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РЕЗЮМЕ
В доклада се разглежда една идея за подобряване проветряването на големи индустриални халета с голям брой площни източници на киселини пари. 
Направен е анализ на постъпващите количества въздух за проветряване на цеха, местата през които то се осъществява, разпространението на факела на 
киселинните пари. Изяснени са параметрите на съществуващата система на проветряване, като е акцентирано на проблемите, които тя притежава. За 
правилното насочване на отработения въздух е подходящо да се използват нови за световната практика безмоторни, задвижвани от вятъра покривни 
вентилатори. Те спомагат естествената конвекция като създават допълнителна тяга за насочване на отработения въздух извън цеха и далеч от работните 
пространства. Представени са характеристиките на този тип вентилатори и възможните им приложения. Направен е сравнителен анализ на ефикасността 
от използването им. 

ВЪВЕДЕНИЕ

   В  електролитните  цехове  на  металургичните 
предприятия действат многобройни  площно разпределени 
и  с  голяма  гъстота  източници  на  киселинни пари.  Те 
обуславят наличието на опасни вредности в помещението 
на цеха и в работното пространство, и специфични пътища 
за  безопасното  им  извеждане  от  него.  Поради голямата 
площ  на  емитиращата  повърхност  използването  на 
локални  вентилационни  системи  създава  технологични 
трудности за нормалното обслужване на електролитните 
вани.  Местната  смукателна  вентилация  изменя 
неблагоприятно температурния режим на електролитните 
вани,  особено  през  студения  период.  Киселинността  на 
изпаренията  налага  извеждането  им  по  път,  който  не 
пресича работното пространство и то при недопускане на 
кондензация. Такъв подходящ маршрут може да се осигури 
по пътя на естествените конвективни потоци. Естествената 
вентилация обаче зависи както от конкретните параметри 
на източниците и помещението, така и от разположението 
на сградата и атмосферните и метеорологични условия и 
не при всяка комбинация от тях е достатъчно ефективна. 

   Доклада  представя  анализ  на  параметрите  на 
естествената  вентилация  в  един  конкретен  обект с 
действащи  източници  на  топлина  и  замърсяване, 
вентилационни  отвори,  конвективни  въздушни  потоци  и 
тяхното  разпределение.  Анализът  показва,  че  през 
топлите  месеци  естественото  конвективно  проветряване 
не  е  достатъчно  ефективно  и  се  нуждае  от  значително 
усилване. 

   Една  възможност  за  усилване  на  естественото 
проветряване  при  запазване  на  посоката  на  топлинните 

потоци е намерена в изсмукването на замърсения с кисели 
пари  въздух  с  покривни  вентилатори  с  ветрово 
задвижване. Представени са основните характеристики на 
такива  съоръжения  и  ефективната  област  на 
приложението им. Показано е ефективното им действие за 
насочено  отвеждане  на  замърсения  с  пари  на  сярна 
киселина  въздух.  Едновременно  с  това  ветровата 
вентилация  подобрява  и  микроклиматичните  условия  в 
цеха,  с  избягване на  допълнителен  разход  на 
електроенергия и нови източници на шум.

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА

   Изследването на вентилационните условия се извършва 
на основата на следните параметри:
• Анализ на производствения процес от гледна точка на 

механизма на отделяне,  разпространение и изнасяне 
на вредности;

• Анализ  на  геометричните  размери  на  цеха  и  на 
начините  по  които  постъпва  чистия  въздух  и  се 
отвежда отработения;

• Климатични  особености  на  мястото,  където  е 
разположен  цеха  –  температури,  преобладаващи 
посоки и големини на въздушните течения.

   Доклада  представя  проблемите  на  естественото 
проветряване и идеите за подобряването му на примера 
на  цех  за  електролизно  рафиниране  на  анодна  мед  до 
чистота 99,99%. Дневното производство на метал е около 
100  тона  с  перспективи  да  се  увеличи  с  30%.  Един 
технологичен  цикъл  трае  21  дни  –  изваждане  на 
електродите,  източване  на  електролита,  почистване  на 
ваните и ново зареждане. 

