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RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI 

Contractul nr.: 24N!2019 
Proiectul: Soluţii sustenabile pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii populaţiei În conceptul 
inovării deschise şi a prezervării mediului Înconjurător 
Faza 16: Validare experimentală model matematic multiparametric pentru evaluarea 
confortului termic şi a calităţii aerului interior pentru diferite strategii de ventilare. Cercetări 
experimentale pe suportul S2 pentru stabilirea prafi/ului de emisie a poluanţilor degaja ţi de 
diferite materiale şi structuri complexe 
Termen de încheiere a fazei: 14.03.2022 

b Obiectivul proiectului: Prezentul proiect are ca obiectiv central dezvoltarea unor 
tehnici de valorificare a deşeurilor agricole şi a sub-produselor industriale În domeniul 
construcţiilor sustenabile, În vederea prezervării mediului Înconjurător, cu un puternic 
impact asupra calităţii mediului interior construit, vizând În special asigurarea sănătăţii 
şi securităţii populaţiei. 

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: 

~ Studiu privind stadiul actual de cunoaştere şi utilizare a deşeurilor agricole, a micro
şi macro-sferelor minerale şi sintetice şi a deşeuriior industriale, ia realizarea de eco
materiale durabile, eficiente energetic; 

~ Cercetări privind stadiul actual al cunoaşterii În domeniul asigurării sănătăţii şi 

securităţii populaţiei prin utilizare de materiale avansate şi ecologice; 



~ Studiu privind elaborarea de reţete de bază pentru produse de finisare/protecţie cu 
adaos din deşeuri vegetale rezultate la obţinerea uleiurilor de floarea soarelui; 

~ Proiectare şi realizare/implementare Stand experimental la scară naturală (51) cu 
posibilitatea monitorizării parametrilor mediului interior şi a variaţiei degajărilor de 
poluanţi conform unui profil prestabilit; 

~ Studiu privind evaluarea potenţialului subproduselor industriale ca materiale 
alternative pentru produse inovative utilizate in infrastructuri / construcţii şi 

elaborare reţete de bază pentru produse de finisare/protecţie cu adaosuri din deşeuri 
agricole vegetale şi/sau animale; 

~ Elaborarea de sisteme multistrat din produse de finisare/protecţie cu adaos din 
deşeuri vegetale rezultate la obţinerea uleiurilor de floarea soarelui. Testarea 
proprietăţilor termoizolatoare; 

~ Concepere mode! matematic multiparametric pentru evaluarea confortului termic şi 
a calităţii aerului interior pentru diferite strategii de ventilare. Activităţi 

experimentale pe suportul 51 (sezon rece); 
~ Valorificarea deşeurilor În industria materialelor de construcţii şi analize economice 

de tip LCA. Elaborarea de sisteme multistrat din produse de finisare/protecţie cu 
adaos de deşeuri agricole, vegetale şi/sau animale, cu testarea proprietăţilor 

termoizolatoare; 
~ Creşterea complexităţii modelului matematic multiparametric prin integrarea unor 

funcţii de transfer aferente poluanţilor uzuali. Activităţi experimentale pe suportui 51 
(sezon cald); 

~ Evaluare parametrică de durabilitate şi microstructurală, scenarii comparative (ante
şi post-tratament) de comportament În corelare cu factorii cauzali În diferite condiţii 
de mediu. Elaborarea de sisteme multistrat de finisare/protecţie cu adaosuri mixte 
din deşeuri agricole (vegetale, animale), ş.a. Testarea proprietăţilor termoizolatoare; 

~ Intervalidare numerică preliminară a modelului matematic multiparametric pentru 
evaluarea confortului termic şi a calităţii aerului interior; 

~ Cercetări experimentale pentru elaborarea de produse/sisteme de finisare cu 
adaosuri din deşeuri agricole, ş.a., cu potenţial de protecţie a construcţiilor la factori 
agresivi/corozivi de mediu. Analiza impactului economic al introducerii pe piaţă de noi 
tipuri de materiale eco-durabile, cuantificarea incertitudinilor; 

~ Cercetări experimentale privind comportarea sistemelor de finisare/protecţie cu 
adaosuri din deşeuri agricole ş.a, la solicitări agresive de mediu simulate În condiţii 
accelerate de laborator (rezultate parţiale); 

~ Concept, dimensionare, proiectare şi realizare Stand experimental (52)1. pentru 
evaluarea emisiilor din materiale şi structuri complexe de construcţii/ materiale cu 
adaosuri din deşeuri agricole; 

~ Studiu privind durabilitatea materialelor inovatoare de finisare/protecţie cu adaosuri 
din deşeuri agricole Ş.CI, ia acţiunea factorilor de mediu "in situ" şi În condiţii 

accelerate de laborator (rezultate finale). Evaluarea strategiilor de transfer tehnologic 
de tip IIknow-how" catre mediui privat pentru promovarea produselor inovative; 

~ Validare experimentală model matematic multiparametric pentru evaluarea 
confortului termic şi a calităţii aerului interior pentru diferite strategii de ventilare. 



