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Noţiuni fundamentale privind aerul umed 
 

Prin aer umed se înţelege amestecul de aer uscat şi vapori de apă, care se întâlneşte în 

atmosfera terestră şi în diverse aplicaţii. Aerul uscat la rândul său este un amestec de gaze 

perfecte în care predomină azotul (cca. 79% participaţie volumică, respectiv 77% participaţie 

masică) şi oxigenul (cca. 21% participaţie volumică, respectiv 23% participaţie masică). În 

participaţii foarte mici, aproape nesemnificative, se mai pot întâlni în aerul uscat: argon, 

bioxid de carbon, neon, heliu, cripton, hidrogen, xenon, ozon sau radon. Aerul umed se 

întâlneşte ca agent de lucru în numeroase aplicaţii: procese de uscare, ventilaţii, climatizare, 

refrigerare şi congelare, procese de ardere din motoare şi focare industriale etc. 

 

Cu toate că aşa cum se va arăta în continuare, în anumite condiţii, vaporii de apă din aerul 

umed pot să fie consideraţi ca având proprietăţile gazului perfect, aerul umed necesită un 

studiu aparte şi nu i se pot aplica în mod simplist legile amestecurilor de gaze perfecte. 

Această afirmaţie se justifică prin faptul că în majoritatea cazurilor care prezintă interes 

practic, aerul umed se găseşte de regulă la presiunea atmosferică, sau la presiuni relativ 

apropiate de aceasta şi la temperaturi nici prea scăzute (până la cca. -50°C), nici prea ridicate 

(până la cca. 100-200°C). În aceste condiţii, chiar dacă aerul uscat se găseşte numai în stare 

de gaz şi respectă legile gazului perfect, umiditatea din aer se poate întâlni atât sub formă de 

gaz, cât şi de lichid, sau chiar în stare solidă. În consecinţă, aerul umed prezintă 

particularităţi care îl diferenţiază esenţial de un simplu amestec de gaze perfecte. 

 

La o anumită presiune, cantitatea de umiditate conţinută de aerul umed sub formă de vapori, 

poate să varieze până la o valoare maximă, care depinde de temperatura amestecului. Starea 

aerului umed care conţine cantitatea maximă posibilă de umiditate se numeşte stare de 

saturaţie, iar amestecul de aer uscat şi vapori de apă în cantitate maximă, se numeşte aer 

umed saturat sau, mai simplu, aer saturat. Mărind cantitatea de umiditate din aer peste 

valoarea corespunzătoare stării de saturaţie, surplusul de umiditate se va regăsi în aer sub 

formă de picături foarte fine de lichid aflate în suspensie. Această stare termodinamică este 

denumită ceaţă. Aerul umed care prezintă aceste caracteristici se numeşte aer umed 

suprasaturat. Cu cât cantitatea de umiditate depăşeşte mai mult valoarea corespunzătoare 

stării de saturaţie, cu atât ceaţa devine mai densă, datorită numărului mai mare de picături în 

suspensie din aer. 

 

În figurile alăturate sunt prezentate câteva imagini care prezintă ceaţă, respectiv aer umed 

suprasaturat în umiditate. 

 

 
 



 

 

Ceaţă în San Francisco (Golden Gate) Ceaţă într-o carte poştală – Virginia City (Nevada) 

 

 
Tour Eiffel în ceaţă 

https://pbs.twimg.com/media/DzRTlvyWoAEEb2Y.jpg 

 

Atunci când se află în stare de vapori, umiditatea din aer se găseşte la presiuni parţiale 

foarte mici, iar vaporii de apă pot fi consideraţi gaz perfect. 

 

Starea aerului umed este definită de presiune, temperatură, umiditate, volum specific sau 

densitate, căldură specifică şi entalpie, mărimi care sunt analizate în continuare. 

 

 



Proprietăţi fizice ale aerului umed 
 

Presiunea aerului umed 

 

Considerând aerul umed ca un amestec de gaze perfecte, pot fi definite mai multe tipuri de 

presiuni. 

