase grille de ventilare. Ca atare se recomandă utilizarea sistemului CTA+VCV 
cu chillerul răcit cu aer-apă şi temperatura apei răcite de 8 °C, având COPsist=2,24. 
Eficienţa energetică a acestui sistem a fost determinată în urma măsurării energiei 
termice de răcire Erac şi a energiei electrice totale consumate Eel, în funcţie de 
temperatura aerului exterior te şi redată în Tabelul 5.14. 

Tabelul 5.14. Eficienţa energetică a sistemului CTA+VCV 

Nr. 

crt. 

te 

[°C] 

Erac 

[kWh] 

Eel 

[kWh] 
COPsist EERsist 

1 26,76 1,13 0,89 1,27 4,34 

2 28,25 1,07 0,88 1,21 4,13 

3 30,34 1,34 0,98 1,37 4,68 

4 31,91 1,18 0,95 1,24 4,24 

5 33,09 1,00 0,87 1,14 3,90 

 Se observă că la o creştere cu aproximativ 7°C a temperaturii aerului exterior de 
la 26,76 °C la 33,09 °C, EERsist se reduce cu 10,13% de la 4,34 la 3,90. 
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5.5.3 Influenţa ventilării pe timp de noapte asupra consu-
mului electric 

 
 Răcirea folosind ventilarea pe timp de noapte poate fi realizată fie prin 
deschiderea ferestrelor fie prin pornirea sistemului de ventilare. Din motive de 
securitate nu a fost considerată opţiunea de deschidere a fereastrelor, ci s-a utilizat 
sistemul pentru ventilarea de noapte, cu un timp de funcţionare de 8 ore/noapte. În 
Tabelul 5.15 sunt prezentate valorile orare ale temperaturii aerului interior, exterior, 
medii de radiaţie şi operative în cazul folosirii sau nu a ventilării de noapte. 
 Din valoarea măsurată a temperaturii aerului cu ajutorul globului negru s-a 
determinat valoarea temperaturii medii de radiaţie tmr a aerului în încăpere, iar cu 
ajutorul relaţiei (6.23) s-a calculat valoarea temperaturii operative (de confort) tc. 
 S-a determinat şi diferenţa între tc şi valoarea maximă admisă a temperaturii 
interioare de 25,5 C pentru sezonul de vară în clădiri de birouri, conform 
standardului EN 15251 [36], înregistrându-se surplusul de grade orar şi total. 
 

Tabelul 5.15. Valorile temperaturilor orare cu şi fără ventilare de noapte 

Ventilare 
de noapte 

Temperatura 
[°C] 

Ora Surplus de 

grade 
[°C] 11 12 13 14 15 16 

inexistentă 

te 23,7 24,4 25,5 26,3 26,8 27,2  

ti 27,6 27,8 28,0 28,1 28,1 28,2  

tmr 28,0 28,2 28,4 28,4 28,3 28,3  

tc 27,8 28 28,2 28,2 28,2 28,2  

tc-25,5  2,3 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 15,6 

existentă 

ti 24,5 25,0 25,4 25,8 26,2 26,2  

tmr 24,1 24,4 24,8 25,0 25,2 25,4  

tc 24,3 24,7 25,1 25,4 25,7 25,8  

tc-25,5      0,2 0,3 0,5 

 
 În Tabelul 5.16 este calculată sarcina de răcire Qrac şi energia termică de răcire 
Erac pentru biroul considerat, corespunzătoare temperaturii aerului interior de 24°C 
şi respectiv 25°C, în intervalul orar 11:00 16:00. 
 

Tabelul 5.16. Sarcina de răcire şi energia termică de răcire  

în intervalul 11:00-16:00 

Ora 
te 

[°C] 

ti=25 °C ti=24 °C 

Qrac 

[kW] 

Erac 

[kWh] 

Qrac 

[kW] 

Erac 

[kWh] 

11 23,7 1,54 

8,49 

1,57 

8,71 

12 24,4 1,36 1,39 

13 25,5 1,36 1,40 

14 26,3 1,39 1,43 

15 26,8 1,41 1,45 

16 27,2 1,43 1,47 
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 Din datele obţinute în Tabelul 5.16 rezultă că energia termică necesară pentru 
răcirea spaţiului cu un grad Celsius este egală cu 0,22 kWh. 
 În cazul în care nu se foloseşte ventilarea de noapte energia termică necesară 
pentru răcirea surplusului de 15,6 C va fi de 3,43 kWh. Ştiind că chillerul are 
COP=2,4, rezultă că energia electrică consumată de chiller este de 1,43 kWh. 
 În cazul ventilării de noapte, energia termică necesară pentru răcirea surplusului 
de doar 0,5 C este de 0,11 kWh. Pentru aceeaşi valoare a COP-ului chiller-ului, 
rezultă energia electrică consumată de chiller de 0,04 kWh, la care se adaugă 
energia electrică consumată de motorul ventilatorului de refulare a aerului pe timp 
de noapte (la un debit de 712 m3/h) de 1,12 kWh, rezultând un consum electric 
total de 1,16 kWh. În acest caz se constată o scădere a consumului electric cu 18%, 
de la 1,43 kWh la 1,16 kWh. 
 
 

5.6 Controlul optim al consumului de energie 
 
 Având în vedere analizele energetice efectuate în subcapitolul 5.5 se impune 
dezvoltarea unei relaţii între energia electrică consumată de sistemul de ventilare/ 
climatizare şi parametrii interni şi externi monitorizaţi. 
 După determinarea acestei funcţii se poate interveni asupra unora dintre aceşti 
factori cu scopul optimizării consumului de energie electrică. 
 Se consideră o funcţie pătratică de variaţie a consumului de energie electrică cu 
patru variabile, coeficienţii acesteia fiind determinaţi prin regresie liniară pe baza 
măsurătorilor experimentale din Anexa 1.  
 Parametrii exteriori monitorizaţi, ca temperatura aerului exterior şi intensi-tatea 
radiaţiei solare, sunt consideraţi drept variabile necontrolabile. Temperatura apei 
răcite şi temperatura aerului interior sunt considerate ca variabile de control. 
 Folosirea acelor valori ale variabilelor controlate pentru care consumul de energie 
este minim conduce la controlul optim al sistemului.  
 Metode globale de optimizare a instalaţiilor de răcire folosind controlere electro-
nice au fost studiate de Sud [124], Lau [77] şi Johnson [70]. Studiile acestora au 
indicat economii importante, în comparaţie cu metodele tradiţionale de control.  
 Braun [16] a dezvoltat o metodologie pentru determinarea unei strategii de 
control optim al unui sistem de ventilare/climatizare, şi a arătat că se pot face 
economii de 10-20% prin aplicarea acesteia. Acesta a arătat faptul că energia 
consumată de o instalaţie de răcire poate fi reprezentată adecvat ca o funcţie 
pătratică de variabile de control continuu şi variabile necontrolate.  
 Pape şi alţii [95] au dezvoltat o funcţie generală empirică a costurilor controlului 
optimal pentru consumul total de energie al unei instalaţii de răcire. În lucrarea 
acestora, funcţia de cost depinde de două variabile de control (temperatura aerului 
refulat şi temperatura apei răcite) şi unele variabile necontrolate.  
 Ulleberg [128] a dezvoltat un controler al Sistemului de Management al Energiei 
pentru Clădiri (BMS). Analizând în timp real comportamentul sistemului de ventilare/ 
climatizare, controlerul acţionează pentru optimizarea consumului folosind controlul 
optim bazat pe temperatura aerului refulat şi temperatura apei răcite. Punctele de 
reglare pentru variabilele de control determină necesarul de energie pentru com-
ponente. Acestea sunt setate astfel încât consumul de energie al sistemului să fie 
redus, menţinând însă confortul în clădire.  
 În acest context, în lucrarea de faţă se dezvoltă un model matematic pentru 
funcţia de consum al energiei electrice al unui sistem de ventilare/climatizare depin-
zând de două variabile de control (temperatura apei răcite, temperatura aerului 
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interior) şi două variabile necontrolate (intensitatea radiaţiei solare, temperatura 
aerului exterior) considerate ca parametrii. Valorile calculate ale variabilelor de 
control care minimizează consumul energetic al instalaţiei de răcire depind de 
variabilele necontrolate. Valorile variabilelor necontrolate sunt măsurate în timp real 
de controler, rezultând valorile optime ale variabilelor de control. 
 

5.6.1 Modelul matematic al funcţiei consumului de energie 

electrică la control optimal  
 
 Consumul de energie electrică depinde de variabile controlate u, variabile necon-
trolate f şi variabile discrete M. Variabilele controlului discret M sunt acele reglaje 
care au setări discrete, cum ar fi viteza înaltă şi joasă a ventilatorului, numărul de 
chillere în funcţiune, şi numărul de ventilatoare sau de pompe care funcţionează.  
 Notând cu F funcţia de consum energetic, un model matematic al acesteia are 
următoarea expresie generală: 

 ),,( MfuFF  (5.4) 

 Modelul utilizat în continuare are forma: 

 ),,,( 2121 ffuuFF  (5.5) 

în care temperatura apei răcite (u1) şi temperatura aerului interior (u2) sunt cele 
care pot varia continuu în plaja de reglare, iar f1 şi f2 sunt intensitatea radiaţiei 
solare respectiv temperatura aerului exterior. În plus, fiecare dintre variabilele 
menţionate pot avea limite. Aceste restricţii trebuie să fie luate în considerare în 
procesul de optimizare.  
 Braun [16] a arătat că necesarul de energie pentru chillere, ventilatoare şi 
pompe poate fi exprimat în mod adecvat prin funcţii pătratice. Prin urmare, funcţia 
de consum energetic (5.5) are forma generală: 

 gF TTTTT
dfbufEufCfuAu  (5.6) 

unde A, C şi E sunt matrici simetrice, b şi d sunt vectori coeficienţi şi g un scalar. 
Echivalent, în cazul studiat, se poate scrie: 
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 Toţi coeficienţii din relaţia (5.7) se determină prin regresie liniară folosind datele 
din măsurătorile efectuate. Numărul total de coeficienţi posibili în funcţia pătratică 
(5.7) este [16]: 

 1
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)1(
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)1( 22
fuf

ff
fu

uu
uc NNN

NN
NN

NN
NN  (5.8) 

unde Nu este numărul de variabile de control şi Nf numărul de variabile necontrolate.  
 În acest studiu, Nu=2 (temperatura apei răcite u1 şi temperatura aerului interior 
u2) şi Nf=2 (temperatura aerului exterior f2 şi intensitatea radiţiei solare f1), astfel 
încât din (5.8) rezultă Nc=15 coeficienţi necunoscuţi. 
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 Folosind softuri specializate (Mathematica 6.0) şi datele din măsurători se obţine 
prin regresie liniară pătratică expresia funcţiei F.  
 Pentru a obţine minimul funcţiei F, se aplică teorema lui Fermat (derivatele 
parţiale calculate în punctul de extrem local sunt egale cu zero) şi condiţia ca 
matricea Hessiană să fie pozitiv definită.  
 În cazul funcţiei date de (5.6), considerând u ca variabilă şi f ca parametru, se 
obţine relaţia: 

 fEA
2

1
bA

2

1 11u  (5.9) 

 Relaţia (5.9) furnizează valorile variabilelor controlate ce optimizează F în cazul 
în care matricea A este pozitiv definită.  
 

5.6.2 Aplicaţie la sistemul de ventilare/climatizare CTA+VCV 
 
 Sistemul CTA+VCV realizează climatizarea încăperilor de birouri prin controlul 
turaţiei ventilatorului de refulare din CTA, a turaţiei ventilatoarelor aferente VCV-lor, 
a temperaturii apei răcite şi a temperaturii aerului refulat. Sistemul are două varia-
bile de control: temperatura apei răcite twr şi temperatura aerului interior ti. Variabi-
lele necontrolate importante sunt intensitatea radiaţiei solare I şi temperatura 
aerului exterior te. Analizând consumurile de energie pentru diferite valori ale 
intensităţii radiaţiei solare (u1) şi temperaturii exterioare (u2), rezultă că dintre cele 
două variabile o mai mare influenţă asupra consumului de energie electrică o are 
variabila necontrolată u1.  
 La început nu se cunosc valorile variabilelor controlului optim. Prin urmare, o 
gamă largă de variabilele controlate (ti, twr) şi de variabile necontrolate (te şi I) au 
fost folosite ca parametrii ai simulării. Variabilele necontrolate au inclus întreaga 
gamă de condiţii posibile. În etapa următoare, variabilele de control utilizate au fost 
ajustate pentru a fi în vecinătatea condiţiilor optime scontate. Aceşti paşi au fost 
repetaţi până când s-au găsit variabilele controlului optim.  
 Valorile celor două variabile controlabile sunt constrânse pentru a evita proble-
mele cu funcţionarea componentelor. Temperatura apei răcite este constrânsă între 
5 ºC şi 8 ºC pentru a oferi dezumidificare suficientă şi pentru a preveni îngheţarea în 
tuburile vaporizatorului. Temperatura aerului interior este constrânsă între 24 ºC şi 
25,5 °C, pentru a evita suprarăcirea sau supraîncălzirea în spaţiile condiţionate. 
 Puterea totală a sistemului nu este tocmai o funcţie pătratică a variabilelor con-
trolate şi necontrolate. Cu toate acestea, în apropierea condiţiilor optime, comporta-
mentul puterii sistemului poate fi foarte bine aproximat cu o funcţie pătratică. De 
aceea, pentru a obţine o ecuaţie precisă, este nevoie de date în apropierea condi-
ţiilor optime. După colectarea datelor suficiente în apropierea condiţiilor optime, a 
fost concepută o regresie pentru a obţine corelaţia pătratică pentru consum. 
 Considerând de exemplu un set de măsurători (pentru apă răcită la 5 oC) se 
obţine prin regresie liniară funcţia consumului de energie electrică de forma 
particulară: 

2
221

22212
2
1

12111
2
221

2
2

112121

306487,0861967,0

167955,00129064,030983,421719,1

0606274,000966411,008597,60484248,000605557,0

303137,0000211353,00483206,04298,30),,,(

uuu

ufufuu

ufufufff

fffffuuF

(5.10) 
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pentru care matricea hessiană H=2A este dată de relaţia:  

 
612974,0861967,0
861967,043439,2H  (5.11) 

 Se observă că acestă matrice este simetrică şi pozitiv definită deoarece 
h11=2,4349>0

 
şi det H=0749228>0. Acest lucru implică faptul că punctele critice u1 

şi u2, ale lui F, sunt puncte de minim. Pentru determinarea acestor puncte critice se 
rezolvă sistemul: 
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1

u

F
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F

 (5.12) 

cu necunoscutele u1 şi u2, obţinând: 

 
212

211

475967,00308171,000174,7

143625,000694186,00208281,0

ffu

ffu
 (5.13) 

 Aceste dependenţe sunt date în Fig. 5.17 şi Fig. 5.18. 
 

 
Fig. 5.17 Dependenţa lui u1 faţa de f1 şi f2 

 

 
Fig. 5.18 Dependenţa lui u2 faţa de f1 şi f2 
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 Înlocuind valorile variabilelor controlate u1 şi u2 date de (5.13) în relaţia (5.10), 
funcţia F devine: 

 
2
22

211
2

1

0128082,08741,0

00130056,00422479,00000460282,02783,15

ff

ffffF
 (5.14) 

şi reprezintă expresia consumului minim de energie, depinzând doar de parametrii 
necontrolaţi. 
 Reprezentarea grafică a lui F este dată în Fig.5.19. 

 
Fig. 5.19 Reprezentarea grafică a consumului de energie simulat în funcţie de f1 şi f2 

 Având la dispoziţie valorile pentru intensitatea radiaţiei solare f1 şi temperatura 
aerului exterior f2, cu formulele (5.13) şi (5.14) se obţin valorile optime pentru 
temperatura apei răcite din chiller u1 şi respectiv temperatura aerului interior u2, 
respectiv consumul minim de energie electrică în acele cazuri. De exemplu, dacă 
intensitatea radiaţiei solare este f1=140 W/m2, iar temperatura aerului exterior 
f2=29 °C, se estimează u1=5,11 °C, u2=25,12 °C şi F=0,968 kWh. 
 O direcţie de studiu este analiza impactului radiaţiei solare asupra consumului 
energetic când temperatura aerului exterior este constantă, pentru că la o variaţie 
mică a temperaturii aerului exterior este importantă intensitatea radiaţiei solare. În 
Fig. 5.20 este dată dependenţa consumului energetic estimat F faţă de intensitatea 
radiaţiei solare f1, la o temperatură a aerului exterior de 28 o C. 

 
Fig. 5.20 Variaţia consumului energetic în funcţie de intensitatea  

radiaţiei solare, pentru te=28 C 

BUPT



Controlul optim al consumului de energie   91 

 Consumul energetic total estimat al sistemului creşte aproximativ liniar cu mări-
rea intensităţii radiaţiei solare. Datele experimentale folosite în cadrul modelului de 
optimizare sunt sintetizate în Tabelul 5.17. 
 

Tabelul 5.17. Date experimentale 

u1  
[°C] 

u2  
[°C] 

f1  
[W/m2] 

f2  

[°C] 
F  

[kWh] 

5 24,00 137,13 26,00 0,98 

5 24,01 133,24 26,41 0,96 

5 24,02 128,22 26,49 0,94 

5 23,95 123,19 26,74 0,90 

5 25,00 145,20 28,60 1,00 

5 25,02 135,31 28,46 0,94 

5 25,07 125,43 28,77 0,92 

5 25,00 125,64 28,98 0,90 

5 24,99 125,85 29,95 0,91 

5 25,05 122,82 30,47 0,96 

5 25,05 119,78 30,76 0,92 

5 25,00 115,04 30,97 0,91 

 

 Cunoscând valorile variabilelor necontrolabile f1 şi f2, în Tabelul 5.18 sunt 
comparate valorile măsurate ale variabilelor controlabile u1 şi u2 cu valorile calculate 
ale acestora, cu ajutorul modelul matematic dezvoltat anterior. De asemenea, se 
realizează o comparaţie între consumul de energie electrică al sistemului de 
ventilare/climatizare măsurat cu cel calculat.  
 

Tabelul 5.18. Compararea valorilor u1, u2 şi F calculate şi măsurate 

f1  

[W/m2] 

f2  

[°C] 

u1 [°C] u2 [°C] F [kWh] 

Calculat Măsurat 
Difer. 

[%] 
Calculat Măsurat 

Difer. 

[%] 
Calculat Măsurat 

Difer. 

[%] 

145,2 28,6 5,09 5 1,77 25,09 25,00 0,36 0,99 1,00 1,00 

135,31 28,46 5,01 5 0,20 24,72 25,02 1,19 0,91 0,94 3,19 

125,64 28,98 5,01 5 0,20 24,67 25,00 1,32 0,86 0,90 4,44 

125,85 29,95 5,15 5 2,91 25,14 24,99 0,60 0,90 0,91 1,09 

122,82 30,47 5,21 5 4,03 25,29 25,05 0,95 0,91 0,96 5,20 

119,78 30,76 5,23 5 4,40 25,33 25,05 1,11 0,90 0,92 2,17 

115,04 30,97 5,23 5 4,40 25,29 25,00 1,16 0,87 0,91 4,39 

 

 Comparând rezultatele obţinute prin calcul cu valorile măsurate se observă o 
diferenţă foarte mică între acestea de doar 0,20...5,20%. Acest fapt conduce la 
validarea experimentală a modelului de optimizare propus. 
 Modelul propus se poate folosi în practică prin implementarea în controlere 
electronice programabile. O variantă simplă ar fi introducerea funcţiilor care definesc 
variabilele controlabile u1 şi u2, acestea depinzând de variabilele necontrolabile f1 şi 
f2. Senzorii controler-ului măsoară valorile lui f1 şi f2, după care folosind funcţiile 
introduse, calculează u1 şi u2 rezultând decizia de control optim.  
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CAP. 6 EVALUAREA CONFORTULUI TERMIC ŞI 
OLFACTIV ŞI VERIFICAREA CALITĂŢII  

AERULUI INTERIOR 
 
 

6.1 Consideraţii generale 
 
 Majoritatea oamenilor desfăşoară 85−90% din viaţă în clădiri, iar mai mult de 
60% din forţa de muncă lucrează în birouri [81, 126], care trebuie să satisfacă 
cerinţelor obiective şi subiective legate de funcţiile vitale ale ocupanţilor. De aceea 
spaţiile închise trebuie să asigure posibilitatea efectuării cu eficienţă maximă atât a 
muncii fizice cât şi a celei intelectuale, precum şi a unor activităţi de recreere, 
odihnă şi somn în condiţii optime. Realizarea acestor condiţii depinde de foarte mulţi 
factori, care influenţează hotărâtor senzaţia resimţită de confort, capacitatea de 
muncă şi regenerare a omului. 
 Comisia Europeană a estimat că energia utilizată în clădirile rezidenţiale se poate 
reduce cu 27%, iar în clădirile comerciale cu 30%, cu măsuri eficiente din punct de 
vedere al costului, care să nu deterioreze calitatea aerului interior şi să nu dăuneze 
ocupanţilor şi componentelor clădirilor [118]. Termenul „interior” este utilizat în lite-
ratură cu referire la o varietate de medii, incluzând case, spaţii de lucru şi clădiri cu 
diverse destinaţii. 
 Consumul de energie al clădirilor depinde semnificativ de criteriile utilizate pentru 
mediul interior (temperatură, ventilare şi iluminat) precum şi de proiectarea şi 
exploatarea acestora. De asemenea, mediul interior afectează sănătatea, productivi-
tatea şi confortul ocupanţilor. Astfel, reducerea ratei de ventilare pentru conservarea 
energiei împreună cu utilizarea materialelor sintetice în clădiri au condus la sporirea 
problemelor de sănătate ale ocupanţilor clădirilor [121]. Un studiu recent [91] a ară-
tat că de cele mai multe ori se înregistrează costuri mult mai mari pentru un micro-
climat interior necorespunzător decât pentru energia utilizată în aceeaşi clădire. 
 Microclimatul interior al unei clădiri trebuie să fie rezultatul unui calcul de 
optimizare multicriterială, având în vedere confortul tehnic şi psihologic şi economia 
de energie. 
 Noţiunea de confort tehnic sau ambiental (calitatea mediului interior) cuprinde 
toţi parametrii realizaţi şi controlaţi cu instalaţii, care acţionează asupra simţurilor 
ocupanţilor. Acesta include confortul termic, acustic, olfactiv, vizual şi ergonomic. 
Corespunzător următoarelor procentaje de nemulţumiţi cu confortul asigurat: 10%, 
20%, 30%, spaţiile închise se clasifică în patru categorii: A, B, C şi D, conform 
standardului CEN 1752 sau I, II, III şi IV, conform standardului EN 15251. 
 Confortul subiectiv al persoanelor dintr-un spaţiu închis depinde de foarte mulţi 
factori: temperatură, umiditate şi circulaţie a aerului; miros şi respiraţie; pipăit şi 
atingere; factori acustici; văz şi efecte ale culorilor; vibraţii şi mişcări ale clădirii; 
factori speciali (aporturi solare, ionizaţie); factori de siguranţă; factori legaţi de 
programul zilnic; pericole neprevăzute; factori economici. 
 Evaluarea calităţii mediului interior joacă un rol important, complementar cu 
certificarea calităţii energetice a clădirilor. 
 În general, trebuie să fie utilizate criterii stabilite la nivel naţional pentru 
proiectarea sistemelor de încălzire şi ventilare, dar în cazul în care nu există 
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reglementări naţionale standardele internaţionale dau valori pentru parametrii 
confortului termic şi olfactiv în anexe informative. Criteriile recomandate sunt date 
pentru confortul termic general, bazat pe indicii PMV (predicted mean vote) − PPD 
(predicted percent of dissatisfied) sau temperatura operativă şi pentru parametrii de 
confort termic local, cum sunt gradientul vertical de temperatură, asimetria 
temperaturii radiante, curentul de aer şi temperaturile suprafeţelor. Astfel de 
informaţii pot fi găsite în standarde şi ghiduri. Cele mai utilizate standarde 
internaţionale pentru confortul ambiental (confortul termic, acustic şi calitatea 
aerului interior) sunt CEN CR 1752 [20], EN ISO 7730 [39], ASHRAE 55 [7] şi 
ASHRAE 62.1 [8]. 
 Recent a fost dezvoltat Standardul European EN 15251 [36] cu scopul specificării 
parametrilor de mediu şi criteriilor pentru atingerea performanţei energetice a 
clădirilor indicate de Directiva Europeană 2002/91/EC [135]. 
 