Experimente pe suportul S2 pentru stabilirea profilului de emisie a poluanţilor 
degajaţi de diferite materiale şi structuri complexe; 

~ Cercetări privind caracteristicile de izolare termică a sistemelor de finisare/protecţie 
cu adaosuri din deşeuri agricole ş.a, ulterior acţiunii factorilor agresivi/corozivi de 
mediu; 

~ Definirea şi configurarea unor elemente de proiectare a unui algoritm tehnologic eco
sustenabil de valorificare a nano-materialelor şi subproduselor industriale; 

~ Instrument inovativ de lucru (model matematic multiparametric validat 
experimental) care să contribuie la asigurarea unui mediu construit sănătos. Iniţierea 
unui serviciu inovator de evaluare a calităţii aerului interior; 

~ Sinteza cercetărilor privind materialele inovatoare cu adaosuri din deşeuri. Principii 
de bază privind realizarea, condiţii şi domenii de utilizare recomandate. Ghid de bune 
practici privind valorificarea eficientă deşeurilor industriale. 

3. Obiectivul fazei: Validare experimentală model matematic multiparametric pentru 
evaluarea confortului termic şi a calităţii aerului interior pentru diferite strategii de 
ventilare. Cercetări experimentale pe suportul S2 pentru stabilirea profilului de emisie 
a poluanţilor degajaţi de diferite materiale şi structuri complexe. 

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 
~ Utilizarea datelor experimentale obţinute pe suportul standului S2 pentru validarea 

modelului matematic multi parametric; 
~ Continuarea şi diversificarea cercetărilor experimentale pe standul S2 În vederea 

identificării emisiilor din materiale/structuri complexe utilizate În cadrul construcţiilor 
şi a evoluţiilor acestora În timp, În condiţii cunoscute de temperatură, umiditate şi 
rată a schimburilor de aer; 

~ Diseminarea rezultatelor cercetărilor prin participarea la următoarele manifestări 
ştiinţifice: European Exhibition of Creativity and Innovation - EUROINVENT, 
International Symposium Present Environment & Sustainable Development - PESD. 

5. Rezumatul fazei: 

Calitatea aerului interior (IAQ) are un impact important atât asupra sănătăţii umane 
(Sun et aL, 2022), cât şi pentru asigurarea unui habitat sănătos şi durabil (Petigny et aL, 2021). 
Diferitele tipuri de materiale de construcţii, finisajele, ocupanţii şi activităţile conexe sunt 
unele dintre sursele majore de compuşi organici volatili (COV), considerate a fi una dintre 
cele mai semnificative grupe de poluanţi ai aerului (Morin et aL, 2019; Gao et aL, 2021), 
identificate În interior, grup cu prioritate ridicată pentru sănătatea mediului interior. Pe lângă 
efectele lor nocive asupra calităţii aerului, COV sunt toxici şi cancerigeni pentru oameni (Karr 
et aL, 2021; Petigny et aL, 2021; Gao et aL, 2021; Caron et aL, 2020). Valorile concentraţiilor 
de COV din mediul interior sunt scăzute - de ordinul ppb - Însă expunerea pe termen !ung 
poate provoca iritarea pielii, ameţeli şi oboseală, precum şi afecta rea funcţiei pulmonare 
(Caron et aL, 2020). 

Materialele de finisare/protecţie din categoria produselor peliculogene (vopsele), 
atât cele care au În compoziţie cantităţi importante de solvenţi organici şi pigmenţi care 



conţin metale grele (5algado Lopes et aL, 2021), cât şi cele În dispersie apoasă, utilizate pe 
scară largă În clădiri noi şi existente (În timpul procesului de renovare), constituie surse 
importante de COV-uri, cum ar fi esteri, alcooli, aldehide, clasa BTEX (benzen, toluen, 
etilbenzen şi xileni), stiren, etc. (Wang et aL, 2017; 5algado Lopes et aL, 2021). Din acest 
motiv, industria vopselelor a căutat soluţii pentru reducerea impactului asupra mediului şi 
sănătăţii oamenilor, din cauza componentelor tradiţionale utilizate (5algado Lopes et al., 
2021), studiile realizate concentrându-se pe Încorporarea diferitelor tipuri de deşeuri şi pe 
performanţele acestora. Materialele naturale au atras atenţia comunităţii ştiinţifice, 

cercetările publicate În ultimii ani având În vedere cânepa, paiele, lâna de oaie, porumbul şi 
floarea soarelui. Deşeurile agricole pot avea un rol important deoarece utilizarea lor În 
diferite compoziţii ar permite reevaluarea acestora, cunoscut fiind că eliminarea deşeurilor 
este o altă problemă serioasă a societăţii moderne (Bakatovich et aL, 2018; Binici et al., 2020). 

Având În vedere ţintele propuse a fi atinse prin implementarea proiectului, În 
contextul naţional şi internaţional menţionat, prezenta fază a cercetării a desfăşurat activităţi 
care au condus la obţinerea următoarelor rezultate: 

Utilizarea datelor experimentale obţinute pe suportul standului 52 pentru validarea 
modelului matematic multiparametric 

Modelul matematic dezvoltat În cadrul proiectului permite studiul transferului 
poluanţllor din aer Între exteriorul şi interiorul clădirii şi este bazat pe utilizarea ecuaţiilor de 
bilanţ mas!c pentru calculul ccncentraţiilor interioare În funcţie de cantităţile de poJuant! 

emise, de volumul spaţiilor ocupate, rata schimburilor de aer. În etapele anterioare ale 
proiectului a fost realizată o primă validare prin compararea rezuitatelor experimentale 
obţinute pe suportul standului 51 prin aplicarea acestui model matematic, cu cele obţinute 
prin utilizarea unor programe de calcul dedicate, şi anume programele MCCEM şi IAQX. De 
asemenea, a fost conceput, proiectat, realizat şi implementat standul experimental 52, În 
care au fost realizate o serie de teste preliminare pentru validarea funcţionalităţii acestuia, 
continuându-se cu teste de iniţiere a monitorizării emisiilor provenite din produse inovative 
de finisare/protecţie dezvoltate Într-o altă direcţie de cercetare din cadrul proiectului. 