 

Presiunea parţială a aerului uscat (pa), se defineşte ca presiunea pe care ar exercita-o aerul 

uscat din amestec, dacă ar ocupa singur întregul volum al amestecului, la aceeaşi temperatură. 

 

Presiunea parţială a vaporilor de apă (pv), reprezintă în mod asemănător, presiunea pe care 

ar exercita-o vaporii de apă, dacă ar ocupa singuri întregul volum al amestecului, la aceeaşi 

temperatură. Presiunea parţială a vaporilor de apă, este cu atât mai mare cu cât cantitatea de 

vapori conţinută de aerul umed este mai mare. 

 

Presiunea de saturaţie (ps) este presiunea parţială a vaporilor de apă, corespunzătoare stării de 

saturaţie. Valoarea presiunii de saturaţie a vaporilor de apă din aer depinde de temperatură 

(ca pentru orice altă substanţă, aşa cum s-a arătat în capitolul despre vapori). 

 

Presiunea totală (p), este presiunea exercitată de aerul umed, deci de amestecul dintre aerul 

uscat şi vaporii de apă. Conform legii lui Dalton, această mărime, denumită şi presiunea 

aerului umed, se calculează ca suma dintre presiunile parţiale ale celor doi componenţi. 

p = pa + pv 

 

În cele mai multe aplicaţii, presiunea totală a aerului umed este de fapt presiunea barometrică 

(pb), sau presiunea atmosferică în locaţia respectivă. Această mărime depinde de latitudine, 

longitudine, altitudine, ca şi de condiţiile meteorologice în care este măsurată.  

 

Considerând separat aerul uscat şi vaporii de apă, pentru fiecare în parte, cu ajutorul ecuaţiei 

de stare, se pot calcula valorile presiunilor parţiale sub forma: 

pa = ρa · Ra · T 

pv = ρv · Rv · T 

unde:  

ρa şi ρv sunt densităţile aerului uscat, respectiv a vaporilor de apă 

Ra=287 J/(kgK) şi Rv= 461,5 J/(kgK) sunt constantele de gaz perfect 

T [K] este temperatura amestecului 

 



Temperatura aerului umed 

 

Considerând aerul umed ca un amestec de gaze perfecte, pot fi definite mai multe tipuri de 

temperaturi. 

 

Temperatura termometrului uscat (t), este temperatura aerului umed, măsurată cu un 

termometru uzual, indiferent de principiul de funcţionare al acestuia. De regulă, atunci când 

nu se fac precizări specifice, prin temperatura aerului umed, se înţelege temperatura 

termometrului uscat. 

 

Temperatura termometrului umed (tu), este temperatura măsurată cu ajutorul unui termometru 

având elementul termosensibil înfăşurat într-o pânză sau într-un tifon umezit, care reprezintă 

o sursă de umiditate. 

 

Prezenţa sursei de umiditate, face ca acest termometru să fie denumit termometru umed. 

Termometrul umed şi cel uscat sunt asemănătoare din punct de vedere constructiv. Deosebirea 

dintre ele este dată de prezenţa, respectiv absenţa sursei de umiditate. 

 

Analizând modul de funcţionare a termometrului umed, se înţelege relativ uşor de ce 

temperatura indicată de acesta este diferită de a celui uscat şi de ce reprezintă un parametru 

atât de important pentru aerul umed.  

 

Aerul umed are întotdeauna tendinţa de a deveni saturat. Astfel, dacă există o sursă de 

umiditate, (apa conţinută de tifonul din jurul elementului termosensibil al termometrului 

umed), în jurul acestei surse de umiditate are loc un proces de evaporare parţială a apei.  

 

Ca efect se va constata creşterea locală a presiunii parţiale a vaporilor de apă pv.  

 

Diferenţa apărută între pv în jurul sursei de umiditate şi pv din restul aerului umed reprezintă 

un gradient de presiune parţială a vaporilor de apă, care constituie forţa motrice a unui 

proces de migrare a vaporilor de apă din jurul sursei de umiditate în masa de aer umed.  