 

6.2 Evaluarea confortului termic 
 
 Apariţia senzaţiei subiective de confort termic este determinată hotărâtor de 
următorii parametri [108, 114]: temperatura aerului interior (ti); temperatura medie 
de radiaţie (tmr) a suprafeţelor delimitatoare; umiditatea relativă a aerului interior 
(ϕi); presiunea parţială a vaporilor de apă în aer (pa); viteza aerului interior (vi); 
rezistenţa termică a îmbrăcăminţii (Rh sau Rcl) şi influenţa acesteia asupra 
evaporării; producţia de căldură a corpului uman şi termoreglarea. Primii patru sunt 
parametrii fizici, iar ceilalţi doi sunt parametrii externi legaţi de capacitatea de 
acomodare a corpului uman în vederea menţinerii echilibrului termic. Factorii de 
bază care influenţează echilibrul termic al corpului uman sunt: 
 − căldura produsă de corp, care depinde în primul rând de nivelul activităţii 
depuse, dar este influenţată şi de vârstă, sex etc. 
 − căldura cedată de corp, care depinde de îmbrăcăminte, dar şi de ceilalţi 
parametri enumeraţi anterior. 
 În general, confortul apare atunci când temperatura corpului este ţinută în 
intervale înguste, hidratarea pielii este redusă, iar efortul fiziologic de reglare este 
minimizat. Surprinzător, deşi clima, condiţiile de trai şi culturile diferă pe scară largă 
în întreaga lume, temperatura pe care oamenii o aleg pentru confort în condiţii 
similare de îmbrăcăminte, activitate, umiditate şi mişcare a aerului s-a dovedit a fi 
foarte asemănătoare [18, 28, 45]. 
 Senzaţia de confort termic este acea stare conştientă care exprimă satisfacţie 
(mulţumire) faţă de ambientul termic existent (lipsa senzaţiei de cald sau rece). În 
vederea evaluării senzaţiei de confort termic se utilizează scara subiectivă de confort 
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engi-
neers) cu şapte nivele [5]: +3 (foarte cald); +2 (cald); +1 (uşor cald); 0 (neutru); 
−1 (răcoare); −2 (rece); −3 (frig). 
 Este de preferat ca atingerea confortului termic să se facă cu consum minim de 
energie [25]. Rezistenţa termică a îmbrăcăminţii este parametrul cel mai uşor de 
modificat pentru menţinerea confortului termic [57]. Mişcarea aerului în jurul 
corpului poate, de asemenea, influenţa confortul pentru că determină schimbul 
convectiv de căldură al corpului şi influenţează capacitatea de evaporare a apei în 
aer. Vitezele mari de mişcare a aerului determină creşterea vitezei de evaporare a 
transpiraţiei consecutiv cu apariţia senzaţiei de rece şi, în plus, reduce efectul 
negativ al umidităţii ridicate [64]. 
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 Evaluarea nivelului de confort printr-un indicator global sau o formulă generală 
care să cuprindă, într-o formă accesibilă, influenţa tuturor factorilor de confort nu s-
a obţinut până în prezent. Ca urmare, aprecierea confortului se face fie prin 
măsurarea directă a fiecărui parametru de microclimat, fie prin intermediul unor 
mărimi complexe (indici de confort), care cuprind influenţa combinată a unora din 
factorii de mediu implicaţi. 
 Fanger [48] grupează indicii de confort stabiliţi până în prezent, în ordinea 
evoluţiilor lor, după cum urmează: – indici de evaluare a stresului termic în condiţii 
extreme de mediu; – indici care includ efectul mai multor parametri ai mediului; – 
indicii PMV (opţiunea medie previzibilă de confort termic) şi PPD (procentajul 
previzibil de insatisfacţie termică). 
 

6.2.1 Ecuaţia de bilanţ termic al corpului uman 
 
 Căldura produsă de corpul uman este disipată în mediul ambiant, sau provoacă o 
schimbare a temperaturii corpului. Temperatura corpului este de aproximativ 37 °C, 
în timp ce temperatura pielii poate varia între 31 °C şi 34 °C în condiţii de confort 
termic. Variaţii apar în timp în funcţie de acoperirea cu haine şi circulaţia sângelui. 
Există un schimb continuu de căldură din interiorul corpului la suprafaţa pielii, de 
unde este disipată către mediul ambiant prin: convecţie, radiaţie, conducţie şi 
evaporare. 
 Modelul de calcul al transferului de căldură de la corpul uman la mediul încon-
jurător este similar cu cel utilizat în studiul acestui fenomen pentru corpurile fizice. 
Mărimile care intervin în ecuaţia de bilanţ termic depind de parametrii microcli-
matului interior, temperatura corpului uman şi gradul de acoperire al corpului uman. 
 Ţinând seama de modelul interacţiunii termice între corpul uman şi mediu (Fig. 
6.1) se poate scrie următoarea ecuaţie de bilanţ termic: 

 ( )resresi ECERCQWM ++++==− )(  (6.1) 

 
Fig. 6.1 Interacţiunea termică între corpul uman şi mediul ambiant 
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în care: M este energia metabolică produsă de corpul uman în unitatea de timp, 
putând varia de la 45 W/m2 de suprafaţă a corpului pentru un om odihnit, până la 
500 W/m2 la un om alergând; W – fluxul de energie consumat pentru efectuarea 
unui lucru mecanic de către om (egal cu zero pentru majoritatea activităţilor); Qi – 
fluxul de energie internă; C, R – fluxul de căldură sensibilă cedată de corpul uman 
prin convecţie şi radiaţie; E – fluxul de căldură latentă cedată prin difuzia vaporilor 
de apă şi evaporarea transpiraţiei de la suprafaţa pielii; Cres – fluxul de căldură 
sensibilă pierdută prin respiraţie; Eres – fluxul de căldură latentă pierdută prin 
respiraţie. 
 Toţi termenii în ecuaţia de bază a bilanţului termic sunt exprimaţi pentru aria uni-
tară a suprafeţei corpului uman rămas neacoperit. 
 

6.2.2 Schimbul de căldură cu mediul ambiant 
 

6.2.2.1 Căldura sensibilă 
 
 Căldura sensibilă transferată prin îmbrăcăminte de la nivelul pielii corpului uman 
spre mediul înconjurător prin convecţie este dată de relaţia (6.2), iar căldura 
sensibilă cedată de corpul uman prin radiaţie se exprimă cu ajutorul relaţiei Stefan-
Boltzmann (6.3): 

 ( )ihccl ttfC −= α  (6.2) 

 ( ) ( )[ ]448 2732731096,3 +−+⋅= −
mrhcl ttfR  (6.3) 

unde: 

 
D

h
cl

A

A
f =  (6.4) 

 725,0425,0202,0 hmAD =  (6.5) 

în care: ti este temperatura aerului interior; th – temperatura la suprafaţa exterioară 
a îmbrăcăminţii; tmr – temperatura medie de radiaţie; αc – coeficientul de transfer 
termic convectiv de la suprafaţa îmbrăcăminţii la mediul ambiant; Ah – aria 
suprafeţei corpului uman îmbrăcat; AD – aria suprafeţei corpului uman rămas 
neacoperit [31]; m – masa corpului uman; h – înălţimea corpului uman. 
 Căldură sensibilă (C+R) este transmisă prin conducţie de la nivelul pielii la supra-
faţa exterioară a îmbrăcăminţii persoanei considerate: 

 
h

hp
s

R

tt
QRC

−
==+  (6.6) 

unde: 

 clh RR 155,0=  (6.7) 

 )(032,07,35 WMtp −−=  (6.8) 

în care: Qs
 este căldura sensibilă transferată prin conducţie de la nivelul pielii la 

suprafaţa exterioară a îmbrăcăminţii; Rh – rezistenţa la transfer termic a îmbrăcă-
minţii, în (m2⋅K)/W; Rcl − rezistenţa la transfer termic a îmbrăcăminţii, în clo; tp – 
temperatura pielii corpului uman. 
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6.2.2.2 Căldura latentă 

 
 Căldura latentă pierdută prin evaporare poate fi calculată cu relaţia: 

 trd EEE +=  (6.9) 

unde: 

 ( )apd ptE −−= 3,2592,135,0  (6.10) 

 )58(42,0 −−= WMEtr  (6.11) 

în care: Ed este fluxul de căldură pierdut prin difuzia vaporilor de apă prin piele; Etr − 
fluxul de căldură pierdut prin evaporarea transpiraţiei de pe suprafaţa pielii; pa – 
presiunea parţială a vaporilor de apă din aerul interior. 
 

6.2.2.3 Căldura transmisă prin transpiraţie 
 
 Prin respiraţie corpul uman cedează căldură, sub formă sensibilă şi latentă spre 
mediul ambiant, datorită faptului că omul inspiră aerul la parametrii microclimatului 
interior şi îl expiră la parametrii apropiaţi de saturaţie. În general, la activităţi 
normale, pentru ti=20 oC, căldura pierdută la nivelul căilor respiratorii prin convecţie 
şi prin evaporare are valori de 2-5 W/m2. 
 Căldura sensibilă Cres şi latentă Eres schimbată prin respiraţie cu mediul ambiant 
poate fi exprimată cu ajutorul relaţiilor: 

 
( )
D

iexpires
res

A

ttcm
C

−
=  (6.12) 

 
( )
D

iexinsres
res

A

xxim
E

−
=  (6.13) 

în care: mres este debitul de aer respirat; cpi – căldura specifică la presiune 
constantă a aerului interior; tex – temperatura aerului expirat; iins – entalpia aerului 
inspirat; xex – umiditatea absolută a aerului expirat; xi – umiditatea absolută a 
aerului din mediul ambiant. 
 Debitul de aer respirat se determină cu relaţia: 

 Mkm resres =  (6.14) 

în care kres este o constantă pentru respiraţie, egală cu 2,58 kg⋅m2/MJ. 
 Starea aerului expirat este apropiată de starea de saturaţie, având o tempe-
ratură aproximativ egală cu cea a corpului uman. Temperatura tex şi diferenţa de 
umidităţi absolute xex−xi se calculează cu relaţiile: 

 iiex xtt 32066,06,32 ++=  (6.15) 

 iiiex xtxx 80,0000065,00277,0 −+=−  (6.16) 

unde: 
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aB

a
i

pp

p
x

−
=

622,0
 (6.17) 

în care: pB este presiunea barometrică a aerului umed; pa – presiunea parţială a 
vaporilor de apă din aerul interior. 
 Valoarea fluxului de căldură pierdut prin respiraţie se poate determina cu relaţia: 

 ( ) ( )siresres pMtMEC −⋅+−=+ − 58701073,1340014,0 5  (6.18) 

în care ps este presiunea la saturaţie a vaporilor de apă din aerul interior la tempe-
ratura punctului de rouă al acestuia. 
 

6.2.3 Termoreglarea corpului uman 
 
 Schimbul de căldură între corp şi mediul ambiant este continuu şi dinamic. Dacă 
temperatura corpului are tendinţă de a urca sau coborî, reacţia organismului este de 
a încerca să restaureze echilibrul termic şi să menţină temperatura internă optimă a 
corpului. Reacţia poate fi de natură comportamentală (să se îmbrace sau să-şi 
schimbe postura) sau fiziologică (să modifice starea fiziologică a corpului). 
 Reacţia fiziologică a corpului este determinată de un sistem de control termore-
gulator cu un centru de comandă situat la nivelul creierului în hipotalamus. Senzorii 
de temperatură a corpului (pielea, interiorul corpului, sistemul nervos) furnizează 
infor-maţii la centrul de comandă. Atunci când temperatura devine prea ridicată, 
sângele este trimis spre piele (vasodilataţie cutanată) şi pierderea de căldură creşte, 
producându-se transpiraţia. În mod invers, atunci când temperatura devine prea 
mică, sângele se retrage din piele (vasoconstricţie cutanată) şi căldura metabolică 
produsă se măreşte (frisoanele). 
 În consecinţă, sistemul de termoreglare a corpului are un rol determinant în 
reacţia corpului uman în mediul ambiant şi, deci, în principiile de evaluare a ambian-
ţelor calde, moderate şi reci. 
 

6.2.4 Modele de evaluare a confortului termic 
 

6.2.4.1 Indici de evaluare a stresului termic în condiţii extreme de 
mediu 

 
 Parametrii derivaţi ai confortului termic sunt folosiţi pentru a defini direct un 
indice empiric de confort fără a folosi o metodă de calcul bazată pe stabilirea bilan-
ţului termic şi a efortului fiziologic. Un indice de mediu combină doi sau mai mulţi 
parametri într-o singură variabilă. 
 Cu ajutorul indicilor de evaluare a stresului termic se pot stabili limitele de sigu-
ranţă şi timpul de toleranţă pentru industrii unde activitatea se desfăşoară în medii 
cu temperaturi înalte. 
 În această categorie se înscriu: indicele P4SR (McArdl); indicele de stres termic 
ITS; indicele efectului fiziologic (Robinson); raportul de acceptabilitate termic 
(Ionodes); indicele WBGT (Yaglou şi Missenard); nomogramele lui Vogt şi Metz etc. 
 Indicele de stres termic este standardizat pe plan internaţional prin norma ISO 
7243, codificat WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – temperatura bulbului umed al 
unui termometru de construcţie specială) şi dat de relaţiile: 
 − pentru interior şi exterior fără radiaţie solară: 

 gu ttWBGT 3,07,0 +=  (6.19) 
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 − pentru exterior cu radiaţie solară: 

 asgu tttWBGT 1,02,07,0 ++=  (6.20) 

în care tu este temperatura termometrului umed; tg – temperatura globului negru; 
tas – temperatura aerului sub încărcare termică solară. 
 Indicele WBGT este măsurat cu ajutorul unui dispozitiv simplu de trei elemente 
de temperatură: 
 − temperatura bulbului umed (tu), măsurată cu un termometru al cărui bulb este 
înfăşurat cu o pânză umedă. Este definită ca fiind temperatura de saturaţie adia-
batică şi izobară a aerului umed. Termometrul pentru măsurarea temperaturii 
bulbului umed la fel ca şi termometrul globului negru nu este protejat de vânt sau 
de radiaţii. Acest termometru reprezintă efectul integrat al umidităţii, vitezei aerului 
şi al temperaturii medii de radiaţie; 
 − temperatura globului negru (tg), poate fi măsurată cu un termometru cu mer-
cur, termorezistenţă sau termocuplu sferic amplasate în centrul unei sfere de diame-
trul φ150 mm, acoperit cu vopsea neagră (globtermometru). Temperatura globului 
negru reprezintă efectele integrate ale radiaţiei şi vitezei aerului; 
 − temperatura aerului (tas), măsurată cu un termometru al cărui bulb este pro-
tejat împotriva radiaţiilor solare cu un ecran. Aceasta este în mod normal, tempe-
ratura standard cotată în observaţiile meteorologice şi în previziuni. 
 

6.2.4.2 Indici care includ efectul mai multor parametri ai mediului 
ambiant 

 
 Temperatura rezultantă (operativă), stabilită de Missenard în Franţa, repre-
zintă temperatura unui mediu uniform, cu aer liniştit în care temperatura aerului 
este egală cu temperatura medie de radiaţie şi care produce o senzaţie echivalentă 
ca şi mediul existent. 
 Temperatura rezultantă (operativă) tR se bazează pe schimbul de căldură prin ra-
diaţie şi convecţie între corpul uman şi mediul ambiant, iar ecuaţia acestei tem-
peraturi este: 

 ( ) imr
cr

icmrr
R tt

tt
t 00 ω1ω −+=

+
+

=
αα
αα  (6.21) 

în care: tmr este temperatura medie de radiaţie; ti − temperatura aerului interior; αr 
− coeficientul de transfer termic prin radiaţie; αc − coeficientul de transfer termic 
prin convecţie; ω0 − factor al umidităţii pielii, dat de relaţia: 

 
cr

r

αα
α
+

=0ω  (6.22) 

 Dacă viteza aerului interior vi<0,4 m/s şi temperatura medie de radiaţie tmr<50 
°C, atunci conform [66] temperatura operativă se poate aproxima cu relaţia:  

 
2

imr
R

tt
t

+=  (6.23) 

 Diagrama din Fig. 6.2 permite determinarea temperaturii rezultante tR în funcţie 
de temperatura termometrului umed tu şi uscat ti şi viteza aerului vi. De exemplu, 
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pentru temperatura bulbului uscat egală cu 35 °C, temperatura bulbului umed egală 
cu 30 °C şi o viteză a aerului de 1 m/s se obţine o temperatură rezultantă de 32 °C. 
 

 
Fig. 6.2 Temperatura rezultantă în funcţie de temperatura termometrului  

umed şi uscat şi de viteza aerului 
 
 Temperatura efectivă tE stabilită de Houghten şi Yaglou [65], se defineşte ca 
fiind indicele care include într-o singură valoare efectul temperaturii măsurate cu 
termometrul cu bulb uscat, a umidităţii şi mişcării aerului şi care produce senzaţia 
de cald sau de rece resimţită de corpul uman. Aceasta are următoarea expresie 
matematică: 

 ( )
Etsa

c

ev
vpRE ppitt ,5,0−+=

α
αϕ  (6.24) 

în care: tR este temperatura operativă; ϕp − umiditatea pielii; iv − indice de permea-
bilitate la vapori, luând valori de la 0  până la 1; αev − coeficientul de transfer termic 
prin evaporare; αc − coeficientul de transfer termic prin convecţie; pa − presiunea 
parţială a vaporilor de apă din aerul interior; 

Etsp , − presiunea de saturaţie a 

vaporilor, la temperatura efectivă. 
 Deoarece temperatura efectivă tE depinde de rezistenţa termică a îmbrăcăminţii 
Rcl şi intensitatea activităţii iM este imposibil de a realiza o diagramă generalizată. Se 
defineşte temperatura efectivă standard (TES) folosind un set de condiţii reprezen-
tative pentru mediul interior: Rcl=0,6 clo; iM=1,0 met; vi<0,2 m/s şi tmr egală cu 
temperatura bulbului umed (°C). 
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 Zonele de confort sunt detaliate în Fig. 6.3 în funcţie de temperatura efectivă tE, 
conform normelor ASHRAE [7]. 

 
a) Efectul condiţiilor asupra tE şi toh 

 
b) Efectul condiţiilor asupra ϕp 

Fig. 6.3 Temperatura efectivă tE şi umiditatea pielii ϕp 

 La o umiditate a pielii scăzută, umiditatea aerului are o influenţă mică şi liniile de 
temperatură efectivă constante sunt aproape verticale. La fel cum umiditatea pielii 
creşte cu umiditatea aerului şi/sau stresul termic, liniile de temperatură efectivă 
constantă devin mai orizontale şi influenţa umidităţii este mult mai pronunţată. 
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 Rydberg şi Norbach au propus o relaţie pentru determinarea temperaturii efective 
a aerului în mişcare bazată pe influenţa temperaturii şi vitezei aerului, de forma: 

 ( )15,066,7 −−= iiE vtt  (6.25) 

în care: ti este temperatura aerului interior; vi – viteza aerului. 
 Pentru viteze mici ale curenţilor de aer (vi<0,15 m/s) temperatura efectivă se 
calculează cu relaţia [83]: 

 47,619,0492,0 ++= aiE ptt  (6.26) 

în care: ti este temperatura aerului interior; pa − presiunea parţială a vaporilor de 
apă din aerul interior. 

 Temperatura operativă umedă toh este temperatura unui mediu uniform 
(considerat o incintă imaginară neagră) cu o umiditate relativă φi=100% în care un 
obiect umed sau o persoană poate ceda prin radiaţie, convecţie şi evaporare aceeaşi 
căldură ca într-un mediu ambiental real. 
 Acest indice este definit matematic prin ecuaţia: 

 ( )ohsa
c

ev
vpRoh ppitt ,−+=

α
αϕ  (6.27) 

în care: tR este temperatura rezultantă (operativă); ϕp − umiditatea relativă a pielii; 
iv − indicele de permeabilitate la vapori; αev − coeficientul de transfer termic prin 
evaporare; αc − coeficientul de transfer termic prin convecţie; pa − presiunea parţială 
a vaporilor la temperatura aerului interior; ps,oh  − presiunea de saturaţie a vaporilor 
la temperatura toh. 
 Definirea temperaturii operative umede se face aproximativ la fel ca şi tempe-
ratura efectivă tE, singura diferenţă fiind aceea că umiditatea relativă φi=100%. 
Figura 4.3 indică faptul că dreptele de tE constant sunt şi drepte de toh constant. 
Totuşi valorile acestor doi indici diferă pe aceeaşi pantă pentru un mediu dat. 

 Temperatura echivalentă tech se defineşte ca fiind temperatura aerului într-o 
incintă în care vi=0 m/s şi ti=tmr şi unde un cilindru negru cu înălţimea de 558 mm şi 
diametrul de 190 mm pierde aceeaşi cantitate de căldură ca şi în mediul ambiant în 
condiţii echivalente. Suprafaţa cilindrului este menţinută la o temperatură egală cu 
temperatura corpului uman prin înregistrarea şi compensarea energiei consumate în 
timpul schimbului de căldură cu mediul. 
 Bedford [15] a stabilit pentru calculul temperaturii echivalente tech, în °C, urmă-
toarea relaţie: 

 ( )iimriech tvttt −−+= 8,37205,0478,0522,0  (6.28) 

în care: ti este temperatura aerului interior, în °C; tmr – temperatura medie de 
radiaţie, în °C; vi – viteza aerului, în m/s. 

 Indicele de confort termic. Van Zuilen a dezvoltat o formulă în care patru 
dintre factorii confortului termic (temperatura aerului, temperatura medie de 
radiaţie, viteza aerului, umiditatea absolută a aerului) sunt incluşi sub forma unui 
indice numeric B, ce se determină cu relaţia [104]: 

 ( ) ( ) iiimriZZ txttCB ν−−+++= 8,371,01,025,0  (6.29) 

în care: ti este temperatura aerului interior, în °C; tmr – temperatura medie de radi-
aţie, în °C; xi – umiditatea absolută a aerului interior, în g/kg; vi – viteza aerului in-
terior, în m/s; CZ – constantă cu valorile: –9,2 (pentru iarnă) şi –10,6 (pentru vară). 
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 Confortul termic realizat în încăpere este apreciat prin valorile indicelui BZ pe o 
scală cu 7 nivele, prezentate în Tabelul 6.1. 

Tabelul 6.1. Aprecierea confortul termic pe baza indicelui B 

Indicele BZ Senzaţia termică 
BZ = −3…−2 disconfort termic (frig) 
BZ = +1…+2 confort termic (mulţumitoare) 
BZ = +2…+3 disconfort termic (prea cald) 
BZ = 0 confort termic optim 

 Ca urmare a celor prezentate, se consideră că indicele de confort termic repre-
zintă indicatorul care caracterizează cel mai corect şi complet o ambianţă termică, 
luând în considerare influenţa tuturor factorilor subiectivi şi obiectivi. 
 

6.2.4.3 Modelul PMV−−−−PPD 
 
 Preliminarii. Cea de a treia categorie a indicilor de confort este constituită din 
indici prin care se poate prevedea senzaţia termic resimţită de un subiect, pentru 
orice combinaţie între cei patru parametri microclimatici (ti, tmr, ϕi, vi) şi orice nivel 
de activitate şi îmbrăcăminte. 
 Senzaţia termică previzibilă a corpului în ansamblu se evaluează prin indicele 
PMV numai pentru valori cuprinse între +2 şi –2. Gradul de disconfort (insatisfacţie 
termică) se evaluează prin indicele PPD. 
 Pentru evaluarea confortului termic general într-o încăpere se recomandă 
modelul PMV−PPD sau temperatura operativă, iar verificarea se poate face pentru 
parametrii confortului termic local: diferenţa de temperatură pe verticală, tempe-
ratura suprafeţelor considerate şi radiaţia asimetrică, ce apare în cazul în care 
temperatura elementelor de construcţie este cu mult diferită de temperatura medie 
de radiaţie. 
 În studii recente [110, 115] s-a dezvoltat un model de evaluare şi verificare a 
confortului termic în clădiri pe baza Standardului European CEN 1752. 
 Modelul matematic. Se defineşte randamentul mecanic al corpului uman prin 
relaţia: 

 
M

W
=η  (6.30) 

în care: M este energia metabolică produsă de corpul uman în unitatea de timp; W – 
fluxul de energie consumat pentru efectuarea unui lucru mecanic de către om. 
 Condiţia de echilibru termic a corpului uman (6.1) se pune sub forma: 

 ( ) )( RCECEWMQ resresac +−+−−−=  (6.31) 

în care Qac este căldura acumulată în corpul uman. 
 Dacă Qac = 0, confortul termic resimţit de om este plăcut (corespunzător). Atunci 
când Qac > 0, temperatura corpului creşte şi persoana va avea senzaţie de cald, iar 
dacă Qac < 0, temperatura corpului scade şi persoana va avea senzaţie de rece. 
 Scriind ecuaţia de echilibru termic (6.31), pentru Qac= 0, sub forma: 

 ( ) RCQECEWM sresres +==+−−−  (6.32) 

şi explicitând termenii din componenţa acesteia cu ajutorul relaţiilor (6.2), (6.3), 
(6.6), (6.9) şi (6.18), se obţine ecuaţia de confort termic: 
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 ( ) ( )[ ] ( )[ ] −−−−−−−−− 58η142,0η1061,04335,0η1 MpMM a  

 ( ) ( ) ( )
=

−−−
=−−−−

cl

h
ai

R

tM
pMtM

155,0
η1032,07,35

440023,0340014,0  

 ( ) ( ) ( )[ ]448 2732731096,3 +−+⋅+−= −
mrhclihccl ttfttf α  (6.33) 

în care: Qs este căldura transferată prin conducţie de la nivelul pielii la suprafaţa 
exte-rioară a îmbrăcăminţii; pa − presiunea parţială a vaporilor de apă din aerul 
interior; th − temperatura la suprafaţa exterioară a îmbrăcăminţii; fcl − raportul între 
suprafaţa corpului îmbrăcat şi suprafaţa corpului rămas neacoperit; αc − coeficientul 
de schimb termic convectiv. 
 Considerând constanţi unii parametri din ecuaţia (6.33), în urma rezolvării 
acesteia şi a reprezentării grafice a soluţiilor se obţin diagramele de confort. 
 Substituind ecuaţia confortului termic (6.33) în expresia indicelui PMV stabilit de 
Fanger [48], se obţine valoarea previzibilă a confortului termic, pentru un anumit 
punct al încăperii: 

( )[ ] ( ) ( )[ ]{ −−−−−−+−= apMMM η1061,04335,0η1032,0042,0exp352,0PMV  

  ( )[ ] ( ) ( ) −−−−−−−− ia tMpMM 340014,0440023,058η142,0  

 ( ) ( ) ( )[ ]}448 2732731096,3 +−+⋅−−− −
mrhclihccl ttfttf α  (6.34) 

 Indicele PMV are valoarea optimă egală cu zero, dar conform prescripţiilor 
ISO−7730 se consideră că domeniul de confort termic corespunde valorilor cuprinse 
între –0,5 şi +0,5. În diagrama din Fig. 6.4, valabilă pentru ϕi=50%, se prezintă 
valorile temperaturii optime resimţite (de confort) tc (corespunzătoare indicelui PMV 
= 0), în corelaţie cu rezistenţa termică a îmbrăcăminţii (Rcl sau Rh), intensitatea 
muncii iM şi energia metabolică M. 