În această fază a cercetării a fost necesară o etapă preliminară realizării testelor 
necesare validării, În care standul experimental 52 a fost adaptat pentru introducerea aerului 
proaspăt şi monitorizarea debitelor de aer pe ambele circuite care dispun de ventilare 
mecanică, prin introducerea de traductoare de presiune diferenţială (fig.lj. Diafragmele de 
aer aferente fiecărui circuit au fost setate pentru a monitoriza debitul de aer proaspăt şi 
recirculat fără o reducere semnificativă a acestuia, astfel Încât să poată fi asigurată o 
concentraţie omogenă de compus chimic În interiorul standului 52. 



Fig. 1 Adaptarea standului 52 prin introducerea de traductoare de presiune diferenţială 

Pentru validarea modelului matematic multiparametric a fost concepută o procedură 
de realizare a testelor necesare pentru obţinerea rezultatelor experimentale aferente, unde 
au fost prevăzute următoarele etape principale: 

- aerisirea standului experimenta,1 52, prin deschiderea la maximum a clapetelor de reglaj; 
- iniţierea Înregistrărilor cu echipamentul GrayWolf, printr-o succesiune de etape de lucru 

care să minimizeze apariţia erorilor de iniţializare a senzorilor; 
- Închiderea circuitului de aer proaspăt, cu parcurgerea unor etape de lucru necesare 

pentru a nu pune standul 52 În suprapresiune; 
- pregătirea şi introducerea compusului organic volatil (COV) În interiorul standului 52; 
- omogenizarea volumului de aer aferent standului 52; 
- pornirea introducerii de aer proaspăt şi reglajele aferente. 

Centralizarea datelor experimentale privind testele de validare a modelului 
matematic multiparametric efectuate, prezentate detaliat În lucrarea in extenso, şi 

parametrii de funcţionare ai standului S2 este realizată În tabelul 1. 

Tabel 1 Centralizarea datelor experimentale privind testele de validare a modelului 
matematic 

Nr.test COV /Volum de Debit aer proaspăt (m3/h)/ Debit de recirculare (m3/h)/ 
testare (mi) Nr.schimburi de aer (h-1) Nr.schimburi de aer (h-1) 

T21 Etanol/1 104,33/3,74 120,10/4,31 
T22 Etanol/1 106,13/3,8 167,19/5,99 
T23 Acetonă/1 103,77/3,72 166,65/5,97 
T24 Etanoi/l 55,11/1,98 165,24/5,93 
T25 Acetonă/1 54,17/1,94 166,75/5,98 



În mod exemplificativ, În fig. 2 este redată evoluţia debitelor de aer proaspăt şi aer recirculat, 
şi În fig.3, evoluţia concentraţiilor de compus organic volatil din standul 52 Înregistrate În 
cadrul testului T23. 
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Fig. 2 Evoluţia debitelor de aer din standul 52. Debitul de aer proaspăt reprezintă data de 
intrare pentru simularea numerică 
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Fig. 3 Evoluţia concentraţiilor de compus organic volatil din standul S2 



Din analiza datelor experimentale se observă evoluţia constantă În timp a debitelor 
de aer proaspăt şi aer recirculat, ceea ce conduce la un nivel de Încredere de peste 95%, atât 
a datelor de intrare (debitele de aer proaspăt) utilizate În modelul matematic 
multiparametric conceput În cadrul proiectului de cercetare, cât şi a datelor de ieşire (valorile 
concentraţiilor de compus organic volatil Înregistrate În standul S2). 

Totodată, analiza diagramelor ce prezintă evoluţia concentraţiilor de compus organic 
volatil din standul S2, unde curbele concentraţiei calculate şi concentraţiei măsurate se 
suprapun, evidenţiază În mod clar validarea modelului matematic multiparametric prin 
utilizarea datelor experimentale obţinute pe suportul standului S2. 

Continuarea şi diversificarea cercetărilor experimentale pe standul 52 În vederea 
identificării emisiilor din materiale/structuri complexe utilizate În cadrul construcţiilor şi a 
evoluţiilor acestora În timp, în condiţii cunoscute de temperatură, umiditate şi rată al 

schimburilor de aer 

Prezentarea materialelor/structurilor complexe selectate În cadrul programului experimental, 
derulat pentru continuarea şi diversificarea cercetărilor pe standul S2 

În cadrul acestei etape a proiectului, cercetările experimentale pe standul S2 au 
continuat şi s-au diversificat, prin monitorizarea emisiilor generate de materiale/acoperiri 
inovatoare - structuri complexe realizate În fazele anterioare, prin valorificarea deşeurilor 
naturale, de origine vegetală şi animală. După cum a fost menţionat 'i'n etapa precedentă a 
cercetării, acoperirile inovatoare sunt alcătuite din trei straturi: o amorsă şi două straturi din 
câte un material inovator de tip compozit conţinând un amestec de deşeuri. Fiecare material 
de tip compozit este alcătuit din două elemente principale: componenta continuă, cu rol de 
liant, care a constat din câte un produs peliculogen de finisare pe bază de răşină acrilică, 
notaţi cu Ll (liant acrilic, În dispersie apoasă) şi, respectiv L2 (liant acrilic, În dispersie apoasă, 
cu conţinut de substanţe fungicide care Împiedică răspândirea mucegaiului În stratul de 
vopsea); componenta discontinuă, alcătuită fie dintr-un amestec de trei fracţiuni de deşeu 
din coji de seminţe de floarea-soarelui cu dimensiuni maxime de 4 mm, 6 mm şi 8 mm, fie 
dintr-un amestec mixt alcătuit din deşeuri vegetale de fracţiuni de 6 mm, 8 mm şi 10 mm, 
Împreună cu un deşeu de origine animală, din lână de oaie. În afara celor două componente 
principale descrise anterior, În compoziţia unora dintre produsele de tip compozit utilizate în 
această direcţie de cercetare a proiectului s-a mai utilizat ca adaos şi un adeziv În stare lichidă, 
pe bază de răşină polimerică. 