 

Modificarea temperaturii aerului în jurul tifonului umezit, sesizată de termometrul umed, se 

explică prin faptul că apa din tifonul umed absoarbe căldura necesară evaporării de la aer, 

care se răceşte. Procesul continuă până când în jurul tifonului umezit se ajunge la saturaţie, 

iar temperatura de echilibru stabilită între aer şi apa din tifonul care înfăşoară bulbul, 

rămâne constantă şi este indicată de termometrul umed.  

 

Se constată că sistemul aer umed - sursă de umiditate ajunge în acest caz la saturaţie, în 

absenţa oricărui schimb de energie cu mediul exterior, deci în condiţii adiabatice. Această 

observaţie justifică şi denumirea de temperatură de saturaţie adiabatică pentru temperatura 

indicată de termometrul umed.  

 

Temperatura termometrului umed depinde de cantitatea de umiditate din aer, care la rândul 

său determină valoarea presiunii parţiale pv şi prin aceasta valoarea gradientului de presiune 

parţială apărut în jurul sursei de umiditate. Măsura în care din starea iniţială se ajunge la 

saturaţia adiabatică, este dată de cantitatea de apă vaporizată şi de variaţia temperaturii aerului 

în procesul de realizare a stării de saturaţie. 

 



Temperatura punctului de rouă (tr), este temperatura la care în condiţiile menţinerii constante 

a umidităţii aerului, în urma răcirii acestuia, se atinge starea de saturaţie, evidenţiată prin 

depunerea unor picături de apă, denumite rouă, formate prin condensarea unei părţi din 

vaporii aflaţi iniţial în aerul umed.  

 

În imaginile alăturate sunt prezentate picături de rouă pe frunze. 

 

  
 

Punctul de rouă poate fi atins prin scăderea temperaturii. Odată cu scăderea temperaturii, 

scade şi valoarea presiunii de saturaţie. Astfel chiar dacă presiunea parţială a vaporilor de apă 

pv, rămâne constantă, la un moment dat se atinge starea de saturaţie pv = ps. Temperatura 

corespunzătoare, denumită temperatura punctului de rouă, este o temperatură de saturaţie 

atinsă în urma unui proces de răcire la umiditate constantă. 

 

Pentru aerul saturat, cele trei temperaturi definite sunt egale între ele, astfel încât stările de 

saturaţie sunt caracterizate prin t = tu = tr. 

 

 

Umiditatea aerului umed 
 

Umiditatea absolută, sau conţinutul de umiditate (x), defineşte cantitatea de umiditate (vapori 

de apă) din aerul umed şi reprezintă raportul dintre cantitatea de vapori de apă (mv) şi 

cantitatea de aer uscat (ma): 
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Semnificaţia fizică a umidităţii absolute este cantitatea de vapori de apă conţinută într-un 

volum de aer umed, în care există 1 kg de aer uscat. 

 

Umiditatea relativă (φ), este definită prin raportul dintre presiunea parţială a vaporilor de apă 

pv şi presiunea de saturaţie ps, corespunzătoare temperaturii t a aerului umed: 
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De cele mai multe ori, umiditatea relativă se exprimă în procente: 100[%]
p
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Stările de saturaţie sunt caracterizate prin pv = ps şi φ = 1. 



Diagrama entalpie - umiditate (h-x) a aerului umed 
 

Construcţia diagramei h-x a aerului umed 

 

Pentru studiul transformărilor de stare ale aerului umed au fost concepute de-a lungul 

timpului mai multe diagrame, iar una din cele mai utilizate este diagrama entalpie – umiditate 

absolută (h-x), denumită diagrama Mollier a aerului umed şi prezentată în continuare. Toate 

diagramele care au entalpia pe una dintre axe, poartă denumirea de diagrame Mollier. 