 
Fig. 6.4 Temperatura optimă resimţită în funcţie 

de îmbrăcăminte şi activitate 

 În Tabelul 6.2 se prezintă valorile optime ale temperaturii de confort, pentru 
perioada de vară şi iarnă, în funcţie de destinaţia încăperii, rezistenţa termică a 
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îmbrăcăminţii Rcl, intensitatea activităţii iM, densitatea persoanelor şi categoria 
clădirii, conform Standardelor Europene CEN 1752 şi ISO 7730. 

Tabelul 6.2. Valori optime ale temperaturii de confort tc 

Destinaţia 
încăperii 

Rcl [clo] iM 

[met] 

Nr. pers./. 
/m2 pard. 

Categoria 
încăperii 

tc [oC] 
Vara Iarna Vara Iarna 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Birouri mici 0,5 1,0 1,2 0,10 

A 24,5±0,5 22,0±1,0 
B 24,5±1,5 22,0±2,0 
C 24,5±2,5 22,0±3,0 

Birouri mari 0,5 1,0 1,2 0,07 

A 24,5±0,5 22,0±1,0 
B 24,5±1,5 22,0±2,0 
C 24,5±2,5 22,0±3,0 

Săli de con-
ferinţe 0,5 1,0 1,2 0,50 

A 24,5±0,5 22,0±1,0 
B 24,5±1,5 22,0±2,0 
C 24,5±2,5 22,0±3,0 

Săli lectură 0,5 1,0 1,2 1,50 

A 24,5±0,5 22,0±1,0 
B 24,5±1,5 22,0±2,0 
C 24,5±2,5 22,0±3,0 

Restaurante 0,5 1,0 1,4 0,70 

A 23,5±1,0 20,0±1,0 
B 23,5±2,0 20,0±2,0 
C 23,5±2,5 20,0±2,5 

Săli de curs 0,5 1,0 1,2 0,50 

A 24,5±0,5 22,0±1,0 
B 24,5±1,5 22,0±2,0 
C 24,5±2,5 22,0±3,0 

Grădiniţe 0,5 1,0 1,4 0,50 

A 23,5±1,0 20,0±1,0 
B 23,5±2,0 20,0±2,0 
C 23,5±2,5 20,0±2,5 

Depozite 0,5 1,0 1,6 0,15 

A 23,0±1,0 19,0±1,5 
B 23,0±2,0 19,0±3,0 
C 23,0±3,0 19,0±4,0 

 Procentajul previzibil de insatisfacţie PPD este în funcţie de mărimea PMV şi se 
determină cu relaţia [7]: 

 ( )24 PMV2179,0PMV0335,0exp95100PPD −−−=  (6.35) 

 În Fig. 6.5 este reprezentată grafic relaţia (6.35) dintre indicii PPD şi PMV. Se 
observă că valoarea optimă pentru PPD este de 5% şi se poate obţine doar cu 
ajutorul instalaţiilor de climatizare, având un mare grad de automatizare. 

 
Fig. 6.5 Variaţia indicelui PPD în funcţie de PMV 
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 În Fig. 6.6 se prezintă diferitele corelaţii între indicele PMV şi PPD [58] realizate 
pe baza studiilor făcute de Fanger (1970), Mayer (1997), Araujo ş.a. (1999), Yoon 
ş.a (1999) şi Xavier ş.a (2000). 
 

 
Fig. 6.6 Diferite relaţii între PMV şi PPD 

 
 În timp ce corelaţia dezvoltată de Fanger indică pentru un indice PMV =0, un 
procent de insatisfacţie PPD de 5%, studiile efectuate de Mayer arată că poziţia lui 
PMV s-a deplasat cu 0,4 de la experimentele iniţiale, rezultând un procent de 
persoane nemulţumite de 16%. 
 Variaţia indicelui PPD în funcţie de diferenţa dintre temperatura tj unor elemente 
de construcţie şi temperatura medie de radiaţie tmr este ilustrată în diagrama din 
Fig. 6.7, care arată că oamenii sunt mai sensibili la asimetria cauzată de o suprafaţă 
caldă supraîncălzită decât de o suprafaţă verticală rece. Aceste date sunt importante 
în particular când se utilizează panouri radiante pentru asigurarea confortului în 
spaţii cu suprafeţe reci mari sau ferestre reci. 
 

 
Fig. 6.7 Variaţia indicelui PPD în funcţie de radiaţia asimetrică 
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6.2.5 Disconfortul termic local 

 
 Indicii PMV-PPD exprimă confortul termic pentru întreg corpul uman. Totuşi 
răcirea sau încălzirea locală a uneia sau mai multor părţi ale corpului poate cauza 
apariţia disconfortului. Cel mai comun disconfort termic local este din cauza 
curentului de aer. De asemenea disconfortul poate fi cauzat de diferenţa mare de 
temperatură pe verticală între cap şi picioare (glezne), de pardosea prea caldă sau 
prea rece sau de asimetria mare a temperaturii radiante. În principal oamenii care 
desfăşoară o activitate sedentară sunt mai sensibili la disconfortul local. Aceştia vor 
avea o senzaţie termică a întregului corp mai aproape de neutru. La o activitate 
medie, oamenii sunt mai puţin sensibili la temperatură şi în consecinţă riscul la un 
disconfort termic este mai redus. 
 

6.2.5.1 Curentul de aer 
 
 Curentul de aer este definit ca suprarăcirea locală a corpului din cauza mişcării 
aerului. Mişcarea aerului este caraterizată de viteza medie locală vi, intentensitatea 
turbulenţei locale Tu şi temperatura aerului ti. Viteza medie vi se obţine ca media în 
timp a vitezei instantanee. Intensitatea turbulenţei locale Tu, în %, este raportul 
dintre abaterea standard a fluctuaţiilor vitezei în jurul vitezei medii şi viteza medie: 

 100
i

v
u

v
T

σ=  (6.36) 

unde: 

 ( )∑
=

−⋅
−

=
n

j

ijiv vv
n

1

2
,1

1σ  (6.37) 

în care: σv este abaterea standard a vitezei aerului interior, vi,j – viteza aerului 
interior la momentul „j” al perioadei de măsurare. 
 Creşterea vitezei medii şi a intensităţii turbulenţei împreună cu descreşterea 
tempe-raturii aerului măreşte pierderile de căldură locale la părţile particulare ale 
corpului şi astfel disconfortul cauzat de curentul de aer creşte. 
 Unele cercetări au arătat că viteza aerului care se adoptă, în aceleaşi condiţii de 
confort, poate avea valori diferite în funcţie de intensitatea turbulenţei aerului. 
Mayer şi Fanger au indicat sub formă grafică noile dependenţe dintre intensitatea 
turbulenţei Tu, viteza vi şi temperatura resimţită tc. Cu ajutorul curbei din Fig. 6.8 
care delimitează zona de disconfort (valabilă pentru Tu=40%), se poate determina 
coeficientul de transfer termic convectiv αc şi apoi, în funcţie de acesta, viteza 
aerului vi pentru care nu apare senzaţia de disconfort. 
 Disconfortul curentului de aer se evaluează cu ajutorul indicelui DR, în %, care 
exprimă procentul previzibil al populaţiei deranjate de acest curent: 

 ( )( ) ( )14,337,005,034 62,0 +−−= uiii TvvtDR  (6.38) 

unde: ti este temperatura aerului interior (între 20 °C şi 26 °C); vi – viteza medie a 
aerului (<0,5 m/s); Tu – intensitatea turbulenţei locale a aerului (10-60%), care 
dacă este necunosctă se consideră de 40%. 
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Fig. 6.8 Delimitarea confortului termic 

 
 Pentru DR>100% se consideră DR=100%, iar dacă vi<0,05 m/s se consideră vi= 
0,05 m/s. 
 În principal oamenii care desfăşoară o activitate sedentară sunt mai sensibili la 
disconfortul local. Aceştia vor avea o senzaţie termică a întregului corp mai aproape 
de neutru. La o activitate medie, oamenii sunt mai puţin sensibili la temperatură şi 
în con-secinţă riscul la un disconfort termic este mai redus. 
 

6.2.5.2 Gradientul vertical de temperatură 
 
 De obicei temperatura aerului creşte cu înălţimea încăperii. O diferenţă mare de 
temperatură pe verticală ∆ti,v între cap şi glezne poate cauza disconfort local [92]. 
Procentajul de insatisfacţie a ocupanţilor, PD va creşte cu creşterea diferenţei de 
temperatură cum se arată în Fig. 6.9 şi se poate determina cu relaţia: 
 

 
Fig. 6.9 Disconfortul local cauzat de diferenţa  

de temperatură pe verticală 
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 ( )vit
PD

,856,076,5exp1
100

∆−+
=  (6.39) 

în care ∆ti,v este diferenţa de temperatură pe verticală de la nivelul de 0,1 m la 1,10 
m faţă de pardoseală, în °C. 
 

6.2.5.3 Pardoseala rece sau caldă 
 
 În încăperile cu pardoseală rece/caldă ocupanţii se simt inconfortabil din cauza 
senzaţiei termice de la nivelul piciorelor. Procentajul de ocupanţi nesatisfăcuţi PD 
creşte când temperatura pardoselii tpd scade/creşte aşa cum se arată în Fig. 6.10 şi 
poate fi calculat cu următoarea relaţie: 
 

 
Fig. 6.10 Disconfortul local cauzat de temperatura pardoselii  

 

 ( )20025,0118,0387,1exp94100 pdpd ttPD −+−−=  (6.40) 

în care tpd este temperatura la nivelul pardoselii, în °C. 
 Suprafaţa de încălzire prin pardoseală reprezintă şi suprafaţa de contact direct cu 
corpul uman. Din motive medicale şi fiziologice, încălzirea în pardoseală nu trebuie 
să depăşească următoarele limite maxime de temperatură: 29 °C – pentru încăperi 
de locuit; 35 °C – pentru încăperi mai puţin circulate. 
 

6.2.5.4 Radiaţia termică asimetrică 
 
 Asimetria radiaţiei termice poate produce disconfort termic local. Recomandările 
din standardul ISO 7730 sunt bazate în principal pe studiile efectuate de Fanger ş.a 
[46]. Ocupanţii sunt mai sensibili la asimetria cauzată de o suprafaţă caldă supraîn-
călzită decât de o suprafaţă verticală rece. Influenţa unui plafon cald sau a unui 
perete cald este mai redusă (Fig. 6.7). 
 Disconfortul termic local cauzat de asimetria radiaţiei termice este important 
pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire/răcire prin radiaţie. 
 Procentajul de insatisfacţie PD al ocupanţilor din cauza a diferite tipuri de 
asimetrii ale temperaturii de radiaţie se poate determina cu următoarele relaţii:  
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 − pentru plafon cald: 

 ( ) C23;5,5
174,084,2exp1

100 o<∆−
∆−+

= mr
mr

t
t

PD  (6.41) 

 − pentru perete rece: 

 ( ) C15;
345,061,6exp1

100 o<∆
∆−+

= mr
mr

t
t

PD  (6.42)  

 − pentru tavan rece: 

 ( ) C15;
50,093,9exp1

100 o<∆
∆−+

= mr
mr

t
t

PD  (6.43)  

 − pentru perete cald: 

 ( ) C35;5,3
052,072,3exp1

100 o<∆−
∆−+

= mr
mr

t
t

PD  (6.44)  

în care ∆tmr este temperatura asimetrică de radiaţie, în °C, definită ca diferenţa 
dintre temperaturile radiante a doi pereţi plani opuşi unui element mic plan. 
 
 

6.3 Evaluarea confortului termic realizat de sistemele de 
ventilare/climatizare analizate în încăperea experi-
mentală 

 
6.3.1 Aplicarea modelului PMV-PPD 

 
 Se consideră încăperea biroului reprezentată în Fig. 5.2, cu dimensiunile 
geometrice de 7,15×6,70×3,70 m şi se efectuează analiza comparativă a indicilor 
PMV şi PPD în mai multe puncte situate pe o linie dreaptă (întreruptă), la diferite 
distanţe de fereastră, pentru cele trei sisteme de ventilare/climatizare analizate 
anterior, în funcţie de intensitatea muncii (iM) şi rezistenţa termică a îmbrăcăminţii 
(Rcl), cunoscând următoarele date: 
 − rezistenţa la transfer termic pentru: perete exterior (1,18 m2K/W), planşeu 
(0,34 m2K/W), pardoseală (0,31 m2K/W), uşi şi ferestre (0,65 m2K/W); 
 − suprafaţa vitrată de 17 m2; 
 − temperatura aerului interior de 25 oC; 
 − umiditatea relativă a aerului interior de 43%; 
 − viteza aerului interior de 0,25 m/s; 
 − puterea termică totală de răcire de 3270 W; 
 − temperatura peretelui cu ventiloconvectoare de 23,1 °C la sistemul CTA+VCV, 
de 25,1 °C la sistemul CTA şi de 24,5 °C la sistemul RC+VCV. 
 Utilizând programul THERMAL COMFORT [9], pentru următoarele perechi de 
valori iM−Rcl: 1,2 met − 0,6 clo (stând relaxat, îmbrăcăminte obişnuită de vară),  
1 met − 1,01 clo (scris, îmbrăcăminte normală), 1,1 met − 0,9 clo (scris la 
calculator, îmbrăcăminte normală), s-au obţinut rezultatele sintetizate în Tabelul 
6.3. 
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Tabelul 6.3. Rezultatele furnizate de programul Thermal Comfort 

Tip 
sistem 

Distanţa de 
fereastră 

[m] 

1,20 met −0,60 clo 1 met − 1,01 clo 1,1 met − 0,90 clo 
tmr 

[oC] 
PMV  
[−] 

PPD 
[%] 

tmr 

[oC] 
PMV  
[−] 

PPD 
[%] 

tmr 

[oC] 
PMV 
[−] 

PPD 
[%] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R
C
+

V
C
V
 

1,0 27,1 0,25 6 27,1 0,35 8 27,1 0,41 9 
1,5 26,9 0,23 6 26,6 0,33 7 26,9 0,39 8 
2,0 26,7 0,20 6 26,7 0,31 7 26,7 0,37 8 
2,5 26,6 0,19 6 26,6 0,30 7 26,6 0,36 8 
3,0 26,5 0,18 6 26,5 0,29 7 26,5 0,35 7 
3,5 26,4 0,17 6 26,4 0,28 7 26,4 0,34 7 
4,0 26,3 0,15 5 26,3 0,27 7 26,3 0,33 7 
4,5 26,3 0,15 5 26,3 0,27 7 26,3 0,33 7 
5,0 26,3 0,15 5 26,3 0,27 7 26,3 0,33 7 

 
 Se observă că indicele PMV are valori apropiate de 0 doar pentru perechea de 
valori 1,2 met − 0,6 clo. Pentru orice altă pereche de valori iM−Rcl procentul 
probabililor nemulţumiţi cu confortul termic este mai mare de 5%. De asemenea, se 
constată că indicele PMV în cazul sistemului CTA+VCV are valori mai mici cu 
28...66% faţă de sistemul CTA şi cu 40...93% faţă de sistemul RC+VCV, deci primul 
sistem conduce la un confort termic sporit. 
 

6.3.2 Corelaţia între temperatura setată la VCV şi 
temperaturile aerului interior şi exterior 

 
 Pentru a completa corelaţia între temperatura setată tset a aerului interior la 
ventiloconvectoare şi temperatura aerului interior ti stabilită de Humphreys [88] şi 
Auliciems [53] cu influenţa temperaturii aerului exterior te se utilizează datele 
experimentale obţinute pentru sistemul CTA+VCV în cap. 5, admiţând că activitatea 
depusă şi rezistenţa termică a îmbrăcăminţii sunt constante. 

C
T
A
+

V
C
V
 

1,0 26,3 0,15 5 26,3 0,27 7 26,3 0,33 7 
1,5 25,9 0,11 5 25,9 0,23 6 25,9 0,28 7 
2,0 25,7 0,08 5 25,7 0,21 6 25,7 0,26 6 
2,5 25,5 0,06 5 25,5 0,19 6 25,5 0,24 6 
3,0 25,3 0,04 5 25,3 0,17 6 25,3 0,22 6 
3,5 25,2 0,03 5 25,2 0,16 6 25,2 0,21 6 
4,0 25,2 0,03 5 25,2 0,16 6 25,2 0,21 6 
4,5 25,1 0,02 5 25,1 0,15 5 25,1 0,20 6 
5,0 25,0 0,01 5 25,0 0,14 5 25,0 0,19 6 

C
T
A
 

1,0 26,8 0,21 6 26,8 0,32 7 26,8 0,38 8 
1,5 26,4 0,17 6 26,4 0,28 7 26,4 0,34 7 
2,0 26,0 0,12 5 26,0 0,24 6 26,0 0,29 7 
2,5 25,8 0,10 5 25,8 0,22 6 25,8 0,27 7 
3,0 25,6 0,07 5 25,6 0,20 6 25,6 0,25 6 
3,5 25,5 0,06 5 25,5 0,19 6 25,5 0,24 6 
4,0 25,4 0,05 5 25,4 0,18 6 25,4 0,23 6 
4,5 25,3 0,04 5 25,3 0,17 6 25,3 0,22 6 
5,0 25,2 0,03 5 25,2 0,16 6 25,2 0,21 6 
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 La măsurarea parametrilor aerului interior (viteza şi umiditatea relativă a aerului, 
temperatura globului negru, concentraţia de CO2) s-a folosit aparatul TESTO şi 
senzorii de temperatură tip STR 150 Schneider, aferenţi fiecărui ventiloconvector, 
care au înregistrat temperatura setată de către utilizatori şi au măsurat temperatura 
aerului interior. Toţi senzorii au fost montaţi la o înălţime de 1,1 m, reprezentând 
zona capului pentru un om aflat în poziţia şezut. 
 În Fig. 6.11 sunt ilustrate variaţiile temperaturii setate tset a aerului la VCV, 
temperaturii aerului interior ti şi temperaturii aerului exterior te, în funcţie de ora din 
zi. Se observă că temperatura aerului exterior creşte până la o valoare maximă de 
32 °C, înregistrată la ora 16:00 şi că temperatura aerului interior are valori ridicate 
în primele ore ale zilei din cauza aporturilor de căldură maxime transmise prin 
suprafaţa vitrată orientată pe direcţia Est. Temperatura aerului interior are o valoare 
medie de 23,8 °C inferioară temperaturii de confort (operative) recomandate pentru 
clădiri de birouri clasa A (Tabelul 6.2), de 24,5±0,5 °C, fiind îndeplinite condiţiile de 
confort termic. 

 
Fig. 6.11 Variaţia temperaturilor aerului în timp 

 
 Pe baza variaţiilor de temperatură considerate în Fig. 6.11 s-a dezvoltat o 
corelaţie liniară folosind metoda celor mai mici pătrate între temperaturile tset, ti şi 
te, exprimate în °C, sub forma: 

 356,6073,0629,0 ++= eiset ttt  (6.45)  

pentru care pătratul coeficientului corelaţiei este R2=0,855 
 Cu ajutorul relaţiei (6.45) s-au calculat valorile temperaturii setate tset pentru 
diferite valori ti şi te măsurate şi au fost sintetizate în Tabelul 6.4 alături de valorile 
tset măsurate. Se constată o diferenţă maximă de doar 2,1% între valorile calculate 
şi cele măsurate, astfel încât corelaţia (6.45) este validată experimental. 
 Corelaţia (6.45) a temperaturii setate la VCV se poate implementa în birouri 
climatizate având un singur perete exterior, în cazul în care aparatele de climatizare 
trebuie să funcţioneze după un program unitar, astfel încât în încăpere să nu existe 
o diferenţă de temperatură pe orizontală mai mare de 2 °C. 
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Tabelul 6.4. Temperaturile setate ale aerului tset la VCV 

Ora 
ti 

[°C] 

te 

[°C] 

tset [°C] Diferenţa 
[%] calculată măsurată 

  8:00 24,7 18 23,2 23,0 0,9 
  9:00 24,2 20 23,1 23,0 0,4 
10:00 23,8 23 23,1 23,0 0,4 
11:00 23,2 26 22,9 23,0 −0,4 
12:00 22,8 28 22,8 23,0 −0,9 
13:00 23,0 30 23,1 23,0 0,4 
14:00 23,0 30 23,1 23,0 0,4 
15:00 23,0 31 23,1 23,0 0,4 
16:00 23,4 32 23,5 23,0 2,1 
17:00 24,5 32 24,2 24,0 0,8 
18:00 24,7 32 24,3 24,5 −0,8 

 
6.4 Relaţia între confortul termic şi performanţele 

umane 
 
 Având în vedere că performanţa umană şi beneficiile productivităţii muncii sunt 
destul de substanţiale, acestea ar trebui să fie luate în considerare în calculele 
economice cost-beneficiu pentru proiectarea şi exploatarea clădirilor. 
 Unul din scopul multor cercetări este de a studia la diferiţi parametri de confort 
care sunt condiţiile optime pentru ca performanţele umane să fie maxime. Au 
existat studii la diverse activităţi, de la munca fizică grea la munca intelectuală, sub 
variaţii de temperatură, umiditate şi viteză a aerului [75, 130, 131]. 
 În Fig. 6.12 este reprezentată curba ce redă relaţia dintre temperatura ti şi 
productivitatea muncii PM [51], constituind baza aprecierii calităţii globale a unei 
ambianţe:  

 4685328,01647524,00058274,00000623,0 23 −+−= iiiM tttP  (6.45) 

 La 28 oC productivitatea este deja scăzută cu 6% în raport cu cea de bază de 
100%, corespunzătoare temperaturii de 25 oC. La 30 oC scăderea randamentului 
este considerabilă, de 25%.  

 Fig. 6.13 compară cele trei relaţii diferite 
dezvoltate de Roelofsen [101], Jensen ş.a. [69] 
şi Lan ş.a. [73] între senzaţia termică şi perfor-
manţa în muncă în clădirile de birouri. Senzaţia 
termică a fost evaluată după scara ASHRAE cu 7 
nivele. Aceasta arată că există senzaţie termică 
pentru performanţa optimă: senzaţia de prea 
frig sau prea cald afectează negativ perfor-
manţa, deşi efectele nu sunt simetrice în jurul 
neutralităţii termice şi sunt oarecum înclinate 
spre o senzaţie de uşor rece. 
 Folosind aceste relaţii [64], Tabelul 6.5 re-

zumă efectele potenţiale ale confortului termic asupra performanţei umane pentru 
diferite categorii de mediu interior, cum este specificat în standardul EN 15251. 
Toate relaţiile arată că proiectarea pentru o categorie de mediu inferioară va 
conduce la performanţă redusă. 
 