Seturile de probe selectate pentru măsurători specifice privind emisiile din 
materiale/sisteme multistrat complexe realizate prin valorificarea deşeurilor naturale, 
vegetale şi animale sunt redate În tabelul 2 şi fig. 4. 



Tabel 2 Seturi de probe selectate pentru măsurători specifice privind emisiile din 
materiale/sisteme multistrat complexe, realizate prin valorificarea deşeurilor naturale, 
vegetale şi animale 

Setul I Setul II Setul III 

V1 (Martor 1): Liant L1 - V6 (Martor 2): Liant L2 - V4 (Martor 3): Pe placa de 
aplicare În două straturi pe aplicare În două straturi pe gips-carton - aplicare un 
placa de gips-carton placa de gips-carton strat de amorsă din liantul L2 

şi două straturi de material 
de tip compozit cu reţeta de 
bază (3), utilizând liantul L2. 

V2 (Proba 1.1): Pe placa de V3 (Proba 2.1): Pe placa de VS (Proba 3.1): Pe placa de 
gips-carton - aplicare un gips-carton - aplicare un gips-carton - aplicare un 
strat de amorsă (L1) şi două strat de amorsă (L2) şi două strat de amorsă (L2) şi două 

straturi de material de tip straturi de material de tip straturi de material de tip 
compozit cu reţeta de bază compozit cu reţeta de bază compozit cu reţeta de bază 
(1), utilizând liantul L1. (1), utilizând liantul L2. (2), utilizând liantul L2. 

Material VI Structura com lexă V2 



Material V6 

Fig. 4 Materiale/structuri complexe selectate pentru monitorizarea emisiilor 

Programul experimental 
Fiecare dintre cele şase variante de testat a urmat etape specifice de aplicare pe 

suport, obţinându-se date experimentale detaliate În lucrarea in extenso. De asemenea, 
fiecare variantă a fost supusă monitorizării emisiilor, conform protocolului de monitorizare 
descris În lucrarea in extenso. Schema de derulare a programului experimental pentru 
continuarea şi diversificarea cercetărilor experimentale pe standul S2, În vederea identificării 
emisiilor din materiale/structuri complexe utilizate În cadrul construcţiilor şi a evoluţiilor 
acestora În timp, În condiţii cunoscute de temperatură, umiditate şi rată a schimburilor de 
aer, este evidenţiată În fig. 5. 
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Fig. 5 Schema de derulare a programului experimental pentru continuarea şi diversificarea 
cercetărilor experimentale pe standul S2 



Rezultate experimentale obţinute prin monitorizarea emisiilor din materiale/structuri 
complexe 

Rezultatele Înregistrate În cadrul programului experimental de monitorizare a 
emisiilor din materialele/structurile complexe testate la interval de minut au fost mediate la 
nivel de oră şi sunt prezentate În lucrarea in extenso. 

Valorile medii ale concentraţiei totalului de compuşi organici volatili (TVOC) emişi de 
materialele/structurile testate, În regim de recirculare a aerului, În primele 24 de ore de 
monitorizare Împreună cu valorile parametrilor climatului interior, temperatură şi umiditate 
relativă, sunt reprezentate grafic În fig. 6, iar variaţia În timp, În fig. 7. Din punctul de vedere 
al valorilor medii ale concentraţiilor TVOC, seria descrescătoare pentru cele şase variante 
este V2>VS>V6>V4>V3>Vl, pentru materiale V6>Vl, iar pentru structuri complexe 
V2>VS>V4>V3. Se observă influenţa prezenţei substanţelor fungicide din compoziţia V6 
asupra emisiilor comparativ cu emisiile din Vi, material care nu are În compoziţie astfel de 
substanţe. Pentru structurile complexe se observă volatilitatea mai mare a liantului Ll, 
comparativ cu cea a liantului L2, În primele 24 de ore de monitorizare, de unde rezultă valorile 
mai mari ale concentraţiei de TCOV Înregistrate pentru structurile V2 şi VS, seria VS>V4>V3 
fiind influenţată de cantităţile de liant L2, necesare pentru amestecul de deşeuri CSFS. 
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Fig. 6 Valori medii TCOV emişi de materialele/structurile testate, În regim de recirculare a 
aerului, În primele 24 de ore de monitorizare 
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Fig. 7 Variaţia În timp (primele 24 de ore de monitorizare) a concentraţiei TCOV pentru 
toate variantele testate 