Diagrama h-x este valabilă pentru o singură presiune şi în consecinţă permite analiza unor 

procese izobare. Diagrama a fost construită pornind de la relaţia de calcul a entalpiei (h) în 

funcţie de umiditatea absolută a aerului (x), scrisă sub forma: 

h = cpat + x(rv + cpvt) [kJ / kg aer uscat] 

uscat]aer  kg / [kJ   1,863t)+x(2500+1,006t=h  

 

cpa = 1.006 kJ/kgK reprezintă căldura specifică a aerului uscat; 

rv = 2500 kJ/kg reprezintă căldura latentă de vaporizare a apei la temperatura de 0 °C; 

cpv = 1.863 kJ/kgK reprezintă căldura specifică a vaporilor de apă supraîncălziţi. 

 

Primul termen (cpat) reprezintă entalpia aerului uscat, iar al doilea termen [x(rv + cpvt)] 

reprezintă entalpia vaporilor de apă din aerul umed. 

 

Analizând această relaţie, se observă că în coordonate: 

 h [kJ/kg aer uscat] (axa ordonatelor) şi  

 x [kg vapori/kg aer uscat] (axa absciselor),  

există trei familii de curbe, (x = constant), (h = constant) şi (t = constant), care pot fi 

reprezentate sub forma unor drepte.  

 

Dreptele menţionate prezintă următoarele caracteristici 

 x = constant sunt verticale, 

 h = constant sunt orizontale  

 t = constant sunt înclinate. 

 

Panta izotermelor în coordonate h-x, se poate calcula prin derivarea relaţiei prezentate 

anterior: 

1,863t+2500tcr=
x

h
pvv
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Se observă că tangenta, deci şi unghiul de înclinare a izotermelor are valori mari, datorită 

valorii mari a termenului liber, a cărui semnificaţie a fost prezentată anterior. Înclinarea foarte 

mare a izotermelor, plasează câmpul de interes al acestei diagrame într-o zonă foarte îngustă, 

apropiată de axa ordonatelor. 

 

Pentru a înlătura acest dezavantaj, diagrama a fost construită cu axa absciselor rotită cu un 

unghi α, pentru care tgα=2500, astfel încât izoterma t=0°C devine orizontală, iar celelalte 

izoterme vor fi înclinate fiecare cu câte un unghi β, tgβ=1,863t, conform figurii alăturate, 

formând o familie de drepte divergente.  

 



 
Principiul de construcţie a diagramei Mollier a aerului umed 

 

Este evident că în aceste condiţii, dreptele izentalpe vor fi şi ele înclinate cu acelaşi unghi α, 

rămânând paralele cu axa rotită a absciselor. De asemenea se observă că pentru x=0, la t=0°C, 

dreapta h=0 kJ/kg trece prin punctul O (x=0, t=0). De asemenea, în figură, pe orice verticală 

x, se pot construi segmente care să corespundă termenilor relaţiei de calcul a entalpiei:  

 AB = rv·x = 2500x   (unde rv = 2500 kJ/kg),  

 BC = cpat = 1,006t   (unde cpa = 1.006 kJ/kgK)  

 CD = cpvt·x =1,863t·x  (unde cpv = 1.863 kJ/kgK) 

 

Trebuie de menţionat că în câmpul diagramei h-x, sunt trasate şi curbele φ = constant, 

formând un fascicul de curbe divergente, construite conform relaţiei: 
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iar 

Mv = 18.016  kg/kmol 

Ma = 28.97  kg/kmol 

 

Cea mai semnificativă dintre aceste curbe este cea corespunzătoare stărilor de saturaţie φ=1 

sau (φ=100 %), denumită şi curbă de saturaţie, care împarte câmpul diagramei în două zone 

distincte: zona aerului umed nesaturat, deasupra curbei de saturaţie şi zona aerului umed 

suprasaturat, denumită şi zona de ceaţă, sub această curbă.  