 
Fig. 6.12 Relaţia dintre temperatura 

aerului interior şi productivitate 
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Fig. 6.13 Relaţia între senzaţia termică şi performanţa relativă 

 
Tabelul 6.5. Reducerea maxim posibilă a performanţei pentru diferite  

categorii de mediu interior  

Categoria 
conform 

EN 15251 

Opţiunea medie 
previzibilă de 
confort termic 

(PMV) 

Reducerea maximă a performanţei 
comparativ cu performanţa optimă 

de 100% [%] 

Lan ş.a. Jensen ş.a. Roelofsen 

I –0,2<PMV<0,2 0,12 0,82 1,44 

II –0,5<PMV<0,5 0,31 1,34 5,48 

III –0,7<PMV<0,7 0,50 1,75 8,42 

IV PMV<0,7; PMV>0,7 >0,5 >1,75 >8,42 

 
6.5 Analiza cerinţelor confortului termic în standardele 

europene şi reglementările naţionale 
 
 În cadrul unui proiect susţinut de către Comisia Europeană s-au analizat cerinţele 
privind asigurarea confortului termic existente în normele naţionale şi standardele 
europene [17]. Datele din legislaţia naţională au fost colectate din 16 ţări europene 
(Tabelul 6.6). 

Tabelul 6.6. Abrevierile ţărilor europene 

1. Bulgaria BG 5. Germania DE 9. Lituania LT 13. Portugalia PT 
2. Cehia CZ 6. Grecia GR 10. Olanda NL 14. România RO 
3. Finlanda FI 7. Ungaria  HU 11. Norvegia NO 15. Slovenia SI 
4. Franţa FR 8. Italia IT 12. Polonia PL 16.Anglia UK 

 Rezultatele pentru limitele temperaturii aerului interior ti şi ale vitezei aerului vi 
vara şi iarna arată că valorile acestora sunt foarte inconsecvente în rândul ţărilor 
europene (Fig. 6.14). Valorile subliniate şi scrise cu litere italice sunt doar sugestii în 
reglementări, sau publicate în ghiduri şi standarde, care sunt utilizate voluntar. 
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Fig. 6.14 Compararea cerinţelor confortului termic în diferite ţări 

a-limitele temperaturii ti; b-limitele vitezei vi 
 
 Limitele temperaturii aerului interior vara variază de la 28 °C până la 25 °C, iar 
iarna de la 15 °C până la 21 °C. Este important de menţionat faptul că o 
temperatură optimă a aerului interior este un factor important pentru performanţa 
didactică în şcoli şi performanţa muncii în birouri. Limita temperaturii maxime de 
vară de 28 ° C, pare a fi prea mare din acest punct de vedere, deoarece reduce 
considerabil performanta. Este interesant că Finlanda, ţara cu cea mai rece climă din 
rândul ţărilor incluse, are cea mai mare limită a temperaturii minime de iarnă. De 
asemenea, Finlanda are cea mai joasă temperatură de calcul a aerului pentru vară, 
fiind astfel ţara cu limitele de temperatură cele mai apropiate de valorile optime. Se 
poate observa că limita minimă a temperaturii aerului este prevăzută în mai multe 
ţări decât limita maximă a temperaturii aerului. Valorile recomandate în standardul 
EN 15251, marcate cu culoare galbenă, sunt de 20 °C în sezonul de iarnă şi 
respectiv 26 °C în sezonul de vară. O comparaţie cu valorile din reglementări 
naţionale arată că şapte ţări au cel puţin o limită de temperatură stabilită în afara 
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intervalului recomandat de standardul european. Temperaturile minime de iarnă 
sunt mai problematice, deoarece există 6 din cele 16 ţări, printre care şi România, 
care au cerinţe de temperatură minimă sub 20 °C. 
 Vitezele maxime ale aerului, de asemenea, sunt incompatibile în rândul ţărilor 
considerate. Acestea variază intre 0,15 m/s şi 0,30 m/s. Majoritatea reglementărilor 
prescriu numai viteza maximă a aerului, dar nu şi temperatura aerului la acea 
viteză, care are o mare influenţă asupra confortului perceput de persoana din 
încăpere. Limitele vitezelor aerului nu sunt prescrise la fel de des ca limitele de 
temperatură întrucât există cerinţe în doar 6 din cele 16 ţări. 
 Valorile limitelor umidităţii aerului urmează modelul temperaturii şi vitezei 
aerului, însă sunt ceva mai consistente (Tabelul 6.7). Ele sunt exprimate ca 
umiditate relativă ϕi [%] sau umiditate absolută xi [g/kg]. 
 

Tabelul 6.7. Valorile limită ale umidităţii aerului interior 

Ţara Valori limită ale umidităţii aerului 
Cehia ϕi=30-70% 
Finlanda ϕi≤45% 
Germania xi≤12 g/kg 
Grecia iarna: ϕi≤40%; vara: ϕi≤45% 
Ungaria ϕi=30-70% 
Italia ϕi=45-55% 
Lituania ϕi≤75% 

România 
pentru 20-27 °C: 
ϕi=30-70%; xi≤12 g/kg 

Slovacia ϕi=30-70% 
Slovenia ϕi=30-70% 

 
 Limita minimă a umidităţii relative este în mod constant de 30% în timp ce limita 
maximă este de 70% în toate cazurile, cu excepţia unuia (Lituania), în care aceasta 
este de 75%. În două ţări, printre care şi România, nivelul de umiditate este 
exprimat prin umiditatea absolută pentru a limita cea mai mare cantitate de apă din 
aer şi în ambele cazuri acesta este acelaşi, adică 12 g apă la 1 kg aer. 
 

6.6 Evaluarea confortului olfactiv 
 

6.6.1 Calitatea aerului interior 
 

 Societatea Internaţională a Calităţii Aerului Interior (ISIAQ) defineşte calitatea 
aerului interior (IAQ) ca un indicator al tipurilor şi cantităţilor de poluanţi în aer care 
cauzează disconfort sau risc cu efecte adverse asupra sănătăţii umane sau animale, 
ori dezastre ale vegetaţiei [4]. 
 Confortul şi calitatea aerului interior depind de mulţi factori, incluzând termore-
glarea, controlul surselor interne şi externe de poluanţi, alimentarea cu aer accep-
tabil, activităţile şi preferinţele ocupanţilor, precum şi exploatarea şi întreţinerea 
corespunzătoare a sistemelor de construcţii. 
 Compoziţia aerului interior din clădirile de locuit şi social administrative diferă de 
compoziţia aerului exterior. Concentraţia de CO2, în aerul exterior este între 300 şi 
400 ppm (cm3/m3), iar în aerul din locuinţe este de cca. 900 ppm. Limita maxim 
admisibilă a concentraţiei de CO2 în aerul inspirat este de 1.000 ppm (numărul lui 
Pettenkofer). În Tabelul 6.8 se prezintă efectul diverselor concentraţii de CO2 asupra 
corpului uman. 
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Tabelul 6.8. Efectul concentraţiei de CO2 asupra corpului uman 

Concentraţia de CO2 Efectul 
[%] [ppm] 
3 30.000 Respiraţie adâncă, puternică 
4 40.000 Dureri de cap, bătăi de inimă, ameţeli, emoţii psihice 
5 50.000 După 0,5-1,0 ore poate cauza moartea 

8-10 80.000-100.000 Moarte subită 

 Calitatea aerului este predominant determinată de senzaţia oamenilor la diferite 
mirosuri prezente în aer. 
 Perceperea mirosului depinde, pe de o parte, de factori obiectivi: concentraţia, 
toxicitatea substanţelor conţinute, nivelul de activitate, debitul de aer proaspăt, iar 
pe de altă parte, de factori psihologici, cu caracter subiectiv. 
 Relaţia între intensitatea mirosului perceput şi concentraţia acestuia este dată de 
legea lui Stevens [123]: 

 β
mpm CkI =  (6.46) 

în care: Im este intensitatea mirosului; Cm – concentraţia mirosului, în ppm; β – 
constantă cu valori de 0,2-0,7, în funcţie de tipul de miros; kp – constantă de 
material, ce se determină cu ajutorul olfactometrului pentru fiecare poluant 
mirositor. 
 Pentru cuantificarea percepţiei poluanţilor mirositori Fanger [47] a introdus ca 
unitate de măsură olf-ul, ce reprezintă nivelul olfactiv al bioefluenţilor emişi de o 
persoană tip cu suprafaţa pielii de 1,8 m2, care desfăşoară o activitate de 1 met, 
face duş în medie de 0,7 ori/zi şi îşi schimbă zilnic îmbrăcămintea. Procentajul de 
insatisfacţie PD cauzat de aerul poluat de bioefluentul uman de 1 olf, în funcţie de 
debitul de aer proaspăt Lp introdus în încăperea în care este situată sursa poluantă, 
este dat de relaţiile: 

 ( ) l/s332,0pentru66,3exp395 36,0 ≥−= pp LLPD  (6.47) 

 l/s332,0pentru100 <= pLPD  (6.48) 

 Curba din Fig. 6.15, generată de ecuaţiile (6.47) şi (6.48), este stabilită pe baza 
experimentelor efectuate cu mai mult de 1000 subiecţi europeni [49]. Alte experi-
mente cu subiecţi americani [19] şi japonezi [67] au arătat rezulte similare. 

 
Fig. 6.15 Procentajul de insatisfacţie funcţie de debitul de aer proaspăt  

per persoana standard (1 olf) 
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 Problema necesarului de aer proaspăt pentru a asigura o calitate acceptabilă a 
aerului interior a fost larg dezbătută în decursul timpului. În consecinţă s-au făcut 
consideraţii majore privind cantitatea de aer interior necesară pentru controlul 
umezelii, bioxidului de carbon (CO2) şi fumului de ţigară generat de ocupanţi. Aceste 
consideraţii au condus la prescripţii ale debitului minim necesar de aer proaspăt per 
ocupant. 
 În Tabelele 6.9 şi 6.10 sunt prezentate valorile debitului necesar de aer proaspăt 
pentru diverse activităţi, conform standardului CEN 1752, care ţine seama şi de 
existenţa fumătorilor în spaţiile ventilate. 

Tabelul 6.9. Debitul de aer proaspăt necesar 
pentru diverse activităţi 

Nr. 
crt. 

Activitatea 
Debitul de aer proaspăt 

[m3/(h⋅pers.)] 
0 1 2 
1 Intelectuală 30 
2 Fizică foarte uşoară 30 
3 Fizică uşoară 40 
4 Fizică grea 50 

 
Tabelul 6.10. Debitul necesar de aer proaspăt pentru încăperi cu fumători 

Categoria 
încăperii 

Debitul de aer proaspăt [m3/(h⋅pers.)] 
Fără fumători 20% fumători 40% fumători 100% fumători 

0 1 2 3 4 
A 36,0 72,0 108,0 108,0 
B 25,2 50,4 75,6 75,6 
C 14,4 28,8 43,2 43,2 

 
 Senzaţia olfactivă resimţită depinde nu numai de sursa poluantă (emiţător), ci 
într-o mare măsură şi de gradul de diluare realizat prin ventilare. 
 Decipolul (dp) reprezintă nivelul de poluare creat într-un spaţiu închis de o sursă 
poluantă de 1 olf atunci când încăperea este ventilată cu un debit de aer nepoluant 
de 10 l/s [47]. 
 Gradul de poluare olfactivă al unei încăperi se obţine cu una din relaţiile: 

 
p

pi
L

C
CACA

10+=  (6.49) 

 ( )[ ] 489,5ln112 −−= PDCAi  (6.50) 

în care: CAi este calitatea aerului interior, în dp; CAp – calitatea aerului proaspăt, în 
dp; C – concentraţia poluanţilor din încăpere, în olf; Lp – debitul de aer proaspăt, în 
l/s; PD – procentajul de insatisfacţie, în %. 
 

6.6.2 Poluanţii aerului interior şi impactul asupra sănătăţii 
 
 Clădirea poate prezenta riscuri pentru sănătatea ocupanţilor în măsura în care 
adăposteşte surse de poluare chimică sau fizică şi/sau asigură condiţii favorabile de 
dezvoltare a microorganismelor. Principalele surse de poluare în clădiri pot genera: 
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 − poluanţi chimici care se regăsesc în alimente, apă, aer, fiind emişi de materiale 
de construcţii, mobilier, produse de întreţinere, vestimentaţie etc. Efectele poluării 
chi-mice asupra stării de sănătate sunt multiple şi merg de la simpla percepţie 
senzorială la efecte foarte grave, care pot afecta sistemul respirator şi sistemul 
nervos sau gastrointestinal. Anumiţi poluanţi chimici sunt încadraţi chiar în categoria 
substanţelor cancerigene. Dacă toxicitatea individuală a celei mai mari părţi din 
aceşti poluanţi este cunoscută, nu se ştie aproape nimic de toxicitatea acestora când 
se găsesc în amestec şi au concentraţii reduse, aşa cum se prezintă cel mai adesea 
în aerul interior al clădirilor de locuit şi de producţie. 
 − poluanţi fizici care sunt umiditatea excesivă, radonul, praful, fibrele (în special 
de azbest), câmpurile electrice şi magnetice, câmpurile electromagnetice de joasă şi 
înaltă frecvenţă. Prezenţa acestor poluanţi poate cauza cele mai diverse simptome, 
de la uscăciunea căilor respiratorii, la pierderi de memorie şi dificultăţi de concen-
trare până la boala canceroasă. 
 − poluanţi biologici care includ microbii, viruşii, bacteriile, polenul şi mirosurile ce 
se dezvoltă în aerul interior şi provin de la fiinţe umane, animale de casă, acarieni, 
gândaci, plante de interior, mucegai etc. Acestea provoacă alergii, afecţiuni ale 
căilor respiratorii, cei mai vulnerabili fiind copiii şi persoanele în vârstă. Riscurile 
legate de aceşti poluanţi sunt cu atât mai mari cu cât concentraţia este mai mare. O 
bună calitate a aerului presupune cunoaşterea surselor de poluanţi, reducerea 
emisiilor la minimum posibil şi evacuarea continuă a poluanţilor prin ventilare. 
 În cazul încăperilor din clădirile social-administrative şi de locuit, în majoritatea 
cazurilor, degajările de gaze nocive se rezumă la CO2 eliminat de oameni în procesul 
respiratoriu. 
 

6.6.3 Model de simulare a calităţii aerului 
 

6.6.3.1 Ecuaţia generală pentru evoluţia în timp a concentraţiei unui 
poluant 

 
 Se consideră un compartiment unizonal, unde există o sursă de poluare, care are 
schimburi de gaz cu aerul exterior, şi unde poate fi utilizat un purificator de aer. 
Admiţând posibilitatea depunerii şi absorbţiei poluantului pe pereţi şi pe alte 
suprafete, se poate modela evoluţia în timp a concentraţiei poluantului cu ecuaţia 
diferenţială următoare [101]: 

 pa
p

dp C
V

L

C

S
nCnC

V

PC
εν

d
d −−−+=

τ
 (6.51) 

în care: C este concentraţia medie instantanee a poluantului, în mg/m3; τ − timpul; 
P − puterea de emisie a sursei poluantului interior, în mg/h; V − volumul încăperii, în 
m3; n − numărul de schimburi orare de aer (raportul între debitul de aer proaspăt şi 
volumul încăperii), în h−1; Cp − concentraţia poluanţilor în aerul proaspăt introdus în 
încăpere, în mg/m3; vd − viteza de depunere a poluantului, în mg/(h⋅m2); S − 
suprafaţa depunerii, în m2; Lp − debitul de aer proaspăt trecut prin purificatorul de 
aer, în m3/h; εpa − eficienţa purificatorului de aer. 
 Neglijând efectele de absorbţie sau de depunere a poluantului în interiorul 
compartimentului şi a filtrării prin sistemul de purificare a aerului, ecuaţia (6.51) se 
simplifică devenind: 
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 )(
d
d τ

τ
nCnC

V

PC
p −+=  (6.52) 

 Considerând că parametrii V, P, Cp şi Lp rămân constanţi şi integrând ecuaţia 
(6.52), cu condiţia iniţială C0=Cp pentru τ=0, se obţine relaţia:  

 ( ) )exp()( 0 ττ nCCCC echech −⋅−+=  (6.53) 

în care Cech este concentraţia de echilibru. 
 

6.6.3.2 Concentraţia de echilibru 
 
 Concentraţia de echilibru Cech, din ecuaţia (6.53), este valoarea care apare atunci 
când încetează variaţia concentraţiei. Astfel, aceasta se obţine egalând cu zero 
primul membru al ecuaţiei (6.52): 

 
Vn

P
CC pech +=  (6.54) 

sau, întrucât n=Lp/V: 

 
p

pech
L

P
CC +=  (6.55) 

 Ecuaţiile se rezolvă numeric, iar rezultatele simulării sunt concentraţia instan-
tanee a poluantului şi reprezentările grafice ale evoluţiei în timp a concentraţiei 
poluantului. 
 

6.6.3.3 Calculul bioxidului de carbon metabolic 
 
 Într-un studiu recent [35], expresiile de calcul a volumului de oxigen (O2) şi 
bioxid de carbon (CO2) în procesul de respiraţie umană sunt date în funcţie de 
energia metabolică produsă în unitatea de timp şi suprafaţa corpului uman.Volumul 
de O2 consumat este dat de relaţia: 

 
Sr

MA
V D

O

1
77.023.0

00276.0
2 +

=  (6.56) 

în care: AD (aria DuBois) este aria suprafeţei corpului uman rămas neacoperit dată 
de (6.5), în m2; M − energia metabolică produsă în unitatea de timp, în met (1 met 
= 58,15 W/m2); r − raportul dintre volumul de CO2 eliberat şi volumul de O2 
consumat; 
 Raportul r are de obicei valoarea 0,83, dar poate varia până la 1,0, pentru o 
persoană cu o energie metabolică foarte ridicată (≥ 5 met). 
 Odată ce volumul de O2 a fost calculat, volumul de CO2 eliberat, pentru cazurile 
normale ale nivelului metabolic se calculează cu relaţia: 

 22 83.0 OCO VV ×=  (6.57) 

 În [54] este prezentat un software pentru simularea calităţii aerului interior. 
Valorile tipice de poluanţi, de obicei, verificate în auditurile IAQ şi eliberate la 
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arderea unei ţigări sunt prezentate în Tabelul 6.11, care sintetizează informaţiile 
colectate în [21]. 
 

Tabelul 6.11. Tipurile emisiei de poluanţi de la o ţigară aprinsă 

Tipul Poluantul Valoarea [mg] 

Particule Particule suspendate în aer  18 

Chimică 

Bioxid de carbon (CO2) 160-550 

Monoxid de carbon (CO) 60 

Formaldehidă (HCHO) 0,4 

Componenţi organici volatili (VOC) 3,6 

 
6.6.3.4 Numărul de schimburi orare de aer 

 
 În prezent o calitate acceptabilă a aerului interior se defineşte în principal prin 
specificarea nivelului de ventilare necesar, în număr de schimburi orare de aer 
proaspăt sau rată de ventilare. 
 Dacă condiţiile privind debitul de aer proaspăt şi puterea de emisie a sursei de 
polu-are rămân constante se poate determina numărul de schimburi orare de aer 
utilizând o serie de date experimentale obţinute în timp. Există diferite posibilităţi de 
a realiza aceasta prin aplicarea tehnicilor de regresie. 
 Prin rearanjarea ecuaţiei (6.53) se obţine: 

 )exp(
)(

0

ττ
n

CC

CC

ech

ech −=
−
−

 (6.58) 

 Astfel, evoluţia în timp a concentraţiei unui poluant  într-un mediu interior se mai 
poate obţine logaritmând ecuaţia (6.58): 

 ττ
n

CC

CC

ech

ech −=
−
−

0

)(
ln  (6.59) 

sau: 

 ( ) ( ) ττ nCCCC echech −−=− 0ln)(ln  (6.60) 

 Ecuaţia (6.60) permite linearizarea evoluţiei concentraţiei unui poluant în mod 
analog cu ecuaţia unei drepte de forma cunoscută: Y=mX+b. Analogia se obţine 
printr-o regresie liniară, iar numărul schimburilor orare de aer n reprezintă de fapt 
coeficientul unghiular (panta geometrică) al liniei drepte astfel obţinute. 
 

6.6.4 Calculul debitului de aer proaspăt şi verificarea calităţii 
aerului interior 

 
6.6.4.1 Modelul matematic 

 
 Necesarul de aer proaspăt pentru un spaţiu închis se poate calcula în funcţie de: 
 – numărul ocupanţilor, menţinând concentraţia de CO2 sub un nivel maxim 
admis, conform normelor româneşti; 
 – numărul de persoane şi suprafaţa încăperii, conform normelor germane; 
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 – calitatea aerului interior, conform Standardului European CEN 1752, descris în 
continuare. 

 Eficienţa sistemului de ventilare εv este criteriul pentru energie şi performanţele 
ventilatoarelor. Aceasta este utilizată pentru evaluarea sistemului de ventilare şi 
este definită de relaţia: 

 
pzl

pi

CC

CC

−
−

=vε  (6.61) 

în care: Ci este concentraţia poluanţilor în aerul evacuat din încăpere; Cp − 
concentraţia poluanţilor în aerul proaspăt introdus în încăpere; Czl − concentraţia 
poluanţilor în zona de lucru. 
 Valoarea lui εv depinde de locul de introducere şi modul de refulare a aerului 
proaspăt, şi de diferenţa între temperatura aerului proaspăt tap şi temperatura 
aerului în zona de lucru tzl (Tabelul 6.12). 
 

Tabelul 6.12. Eficienţa sistemului de ventilare, εv 

Tipul 
sistemului 

tap−tzl 
[oC] 

εv 

0 1 2 

sus−sus 

<0 0,9-1,0 

0…2 0,9 

2…5 0,8 

>5 0,4-0,7 

sus−jos 

<−5 0,9 

−5…0 0,9-1,0 

>0 1,0 

jos−sus 

<0 1,2-1,4 

0-2 0,7-0,9 

>2 0,2-0,7 

 
 Debitul volumic de aer proaspăt Lp, în l/s, în funcţie de calitatea resimţită a 
aerului interior, este dat de relaţia: 

 ( ) vε
10

pi

i
p

CACA

C
L

−
=  (6.62) 

unde: 

 oboci CCC +=  (6.63) 

în care: Ci este concentraţia poluanţilor din încăpere, în olf; CAi − calitatea aerului 
interior, în dp (Tabelul 6.13); CAp − calitatea aerului proaspăt, în dp (Tabelul 6.14); 
Coc − concentraţia de poluanţi emişi de ocupanţi, având valorile din Tabelul 6.15; Gob 
− concentraţia de poluanţi emişi de obiectele din încăpere (elemente de construcţie, 
mobilă, covoare etc.), având valorile din Tabelul 6.16. 
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Tabelul 6.15. Cantitatea de poluanţi emişi de ocupanţi, Coc 

Nr. 
crt. 

Sursa de noxe Coc  
[olf/pers] 

0 1 2 
1 Adulţi în repaus, dacă procentul fumătorilor 

este: 
 

0% 
20% 
40% 
100% 

1 
2 
3 
6 

2 Adulţi, dacă intensitatea muncii este:  
redusă (3 met) 
mediu (6 met) 
înaltă (10 met) 

4 
10 
20 

3 Copii:  
preşcolari (2,7 met) 
şcolari (1-1,2 met) 

1,2 
1,3 

 
 Debitul volumic de aer proaspăt Lp, în m3/h, în funcţie de condiţiile igienico−sani-
tare, este dat de relaţia: 

( ) vmaxmax εpi
p

CC

P
L

−
=  (6.64) 

în care: P este puterea de emisie a sursei po-
luantului interior, în mg/h; Ci max − concen-
traţia maxim admisă a celui mai critic poluant 
în aerul interior, în mg/m3; Cp max − concen-
traţia maxim admisă a celui mai critic poluant 
din aerul proaspăt introdus în încăpere, în 
mg/m3. 

 Pentru determinarea variaţiei în timp a concentraţiei unui poluant în aerul interior 
Ci se consideră două cazuri: 
 − emisie constantă în timp, pentru care ecuaţia de bilanţ într-un interval de timp 
dτ este: 

 iippp CVCLPCL dddd =−+ τττ  (6.65) 

în care V este volumul încăperii, în m3. Integrând ecuaţia (6.65), cu condiţia iniţială 
Ci=Cp, pentru τ=0, se obţine: 

Tabelul 6.13. Calitatea aerului 
interior, CAi 

Categoria  
încăperii 

CAi 
[dp] 

Nemulţumiţi 
[%] 

0 1 2 
A 1,0 15 
B 1,4 20 
C 2,5 30 

Tabelul 6.14. Calitatea aerului 
proaspăt, CAp 

Nr. 
crt. Sursa de aer 

CAp 
[dp] 

0 1 2 
1 Munte, mare 0,05 
2 Localitate, aer curat 0,10 
3 Localitate, aer mediu 0,20 
4 Localitate, aer poluat 0,50 

Tabelul 6.16. Cantitatea de poluanţi  
emişi de diverse corpuri, Cob 

Nr. 
crt. 