Valorile medii ale concentraţiei totalului de compuşi organ ici volatili (TVOC) emişi de 
materialele/structurile testate, În regim de recirculare a aerului, În ultimele 24 de ore de 
monitorizare Împreună cu valorile parametrilor climatului interior, temperatură şi umiditate 
relativă, sunt reprezentate grafic În fig. 8, iar variaţia in tirîlp, În fig. 9. 
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Fig. 8 Valori medii TCOV emişi de materialele/structurile testate, În regim de recirculare a 
aerului, În ultimele 24 de ore de monitorizare 
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Fig. 9 Variaţia În timp (ultimele 24 de ore de monitorizare) a concentraţiei TCOV pentru 
toate variantele testate 

În ultimele 24 de ore de monitorizare, seria descrescătoare a valorilor medii ale 
concentraţiilor TCOV este: VS>V2>V6>V4>V3>Vl, V6>Vl, VS>V2>V4>V3. Se poate observa 
că se menţine aceeaşi tendinţă pentru materialele V1 şi V6, În timp ce pentru structurile 
complexe se inversează doar primele poziţii, V2 şi VS, situaţie creată probabil În principal de 
proprietăţile liantului L2 din compoziţia structurii Vs. 

Identificarea profilurilor de emisie a poluanţilor degajaţi de diferite materiale şi structuri 
complexe 

Studiul documentar realizat În etapa precedentă a cercetării a evidenţiat faptul că 
principalele tipuri de COV-uri identificate şi studiate În numeroase cercetări anterioare de pe 
plan internaţional, În diferite condiţii experimentale, au fost: clasa compuşilor aromatici 
(ben zen, etilbenzen, xilen, toluen - BTEX, stiren), clasa aldehidelor (formaldehida, 
acetaldehida), clasa esterilor (acrilaţi, acetaţi), clasa acizilor (acid formic, acid acetic, acid 
propionic, acid acrilic, acid butanoic). Prin urmare, În această etapă a cercetării, preocupările 

au fost centrate pe identificarea profilurilor de emisie a poluanţilor degajaţi de 
materialele/structurile complexe realizate În cadrul direcţiei de cercetare privind 
valorificarea deşeurilor agricole, de natură vegetală şi animală În produse/structuri complexe 
pentru construcţii, direcţie ce face parte din proiectul de cercetare În desfăşurare, poluanţii 
selectaţi fiind următorii: benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, stiren, acetaldehidă, acrilat de 
metil şi acrilat de etil. 

Rezultatele experimentale obţinute pentru cei opt poluanţi identificaţi În 
materialele/ st ructurile compiexe testate sunt prezentate in lucrarea in extenso, iar În fig. 10-
13 sunt redate profilurile de emisie din materialele/structurile complexe testate, prin 
reprezentare grafică, pentru câteva tipuri de po luanţi. 
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Fig. 10 Identificarea profilurilor de emisie ale poluanţilor benzen şi toluen, degajaţi În 
primele 24 de ore de monitorizare a variantelor testate 

22000 

20000 

8:18000 
;16000 
.c • :!! 14000 ; 
:il 12000 
1:: 
!! 10000 
Ci 
t:l. aooo 

l~ e 
8 4000 

2000 

o 

• 
• 

A • ... ... 

'.v 

4> ~ 
@ 

• • • 
• 

• • • • • • • • • ? • • • • 

... ... 
... *' 

T ..... o",. • (# 
@ 

6 • • • 
~ 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

• <0 'il 

t ~ .' 
"J\ 

,\\ 

g : 

® ~ .' • i 

01 2 I 4 5 6 7 8 9 ro u U U M ~ ~ u u " w n n n N 

Timp - P24, ore 

• Vl-Aeebldehîela, ppb 

V&-Aeetafdehlela,ppb 

" V2 -A-..ldehlela, ppb 

I V3-Aeebldahlela, ppb 

vs -Aeetaldahlela,ppb 

• V4 -Ac_ldehlela, ppb 

Fig. 11 Identificarea profilurilor de emisie ale poluantului acetaldehidă, degajat În primele 
24 de ore de monitorizare a variantelor testate 
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Fig. 12 Identificarea profilurilor de emisie ale poluantului etilbenzen (EB) degajat În ultimele 
24 de ore de monitorizare a variantelor testate 
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Fig. 13 Identificarea profilurilor de emisie ale poluantului acrilat de metil (AM), degajat În 
ultimele 24 de ore de monitorizare a variantelor testate 



Analiza diagramelor realizate evidenţiază faptul că profilurile de emisie ale celor opt 
poluanţi degajaţi din materialele/structurile complexe testate, prezintă un trend ascendent, 
majoritatea cu zone de platou, atinse după un număr de ore specific poluantului, În primele 
24 de ore de monitorizare, similar cu cel al concentraţiei de TVOC. Valorile Înregistrate pentru 
concentraţiile poluanţilor sunt corelate cu factorul de conversie specific poluantului. 

În ultimele 24 de ore de monitorizare, profilurile de emisie ale celor opt poluanţi 
selectaţi pentru studiu prezintă un trend descendent, toate cu zone de platou atinse după un 
număr de ore corelat cu proprietăţile poluantului studiat, de asemenea similar cu cel al TVOC. 
Şi În acest caz, valorile concentraţiilor poluanţilor sunt corelate cu specificul fiecărui tip de 
poluant. 