 



 
Diagramă i-x a aerului umed, disponibilă în programul CoolPack 

 
În figură este prezentată o diagramă h-x (i-x) a aerului umed, disponibilă în programul CoolPack, realizat de 

Universitatea Tehnică din Danemarca si disponibil pe internet: http://www.et.web.mek.dtu.dk/Coolpack/UK/index.html  

 

Pe această diagramă se utilizează notaţia i în loc de h, pentru entalpia specifică [kJ/kg]. 

 

 

Determinarea grafică a mărimilor de stare ale aerului umed 

 

Unei stări a aerului umed îi corespunde în diagrama h-x un anumit punct, iar pentru 

determinarea acestuia, este suficientă cunoaşterea valorilor a doi parametri de stare. De 

exemplu starea A, pe diagrama alăturată, poate fi determinată de temperatura t a aerului umed 

şi de umiditatea relativă φ. Pentru această stare pot fi citite valorile celorlalte mărimi de stare: 

h, x şi pv (dacă pe diagramă este prevăzută construcţia pentru citirea presiunilor parţiale). 
 

 
Determinarea stărilor caracteristice ale aerului umed pe diagrama h-x 

 

http://www.et.web.mek.dtu.dk/Coolpack/UK/index.html


Pornind de la starea A, pot fi determinate grafic o serie de stări de saturaţie (φ=1), 

reprezentative: 
B(φ=1, h=hs, x=xs, pv=ps) starea de saturaţie la temperatura t, obţinută prin 

umidificare izotermică 

C(φ=1, t=tr, x=xA, ps=pv) starea de saturaţie la temperatura punctului de rouă tr, 

obţinută prin răcire la umiditate constantă 
D(φ=1, t=tu, h=hA, ps=psu) starea de saturaţie la temperatura termometrului umed tu, 

obţinută prin umidificare adiabatică 

 

 

Reprezentarea transformărilor simple ale aerului umed în diagrama h-x 

 

Transformări la conţinut constant de umiditate (x = constant) 

 

Asemenea procese au loc în cazul încălzirii sau răcirii aerului umed, în contact direct cu o 

suprafaţă uscată de schimb de căldură. În aceste condiţii are loc numai transfer termic, iar 

umiditatea absolută rămâne constantă. 

 

Asemenea procese se întâlnesc în climatizare de confort sau tehnologică. 

 

În figura alăturată este prezentat un sistem de climatizare, care include un schimbător de 

căldură pentru încălzirea sau răcirea aerului, în funcţie de caracteristicile termofizice ale 

agentului termic cu care este alimentat. 

 

 
Sistem de climatizare aerului, cu schimbător de căldură pentru încălzirea sau răcirea aerului 

 



În figura alăturată s-au reprezentat încălzirea prin transformarea 1-2, respectiv răcirea prin 

transformarea 1-3. 

 

 
Transformări la umiditate constantă 

 

În figura alăturată este prezentată o centrală de tratare a aerului, care include şi un recuperator 

de căldură în care pe un circuit este realizată încălzirea aerului şi pe celălalt circuit răcirea 

aerului. 

 

 
Centrală de tratare a aerului care include un recuperator de căldură 



Transformarea la temperatură constantă (t=constant) 

 

Transformările izoterme se desfăşoară prin încălzire şi umidificare a aerului, realizându-se în 

sensul creşterii umidităţii absolute x, conform reprezentării din figura alăturată, prin injecţie 

de vapori de apă în aer. Aceste transformări pot fi întâlnite în procesele de climatizare, dar 

utilizarea acestor transformări este foarte rară. 

 

 
Transformarea la temperatură constantă 

 

Transformarea la entalpie constantă (h=constant) 

 

Acest proces corespunde umidificării adiabatice a aerului, utilizând o sursă de umiditate 

având temperatura apei egală cu cea a termometrului umed.  

 

În tehnică, asemenea procese de umidificare adiabată se întâlnesc în condiţionarea aerului sau 

la uscarea unor produse. 