Destinaţia 
 clădirii 

Cob 
[olf/m2] 

0 1 2 
1 Birouri 0,02-0,95 
2 Şcoli 0,12-0,54 
3 Grădiniţe 0,20-0,74 
4 Săli de şedinţă 0,13-1,32 
5 Clădiri de locuit 0,05-0,10 
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 [ ])exp(1 τn
L

P
CC

p
pi −−+=  (6.66) 

în care n este numărul de schimburi orare de aer. 
 − emisie instantanee la momentul τ=0, ce conduce la concentraţia iniţială a 
poluantului (presupunând un amestec perfect între poluant şi aerul interior) dată de 
relaţia: 

 
V

P
C =0  (6.67) 

 Scriind ecuaţia de bilanţ pentru un interval de timp elementar dτ: 

 iippp CVCLCL ddd =− ττ  (6.68) 

şi integrând cu condiţia iniţială Ci=C0, pentru τ=0, se obţine următoarea expresie de 
variaţie în timp a concentraţiei poluantului din aerul interior: 

 )exp(0 τnCCC pi −⋅−=  (6.69) 

 
6.6.4.2 Studiul comparativ al utilizării standardelor CEN 1752, I5 şi 

DIN 1946 pentru verificarea IAQ în încăperea unui birou  
 
 Se consideră încăperea unui birou de categorie A, cu dimensiunile geometrice de 
10×10×2,7 m, în care se află 11 persoane ce desfăşoară o activitate intelectuală, iar 
fumatul este interzis. Producţia de CO2 pentru ocupanţi este de 15 l/(h⋅pers), iar 
concentraţia de CO2 în aerul exterior are valoarea de 350 ppm. Finisajul pardoselii 
este confecţionat din parchet sau din PVC. 
 Cu ajutorul programului CONFORT 2.0 [107] s-a efectuat un studiu comparativ 
pentru calculul debitului de aer proaspăt şi verificarea calităţii aerului în încăperea 
menţionată folosind Standardul European CEN 1752 şi normativele naţionale I5 şi 
DIN 1946.  
 Valorile obţinute pentru debitul de aer proaspăt şi numărul de schimburi orare de 
aer sunt prezentate în Tabelul 6.17. De asemenea, în Fig. 6.16 este reprezentată 
variaţia debitului de aer proaspăt necesar în funcţie de calitatea aerului exterior şi 
interior, iar în Fig. 6.17 este ilustrată variaţia în timp a concentraţiei de CO2 în aerul 
interior.  
 

Tabelul 6.17. Debitul de aer proaspăt, Lp şi numărul 
 de schimburi orare de aer, n 

Norma de 
calcul 

Metoda Lp 
[m3/h] 

n  
[h-1] 

0 1 2 3 

CEN 1752 
Calitatea aerului − parchet 2306 8,54 
Calitatea aerului − PVC 8494 31,46 

I5 Numărul de ocupanţi 330 1,22 

DIN 1946 
Suprafaţa încăperii 600 2,22 
Numărul de ocupanţi 660 2,44 
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 Din Tabelul 6.17 se observă că debitul de aer 
proaspăt calculat după normativul I5 are va-
loarea cea mai mică, conducând la cele mai 
mari valori ale concentraţiei de CO2, ce deter-
mină o stare de oboseală accentuată şi dureri 
de cap pentru ocupanţi. 

 
6.6.5 Influenţa CO2 asupra performanţelor umane şi a pro-

ductivităţii 
 
 Deşi există unele puncte slabe sau divergenţe în cunoaşterea efectelor ambianţei 
asupra productivităţii şi sănătăţii umane, este unanim recunoscută obligativitatea 
respectării parametrilor de confort: temperatură, umiditate, nivel sonor, calitatea 
aerului, viteza curenţilor etc. Ori, aceste efecte sunt veritabile motivaţii ale specia-
liştilor în sisteme de climatizare, care trebuie să convingă că efectele pozitive ale 
climatizării sunt mult mai importante decât implicaţiile negative. 
 Influenţa temperaturii aerului este hotărâtoare atât în ceea ce priveşte confortul 
termic cât şi asupra productivităţii. O altă cauză care produce disconfort, asociată cu 
temperaturi ale aerului interior peste limita de confort, este concentraţia de bioxid 
de carbon. Manifestarea acestui disconfort este caracteristică încăperilor dens 
populate: săli de spectacole şi reuniuni, clădiri publice (holuri de bănci, săli cu 
ghişee etc.), dar mai ales încăperilor din clădirile destinate învăţământului de toate 
gradele. Sălile de clasă sunt de obicei dens populate şi durata de şedere este de cel 
puţin patru ore. 
 Se consideră că aerul este viciat când conţinutul de CO2 este cuprins între 0,10% 
şi 0,15%, ceea ce corespunde unei concentraţii de 1.000 ppm şi 1.500 ppm. Devine 
dăunător pentru organism începând de la o concentraţie de 2,5%. Aerul normal 
conţine CO2 de la 0,032% până la 0,035%, ajungând în centrele urbane la 0,04%. 
 Măsurători ale concentraţiei de CO2 într-o sală de clasă ventilată natural prin 
neetanşeităţi, au arătat că în timp de 10-15 minute concentraţia ajunge la peste  
1.000 ppm, iar după circa 45 minute la 2.500 ppm. 
 Pentru estimarea randamentului activităţii didactice într-un amfiteatru în funcţie 
de concentraţia de CO2 s-a dezvoltat un model de regresie liniară, având urmă-
toarea ecuaţie [96]: 

 48,890003,0η
22 COCO +−= C  (6.70) 

 
Fig. 6.16 Variaţia debitului de 

aer proaspăt 
 

 
Fig. 6.17 Variaţia concentraţiei de CO2 
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în care: 
2COη este randamentul activităţii didactice, în %; 

2COC − concentraţia bioxi-

dului de carbon, în ppm. 
 Pe baza relaţiei (6.25) se poate constata că randamentul activităţii 

2COη prezintă 

o scădere nesemnificativă la o variaţie mare a concentraţiei de CO2. 
 Corpul uman fără activitate fizică degajă aproximativ 15 l/h CO2. Pentru a nu 
depăşi concentraţia maximă, trebuie asigurat pentru fiecare persoană un debit de 
aer proaspăt: 

 )persh/(m 5,12
4001500

15000 3

maxmax

⋅=
−

=
−

=
pi

p
CC

G
L  (6.71) 

în care: G este debitul de CO2 emis de corpul uman, în cm3/h; Ci max – concentraţia 
maxim admisă de CO2 în aerul interior, în ppm; Cp max – concentraţia maxim admisă 
de CO2 în aerul proaspăt introdus în încăpere, în ppm. 
 Acest debit nu se poate asigura printr-o ventilare naturală prin neetanşeităţi. 
Pentru încăperi cu astfel de destinaţii, simpla deschidere a ferestrelor (ventilare 
naturală intensă) nu poate satisface, deoarece în sezonul de iarnă numai în timpul 
pauzelor această ventilare poate rezolva doar parţial reducerea bioxidului de carbon. 
În sezonul de vară, chiar dacă ferestrele pot fi deschise, apare incovenientul creş-
terii temperaturii şi intensităţii zgomotului. 
 În Fig. 6.18 s-a reprezentat într-o nomogramă debitul de aer proaspăt Lp în 
funcţie de concentraţia admisibilă de CO2. 
 

 
Fig. 6.18 Debitul de aer proaspăt în funcţie de concentraţia admisibilă de CO2 

1-aer expirat; 2-încăperi subterane; 3-concentraţia maximă în industrie;  
4-concentraţia maximă în birouri; 5-indicele lui Pettenkofer; 6-aer exterior 

 
 Ţinând seama de cumulul de poluanţi, o ambianţă insalubră, corelată cu o tem-
peratură a aerului ridicată reduce şi mai mult productivitatea umană. 
 Chiar şi numai sub aceste două aspecte (temperatură şi concentraţie de bioxid de 
carbon) specialiştii din domeniul ventilării şi climatizării au datoria de a convinge 
asupra necesităţii asigurării acestor doi parametri prin prevederea unor sisteme de 
ventilare sau climatizare. 
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CAP. 7 SIMULAREA CONSUMULUI DE ENERGIE 
AL SISTEMELOR DE VENTILARE/CLIMATIZARE 
UTILIZÂND SOFTWARE SPECIALIZAT TRNSYS 

 
 

7.1 Prezentarea programului TRNSYS 
 

7.1.1 Noţiuni generale 
 

TRNSYS (TRaNsient System Simulation) [125] este un program de simulare 
numerică foarte flexibil, utilizat în special pentru simularea comportamentului 
sistemelor tranzitorii. Majoritatea simulărilor sunt axate pe evaluarea performanţei 
sistemelor termice şi electrice, dar programul poate să fie utilizat pentru a modela şi 
alte sisteme dinamice, cum ar fi fluxul de trafic, sau procese biologice. 

Programul include o interfaţă grafică, cu un motor de simulare şi o bibliotecă de 
componente predefinite care conţin diferite modele de clădiri şi instalaţii clasice, 
precum şi utilizarea de surse regenerabile de energie sau tehnologii noi. Programul 
TRNSYS permite crearea de noi componente care nu sunt incluse în pachetul 
standard. Acest pachet de simulare este folosit pentru analiza şi dimensionarea 
instalaţiilor de încălzire şi climatizare, analiza multizonală a scurgerii aerului, 
simularea energiei electrice, solare, a comportamentului termic al clădirilor etc. 
 Programul TRNSYS include: 
 − TRNSYS Simulation Studio, o interfaţă grafică care cuprinde toate aspectele de 
simulare; 
 − TRNBuild, o interfaţă grafică care cuprinde datele de intrare pentru descrierea 
unei clădiri multizonale sau cu o singură zonă; 
 − TRNEdit, un editor al datelor de intrare; 
 − METEONORM, o bază de date meteorologice pentru principalele oraşe din 
diverse ţări. 
 − Grafică de prezentare a rezultatelor online; 
 Programul TRNSYS este flexibil deoarece modelează o varietate de sisteme ener-
getice care au diferite grade de complexitate, împărţindu-le în mai multe subsisteme 
cu o mai mică complexitate, care pot fi rezolvate mai uşor. 
 Simularea comportamentului energetic al clădirilor necesită parametri relevanţi 
de proiectare şi condiţii reale de funcţionare: a) amplasarea clădirii; b) descrierea 
clădirii; c) date climatice; d) anvelopa clădirii; e) aportul solar; f) sistemele de 
încălzire/răcire; g) sisteme suplimentare. 
 Sistemele sunt compuse din mai multe componente, iar fiecare componentă este 
creată pe baza unui model matematic şi denumită „Type”. 
 Caracteristicile clădirilor se modifică şi se realizează cu ajutorul interfeţei 
TRNBuild. Astfel, se poate edita structura clădirii, comportamentul termic al clădirii 
(în funcţie de suprafeţele vitrate, regimul de încălzire/răcire). Fişierul care conţine 
descrierea clădirii prelucrate de TRNBuild poate fi generat de utilizator cu orice 
editor de text Simularea are ca rezultat realizarea unor grafice între parametrii 
studiaţi. 
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7.1.2 Subrutine ale programului 
 
 Programul cuprinde mai multe subrutine pentru a controla simularea şi calculul 
modelelor matematice ale componentelor sistemului. O subrutină denumită „Type” 
este descrisă de o componentă predefinită sau una nou creată care simulează 
caracte-risticile şi evoluţia unui element real (schimbătoare de căldură, echipamente 
de încălzire/răcire, turnuri de răcire, pompe, ventilatoare etc.) şi/sau poate rezolva 
o serie de operaţii matematice. 
 Orice componentă poate fi utilizată o dată sau de mai multe ori în cadrul aceleaşi 
aplicaţii, cu atribuirea unui număr de ordine pentru a putea stabili succesiunea 
operaţiilor în cadrul programului. Fiecărui număr de identificare al componentei îi 
corespunde o subrutină Fortran. 
 Cele mai importante subrutine ale programului TRNSYS sunt: 
 – subrutina TYPE 109 (Weather Data) are scopul principal de a citi date 
meteorologice, la intervale de timp regulate dintr-un fişier de date, convertindu-le 
într-un sistem de unităţi dorite, generând valori ale radiaţiei solare directe şi difuze 
pentru un anumit număr de suprafeţe cu orientare şi înclinare arbitrară. 

– subrutina TYPE 56 este utilizată pentru modelarea comportamentului termic al 
unei clădiri cu mai multe zone termice. Descrierea clădirii este citită în această 
componentă dintr-un set de fişiere externe care au extensiile *.bui, *.bloc şi *.trn. 
Fişierele pot fi generate pe baza informaţiilor furnizate de utilizator prin rularea 
subprogramului TRNBuild; 
 – subrutina TYPE 508 este folosită pentru a modela o baterie de răcire care 
conţine un lichid rece şi şi dezumidifică şi răceşte aerul la trecerea acestuia în 
apropierea tuburilor; 
 – subrutina TYPE 655 modelează un chiller răcit cu aer pentru producerea apei 
răcite; 
 – subrutina TYPE 507 modelează răcirea evaporativă pentru care utilizatorul 
introduce starea iniţială a aerului la intrare în perdeaua de apă şi precizează 
umiditatea relativă dorită la ieşire; 

– subrutina PSYCHROMETRICS are rolul de a determina temperatura termo-
metrului umed şi entalpia aerului de admisie în instalaţia de răcire evaporativă; 

– subrutina DYNAMIC DATA este disponibilă pentru a citi datele furnizate de 
utilizator din fişierele text externe, cărora le-a fost atribuit un număr de unităţi 
logice FORTRAN în fişierul de intrare TRNSYS. 

– subrutina STEAM PROPS este folosită pentru a calcula proprietăţile termodi-
namice ale aburului bazate pe corelaţiile de la Biroul Naţional de Standarde. 

– subrutina TYPE 15 are rolul de a citi datele la intervale regulate de timp de la 
un fişier extern ce conţine date meteo, a interpola aceste date (inclusiv radiaţia 
solară pentru suprafeţe înclinate) pentru paşi de timp mai mici de o oră şi a le pune 
la dispoziţia altor componente din schema funcţională a programului TRNSYS. De 
asemenea, această subrutină poate oferi informaţii referitoare la temperatura apei 
de alimentare, temperatura aerului exterior atât pe durata sezonului rece cât şi a 
sezonului cald; 

– subrutina TYPE 65 este utilizată pentru a afişa variabilele din sistem selectate 
în timp ce simularea progresează. Această componentă este foarte recomandată şi 
utilizată pe scară largă deoarece oferă informaţii variabile valoroase şi permite 
utilizatorilor să vadă imediat cum funcţionează sistemul şi să îl poată modifica. 
Informaţiile sunt salvate într-un fişier text localizat în directorul simulării; 

– subrutina TYPE 25 reprezintă componenta pentru imprimare utilizată la listarea 
variabilelor de sistem selectate, la intervale de timp specificate. Informaţiile sunt 
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salvate în fişierul de date în format text sub forma unor coloane. Se oferă de 
asemenea posibilitatea de a imprima informaţii noi la un fişier existent sau se poate 
opta pentru suprascrierea fişierului. 
 Caracteristicile şi comportamentul termic al unei clădiri multizonale pot fi definite 
cu ajutorul interfeţei TRNBuild. Etapele de definire a caracteristicilor clădirii sunt: 
 − Definirea zonelor;  
 − Conexiunea între zone; 
 − Caracteristicile zonelor (nume, înălţime, lungime, lăţime); 
 − Orientarea clădirii şi suprafeţele vitrate; 
 − Selectarea locaţiei pentru datele meteorologice; 
 − Infiltraţii prin neetanşeităţi şi tipul de climatizare; 
 − Sistemele de încălzire şi răcire; 
 − Aporturile de căldură specifice (persoane, iluminat, alte surse); 
 − Umbrire fixă sau mobilă; 
 − Finalizarea definirii clădirii şi concretizarea proiectului. 
 Întreaga capacitate termică a unei zone este reprezentată de un singur nod de 
temperatură. Clădirea este împărţită într-o reţea de noduri cu legături de 
interconectare prin care se realizează transferul de energie. Pentru a se lua în calcul 
această legătură trebuie definit sistemul de ventilare astfel încât un debit egal de 
aer să revină în zona din care a plecat. Schimburile de aer pot fi: interzonal, în cruce 
sau circulare (Fig. 7.1). 
 Modelarea zonelor termice presupune rezolvarea ecuaţiei de bilanţ termic. 

 
Fig. 7.1 Schimburi de aer interzonale 

 
7.1.3 Fluxul termic convectiv în nod 

 
 Fluxul de căldură convectiv în nod Qi, în W, este dat de relaţia: 

 
isuprinvdeginfventi QQQQQQ ,++++=  (7.1) 
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în care: 

 ( )iRpaavent ttcVQ −= ρ  (7.2) 

 ( )iepaainf ttcVQ −= ρ  (7.3) 

 ( )ixzpaainv ttcVQ −= ,ρ  (7.4) 

 ( )iispasisupr ttcUAQ −= ,,  (7.5) 

unde: Qvent este fluxul de căldură provenit de la debitul de aer introdus de un sistem 
de ventilare; Qinf − fluxul de căldură provenit din infiltraţii de aer din exterior; Qdeg − 
degajările de căldură de la persoane, echipamente, iluminat etc.; Qinv − fluxul de 
căldură provenit de la zonele învecinate încăperii; Qsupr,i − fluxul de căldură provenit 
de la suprafeţele interioare; V – volumul zonei; ρa – densitatea aerului; cpa – căldura 
specifică a aerului; ti – temperatura aerului din zona i; tR – temperatura aerului 
introdus prin ventilare; te – temperatura aerului exterior; tz,x – temperatura aerului 
din zona x; ts,i – temperatura suprafeţelor interioare; As – aria suprafeţelor 
interioare; U – transmitanţa termică. 
 

7.1.4 Fluxul termic radiant în nod 
 
 Fiecare corp emite radiaţii, influenţând distribuţia de temperatură a zonei în care 
se află. Fluxul termic radiant incident pe suprafaţa unui perete este absorbit, 
reflectat şi transmis prin corpul respectiv. 
 Aporturile provenite de la radiaţiile solare sunt o problemă importantă în 
domeniul construcţiilor şi instalaţiilor. Luând în considerare radiaţiile solare, fluxul de 
căldură radiant Qr, în W, într-un anumit punct din interiorul unei încăperi este 
calculat cu relaţia: 

 
presfpfsolpar QQQQQ +++= −,,  (7.6) 

în care: Qa,p sunt aporturile de căldură prin radiaţie primite de perete; Qsol,f − 
aporturi solare prin radiaţie prin ferestre; Qp-f − schimburi de căldură radiative între 
pereţi şi ferestre; Qpres− fluxul de căldură prestabilit pe perete sau fereastră. 
 

7.1.5 Fluxul global de căldură 
 
 Caracteristica cantitativă a procesului general de schimb de căldură o constituie 
transmitanţa termică U sau rezistenţa termică globală R. 
 În regim staţionar, schimbul de căldură se exprimă sub forma: 

 tUAQ ∆=  (7.7) 

sau: 

 
R

tA
Q

∆=  (7.8) 

unde:
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în care: Q este fluxul de căldură, în W; U − transmitanţa termică printr-un perete 
plan, în W/m2K; A − aria suprafeţei de schimb de căldură, în m; ∆t − diferenţa de 
temperatură, în K; R − rezistenţa termică a peretelui, în m2K/W; αi – coeficient de 
schimb superficial global la interior, în W/m2K; αe – coeficient de schimb superficial 
global la exterior, în W/m2K; δj, λj – grosimea, în m şi conductivitatea termică, în 
W/mK, a stratului j de material al peretelui. 
 

7.1.6 Fluxurile de căldură prin perete şi fereastră 
 
 În Fig. 7.2 se detaliază fluxurile de căldură q şi comportamentul termic corespun-
zător unui perete. 

 
Fig. 7.2 Fluxuri de căldură şi temperaturi corespunzătoare suprafeţei  

interioare şi exterioare la pereţi 
 
 Notaţiile utilizate în Fig. 7.2 sunt următoarele: 
 Rsi – fluxul de căldură radiativ absorbit la suprafaţa interioară; 
 Rse – fluxul de căldură radiativ absorbit la suprafaţa exterioară; 
 qr,si – transferul de căldură radiativ net cu toate suprafeţele interioare ale unei 
zone; 
 qr,se – transferul de căldură radiativ net cu toate suprafeţele exterioare ale unei 
zone; 
 qt,i – fluxul de căldură conductiv de la interiorul peretelui la suprafaţa sa 
interioară; 
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 qt,e – fluxul de căldură conductiv de la suprafaţa exterioară a peretelui la 
interiorul peretelui; 
 qc,si – fluxul de căldură convectiv de la suprafaţa interioară la aerul interior; 
 qc,se – fluxul de căldură convectiv de la mediul exterior la suprafaţa exterioară; 
 tsi – temperatura suprafeţei interioare; 
 tse – temperatura suprafeţei exterioare; 
 ti – temperatura aerului în zona interioară (nodul de aer); 
 te – temperatura aerului exterior. 
 Modelele matematice ale ecuaţiilor fluxurilor de căldură prin pereţi se bazează pe 
funcţia de transfer Z definită de la suprafaţă la suprafaţă. 
 În concluzie, pentru orice perete, fluxul de căldură prin conducţie pe suprafeţele 
interioare Qt,i şi exterioare Qt,e are expresiile: 
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unde: k este un coeficient ce se referă la timpul în care se 
realizează măsurătoarea; as, bs, cs, ds − coeficienţi care depind şi 
ei de timp şi sunt determinaţi folosind funcţia de transfer Z. 
 Din punct de vedere termic o fereastră este considerată ca un 
perete exterior fără masivitate termică, parţial transparentă la 
aporturi solare, dar opacă la radiaţiile interne de lungime mare de 
undă. Se consideră că absorbţia radiaţiilor de lungime mare de 
undă apare numai la suprafeţele interioare. În calculul bilanţului 
de energie, fereastra este definită ca un model alcătuit din 2 
noduri (Fig. 7.3), unde Uf este transmitanţa termică a ferestrei. 
 

7.1.7 Schimburi de căldură convective prin infiltraţii şi 
ventilare 

 
 Valorile infiltraţiilor prin neetanşeităţi şi a ratei de ventilare a unei zone a clădiri 
sunt date în număr de schimburi de aer pe oră. Aporturile de energie ale unei zone i 
datorate infiltraţiilor Qinf,i şi ventilării Qvent,i sunt: 

 ( )iepaaiiinf ttcVQ −= ρ,  (7.13) 

 ( )iRpaaiivent ttcVQ −= ρ,  (7.14) 

în care: Vi este volumul zonei i; ρa − densitatea aerului; cpa − căldura specifică a 
aerului; ti − temperatura aerului interior; tR − temperatura aerului introdus prin 
ventilare; te − temperatura aerului exterior. 
 Pentru fiecare perete sau fereastră care separă zone cu temperaturi diferite sau 
pentru fiecare perete ce se află în contact cu exteriorul, se poate defini un schimb 
de căldură convectiv. Acest schimb este dat de debitul masic de aer care intră în 
zonă prin suprafaţa respectivă. O cantitate egală de aer este presupusă a părăsi 
zona la temperatura zonei respective. Aportul total de energie datorat schimbului 

 
Fig. 7.3 Model de 
fereastră în două 
noduri 
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convectiv între suprafaţă şi aer este suma aporturilor pentru toţi pereţii şi toate 
ferestrele din zonă. 
 Pentru a defini mai exact elementele de construcţie şi pentru o mai bună 
poziţionare a elementelor vitrate şi a elementelor de umbrire se poate desena 
clădirea în TRNSYS3d cu ajutorul aplicaţiei Google SketchUp. 
 Avantajele programului TRNSYS sunt următoarele: 

– structura modulară a simulării care reduce cu mult complexitatea sistemului 
simulat deoarece o problemă de dimensiuni mari poate fi redusă la o serie de 
probleme de mai mici dimensiuni; 

– interconectarea componentelor sistemului în aproape orice formă; 
– rezolvarea diferitelor ecuaţii; 

 – facilitarea transmiterii de informaţii de la o componentă la alta. 
 Din aceste motive problema simulării sstemului se reduce la indentificarea 
tuturor componentelor şi descrierea matematică a acestora. 
 

7.2 Conceperea schemei de simulare a unui sistem de 
ventilare/climatizare 

 
 Pentru simularea energiei electrice utilizate pentru acoperirea sarcinii termice de 
răcire a încăperii experimentale şi urmărirea indicilor de confort în interiorul acesteia 
s-a conceput schema funcţională din Fig. 7.4, care conţine toate componentele de 
realizare a celor trei sisteme de ventilare/climatizare analizate anterior. S-au stabilit 
legăturile funcţionale între componenta clădirii şi toţi factorii interni şi externi pentru 
a obţine o simulare energetică cât mai exactă. 