Stabilirea contribuţiei materialelor cu adaosuri din deşeuri agricole la modificarea 
parametrilor calitativi ai mediului interior construit 

În vederea stabilirii contribuţiei materialelor/structurilor complexe la modificarea 
parametrilor calitativi ai mediului interior construit, detaliile de compoziţie pe etape de 
aplicare, referitoare la cantităţi le de liant 1 (L1), liant 2 (L2) şi adeziv (AD), la cantităţile totale 
de L1, L2 şi AD, la cantităţile de deşeuri agricole, de origine vegetală, coji de seminţe de 
floarea soarelui (C5F5) şi animală (lână) au fost centralizate În tabele prezentate În lucrarea 
in extenso. Rezultatele experimentale obţinute În vederea stabilirii contribuţiei 

materialelor/structurilor complexe la modificarea parametrilor calitativi ai mediului interior 
construit din materialele/structurile complexe testate sunt prezentate, de asemenea, În 
lucrarea in extenSQ, 

Contribuţia cantităţi lor totale de liant şi adeziv utilizate În compoziţia fiecărui tip de 
material/structură complexă, studiată În cadrul acestei faze, la modificarea parametrilor 
calitativi ai mediului interior construit, simulat În interiorul standului experimental 52, este 
evidenţiată În fig. 14, prin reprezentarea valorilor medii ale concentraţiilor TVOC şi a 
cantităţi lor totale de liant şi adeziv din fiecare variantă testată. 
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Fig. 14 Analiza contribuţiei lianţilor din structurile complexe cu adaosuri din deşeuri agricole 
la modificarea parametrilor calitativi ai mediului interior construit 

Analiza datelor experimentale reprezentate relevă faptul că, În primele 24 de ore de 
monitorizare, concentraţiile cele mai mari de TVOC nu sunt date de cantitatea cea mai mare 
de liant, ci probabil de volatilitatea mai mare a liantului L1, comparativ cu cea a liantului L2 . 
Însă pentru variantele VI şi V2, care au În compoziţie acelaşi tip de liant (L1), Într-adevăr, 
concentraţiile de TVOC se corelează direct cu cantităţile totale de liant. Pentru variantele V3, 
V4, VS şi V6, care au acelaşi tip de liant, şi anume L2, concentraţiile cele mai mari de TVOC 
sunt rezultatul contribuţiei cantităţii de liant L2 şi adeziv (din varianta VS), dar emisiile din 
V6, cu o cantitate mai mică de liant L2 decât V4 şi V3, sunt mai mari, ceea ce conduce la 
concluzia că În acest caz intervin şi alţi parametri, şi anume cantităţile şi fracţiunile 

dimensionale de deşeuri înglobate, care îşi aduc contribuţia la reducerea emisiilor. 

Contribuţia cantităţi!or de liant şi adeziv utilizate În stratul 2 din compoziţia fiecărui 
tip de material/structură complexă, la modificarea parametrilor caiitativi ai mediului interior 
construit, este evidenţiată În fig.IS, prin reprezentarea valorilor medii ale concentraţiilor 
TVOC şi a cantităţilor totale de liant şi adeziv din fiecare variantă testată. 
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Fig.IS Contribuţia cantităţi lor de liant şi adeziv utilizate În stratul 2 din compoziţia fiecărui 

tip de material/structură complexă la modificarea parametrilor calitativi ai mediului interior 

Din fig. 15 se observă acelaşi trend şi anume, concentraţ i ile cele mai mari de TVOC nu 
sunt date de cantitatea cea mai mare de liant, ci tot de volatilitatea mai mare a liantului LI, 
comparativ cu cea a liantului L2. La fel, pentru variantele VI şi V2, care au În compoziţie 
acelaşi tip de liant (LI), contribuţia cea mai mare la nivelurile concentraţiilor de TVOC o are 
cantitatea mai mare de liant Înglobat. Pentru variantele V3, V4, VS şi V6, care au acelaşi tip 
de liant (L2), concentraţiile de TVOC nu se corelează cu cantităţile de liant adăugate În stratui 
2, aici aducându-şi contribuţia pozitivă un alt factor compoziţional, şi anume deşeurile 
Înglobate. 

Contribuţia cantităţilor totale de CSFS din compoziţia fiecărui tip de 
material/structură complexă, la modificarea parametrilor calitativi ai mediului interior 
construit, este evidenţiată În fig.16, prin reprezentarea va!oriior medii ale concentraţiilor 
TVOC şi a cantităţilor totale de liant şi adeziv din fiecare variantă testată. 

Fig.16 şi 17 evidenţiază faptul că deşeu riie Înglobate în structuriie complexe testate În 
cadrul acestei faze a cercetării Îşi aduc contribuţia pozitivă la modificarea parametrilor 
calitativi ai aerului interior, prin scăderea emisiilor de TVOC, În compoziţiile unde se utilizează 
un liant cu o volatilitate mai redusă, Însă modificarea nu depinde numai de cantităţi le de 
deşeuri adăugate ci şi de tipul şi cantităţile de liant din fiecare structură studiată. 
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Fig.16 Contribuţia cantităţilor totale de CSFS utilizate În compoziţia fiecărui tip de 
material/structură complexă la modificarea parametrilor calitativi ai mediului interior 
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Fig.17 Contribuţia cantităţilor de CSFS utilizate În stratul 2 din compoziţia fiecărui tip de 
material/structură complexă la modificarea parametrilor calitativi ai mediului interior 



6. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii si propuneri pentru 
continuarea proiectului 

Referitor la stadiul de implementare a proiectului, la finalizarea celei de-a paisprezecea 
faze a acestuia, se consideră că au fost Îndeplinite În Întregime rezultatele preconizate şi 
ţintele stabilite pentru atingerea obiectivului propus, şi anume: 

~ Utilizarea datelor experimentale obţinute pe suportul standului 52 pentru validarea 
modelului matematic multi parametric; 

~ Continuarea şi diversificarea cercetărilor experimentale pe standul 52 În vederea 
identificării emisiilor din materiale/structuri complexe utilizate În cadrul construcţiilor 
şi a evoluţiilor acestora În timp, În condiţii cunoscute de temperatură, umiditate şi 
rată a schimburilor de aer; 

~ Diseminarea rezultatelor cercetărilor prin participarea la următoarele manifestări 
ştiinţifice: European Exhibition of Creativity and Innovation - EUROINVENT, 
International 5ymposium Present Environment & 5ustainable Development - PE5D. 