 

În figurile alăturate sunt reprezentate câteva sisteme de tratarea aerului, care realizează şi 

procese de umidificare adiabatică. 

 

  
Unităţi de umidificare a aerului în tubulatură 

 



 
Sistem de răcire a aerului prin umidificare adiabatică cu apă pulverizată 

1 – aer cald; 2 – aer răcit; 3 – apă pulverizată; 4 – sistem de pulverizare a apei 

 

 
Sisteme de umidificare adiabatică integrate într-o unitate de tratare a aerului 

1,2 – conducte de apă sub presiune; 3 – unitate de răcire pe timp de vară;  

4 – unitate de umidificare pe timp de iarnă; 5 – schimbătoare de căldură pentru încălzire / răcire;  

6 – recuperator de căldură; 7 – sistem de eliminare a excesului de umiditate din aer 

 

Transformarea de umidificare adiabatică a aerului la entalpie constantă, este reprezentată în 

figura alăturată, prin segmentul 1-2.  
 

 
Reprezentarea transformării adiabatice în diagrama h-x 

 



Teoretic, starea finală a procesului poate să fie cel mult starea de saturaţie D. Introducerea în 

continuare de umiditate ar duce la formarea de ceaţă. 

 

În sens invers, de la 2 la 1, procesul nu se poate desfăşura adiabatic, adică în absenţa 

interacţiunii termice cu exteriorul.  

 

Amestecul a două cantităţi de aer cu stări diferite 

 

Amestecul a două, sau chiar mai multe cantităţi, sau debite de aer, se întâlneşte în 

condiţionarea aerului, sau în unele procese de ardere. 

 

În figura alăturată este prezentată o cameră de amestec a aerului proaspăt cu aer recirculat. 

 

 
Cameră de amestec a aerului proaspăt cu aer recirculat 

 

Considerând două cantităţi de aer cu stările 1 şi 2, în condiţiile amestecării adiabatice a 

acestora, se obţine starea finală a aerului M, conform reprezentării de pe diagrama alăturată. 

 

 
Reprezentarea amestecului a două cantităţi de aer în diagrama h-x 

 



Starea de amestec M, se găseşte pe aceeaşi dreaptă cu stările care se amestecă, denumită 

dreaptă de amestec. 

 

Poziţia punctului M pe dreapta de amestec, se găseşte mai aproape de starea reprezentând 

aerul aflat în cantitate mai mare. 

 

Trebuie evitate amestecurile a două cantităţi de aer cu stări diferite, dacă starea de amestec 

rezultă în zona de ceaţă. O asemenea situaţie este reprezentată pe diagramă, de amestecul a 

două cantităţi de aer cu stările 1' şi 2'. În urma amestecului rezultă starea M' în zona de ceaţă. 

 



Diagrama psicrometrică a aerului umed 
 

Psicrometria este ştiinţa care studiază proprietăţile termodinamice ale aerului umed şi modul 

în care pot fi utilizate aceste proprietăţi pentru a analiza condiţiile şi procesele care implică 

utilizarea aerului umed, reprezentat de un amestec de aer uscat şi vapori de apă.  

 

În condiţii uzuale, conţinutul de umiditate al aerului atmosferic variază între (0…3) % 

pondere masică. 

 

În figura alăturată este prezentată diagrama psicrometrică de tip ASHRAE (American Society 

of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers). 

 

 
Diagrama psicrometrică a aerului umed 

 

Diagrama psicrometrică are reprezentată pe abscisă temperatura termometrului uscat (Dry 

Bulb Temperature), iar pe ordonată umiditatea absolută (Humidity Ratio). Curbele de 

umiditate relativă (Relative Humidity) constantă sunt reprezentate cu culoarea roşie, iar 

dreptele de entalpie constantă sunt înclinate şi sunt reprezentate cu culoarea albastră. 

 

Toate transformările simple ale aerului umed, care au fost studiate pe diagrama Molier (h-x) a 

aerului umed, pot fi reprezentate şi pe diagrama psicrometrică. 

 

 