 
Fig. 7.4 Schema funcţională a sistemului de ventilare/climatizare în TRNSYS 
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 Clădirea este realizată cu ajutorul subrutinei TYPE 56 care modelează compor-
tamentul termic al clădirii, cu posibilitatea diferenţierii pe mai multe zone termice. 
Această componentă este apoi procesată cu subprogramul TRNBuild. Acesta oferă 
posibilitatea utilizatorului să aleagă locaţia clădirii în emisfera corespunzătoare, să 
introducă toate componentele principale ale clădirii, orientarea şi suprafaţa lor, 
factorii de umbrire, tipul activităţii din clădire, precum şi personalizarea elementelor 
de construcţie în funcţie de alcătuirea lor. Prin subrutina Weather Data se alege din 
baza de date METEONORM anul meteorologic specific pentru oraşul Timişoara, 
considerând temperatura şi umiditatea aerului exterior, viteza vântului, intensitatea 
radiaţiei solare etc. Se defineşte perioada pentru care are loc simularea, care poate 
porni de la ora 0 reprezentând prima oră din prima zi a anului şi poate atinge 
valoarea maximă 8760, reprezentând ultima oră din ultima zi a anului. Simularea s-
a efectuat în luna Iulie considerând câte 12 ore pentru fiecare scenariu analizat în 
cadrul unui sistem de ventilare/climatizare. 
După definirea schemei sistemului de ventilare/climatizare care interferează cu 
clădirea şi cu condiţiile exterioare se vizualizează rezultatele generate de TRNSYS 
prin interfaţa Simulation Studio, sub forma unor grafice sau tabele de date care se 
pot exporta în EXCEL. 
 

7.3 Modelarea componentelor unui sistem de ventilare/ 
climatizare 

 
 Componentele sistemului de ventilare/climatizare sunt luate din librăria TESS, 
care permite modelarea acestora atât pentru producerea de apă răcită, cât şi pentru 
unităţile terminale şi sistemul de distribuţie a agentului de răcire. 
 

7.3.1 Modelarea chiller-ului 
 
 Chiller-ul răcit cu aer pentru producerea apei răcite a fost modelat cu ajutorul 
componentei Type 655. Fig. 7.5 ilustrează definirea datelor de intrare pentru acest 
chiller. 

  
Fig. 7.5 Definirea datelor de intrare pentru chiller-ului răcit cu aer
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 Modelarea matematică a componentei Type 655 începe prin a calcula în primă 
fază EER-ul nominal (EERnom) cu ajutorul relaţiei (7.15) apelând subrutina DYNAMIC 
DATA, care generează, în funcţie de te şi twr (primul fişier extern), o valoare a 
raportului µ1 dintre EERnom în condiţii curente şi EER-ul evaluat (EERev) pentru 
ecartul 7/12°C de apă răcită şi temperatura aerului exterior de 35 °C: 

 evnom EEREER 1µ=  (7.15) 

 În acelaşi mod se calculează şi puterea termică Q0, în kJ/h, nominală a chiller-
ului: 

 evQQ ,020 µ=  (7.16) 

în care: Q0,ev este puterea termică evaluată a chiller-ului, în kJ/h; µ2 – raportul 
dintre puterea nominală şi puterea evaluată ale chiller-ului. 
 Încărcarea chiller-ului este exprimată cu relaţia: 

 )( ,, ewriwrpwwchiller ttcGQ −=  (7.17) 

în care: Gw este debitul masic de apă, în kg/h; cpw – căldura specifică apei, în 
kJ/(kgK); twr,i – temperatura apei răcite la intrarea în chiller; twr,e – temperatura 
apei răcite la ieşirea din chiller.  
 Raportul de sarcină termică parţială este. 

 
0Q

Q
RSP chiller=  (7.18) 

 Dacă acest raport are o valoare supraunitară atunci Type 655 limitează 
încărcarea chiller-ului la valoarea capacităţii nominale a echipamentului. Cu valoarea 
calculată validă pentru RSP este apelată încă o dată subrutina DYNAMIC DATA, 
luând în considerare valorile din al doilea fişier extern. Rezultă o valoare FPe a 
fracţiunii din puterea electrică totală, iar puterea electrică a chiller-ului este 
calculată cu relaţia: 

 
Pe

nom
e F

Q
P

EER
0=  (7.19) 

 Pentru a avea un control asupra regimului de funcţionare a chiller-ului s-a impus 
prin automatizare ca atunci când temperatura apei răcite ajunge la valoarea setată 
echipamentul să se oprească din funcţionare şi să pornească doar atunci când apa 
răcită nu mai are 5°C, respectiv 8°C, în funcţie de scenariul simulat. Pentru acest 
control al temperaturii apei răcite este folosit un termostat de cameră în cinci trepte 
la care trei trepte sunt pentru modul de încălzire şi două trepte pentru modul de 
răcire.  
 

7.3.2 Modelarea centralei de tratare a aerului 
 
 Pentru modelarea centralei de tratare a aerului s-au folosit mai multe 
componente specifice din libraria TESS. Astfel, pentru ventilatorul de introducere a 
aerului proaspăt s-a apelat la componenta Type 112. Acesta este acţionat în funcţie 
de programul orar setat cu ajutorul lui Type 14, în care se specifică intervalul orar 
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de funcţionare a echipamentelor de ventilare/climatizare. Type 112 preia starea 
aerului proaspăt furnizat de subrutina Weather Data şi îl transmite bateriei de răcire. 
 În Fig. 7.6 este ilustrată introducerea datelor de intrare necesare ventilatorului 
din CTA. 

 

 
Fig. 7.6 Introducerea datelor de intrare pentru ventilatorul din CTA 

 
7.3.3 Modelarea bateriei de răcire 

 
 Pentru a modela bateria de răcire (Fig. 7.7), care conţine un lichid rece şi 
dezumidifică şi răceşte aerul la trecerea acestuia în apropierea tuburilor, este 
folosită componenta Type 508. Energia este transferată de la lichidul mai rece la 
aerul cald. Deoarece suprafaţa tuburilor din baterie este udă cu condens, transferul 
de căldură între aer şi baterie nu este uşor de determinat. O metodă de modelare a 
bateriei de răcire este de a împărţi fluxul de aer care trece prin baterie în două părţi. 
O parte din fluxul de aer trece prin baterie şi la ieşire este în stare saturată, la 
temperatura apei care curge prin baterie. Cealaltă parte a fluxului de aer (numită 
fracţiunea de bypass) ocoleşte bateria şi îşi păstrează starea de intrare, după care 
este reamestecat cu fluxul de aer trecut prin baterie.  
 Cantitatea de condens rezultată este dată de ecuaţia: 

 ))(1( aiaebypassacond xxfMM −−=  (7.20) 

unde: Mcond  este debitul masic de condens, în kg/h; Ma – debitul total de aer, în 
kg/h; fbypass – procentajul aerului proaspăt trecut prin bypass-ul bateriei de răcire; 
xae – umiditatea absolută a aerului la ieşirea din bateria de răcire; xai – umiditatea 
absolută a aerului la intrarea în bateria de răcire. 
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Fig. 7.7 Modelarea bateriei de răcire în TRNSYS 

 
 Condensatul şi debitul de aer la ieşirea din baterie au aceeaşi temperatură. 
Printr-un apel la subrutina STEAM PROPS, se determină entalpia condensului icond. 
Puterea termică transferată de la fluxul de aer în masa de lichid este dată de 
ecuaţia: 

 condcondaeaibypassaBR iMiifMQ −−−= ))(1(  (7.21) 

unde iai, iae, icond sunt entalpia aerului la intrarea în baterie, la ieşirea din baterie şi 
entalpia condensului. 
 Temperatura apei răcite la ieşirea din baterie este calculată cu relaţia: 

 
pww

BR
turwreturw

cG

Q
tt += ,,  (7.22) 

în care: tw,retur  este temperatura apei răcite la ieşirea din baterie; tw,tur – tempe-
ratura apei răcite la intrarea în baterie; QBR – fluxul de căldură din apa răcită; Gw – 
debitul masic de apă răcită; cpw – căldura specifică a apei. 
 Entalpia şi umiditatea absolută a aerului care trece prin bateria de răcire ames-
tecat cu aerul care ocoleşte bateria sunt determinate folosind relaţiile: 

 
bypassaibypassaeM fifii +−= )1(  (7.23) 

 
bypassaibypassaeM fxfxx +−= )1(  (7.24) 

unde iM, xM reprezintă entalpia şi conţinutul de umiditate al aerului amestecat la 
ieşirea din bateria de răcire. Cu aceste două valori cunoscute, precum şi cu 
presiunea de evacuare a aerului, subrutina PSYCHROMETRICS este apelată pentru a 
determina restul proprietăţilor aerului amestecat. În cazul în care rezultă o stare a 
aerului sub curba de saturaţie, în zona de ceaţă, utilizatorul este avertizat.  
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7.3.4 Modelarea ventiloconvectorului 
 
 Unitatea terminală a sistemului de ventilare/climatizare este ventiloconvectorul, 
care este modelat cu ajutorul componentei Type 600. Modelarea matematică este 
asemănătoare cu cea pentru bateria de răcire cu diferenţa că în acest caz trebuie 
specificată şi puterea electrică a motorului de pe echipament şi trebuie setată 
valoarea temperaturii aerului interior, care determină programul de funcţionare al 
ventiloconvectorului. Pentru aceasta se foloseşte Type 911, care este un controller 
ce generează o funcţie de control γo (output-ul) putând să aibe valorile 0 sau 1. 
Valoarea lui γo este aleasă în funcţie de diferenţa dintre valoarea maximă tM şi 
valoarea minimă tm a temperaturii aerului interior. Noua valoare pentru γo este 
dependentă de input-ul funcţiei γi, care poate fi 0 sau 1. Descrierea matematică este 
următoarea: 
 − dacă controlerul a fost pornit, adică γi = 1 şi ∆tm≤(tM-tm) atunci acesta rămâne 
pornit, iar γo = 1. 
 − dacă controlerul a fost pornit, adică γi = 1 şi ∆tm>(tM-tm) atunci acesta se 
opreşte, iar γo = 0. 
 − dacă controlerul a fost oprit, adică γi = 0 şi ∆tM≤(tM-tm) atunci acesta se 
porneşte, iar γo = 1. 
 − dacă controlerul a fost oprit, adică γi = 0 şi ∆tM>(tM-tm)  atunci acesta rămâne 
oprit, iar γo = 0. 
 Notaţiile ∆tM şi ∆tm reprezintă limita superioară a diferenţei între temperatura 
maximă şi minimă a aerului interior, respectiv limita inferioară a diferenţei de 
temperatură a aerului interior. 
 Reprezentarea grafică a funcţiei de control pentru componenta Type 911 este 
ilustrată în Fig. 7.8. 

 tm  tM t tM m-( )

i=1

i=0

1

o

0

 
Fig. 7.8 Funcţia de control a componentei Type 911 

 
7.3.5 Modelarea instalaţiei de răcire evaporativă a chiller-ului 

 
 Modelarea instalaţiei de răcire evaporativă (Fig. 7.9) este efectuată utilizând 
componenta Type 507, pentru care utilizatorul introduce starea iniţială a aerului la 
intrare în perdeaua de apă şi precizează umiditatea relativă dorită la ieşire. Procesul 
de răcire se realizează menţinând temperatura bulbului umed constant. 
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Fig. 7.9 Instalaţie de răcire evaporativă 

 
 Aerul la ieşirea din peredeaua de apă are o temperatură mai scăzută şi o 
umiditate relativă mai mare. Când aerul trece prin dispozitivul de formare a ceţii şi 
semnalul de intrare este activ (setat ON), componenta Type 507 apelează subrutina 
PSYCHROMETRICS pentru a determina starea (temperatura termometrului umed, 
entalpia) aerului de admisie. 
 Puterea termică Qaer, în kJ/h, extrasă din debitul de aer pentru a evapora apa în 
aceste condiţii este dată de ecuaţia: 

 )( aeaiaaer iiMQ −=  (7.25) 

în care: Ma este debitul de aer care trece prin perdeaua de ceaţă, în kg/h; iai, iae – 
entalpia aerului la intrarea, respectiv ieşirea din instalaţie, în kJ/kg.  
 
 

7.4 Definirea legăturilor între componentele sistemului 
 
 Utilizarea TRNSYS permite interconectarea componentelor sistemului în aproape 
orice formă şi rezolvarea diferitelor ecuaţii, facilitând transferul de informaţii de la o 
componentă la  alta, ceea ce face ca problema simulării sistemului să se reducă la 
identificarea tuturor componentelor şi descrierea matematică a acestora. Din 
moment ce componentele au fost identificate şi se cunoaşte descrierea lor mate-
matică, este necesar să se realizeze conectarea componentelor, obţinându-se astfel 
o diagramă a fluxului informaţional. Fiecare informaţie primită sau transmisă de o 
componentă este reprezentată grafic printr-o săgeată (de la output-ul componentei 
anterioare la imput-ul componentei următoare) [125]. 
 Legăturile dintre componente trebuie bine realizate astfel încât datele de intrare 
necesare componentelor să nu fie transmise eronat. În Fig. 7.10 este reprezentată 
legarea chiller-ului de ventiloconvector. Ieşirea apei răcite din chiller este un input, 
pentru ventiloconvector, iar temperatura aerului interior ce defineşte programul de 
funcţionare al ventiloconvectorului se ia din componenta Type 56. 
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Fig. 7.10 Legarea chiller-ului cu unitatea terminală 

 
 Această legare a chiller-ului de ventiloconvector este valabilă doar pentru 
sistemul RC+VCV în care nu există baterie de răcire şi tot debitul de apă răcită 
circula spre singura unitate terminală (VCV). Climatizarea se realizează doar cu 
VCV, iar necesarul de aer proaspăt este asigurat de recuperatorul de căldură. Pentru 
simularea sistemelor CTA+VCV şi CTA este nevoie de o nouă componentă care să 
împartă debitul de apă răcită de la chiller pe două trasee diferite, pentru alimentarea 
bateriei de răcire din CTA şi alimentarea ventiloconvectorului. Acestă componentă 
este Type 11f care are ca date de intrare temperatura şi debitul apei provenite de la 
chiller, iar ca date de ieşire două valori pentru temperatura şi debitul apei răcite, 
alocate celor doi consumatori (BR şi VCV).  
 La rândul său chillerul este legat şi de componenta Weather Data care îi 
furnizează echipamentului temperatura aerului exterior.  
 În Fig. 7.11 se prezintă legătura dintre zona termică şi ventiloconvector, 
necesară pentru a determina temperatura de referinţă a aerului de la care are loc 
climatizarea. 
 Pentru a putea realiza acestă legatură a fost necesară editarea lui Type 56 şi 
selectarea în ferestra “Outputs” pentru zona termică considerată a umidităţii relative 
a aerului pe lângă valoarea implicită a temperaturii aerului din zona respectivă. 
 Pentru sistemele CTA+VCV şi CTA au trebuit interconectate mai multe compo-
nente la simularea CTA şi bateria de răcire, ventilatorul de introducere a aerului, 
pompa de circulaţie a apei răcite şi conducta prin care circulă apa (Fig. 7.12). Astfel 
debitul, temperatura şi umiditatea relativă a aerului proaspăt sunt datele care leagă 
ventilatorul de bateria de răcire. Ventilatorul funcţionează acţionat de un program 
orar în funcţie de activitatea care se desfăşoară în clădire. 
 Pe partea hidraulică a legăturilor dintre componente sunt interconectate BR şi 
chiller-ul printr-o pompă de circulaţie şi o reţea de conducte. Pompa are ca date de 
intrare temperatura şi debitul apei ce iese din BR pe care le transmite conductei de 
retur ce ajunge la chiller. 
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Fig. 7.11 Legătura dintre zona termică şi unitatea terminală 

 

 
Fig. 7.12 Legarea componentelor din centrala de tratare a aerului 

 
 După conectarea tuturor componentelor sistemului se poate începe simularea 
consumului de energie electrică pentru intervalul de timp prestabilit şi diferite valori 
ale parametrilor din fluxul de date considerat. 
 
 

7.5 Rezultatele simulării consumului electric al sistemu-
lui CTA+VCV şi compararea cu datele experimentale 

 
7.5.1 Simularea intensităţii radiaţiei solare şi a sarcinii ter-

mice de răcire 
 
 În urma simulărilor efectuate pe o durată de 12 ore dintr-o zi, de la 06:00 la 
18:00, au rezultat valorile reprezentate grafic în Fig. 7.13 pentru temperatura 
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aerului exterior te şi interior ti şi intensitatea radiaţiei solare I pe peretele exterior 
orientat spre Est al încăperii experimentale fără ventilare/climatizare. 
 

 
Fig. 7.13 Variaţia temperaturilor aerului şi a intensităţii radiaţiei solare  

 
Se constată o valoare maximă a radiaţiei solare de 695 W/m2 la ora 8 dimineaţa, 

şi o valoare maximă a temperaturii aerului exterior de 32°C la ora 16 după masă. 
Spaţiul fiind neclimatizat şi neventilat, din cauza suprafeţei vitrate mari, de 64% din 
suprafaţa totală a peretelui exterior, temperatura aerului interior se situează în jurul 
valorii de 32°C, în intervalul orar 8:30–18:00. Cu ajutorul programului TRNSYS s-a 
simulat şi sarcina termică de răcire Qrac (Fig. 7.14). 
 

 
Fig. 7.14 Variaţia sarcinii termice de răcire pentru încăperea experimentală
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 Curba pe care o descrie variaţia sarcinii de răcire are un maxim la ora 9:00. Se 
constată deci că aliura curbei sarcinii de răcire este asemănătoare cu cea a 
intensităţii radiaţiei solare, puţin mai aplatizată la partea superioară, iar defazajul 
introdus de inerţia termică a elementelor de construcţie este de  1 oră.  
 De asemenea, se observă că pentru clădirea considerată o influenţă mai mare 
asupra sarcinii de răcire o are variaţia intensităţii radiaţiei solare în comparaţie cu 
variţia temperaturii aerului exterior. 
 Pentru a putea face o analiză a influenţei temperaturii setate a aerului interior 
asupra consumului de energie s-au simulat în TRNSYS cazurile în care pentru 
aceleaşi condiţii exterioare şi acelaşi tip de echipamente de ventilare/climatizare s-a 
modificat valoarea temperaturii aerului interior cu 1°C, de la 25°C la 24°C, 
respectând intervalul recomandat de ISO 7730 pentru a nu afecta gradul de confort. 
 În Fig. 7.15 se prezintă variaţia sarcinii termice de răcire orare pentru cele două 
valori ale temperaturii setate a aerului interior. 

 

 
Fig. 7.15 Variaţia sarcinii de răcire în funcţie de temperatura aerului interior 

 
Dacă scade temperatura setată a aerului interior de la 25 °C la 24 °C se obţine o 

creştere a sarcinii de răcire totale Qrac cu 6%, care se va reflecta şi în consumul de 
energie electrică a echipamentelor de ventilare/climatizare. 
 

7.5.2 Simularea consumului de energie electrică 
 
 Pentru sistemul CTA+VCV s-a simulat, cu ajutorul programului TRNSYS, consu-
mul de energie electrică în cele patru scenarii descrise în cap. 5.  
 În urma simulărilor efectuate pe o durată de 6 ore au rezultat consumurile de 
energie electrică, în cele 4 scenarii, centralizate în Tabelele 7.1–7.4 alături de valo-
rile obţinute prin măsurători. 
 Se observă că în scenariul 1 există o diferenţă maximă între datele simulate şi 
măsurate ale consumului de energie electrică de aproximativ 6,25%, iar în scenariul 
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2 există o diferenţă între datele rezultate din simulare şi cele măsurate cuprinsă 
între 2,27% şi 8,88%. 
 

Tabelul 7.1. Consumul de energie electrică în scenariul 1 

Ora 
Energie consumată [kWh] 

Diferenţa 
[%] 

Simulată Măsurată 

Chiller CTA VCV Total Chiller CTA VCV Total 

10:00 0.54 0.52 0.03 1.09 0.53 0.51 0.03 1.07 1,83 

10:30 0.54 0.52 0.04 1.1 0.53 0.51 0.03 1.07 2,72 

11:00 0.61 0.52 0.06 1.19 0.61 0.51 0.05 1.17 1,68 

11:30 0.79 0.52 0.06 1.37 0.73 0.51 0.05 1.29 5,83 

12:00 0.57 0.52 0.05 1.14 0.54 0.51 0.04 1.09 4,38 

12:30 0.57 0.52 0.04 1.13 0.53 0.51 0.03 1.07 5,30 

13:00 0.56 0.52 0.04 1.12 0.52 0.51 0.02 1.05 6,25 

13:30 0.47 0.52 0.03 1.02 0.46 0.51 0.02 0.99 2,94 

14:00 0.46 0.52 0.02 1 0.45 0.51 0.01 0.97 3,00 

14:30 0.44 0.52 0.02 0.98 0.43 0.51 0.01 0.95 3,06 

15:00 0.43 0.52 0.02 0.97 0.43 0.51 0.01 0.95 2,06 

15:30 0.43 0.52 0.02 0.97 0.48 0.51 0.02 1.01 3,96 

16:00 0.44 0.52 0.02 0.98 0.45 0.51 0.01 0.97 1,02 

 
Tabelul 7.2. Consumul de energie electrică în scenariul 2 

Ora 

Energie consumată [kWh] 
Diferenţa 

[%] 
Simulată Măsurată 

Chiller CTA VCV Total Chiller CTA VCV Total 

10:00 0.37 0.52 0.05 0.94 0.34 0.51 0.05 0.9 4,25 

10:30 0.38 0.52 0.06 0.96 0.36 0.51 0.05 0.92 4,16 

11:00 0.45 0.52 0.08 1.05 0.43 0.51 0.06 1 4,76 

11:30 0.5 0.52 0.08 1.11 0.47 0.51 0.05 1.03 7,20 

12:00 0.51 0.52 0.07 1.1 0.48 0.51 0.05 1.04 5,45 

12:30 0.5 0.52 0.06 1.08 0.45 0.51 0.03 0.99 8,33 

13:00 0.34 0.52 0.05 0.91 0.3 0.51 0.03 0.84 7,69 

13:30 0.33 0.52 0.05 0.9 0.31 0.51 0.03 0.85 5,55 

14:00 0.33 0.52 0.05 0.9 0.28 0.51 0.03 0.82 8,88 

14:30 0.33 0.52 0.04 0.89 0.32 0.51 0.03 0.86 3,37 

15:00 0.33 0.52 0.04 0.89 0.32 0.51 0.03 0.86 3,37 

15:30 0.32 0.52 0.04 0.88 0.32 0.51 0.03 0.86 2,27 

16:00 0.32 0.52 0.04 0.88 0.32 0.51 0.03 0.86 2,27 
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Tabelul 7.3. Consumul de energie electrică în scenariul 3 

Ora 

Energie consumată [kWh] 
Diferenţă 

[%] 
Simulată Măsurată 

Chiller CTA VCV Total Chiller CTA VCV Total 

10:00 0.46 0.52 0.05 1.03 0.43 0.51 0.05 0.99 3,88 

10:30 0.48 0.52 0.06 1.06 0.47 0.51 0.04 1.02 3,77 

11:00 0.6 0.52 0.07 1.19 0.55 0.51 0.06 1.12 5,88 

11:30 0.62 0.52 0.08 1.22 0.57 0.51 0.05 1.13 7,37 

12:00 0.65 0.52 0.08 1.25 0.58 0.51 0.06 1.15 8,00 

12:30 0.56 0.52 0.07 1.15 0.5 0.51 0.05 1.06 7,82 

13:00 0.45 0.52 0.06 1.03 0.4 0.51 0.04 0.95 7,76 

13:30 0.47 0.52 0.05 1.04 0.44 0.51 0.04 0.99 4,80 

14:00 0.47 0.52 0.05 1.04 0.45 0.51 0.04 1 3,84 

14:30 0.46 0.52 0.05 1.03 0.44 0.51 0.03 0.98 4,85 

15:00 0.46 0.52 0.04 1.02 0.45 0.51 0.03 0.99 2,94 

15:30 0.46 0.52 0.04 1.02 0.44 0.51 0.03 0.98 3,92 

16:00 0.45 0.52 0.04 1.01 0.43 0.51 0.03 0.97 3,96 

 
 

Tabelul 7.4. Consumul de energie electrică în scenariul 4 

Ora 

Energie consumată [kWh] 
Diferenţă 

[%] 
Simulată Măsurată 

Chiller CTA VCV Total Chiller CTA VCV Total 

10:00 0.36 0.52 0.05 0.93 0.32 0.51 0.05 0.88 5,37 

10:30 0.37 0.52 0.07 0.96 0.31 0.51 0.05 0.87 9,37 

11:00 0.44 0.52 0.08 1.04 0.4 0.51 0.06 0.97 6,73 

11:30 0.44 0.52 0.08 1.04 0.36 0.51 0.07 0.94 9,61 

12:00 0.45 0.52 0.07 1.04 0.39 0.51 0.04 0.94 9,61 

12:30 0.49 0.52 0.07 1.08 0.44 0.51 0.06 1.01 6,48 

13:00 0.45 0.52 0.07 1.04 0.39 0.51 0.06 0.96 7,69 

13:30 0.43 0.52 0.06 1.01 0.38 0.51 0.05 0.94 6,93 

14:00 0.43 0.52 0.06 1.01 0.38 0.51 0.04 0.93 7,92 

14:30 0.42 0.52 0.05 0.99 0.37 0.51 0.04 0.92 7,07 
15:00 0.41 0.52 0.05 0.98 0.38 0.51 0.04 0.93 5,10 

15:30 0.35 0.52 0.05 0.92 0.29 0.51 0.05 0.85 7,60 
16:00 0.34 0.52 0.04 0.90 0.29 0.51 0.02 0.82 8,88 

 
De asemenea, se observă că diferenţa între valorile simulate şi măsurate ale 

consumului de energie electrică în scenariul 3 este cuprinsă între 2,94% şi 8%, iar 
în scenariul 4 între 5,10% şi 9,61%. 