Concluziile acestei faze a proiectului de cercetare sunt prezentate după cum urmează: 

-/ Calitatea aerului interior (IAQ) are un impact important atât asupra sănătăţii umane 
cât şi pentru asigurarea unui habitat sănătos şi durabil. Diferitele tipuri de materiale 
de construcţii, finisajele, ocupanţii şi activităţile conexe sunt unele dintre sursele 
majore de compuşi organici volatili (COV), considerate a fi una dintre cele mai 
semnificative grupe de poluanţi ai aerului identificate În interior, grup cu prioritate 
ridicată pentru sănătatea mediului interior şi a oamenilor; 

-/ Materialele de finisare/protecţie din categoria vopselelor În dispersie apoasă, 

utilizate pe scară largă În clădiri, constituie surse importante de COV-uri, de exemplu 
esteri, alcooli, benzen, toluen, etilbenzen şi xileni (clasa BTEX), stiren, etc., din acest 
motiv comunitatea ştiinţifică propunând soluţii cum ar fi Încorporarea de diferite 
tipuri de deşeuri, Îndeosebi materiale naturale, pentru reducerea impactului asupra 
mediului şi sănătăţii oamenilor; 

-/ Modelul matematic dezvoltat În cadrul proiectului permite studiul transferului 
poluanţilor din aer Între exteriorul şi interiorul clădirii şi este bazat pe utilizarea 
ecuaţiilor de bilanţ masic pentru calculul concentraţiilor interioare În funcţie de 
cantităţile de poluanţi emise, de volumul spaţiilor ocupate, rata schimburilor de aer; 

-/ În această etapa a cercetării a fost necesară o etapă preliminară realizării testelor 
necesare validării, În care standul experimental 52 a fost adaptat pentru introducerea 
aerului proaspăt şi monitorizarea debitelor de aer pe ambele circuite care dispun de 
ventilare mecanică, prin introducerea de traductoare de presiune diferenţială; 

-/ Pentru validarea modelului matematic multiparametric a fost concepută o procedură 
de realizare a testelor necesare pentru obţinerea rezultatelor experimentale 
aferente; 

-/ Analiza diagramelor ce prezintă evoluţia concentraţiilor de compus organic volatil din 
standul 52, unde curbele concentraţiei calculate şi concentraţiei măsurate se 



suprapun, evidenţiază În mod clar validarea modelului matematic multiparametric 
prin utilizarea datelor experimentale obţinute pe suportul standului S2; 

./ Programul experimental al prezentei faze a continuat şi s-a diversificat, prin 
monitorizarea emisiilor generate de şase variante de testat: două materiale şi patru 
acoperiri inovatoare - structuri complexe realizate În fazele anterioare, prin 
valorificarea deşeurilor naturale, de origine vegetală şi animală; 

./ Fiecare dintre cele şase variante de testat au urmat etape specifice de aplicare pe 
suport, obţinându-se date experimentale specifice, detaliate În lucrarea in extenso. 
De asemenea, fiecare variantă a fost supusă monitorizării emisiilor, conform unui 
protocol de monitorizare descris; 

./ Din punctul de vedere al valorilor medii ale concentraţiilor TVOC, seria descrescătoare 
pentru cele şase variante este V2>VS>V6>V4>V3>Vi, pentru materiale V6>Vi, iar 
pentru structuri complexe V2>VS>V4>V3. Se observă influenţa prezenţei substanţelor 
fungicide din compoziţia V6 asupra emisiilor comparativ cu emisiile din Vi, material 
care nu are În compoziţie astfel de substanţe. Pentru structurile complexe se observă 
volatilitatea mai mare a liantului Li, comparativ cu cea a liantului L2, În primele 24 de 
ore de monitorizare, de unde rezultă valorile mai mari ale concentraţiei de TCOV, 
Înregistrate pentru structurile V2 şi VS, seria VS>V4>V3 fiind influenţată de cantităţile 
de liant L2, necesare pentru amestecul de deşeuri CSFS; 

./ În ultimele 24 de ore de monitorizare, seriile descrescătoare ale valorilor medii ale 
concentraţiilor TCOV sunt: VS>V2>V6>V4>V3>Vi, V6>Vi, VS>V2>V4>V3. Se poate 
observa că se menţine aceeaşi tendinţă pentru materialele Vi şi V6, În timp ce pentru 
structurile complexe se inversează doar primele poziţii, V2 şi VS, situaţie creată 

probabil de proprietăţile liantului L2 din compoziţia structurii VS; 
./ Profilurile de emisie ale celor opt poluanţi degajaţi din materialele/structurile 

complexe testate, prezintă un trend ascendent, respectiv descendent, majoritatea cu 
zone de platou, atinse după un număr de ore specific poluantului, În primele 24 de 
ore, respectiv ultimele 24 de ore de monitorizare, similar cu cel al concentraţiei de 
TVOC. Valorile Înregistrate pentru concentraţiilor poluanţilor sunt corelate cu factorul 
de conversie specific poluantului; 

./ Deşeurile naturale, de origine vegetală şi animală, Înglobate În structurile complexe 
testate În cadrul acestei faze a cercetării Îşi aduc contribuţia pozitivă la modificarea 
parametrilor calitativi ai aerului interior, prin scăderea emisiilor de TVOC, În 
compoziţiile unde se utilizează un liant cu o volatilitate mai redusă, Însă modificarea 
nu depinde numai de cantităţile totale de deşeuri adăugate ci şi de tipul, cantitatea 
de Hant, tipul deşeului, dimensiunea şi cantitatea fracţiunilor vegetale din fiecare 
structură studiată; 

./ Suplimentar faţă de rezultatele estimate ale prezentei faze, a fost realizată analiza 
comparativă a monitorizării concentraţWor de poluanţi prezenţi În aerul exterior, 
precum ş i CI parametriior dimatici asociaţi, desfăşurată în regim continuu, Începând 
cu luna februarie 2020, pe toată durata derulării fazelor proiectului de cercetare, 
analiză prezentată pe larg În lucrarea in extenso. 



) 
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-/ De asemenea, În anexa 5 a lucrării in extenso sunt prezentate rezultatele 
experimentale ale monitorizării poluanţilor aerului exterior şi a parametrilor climatici 
asociaţi, sub formă grafică, efectuată În perioada septembrie 2021- februarie 2022. 

Referitor la indicatorii asociaţi pentru monitorizare şi evaluare este prezentată 

pregătirea participării la manifestări ştiinţifice pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor 
efectuate, astfel: 

- The 8th edition of International Conference on Innovative Research - ICIR EUROINVENT 

2022, 26-27 Mai 2022, tabel 3; 

- International Symposium Present Environment & Sustainable Develbpment - PESD, tabel 4. 

De asemenea, unele rezultate ale cercetărilor efectuate În fazele anterioare ale proiectului 
au fost publicate ca şi capitol În cartea Prime Archives in Material Science: 4th Edition. 
Hyderabad, India: Vide Lea! 2022, editor Esubalew Kasaw Gebeyehu, apărută În luna 
februarie 2022, tabel 5. 

Detaliile privind manifestările ştiinţifice, titlul comunicării şi autorii sunt prezentate În 

continuare. 

Tabel 3 Detaliile pregătirii participării la The 8th edition of International Conference on 

Innovative Research - ICIR EUROINVENT 2022, 26-27 Mai 2022 

Nr. Titlu Autori 
crt 
1 

2 

3 

Nr. 
crt 
1 

Influence of Heat Treatment on the Mechanical Properties of B.A.lonescu, C. Grigore, 
Alkali-Acvtivated Fly Ash-Based Binders With Marble Dust R.Mircea, M.Chira, A.-V. 
Substitution Lăzărescu 

Analysis Regarding the Mechanical Properties of Alkali- A.-V. Lăzărescu, 
Activated Fly Ash-Based Geopolymer Concrete Containing B.A.lonescu, A.Hegyi, 
Spent Garnet as Replacement for Sand Aggregates C.Florean. 
Sealing Capacity of Structural Mortar with Integral Crystalline T.P. Toader, A.C.Mircea 
Waterproofing Admixture 

Tabel 4 Detaliile pregătirii participării la International Symposium Present Environment & 
Sustainable Development - PESD 

Titlu Autori 

Monitoring of ambient air quality in the context of COVID-19 V. Vasile, C. Petcu, A. 
I pandemic Dima 



Nr. 
crt 

1 

Tabelul 5 Detaliile publicării capitolului de carte 

Editor. Titlu carte. Editură. An Titlu capitol Autori 

Esubalew Kasaw Gebeyehu, Concrete Compressive B.Bolborea, C. Baera, S. 
I editor. Prime Archives in Strength by Means of Dan, A. Gruin, 0.-0. 
I Material Science: 4th Edition. Ultrasonic Pulse Velocity and Burduhos-Nergis, V. Vasile 
I Hyderabad, India: Vide Leaf. Moduli of Elasticity 
i 2022 

În total au fost concepute 4 rezumate} În limba engleză, trimise la 2 manifestări 
ştiinţifice internaţionale, alături de un capitol de carte Într-o editură internaţională, 

sintetizate În diagrama de mai jos. 

Diseminare rezultate ale cercetării 

/ 
PESD 2022 

1 rezumat 

Prime Archives in 
Material Science: 

4th Edition 

1 Capitol 
carte 

ICIR -
EUROINVENT 

, 
3 rezumate 

Avându-se În vedere rezultatele menţionate, se poate concluziona că obiectivul fazei, 
referitor la Validare experimentală model matematic multiparametric pentru evaluarea 
confortului termic şi a calităţii aerului interior pentru diferite strategii de ventilare. Cercetări 
experimentale pe suportul S2 pentru stabilirea profilului de emisie a poluanţilor degajaţi de 
diferite materiale şi structuri complexe a fost Îndeplinit În Întregime, astfel Încât se propune 
continuarea proiectului cu etapa următoare, ce are ca obiectiv: Cercetări privind 
caracteristicile de izolare termică a sistemelor de finisare/protecţie cu adaosuri din deşeuri 
agricole ş.a., supuse acţiunii factorilor agresivi/corozivi de mediu. 