BUPT



Simularea indicilor de confort PMV-PPD pentru încăperea experimentală   145 

 
 

 Din analiza energetică comparativă efectuată se constată că valorile simulate cu 
TRNSYS ale consumului de energie electrică pentru sistemul de ventilare/climatizare 
CTA+VCV în toate cele 4 scenarii sunt mai mari doar cu 1,02–9,61% faţă de cele 
măsurate experimental, ceea ce conduce la validarea modelului de simulare. 
 
 

7.6 Simularea indicilor de confort PMV-PPD pentru încă-
perea experimentală 

 
 Cu ajutorul programului TRNSYS s-au simulat indicii de confort PMV şi PPD (Fig. 
7.16, 7.17), pentru două valori ale temperaturii setate a aerului interior ti de 24 °C, 
respectiv 25 °C şi variaţia temperaturii aerului exterior te din Fig. 7.13.  
 Pentru aceasta în cadrul subrutinei TRNBuild s-au definit intensitatea activităţii 
ocupanţilor 1,2 met, viteza aerului 0,1 m/s şi rezistenţa termică a îmbrăcăminţii 0,5 
clo. În funcţie de datele clădirii introduse anterior este generată prin program şi 
temperatura medie de radiaţie. 

 
Fig. 7.16 Variaţia orară a indicilor PMV şi PPD pentru ti=24°C 

 
Fig. 7.17 Variaţia orară a indicilor PMV şi PPD pentru ti=25°C 

 Se observă că indicele PMV depăşeşte nesemnificativ valoarea +0,5 doar în 
prima parte a zilei, în jurul orei 9:00, imediat după ce intră în funcţiune instalaţia de 
ventilare/climatizare, pentru ti=25 °C.  
 De asemenea, valoarea maximă obţinută pentru indicele PPD în cazul setării 
temperaturii aerului interior la 24°C este de 6%, în timp ce în cazul setării 
temperaturii aerului interior la 25°C aceasta creşte la 10,5%, existând un număr 
mai mare de persoane nemulţumite faţă de cazul precedent. Rezultă că sunt 
îndeplinite condiţiile de confort termic conform [39]. 
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CAP. 8 CONCLUZII, CONTRIBUŢII ŞI DIRECŢII 
DE CERCETARE VIITOARE 

 
 

8.1 Concluzii 
 
 Elaborarea prezentei teze are la bază studiile teoretice şi cercetările experi-
mentale efectuate de autor, asupra sistemelor de ventilare/climatizare folosite în 

clădirile de birouri, pe parcursul celor 5 ani de activitate ştiinţifică în cadrul Catedrei 
de Instalaţii pentru Construcţii.  

 Studiile teoretice şi cercetările numerice şi experimentale au avut ca obiectiv 
principal optimizarea funcţional-energetică a instalaţiilor de ventilare/climatizare din 
clădiri de birouri în scopul reducerii consumului energetic şi asigurării unui grad de 
confort adecvat pentru ocupanţi.  
 Pe baza acestor studii şi cercetări effectuate s-au desprins următoarele concluzii 
principale: 

1) Sectorul clădirilor rezidenţiale şi terţiare este cel mai mare consumator final de 

energie, în special pentru climatizare, iluminat, aparatură electrocasnică şi 
echipamente, iar cercetările au arătat că în acest sector există un mare potenţial 
de economisire a energiei. 

2) Se impune promovarea eficienţei energetice a clădirilor, utilizarea raţională a 
energiei la nivelul clădirilor, dar şi utilizarea energiilor regenerabile, în ideea de a 
economisi combustibii fosili şi de a reduce nivelul emisiilor poluante. 

3) În ultimii 20 ani, consumul energiei de răcire în Europa a crescut din patru 
motive şi anume: izolarea termică superioară a anvelopei clădirilor; creşterea 
numărului de clădiri de birouri; degajările de căldură ale echipamentului tehnic, 
în aceste clădiri, creşterea considerabilă a aşteptărilor ocupanţilor în ceea ce 
priveşte confortul termic. 

4) Consumul de energie electrică pentru încălzire şi aer condiţionat reprezintă mai 
mult de 25% din energia primară consumată în clădiri, iar consumul de energie 

auxiliară variază între 20% şi 60% din consumul de energie electrică al unui 
sistem de ventilare/climatizare într-o clădire.  

5) Se constată că cea mai mare parte a consumului de energie electrică aparţine 
ventilatoarelor de introducere şi de evacuare din unităţile de tratare a aerului, iar 
pentru reducerea consumului de energie electrică a acestor ventilatoare se 
urmăreşte alegerea optimă a componentelor din centralele de tratare a aerului 
astfel încât pierderile de presiune să fie minime. 

6) În funcţie de soluţia adoptată, instalaţiile de ventilare/climatizare sunt alcătuite 
din diferite elemente componente, cum ar fi: chiller, centrala de tratare a aerului 

(CTA), turn de răcire, ventiloconvectoare.  

7) Performanţa unui chiller poate varia semnificativ în funcţie de sarcinile parţiale 
ale sistemului şi de temperaturile de funcţionare ale vaporizatorului şi conden-
satorului. Chillerele cu sarcini parţiale în trepte funcţionează în sarcină maximă 

doar câteva zile pe an/sezon, luându-se în considerare coeficientului de perfor-
manţă sezonier sau anual (COPsez(an)).  
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8) Pentru chillerele răcite cu aer coeficientul de performanţă creşte odată cu 
scăderea temperaturii aerului aspirat din exterior (te) şi cu creşterea temperaturii 
apei răcite (twr) la ieşirea din vaporizator. 

9) Condensatoarele chillere-lor răcite numai cu aer sau numai cu apă, realizează 
preluarea căldurii de condensare de la agentul frigorific doar prin căldura 
sensibilă a agentului de răcire, conducând la debite importante de aer sau apă. O 
soluţie pentru ameliorarea acestui inconvenient este răcirea mixtă apă-aer a 
condensatoarelor. 

10) Toate sistemele de recuperare a căldurii pot realiza importante economii de 
energie, dar necesită cheltuieli de investiţie şi de întreţinere, astfel că trebuie 

efectuat un calcul de optimizare înaintea adoptării unui sistem sau altuia. 

11) Cele mai des utilizate aparate terminale în sistemele de climatizare centralizată 
cu apă răcită din clădirile de birouri sunt ventiloconvectoarele. 

12) În cazul sistemului CTA+VCV, atunci când aerul este refulat la o temperatură 
mai joasă centrala preia mai mult din sarcina de răcire necesară, iar numărul 
ventiloconvectoarelor scade, această situaţie fiind dezavantajoasă pentru un 
proprietar de imobil, care preferă costuri comune (costuri pe centrala de tra-

tare) cât mai mici şi costuri în spaţiile închiriate cât mai mari (ventiloconvec-
toare cât mai multe, contorizate separat). 

13) Soluţia optimă din punct de vedere energetic este atunci cînd suma dintre 
puterea BR şi puterea VCV-lor este cea mai mică, adică când se foloseşte CTA 
cu recuperator rotativ. 

14) Consumul de energie electrică este direct proporţional cu pierderea de presiune 

în CTA, iar introducerea recuperatoarelor de căldură realizează o mărire a 
pierderii de presiune conducând la o majorare a cosumului de energie electrică 
şi la o mărire semnificativă a preţului de investiţie a CTAP. 

15) Din Tabelul 4.7 rezultă că pentru CTA fără RC se înregistrează un consum minim 

de energie electrică, dar în acest caz creşte consumul de energie termică de 

răcire a chiller-ului cu 13,6% sau 36,4%, faţă de CTA cu recuperator rotativ, în 

funcţie de temperatura aerului refulat de 18 °C, respectiv de 24 °C. 

16) Timpul de recuperare a investiţiei suplimentare în sistemul CTA cu RC rotativ, 

faţă de sistemul CTA cu RC în plăci, pe seama economiei de exploatare realizată 

prin consum mai scăzut de energie electrică este de 6,7 ani, inferior duratei de 

recuperare normată de 10 ani. 

17) Eficienţa energetică sezonieră a chiller-ului răcit cu apă, egală cu 19,9, este mai 

ridicată cu 28% faţă de cea a chiller-ului răcit cu aer, având compresor cu 

piston, egală cu 14,3 şi cu 35% faţă de eficienţa chiller-ului răcit cu aer, având 

compresor cu şurub, egală cu 12,9. 

18) Temperatura aerului refulat de centrala de tratare a aerului proaspăt trebuie să 
fie de 18°C. 

19) Debitul de aer proaspăt trebuie să fie adoptat corespunzător unui număr de 

două schimburi orare. 

20) Se impune folosirea recuperatoarelor de căldură rotative datorită randamentului 

ridicat al acestora (61%) în comparaţie cu recuperatoarele de căldură cu plăci 
(43%). 
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21) Trebuie utilizate ventiloconvectoarele (VCV) pentru climatizare în detrimentul 
sistemului cu centrale de tratare a aerului recirculat (CTAR). 

22) Se impune folosirea chillerelor răcite cu apă având în vedere valoarea mai 

ridicată a EERsist (17,2) faţă de cea a chillerelor răcite cu aer (12,9). 

23) Analizând cele patru scenarii pentru sistemul CTA+VCV reiese că cel mai eficient 
energetic este scenariul 4 (chiller răcit cu aer-apă, twr=8 C), în care energia 

electrică consumată este de 14,97 kWh, iar ponderea energiei electrice 
consumate de chiller este de numai 37,3% datorită consumului electric mare 
înregistrat la CTA, reprezentând 57,9%. Consumul electric al VCV reprezintă 
sub 5% din consumul total de energie electrică al sistemului.  

24) În cazul celor trei sisteme CTA+VCV, CTA şi RC+VCV se obţine o economie de 

energie electrică ΔEel la creşterea temperaturii apei răcite de la 5°C (scenariul 1 

şi 2) la 8°C (scenariul 3 şi 4). 

25) Sistemul RC+VCV cu chiller-ul răcit mixt şi o temperatură a apei răcite de 8 C 

(scenariul 4) are consumul energetic minim de 4,72 kWh, economia de energie 
maximă de 10,60% şi COPsist maxim de 7,12. 

26) Deşi rezultatele obţinute arată că sistemul RC+VCV are cea mai mare eficienţă 
energetică acesta nu este indicat în clădiri de birouri deoarece arhitectura 
clădirii este afectată de aplicarea pe faţade a numeroase grille de ventilare, şi 
ca atare se recomandă utilizarea sistemului CTA+VCV cu chillerul răcit cu aer-

apă şi temperatura apei răcite de 8 °C, având COPsist=2.24.  

27) Având la dispoziţie valorile pentru intensitatea radiaţiei solare f1 şi temperatura 
aerului exterior f2, cu ajutorul modelului matematic propus, validat experi-
mental, se obţin valorile optime pentru temperatura apei răcite din chiller u1 şi 
temperatura aerului interior u2, respectiv consumul minim de energie electrică 
al sistemului. 

28) Modelul propus se poate folosi în practică prin implementarea în controlere 

electronice programabile, introducând funcţiile care definesc variabilele contro-
labile u1 şi u2, ce depind de variabilele necontrolabile f1 şi f2.  

29) Din evaluarea confortului termic în încăperea experimentală utilizând modelul 
PMV-PPD s-a constatat că indicele PMV în cazul sistemului de ventilare/ 
climatizare CTA+VCV are valori mai mici cu 26...28% faţă de sistemul CTA şi cu 
40...93% faţă de sistemul RC+VCV, deci primul sistem conduce la un confort 
termic sporit. 

30) Corelaţia (6.45) a temperaturii setate la VCV, propusă în lucrare, se poate 
implementa în birouri climatizate având un singur perete exterior, în cazul în 
care aparatele de climatizare trebuie să funcţioneze după un program unitar, 
astfel încât în încăpere să nu existe o diferenţă de temperatură pe orizontală 
mai mare de 2 C. 

31) Evaluarea calităţii mediului interior joacă un rol important, complementar cu 
certificarea calităţii energetice a clădirilor. Influenţa temperaturii aerului este 
hotărâtoare în ceea ce priveşte confortul termic cât şi asupra productivităţii. 

32) Corpul uman fără activitate fizică degajă aproximativ 15 l/h CO2. Pentru a nu 
depăşi concentraţia maximă, trebuie asigurat pentru fiecare persoană un debit 
de aer proaspăt de 12,5 m3/(hpers). Acest debit nu se poate asigura doar 

printr-o ventilare naturală prin neetanşeităţi deoarece în sezonul de vară chiar 
dacă ferestrele pot fi deschise apare inconvenientul creşterii temperaturii 
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aerului şi intensităţii zgomotului, fiind necesară prevederea unui sistem de 
ventilare/climatizare. 

33) Studiul comparativ pentru calculul debitului de aer proaspăt şi verificarea 

calităţii aerului în încăperea unui birou folosind Standardul European CEN 1752 
şi normativele naţionale I5 şi DIN 1946 a arătat că debitul de aer proaspăt 
calculat după I5 are valoarea cea mai mică, conducând la cele mai mari valori 
ale concentraţiei de CO2, ce determină o stare de oboseală accentuată şi dureri 
de cap pentru ocupanţi. 

34) Din analiza rezultatelor măsurătorilor şi a simulărilor efectuate în TRNSYS 
pentru stabilirea consumului de energie electrică în sistemul de ventilare/ 

climatizare CTA+VCV în toate cele 4 scenarii, s-au constatat diferenţe de 

maximum 9,6% între acestea, putând fi astfel validat modelul de simulare 
conceput. 

35) În cadrul simulării TRNSYS a indicilor de confort pentru încăperea experimentală 
se constată că indicele PMV are valori de maximum 0,5 şi că valoarea maximă a 
lui PPD în cazul setării temperaturii aerului interior la 24°C este de 6%, iar în 
cazul setării temperaturii aerului interior la 25°C aceasta creşte la 10,5%, 

rezultând că sunt îndeplinite condiţiile de confort termic conform EN ISO 7730. 
 
 

8.2 Contribuţii personale 
 

 Principalele contribuţii personale ale autorului pot fi sintetizate astfel: 

1) efectuarea unei analize şi sinteze documentare privind evoluţia consumului de 
energie primară şi defalcarea consumului de energie electrică pe tipuri de clădiri 
şi echipamente; 

2) realizarea unei analize energetice a echipamentelor componente ale sistemelor 

de ventilare/climatizare; 

3) efectuarea unui studiu energetico-economic comparativ între sistemele CTA+VCV 
şi CTA; 

4) dezvoltarea unui algoritm de determinare a intensităţii radiaţiei solare globale pe 
peretele exterior cu orientarea Est; 

5) conceperea standului experimental pentru sistemele CTA+VCV, CTA şi RC+VCV; 

6) conceperea şi realizarea programului de cercetare experimentală; 

7) propunerea unei soluţii de optimizare funcţional-energetică a chiller-ului prin 

montarea unui sistem de pulverizare pentru răcirea mixtă aer-apă a condensa-
torului chiller-ului; 

8) determinarea regresiei liniare de performanţă (5.1) pentru chiller-ul utilizat, care 
permite calculul lui EER în funcţie de te, cunoscând eficienţa energetică nominală 
EERnom a acestuia. 

9) sistematizarea, centralizarea şi analizarea consumului de energie electrică totală 
şi pe echipamente pentru fiecare sistem de ventilare/climatizare în 4 scenarii de 

funcţionare; 

10) dezvoltarea unui model matematic pentru estimarea consumului de enegie elec-
trică al sistemului CTA+VCV, în cazul controlului optimal, pe baza variabilelor 
necontrolabile măsurate (te şi I); 
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11) simularea cu ajutorul programului THERMAL COMFORT a indicilor PMV-PPD 
pentru diverse perechi de valori intensitatea muncii (iM) – rezistenţa termică a 
îmbrăcăminţii (Rcl) în diferite puncte ale încăperii ventilate/climatizate folosind 

sistemele CTA+VCV, CTA şi RC+VCV; 

12) propunerea corelaţiei (6.45) între temperatura setată a aerului la VCV, tset şi 
temperaturile aerului interior ti şi exterior te, validată experimental; 

13) prezentarea unui model de simulare a calităţii aerului interior; 

14) studiul comparativ al utilizării standardelor CEN 1752, I5 şi DIN 1946 pentru 
verificarea IAQ în încăperea experimentală; 

15) conceperea schemelor funcţionale a modelelor de calcul şi adaptarea progra-

mului de simulare numerică TRNSYS la stabilirea consumurilor de energie 

electrică pentru răcire şi a indicilor de confort PMV-PPD; 

16) validarea modelului de simulare în TRNSYS pe baza rezultatelor experimentale. 
 
 Rezultatele parţiale ale studiilor şi cercetărilor întreprinse pe parcursul elaborării 
lucrării au fost valorificate prin publicarea unei cărţi în ţară şi a 16 articole, cu 
conţinutul unor subcapitole din teză, în reviste de specialitate din ţară şi străinătate 

şi publicaţii ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale dintre care 3 indexate ISI şi 
7 indexate în BDI. 
 
 

8.3 Direcţii viitoare de cercetare şi promovare a concep-

telor propuse 
 
 În perioada următoare autorul doreşte să promoveze conceptul propus pentru 
răcirea mixtă a condensatorului chiller-ului în cadrul sistemelor de ventilare/ 
climatizare, în scopul creşterii eficienţei energetice a acestora. Aceasta se va face 

prin publicarea unor articole care se vor adresa specialiştilor din domeniu. De 
asemenea, sistemul de răcire mixtă a condensatorului, prin pulverizarea apei cu 
ajutorul unor diuze amplasate la distanţă optimă de carcasa chiller-ului, este în curs 
de brevetare, prin aplicarea de către autor a referatului în vederea obţinerii unui 
“model de utilitate”. 
 Autorul îşi propune pe viitor o extindere a modelului matematic care estimează 

consumul de energie electrică a sistemului de ventilare/climatizare astfel încât 
acesta să ţină seama de mai multe variabile controlabile cum ar fi inerţia termică a 
clădirii, suprafaţa totală opacă şi suprafaţa totală vitrată.  
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LISTA CU ABREVIERI, NOTAŢII ŞI 
SIMBOLURI 

 

Abrevieri 
 

AR1     - apă de răcire sau aer 

AR2     - agent răcit 

ASHRAE  - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
   Engineers 

BI      - baterie de încălzire  

BR     - baterie de răcire 

C      - condensator 

CHEAP    - Centrala Hidroelectrică de Acumulare prin Pompaj 

CO2     - bioxid de carbon 

COP     - coeficient de performanţă 

COPsez    - coeficient de performanţă sezonier 

COPsez(an)   - coeficient de performanţă sezonier sau anual 

COPVCV    - coeficient de performanţă al ventiloconvectoarelor 

CTA     - centrală de tratare a aerului 

CTAP     - centrală de tratare a aerului proaspăt 

CTAR     - centrală de tratare a aerului recirculat 

D      - deshidrator 

DR     - disconfortul curentului de aer 

EER     - raport de eficienţă energetică 

EERev     - raport de eficienţă energetică evaluat 

EERnom   - eficienţa energetică nominală a chiller-ului 

EERsez    - raport de eficienţă energetică sezonier 

EERsist    - eficienţa energetică a sistemului 

EERVCV    - raportul de eficienţă energetică al ventiloconvectoarelor 

EER(te,k)  - raport de eficienţă energetică la diferite temperaturi ale aerului  

  exterior 

EER100%    - raport de eficienţă energetică la sarcină parţială de 100% 

EER75%    - raport de eficienţă energetică la sarcină parţială de 75% 

EER50%    - raport de eficienţă energetică la sarcină parţială de 50% 

EER25%    - raport de eficienţă energetică la sarcină parţială de 25% 

IAQ     - calitatea aerului interior 

IE      - procesul de răcire a aerului din starea iniţială I în starea finală E 

ISIAQ    - Societatea Internaţională a Calităţii Aerului Interior 
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ITS     - indice de stres termic 

K      - compresor 

NTC    - Negativ Temperature Coefficient 

O2      - oxigen 

OECD    - Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare 

PD     - procentajul de insatisfacţie a ocupanţilor 

PIB    - produsul intern brut 

PLC     - Programmable Logic Controller 

PMV    - opţiunea medie previzibilă de confort termic  

PPD    - procentajul previzibil de insatisfacţie termică 

RC     - recuperator de căldură 

RCP     - recuperator de căldură în plăci 

RCR     - recuperator de căldură rotativ 

RL     - rezervor de lichid 

RSP     - raport de sarcină termică parţială 

SI      - supraîncălzitor de vapori 

SMRS    - staţie de măsurare a radiaţiei solare 

SP     - funcţia de penalizare de energie 

SR     - subrăcitor de lichid 

Tc      - termostat 

TES     - temperatura efectivă standard 

TESS     - librăria componentelor din programul de simulare 

TRNSYS   - TRaNsient System Simulation 

UE     - Uniunea Europeană 

UTP     - protocol transmisie date 

V      - vaporizator 

VAC     - volum de aer constant 

VAV     - volum de aer variabil 

VCV     - ventiloconvectoare 

VL     - ventil de laminare  

WBGT    - Wet Bulb Globe Temperature 

 
 

Notaţii 

 

A      - matrice simetrică 

A       - factorul de absorbţie a radiaţiei solare 

A [m2]    - suprafaţa de schimb de căldură 

A0 [m
2]    - suprafaţa totală exterioară 

AD [m
2]    - aria suprafeţei corpului uman rămas neacoperit 
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Ah  [m
2]    - aria suprafeţei corpului uman îmbrăcat 

Ap [m
2]    - aria suprafeţei exterioare principale 

As [m
2]    - aria suprafaţei exterioare secundare 

As [m
2]    - aria suprafeţelor interioare  

Az       - amplitudinea oscilaţiei zilnice de temperatură 

a      - coeficient pentru particularizarea relaţiei lui EER 

as      - coeficient care depinde de timp şi este determinat  

folosind funcţia de transfer Z 

B       - raportul dintre aria externă şi aria internă a suprafeţei  

conductelor bateriei de racire 

B      - coeficient ce ţine seama de partea de energie electrică  

transformată în căldură 

Bf      - lăţimea ferestrei 

BZ - indice de confort termic 

B25/100     - constantă în funcţie de rezistor 

b      - vector coeficient 

b      - coeficient pentru particularizarea relaţiei lui EER 

bs      - coeficient care depinde de timp şi este determinat  

folosind funcţia de transfer Z 

bu      - lăţimea umbrei în planul ferestrei 

C      - matrice simetrică 

C [kJ/K]    - capacitatea termică a elementelor de construcţie ale încăperii  

climatizate 

CZ - constantă în relaţia lui Van Zuilen 

C [W/m2]   - fluxul de căldură sensibilă cedată de corpul uman prin  

convecţie  

C [mg/m3]   - concentraţia medie instantanee a poluantului 

C [olf]    - concentraţia poluanţilor din încăpere 

CAi [dp]    - calitatea aerului interior 

CAp [dp]    - calitatea aerului proaspăt 

C0 [mg/m3]   - concentraţia iniţială a poluantului 

CBR     - caracteristica bateriei de răcire 

CCO2 [ppm]   - concentraţia bioxidului de carbon 

Cech [mg/m3]  - concentraţia de echilibru 

Cel [€/sez]   - costul energiei electrice 

Cel,RCP [€/sez]  - costul energiei electrice în cazul recuperatorului în plăci 

Cel,RCR [€/sez]  - costul energiei electrice în cazul recuperatorului rotativ 

Ci [mg/m3]   - concentraţia poluantului din aerul interior 

Ci max [mg/m3]  - concentraţia maxim admisă a celui mai critic poluant în aerul  

interior 
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Cm [ppm]    - concentraţia mirosului  

Co       - coeficientul de corecţie a amplitudinii oscilaţiei zilnice a  

temperaturii aerului exterior 

Coc [olf/pers]  - concentraţia de poluanţi emişi de ocupanţi 

Cob [olf/m2]   - concentraţia de poluanţi emişi de obiectele din încăpere 

Cp [mg/m3]   - concentraţia poluanţilor în aerul proaspăt introdus în  

încăpere 

Cp max [mg/m3]  - concentraţia maxim admisă a celui mai critic poluant din  

aerul proaspăt introdus în încăpere  

Crac [€/sez]   - costul energiei de răcire 

Cres [w/m2]   - fluxul de căldură sensibilă pierdută prin respiraţie  

Csd      - coeficient adimensional de supradimensionare a debitului de  

aer 

CT [kJ/K]    - capacitatea termică a clădirii 

Cum [Wh/kg]  - coeficient de consum specific de energie electrică pentru  

umidificare 

Cv [kg/m2s∙mbar] - coeficient de evaporare 

Czl [mg/m3]   - concentraţia poluanţilor în zona de lucru 

c1       - coeficient de calitate a ferestrei 

c2       - coeficient de ecranare a ferestrei  

c3       - raportul dintre suprafaţa sticlei şi suprafaţa totală a ferestrei 

cau [kJ/kgK]   - căldura specifică a aerului umed 

cpa [kJ/kgK]   - căldura specifică a aerului uscat 

cpi [kJ/kgK]   - căldura specifică la presiune constantă a aerului interior 

cpm [kJ/kgK]   - căldura specifică a materialelor elementelor de construcţie 

cpv [kJ/kgK]   - căldura specifică a vaporilor de apă 

cpw [kJ/kgK]   - căldura specifică a apei la presiune constantă 

cr [kJ/kgK]   - căldura specifică a agentului de răcire 

cs      - coeficient care depinde de timp şi este determinat  

folosind funcţia de transfer Z 

cw [kJ/kg°C]   - căldura specifică a apei 

D       - indicele de inerţie termică al unui element de construcţie 

DR [%]    - disconfortul curentului de aer 

De [mm]    - diametrul exterior al coductelor bateriei de racire 

Di [mm]    - diametrul interior al coductelor bateriei de racire 

d      - vector coeficient 

d      - numărul zilei din luna respectivă 

ds      - coeficient care depinde de timp  

E      - matrice simetrică 
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E [W/m2]   - fluxul de căldură latentă cedată prin difuzia vaporilor de apă  

şi evaporarea transpiraţiei de la suprafaţa pielii  

Ea [kWh]     - energia de acţionare 

Eaux [kWh]     - consumului de energie al aparatelor auxiliare 

Ed [W/m2]   - fluxul de căldură pierdut prin difuzia vaporilor de apă prin  
piele 

Eel [kWh]     - consumul total de energie electrică din sistem 

EIF [kWh]     - energia electrică a instalaţiei frigorifice 

Erac [kWh]     - energia termică pentru răcire şi dezumidificare 

Eres [W/m2]   - fluxul de căldură latentă pierdută prin respiraţie 

Etr [W/m2]   - fluxul de căldură pierdut prin evaporarea transpiraţiei de pe  
suprafaţa pielii 

Eu [kWh]    - energia frigorifică utilă produsă 

Eum [Wh/an]   - energia electrică anuală consumată pentru umidificare 

eel [kWh/m2]   - energia electrică specifică 

F      - funcţia de consum energetic 

FPe [W]    - fracţiune din puterea electrică totală 

Fs [m2]    - suprafaţa de bază a bateriei de răcire 

f      - coeficientul de amortizare a fluxului termic pătruns în  

încăpere 

f      - variabila necontrolata 

f1 [W/m2]   - intensitatea radiaţiei solare  

f2 [C]     - temperatura aerului exterior 

fbypass     - procentajul aerului proaspăt trecut prin bypass-ul bateriei de  

răcire 

fcl      - raportul între suprafaţa corpului îmbrăcat şi suprafaţa  

corpului rămas neacoperit 

fT      - matricea transpusă 

G [cm3/h]   - debitul de CO2 emis de corpul uman 

Gv [kg/s]    - sarcina de umiditate a încăperii 

Gvcons [kg/s]   - debitul de vapori consumaţi în încăpere 

Gvdeg [kg/s]   - debitul de vapori degajaţi de la diferite surse interioare 

Gvo [kg/s]   - debitul de vapori de apă degajaţi de oameni 

Gvs [kg/s]   - debitul de vapori cedaţi prin evaporare de la suprafaţa liberă  

a unei mase de apă 

Gw [kg/s]   - debitul masic de apă răcită 

Gp [m
3/s]   - debitul volumic de apă transportat de pompă 

go [kg/s]    - debitul de vapori de apă degajaţi de o persoană 

H      - matricea hessiană 

Hf      - înălţimea ferestrei 

HT [kW/K]   - coeficient de transmisie a căldurii prin elementele clădirii 
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h      - înălţimea corpului uman 

hu      - înălţimea umbrei în planul ferestrei 

Im      - intensitatea mirosului 

I [€]     - costul de investiţie 

I [W/m2]    - intensitatea radiaţiei solare totale 

ID max [W/m2]  - intensitatea maximă a radiaţiei solare directe 

IDo [W/m2]   - intensitatea radiaţiei directe pe suprafaţa orizontală 

Id max [W/m2]  - intensitatea maximă a radiaţiei solare difuze 

Ido [W/m2]   - intensitatea radiaţiei difuze pe suprafaţa orizontală 

Ie [tep/€]   - intensitatea energetică 

Im [W/m2]   - intensitatea medie a radiaţiei solare  

IRCP [€]    - costul de investiţie pentru recuperator de căldură în plăci 

IRCR [€]    - costul de investiţie pentru recuperator de căldură rotativ 

ia [kJ/kg]    - entalpia aerului  

'
1ai  [kJ/kg]   - entalpia aerului proaspăt în stare iniţială 

"
1ai  [kJ/kg]   - entalpia aerului proaspăt în stare finală 

ia1 [kJ/kg]   - entalpia aerului la intrarea în turnul de răcire 

ia2 [kJ/kg]   - entalpia aerului la ieşirea din turnul de răcire 

'
2ai  [kJ/kg]   - entalpia aerului evacuat din recuperator în stare iniţială 

"
2ai  [kJ/kg]   - entalpia aerului evacuat din recuperator în stare finală 

iae [kJ/kg]   - entalpia aerului la ieşirea din bateria de răcire 

iai [kJ/kg]   - entalpia aerului la intrarea în bateria de răcire 

iBR [kJ/kg]   - entalpia aerului la suprafaţa exterioară a bateriei de răcire 

ic [kJ/kg]    - entalpia aerului climatizat 

icond [kJ/kg]   - entalpia condensului 

ie [kJ/kg]    - entalpia aerului exterior 

ii [kJ/kg]    - entalpia aerului interior 

iins [kJ/kg]   - entalpia aerului inspirat  

iM [met]    - intensitatea activităţii 

iM [kJ/kg]   - entalpia aerului amestecat 

iR [kJ/kg]    - entalpia aerului refulat 

is [kJ/kg]    - entalpia aerului saturat 

iv       - indice de permeabilitate la vapori  

ivap [kJ/kg]   - entalpia vaporilor 

k      - coeficient adimensional pentru determinarea temperaturii  

aerului la iesirea din turnul de răcire 

k      - constantă cu valoarea 0,71 la calculul numarului de  

grade-zile pentru racire 
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kp      - constantă de material, ce se determină cu ajutorul  

olfactometrului pentru fiecare poluant mirositor 

kres     - constantă pentru respiraţie  

La [m
3/s]    - debitul volumic de aer 

LBR [m
3/s]   - debitul volumic de aer ce trece prin bateria de răcire 

Lp [m
3/s]    - debitul volumic de aer proaspăt 

Lr [m
3/s]    - debitul volumic de aer recirculat 

l      - luna din an 

lk [kJ/kg]    - lucrul mecanic specific de comprimare 

M [W/m2]   - energia metabolică produsă de corpul uman în unitatea de  

timp  

Ma [kg/s]    - debitul masic de aer  

Mcond [kg/h]   - debitul masic de condens  

Mr [kg/s]    - debitul masic de agent de răcire 

Mw [kg/s]   - debitul masic de apă care trebuie răcită 

ma      - coeficientul de acumulare a fluxului termic radiant 

mres [kg/s]   - debitul de aer respirat 

N      - numărul de persoane din încăperea ventilata 

Nc      - numărul total de coeficienţi posibili 

Nf      - numărul de variabile necontrolate 

Nr      - numărul de rânduri de conducte ale bateriei de răcire 

Nrac      - numărul de grade-zile 

Nu      - numărul variabilelor de control  

Nz       - numărul de zile pentru luna de calcul considerată 

n      - ziua din an 

n [h-1]    - numărul de schimburi orare 

P [mg/h] - puterea de emisie a sursei poluantului interior 

Pe  [W]    - puterea electrică consumată de aparat  

Pe,m [W]    - puterea electrică consumată de motorul electric  

Pe,p [W]    - puterea electrică absorbită de pompa de circulaţie 

Pe,v [W]    - puterea electrică absorbită la ventilator 

Pil [W]    - puterea electrică instalată a surselor de iluminat 

PM [%] - productivitatea muncii 

Pm [W]    - puterea instalată a maşinilor acţionate electric 

pa [kPa]    - presiunea parţială a vaporilor de apă în aer 

pB [kPa]    - presiunea barometrică 

ps [kPa]    - presiunea de saturaţie a vaporilor, la temperatura  

superficială a apei 

ps,oh [kPa] - presiunea de saturaţie a vaporilor la temperatura toh 

Ets
p , [kPa]   - presiunea de saturaţie a vaporilor, la temperatura efectivă tE 
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Q [W]     - căldura evacuată prin răcirea apei 

Q0 [Btu/h], [kW] - puterea termică de răcire nominala a chiller-ului 

Q0,ev [kW]   - puterea termică evaluată a chiller-ului 

Qa,p [W]    - aporturile de căldură prin radiaţie primite de perete 

Qac [W/m2]   - căldura acumulată în corpul uman 

Qaer [kW]    - puterea termică extrasă din debitul de aer pentru a evapora  

apa 

Qap [W]    - aporturi de căldură 

QBR [kW]    - puterea termică a bateriei de răcire  

QBR,nec [kW]   - puterea termică necesară a bateriei de răcire 

QBR,sens [kW]   - capacitatea termică de răcire sensibilă a bateriei de răcire 

Qc [kW]    - puterea termică de încălzire a pompei de caldura 

Qchiller [kW]   - încărcarea chiller-ului 

Qchiller,k [kW]   - puterea termică de răcire a chiller-ului în ora k 

Qdeg [W]    - degajări de căldură 

Qfe [W]    - aporturi de căldură prin elemente neinerţiale 

Qi [W/m2]   - fluxul de energie internă  

Qil [W]    - căldura degajată de instalaţiile de iluminat electric 

Qinf [W]    - fluxul de căldură provenit din infiltraţii de aer din exterior 

Qinv [W]    - fluxul de căldură provenit de la zonele învecinate încăperii 

Qiv [W]    - aporturi de căldură de la încăperi vecine 

Qm [W]    - căldura degajată de maşini şi utilaje acţionate electric 

Qo [W]    - căldura cedată de organismul uman 

Qp-f [W]    - schimburi de căldură radiative între pereţi şi ferestre 

Qpe [W]    - aporturi de căldură prin elemente inerţiale 

Qpres [W]    - fluxul de căldură prestabilit pe perete sau fereastră 

Qr [W]    - fluxul de căldură radiant 

Qrac [kW]    - sarcina termică de vară (de răcire) a încăperii  

Qrac,k [kW]   - sarcina de răcire a încăperii în ora k 

Qs [W/m2]   - căldura sensibilă transferată prin conducţie de la nivelul pielii  

la suprafaţa exterioară a îmbrăcăminţii 

Qsol,f [W]    - aporturi solare prin radiaţie prin ferestre 

Qst [kW]    - rata medie zilnică de stocare termică a elementelor de  

construcţie 

Qsupr,i [W]   - fluxul de căldură provenit de la suprafeţele interioare 

Qvent [W]    - fluxul de căldură provenit de la debitul de aer introdus de un  

sistem de ventilare 

Qv,z [kWh]   - aportul de energie de la soare şi surse interioare, calculat  

pentru o zi medie din luna respectivă 

q [W]     - flux de căldură 
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qc,si [W]    - transferul de căldură convectiv net cu toate suprafeţele  

interioare ale unei zone 

qc,se [W]    - transferul de căldură convectiv net cu toate suprafeţele  

exterioare ale unei zone 

qo [W]     - degajarea de căldură a unei persoane 

qRC [kW]    - cantitatea de căldură recuperabilă 

qr,se [W]    - transferul de căldură radiativ net cu toate suprafeţele  

exterioare ale unei zone 

qr,si [W]    - transferul de căldură radiativ net cu toate suprafeţele  

interioare ale unei zone 

qSI [kJ/kg]    - puterea termică masică de supraîncălzire 

qSR [kJ/kg]    - puterea termică masică de subrăcire 

qt,e [W]    - fluxul de căldură conductiv de la interiorul peretelui la  

suprafaţa sa exterioară 

qt,i [W]    - fluxul de căldură conductiv de la interiorul peretelui la  

suprafaţa sa interioară 

R [m2K/W]   - rezistenţa termică 

R [W/m2]   - fluxul de căldură sensibilă cedată de corpul uman prin  

radiaţie 

R2      - pătratul coeficientului corelaţiilor 

R25 [kΩ]    - valoarea nominală a rezistenţei electrice a termistorului 

Ra       - raportul de recirculare a aerului în camera de amestec 

Rau [m
2K/W]   - rezistenţa termică a aerului umed 

Rcl [clo]    - rezistenţa termică a îmbrăcăminţii 

Rh [m
2K/W]   - rezistenţa termică a îmbrăcăminţii  

Rm [m2K/W]   - rezistenţa termică a materialului bateriei de racire 

Rmu [m
2K/W]  - rezistenţa termică a metalului umed 

Rp       - rata de aer proaspăt 

Rr [m
2K/W]   - rezistenţa termică a agentului de răcire 

Rse [W]    - fluxul de căldură radiativ absorbit la suprafaţa exterioară 

Rsi [W]    - fluxul de căldură radiativ absorbit la suprafaţa interioară 

r [kJ/kg]    - căldura latentă de vaporizare a apei 

r       - raportul dintre volumul de CO2 eliberat şi volumul de O2  

consumat 

rs [kJ/kg]   - căldura latentă de solidificare a apei 

S [m2]    - suprafaţa elementului de construcţie 

Si [m
2]    - suprafaţa însorită a ferestrei 

Sf [m
2]    - suprafaţa ferestrei 

Spi [m
2]    - suprafaţa pereţilor interiori 

Sv [m
2]    - suprafaţa de evaporare 
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s [grd]    - unghiul de înclinare 

T [K]     - temperatura aerului 

T [h]     - perioada de neocupare a încăperii climatizate 

Tu [%]    - intensitatea turbulenţei locale 

TR [an]    - timpul de recuperare a investiţiei suplimentare 

TRn [an]    - durata de recuperare normată 

'
2t  [°C]    - temperatura aerului evacuat din recuperator în stare iniţială 

"

2t  [°C]    - temperatura aerului evacuat din recuperator în stare finală 

'

1t  [°C]    - temperatura aerului proaspăt în stare iniţială 

"

1t  [°C]    - temperatura aerului proaspăt în stare finală 

ta [°C]    - temperatura aerului din încăperea învecinată 

ta1 [°C]    - temperatura aerului la intrarea în turnul de răcire 

ta2 [°C]    - temperatura aerului la ieşirea din turnul de răcire 

tae [°C]    - temperatura aerului la ieşirea din bateria de răcire 

tai [°C]    - temperatura aerului la intrarea în bateria de răcire 

tap [°C]    - temperatura aerului proaspăt  

tas      - temperatura aerului sub încărcare termică solară 

tb [°C]    - temperatura de bază 

tBR [°C]    - temperatura medie a apei din bateria de răcire 

tc [°C]    - temperatura operativă (de confort) 

tE [°C] - temperatura efectivă 

te [°C]    - temperatura aerului exterior 

te,k [°C]    - temperatura aerului exterior la ora k 

tech [°C]    - temperatura de echilibru 

tem [°C]    - temperatura medie lunară a aerului exterior 

ten [°C]    - temperatura medie a aerului exterior noaptea 

tev [°C]    - temperatura aerului evacuat 

tex [°C]    - temperatura aerului expirat 

tg [°C]    - temperatura globului negru 

th [°C]    - temperatura la suprafaţa exterioară a îmbrăcăminţii 

ti [°C]     - temperatura aerului interior 

tM [°C]    - temperatura aerului de amestec 

tM [°C]    - valoarea maximă a temperaturii aerului interior 

tm [°C]    - valoarea minimă a temperaturii aerului interior 

tmr [°C]    - temperatura medie de radiaţie 

toh [°C] - temperatura operativă umedă 

tp [°C]    - temperatura pielii corpului uman 

tR [°C] - temperatura aerului refulat 
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tR [°C] - temperatura rezultantă  

tr [°C]    - temperatura agentului de răcire 

trac [°C]    - temperatura impusă de răcire a aerului exterior 

tre [°C]    - temperatura de ieşire a agentului de răcire 

tref [°C]    - temperatura de referinţă de 35 °C 

tri [°C]    - temperatura de intrare a agentului de răcire 

ts [°C]    - temperatura echivalentă de calcul a aerului exterior însorit 

ts [°C]    - temperatura suprafeţei 

tse [°C] - temperatura suprafeţei exterioare 

tset [°C] - temperatura setată a aerului interior la VCV 

tsi  [°C]    - temperatura suprafeţei interioare  

tsm [°C]    - temperatura echivalentă medie a aerului exterior 

tu [°C]    - temperatura termometrului umed 

tw [°C]    - temperatura peliculei de apă la un condensator evaporativ 

tw1 [°C]    - temperatura apei la intrarea în turnul de răcire 

tw2 [°C]    - temperatura apei la ieşirea din turnul de răcire 

tw,tur [°C]    - temperatura apei la ieşirea din bateria de răcire 

tw,retur [°C]   - temperatura apei la intrarea în bateria de răcire 

twr  [°C]    - temperatura apei răcite 

twr,e [°C]    - temperatura apei răcite la ieşirea din chiller 

twr,i [°C]    - temperatura apei răcite la intrarea în chiller 

tz [°C]    - temperatura medie zilnică a aerului exterior 

tzl [°C]    - temperatura aerului în zona de lucru 

tz,x [°C]    - temperatura aerului din zona x 

U [W/m2K]   - transmitanţa termică (coeficient global de transfer termic) 

U [W/K]    - coeficient de transfer termic al clădirii 

U’ [W/m2K]   - coeficient global de transfer de căldură de la interfaţa apă- 

aer la fluxul de aer 

Uf [W/m2K]   - transmitanţa termică a ferestrei 

Upi [W/m2K]   - transmitanţa termică a pereţilor interiori 

u      - variabila controlata  

u1 [°C]    - temperatura apei răcite  

u2 [°C]    - temperatura aerului interior 

uT      - matricea transpusă 

V [m3]    - volumul încăperii 

VCO2 [m
3]    - volumul de bioxid de carbon eliberat 

VO2 [m
3]    - volumul de oxigen consumat 

va [m/s]    - viteza aerului 

vd [mg/h∙m2]  - viteza de depunere a poluantului 

W [g/an]    - cantitatea anuală de apă utilizată pentru umidificare 

BUPT



162 - Lista cu abrevieri, notaţii şi simboluri 

W [W/m2]   - fluxul de energie consumat pentru efectuarea unui lucru  

mecanic de către om 

x [kg/kg]   - umiditatea absolută a aerului 

xa1 [kg/kg]   - umiditatea absolută a aerului la intrarea în turnul de răcire 

xa2 [kg/kg]   - umiditatea absolută a aerului la ieşirea din turnul de răcire 

xai [kg/kg]   - umiditatea absolută a aerului la intrarea în bateria de răcire 

xae [kg/kg]   - umiditatea absolută a aerului la ieşirea din bateria de răcire 

xBR [kg/kg]   - umiditatea absolută a aerului la suprafaţa exterioară a  

bateriei de răcire 

xe [kg/kg]   - umiditatea absolută a aerului exterior 

xex [kg/kg]   - umiditatea absolută a aerului expirat 

xg [gvapori/h∙m2]  - degajările medii de umiditate de la surse interne 

xi [kg/kg]   - umiditatea absolută a aerului interior 

xi,min [gvapori/m
3
aer] - valoarea minimă a umidităţii din aerul interior 

xM [kg/kg]   - umiditatea absolută a aerului amestecat 

xm [kg/kg]   - umiditatea absolută medie a aerului 

xs [kg/kg]   - umiditatea absolută a aerului la ieşirea din bateria de răcire 

xz [gvapori/m
3
aer]  - umiditatea absolută a aerului tratat de sistemul de  

climatizare 

Z      - funcţie de transfer  
 
 

Simboluri 

 

α [°]     - unghiul de înălţare 

a [W/m2K]   - coeficient de transfer de căldură sensibilă între aer şi  

suprafaţa exterioară a bateriei de racire 

c [W/m2K]   - coeficient de convecţie 

αe W/m2K]   - coeficient de transfer termic prin evaporare 

e [W/m2K]   - coeficientul de transfer de căldură superficial la exterior 

αi [W/m2K]   - coeficient de schimb superficial global la interior 

r [W/m2K]   - coeficient de transfer de căldură între suprafaţa internă  

a bateriei şi lichidul de răcire în interiorul bateriei 

αr      - coeficientul de transfer termic prin radiaţie 

αR      - parametru numeric adimensional 

β [°]     - unghiul din ecuaţia timpului 

β      - constantă cu valori in functie de tipul de miros  

 [°]     - unghiul azimutal al suprafeţei 

i      - input-ul funcţiei de control 

o      - output-ul funcţiei de control 
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ΔC [€/sez]   - diferenţă la costul energiei electrice 

ΔEel [kWh]   - economia de energie electrică 

ΔI [€/sez]   - diferenţă la costul de investiţie  

Δi [kJ/kg]   - variaţia de entalpie a aerului 

Δp [Pa]    - pierdere de presiune 

Δp [Pa]    - presiunea ventilatorului 

Δp [Pa]    - înălţimea de pompare a pompei 

Δt [°C]    - ecartul de temperatură a apei răcite între tur şi retur 

ΔtM [°C]    - limita superioară a diferenţei între temperatura maximă şi  

minimă a aerului interior 

Δtm [°C] - diferenţă medie logaritmică de temperatură pentru  

schimbatoare de caldura în contracurent 

Δtm [°C]    - limita inferioară a diferenţei între temperatura maximă şi  

minimă a aerului interior 

Δtmr [°C]    - temperatura asimetrică de radiaţie 

Δtrac [°C]    - variaţia temperaturii aerului în procesul de răcire 

Δtvent [°C]   - variaţia temperaturii aerului în ventilator 

Δx [kg/kg]   - diferenţa medie lunară de conţinut de umiditate 

Δxrac [kg/kg]  - variaţia umidităţii absolute a aerului în urma răcirii 

Δθi [°C]    - rata de răcire a elementelor de construcţie 

δ [°]     - declinaţia 

δ [%]     - pierderea capacităţii de răcire a chiller-ului 

δi [m]     - grosimea a stratului i de material al peretelui 

ε [kJ/kg]    - raportul de termoumiditate 

εo       - întârzierea oscilaţiilor de temperatură  

εpa [%]    - eficienţa purificatorului de aer 

εv [%]    - eficienţa sistemului de ventilare 

η      - randamentul mecanic al corpului uman 

ηa      - eficienţa fluxului de căldură în aripioarele bateriei de racire 

BR      - randamentul termic al bateriei de răcire 

ηCO2 [%]    - randamentul activităţii didactice 

ηec       - randamentul de transformare a energiei electrice în căldura  

absorbită de aer 

ηm       - randamentul motorului 

ηp       - randamentul pompei 

ηRC      - randamentul recuperatorului de căldură 

ηu      - factor de utilizare a pierderilor de căldură 

ηv       - randamentul ventilatorului 

θinc [°]    - unghiul de incidenţă 

θz [°]     - unghiul zenital 
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λ       - conductivitatea termică a conductelor 

λi [W/mK]   - conductivitatea termică a stratului i de material al peretelui 

λR      - raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură în perioada  

răcirii 

μ1      - raportul dintre EERnom în condiţii curente şi EER-ul evaluat 

μ2      - raportul dintre puterea nominală şi puterea evaluată ale  

chiller-ului 

2π [sr]    - unghiul solid 

 [kg/m3]   - densitatea materialelor elementelor de construcţie 

a [kg/m3]   - densitatea aerului 

σv       - abaterea standard a vitezei aerului interior 

τ [h]     - timpul 

τc [h]     - constanta de timp a elementelor de construcţie 

τR [h]     - constanta de timp a clădirii pentru răcire 

τs [min]    - timpul solar adevărat 

τst [min]    - timpul standard 

τz [s]     - durata de 86400 sec a unei zile 

Ф [°]     - latitudinea Timişoarei 

φ [%]     - umiditatea relativă a aerului 

φai [%]    - umiditatea relativă a aerului la intrarea în bateria de răcire 

φi [%]    - umiditatea relativă a aerului interior 

φloc [°]    - meridianul local 

φp [%]    - umiditatea pielii  

φst [°]     - meridianul standard 

Ψ       - coeficient adimensional 

ω0      - factor al umidităţii pielii  

ω [°]     - unghiul orar 
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