ГОДИШНИК на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 46 (2003), свитък II: ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

15
9



Михайлов М. и др.   ФОРСИРАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ПРОВЕТРЯВАНЕ НА …

   Процеса на рафиниране се съпътства от отделяне на 
пара  и  газ  –  2  051  m3/hour.  Общата  изпарителна 
повърхност  на  ваните е  1536  m2 и  е  с  тенденция да  се 
увеличи  с  около  32%  при  достигане  на  проектните 
мощности.  Въздушната  среда  на  цеха  е  замърсена  със 
следните вредности, регистрирани като пикови стойности:

• Съдържание на влага – 22 g/kg;
• Пари на сярна киселина – 5 mg/ m3;
• Съдържание на прах – 13 mg/ m3.

   През зимния период концентрацията на пари на сярната 
киселина превишава от  1.2  до 1.8  пъти ПДК от  1  mg/m3 

през  време  на  работната  смяна.  Средносменното 
превишение за месец януари е  17.058.1 ± .  През месец 
юни  превишенията  на  ПДК  през  време  на  смяната в 
различни  работни  места  са  от  2.2  до  3.2  пъти. 
Средносменното превишение 27.07.2 ±  пъти. Може да се 
очаква, че превишението на ПДК през най-топлите дни на 
юли и август, ще бъде повече от 4 пъти. 

  Цеха е с типична за такива производства конструкция – 
основно помещение и фонар с прозорци разположени по 
дължината на сградата. Размерите са:
• Дължина 180 m;
• Широчина 45 m;
• Височина  –  20.95  m  (15.50  до  покрива  и  17.30  до 

фонара).

   Обема на цеха е 137 214  m3,  което го причислява към 
вентилационните  обекти  с  голям  обем.  Отворите,  през 
които би могло да постъпва чист въздух и да се отвежда 
отработения са  разположени на  коти  0.00,  4.50,  10.30  и 
17.30. Площите им (не всички отваряеми) са както следва:
• Врати на кота 0.00 – 45.8 m2

;

• Прозорци на кота 0.00 – 315 m2
;

• Прозорци на кота 4.50 – 540 m2
;

• Прозорци на кота 10.30 – 360 m2
;

• Прозорци на фонара на кота 17.30 – 700 m2
.

   Едно  утежняващо  естественото  проветряване 
обстоятелство е наличието на технологични отвори в пода 
на кота 4.50 с обща площ 716 m2

. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ПРОВЕТРЯВАНЕ В 
ЦЕХА

   Параметрите на естествено проветряване на сградата са 
изследвани чрез  серия от  измервания при следните  три 
сценария:
• Сценарий 1 – актуално състояние на сградата; 
• Сценарий 2 - частично затворени прозорци на к.+4.50; 
• Сценарий 3 - частично затворени врати на к.+0.00

   Постъпващите  дебити  чист  въздух  и  отвеждането  на 
отработените количества въздух е представено за трите 
сценария съответно на фигури 1а, 1б и 1в. 

При извършване на измерванията не са правени промени 
в  състоянието  на  действащите  механични  източници  на 
тяга.  Разликата в  постъпващите и изтичащите през кота 
+20.00 дебити, показана на фигури 1а, б, в се дължи на:

 работа  на  два  вентилатора  в  аспирационната 
система;

 приток на пара, който се явява вътрешен източник 
на дебит;

 рециркулационни контури между нивата. 

   Съществуващото положение (Сценарий 1) показва, че 
основния източник на чист въздух е ниво терен или кота 
+0.00.  Това  означава,  че  както  на  всеки  вентилационен 
вход, отделянето на вредности трябва да бъде сведено до 
технически минимум, а там където това не е възможно да 
се предвиди локална вентилация. В момента на кота +0.00 
съществуват  зони  с  твърде  високо  съдържание  на 
вредности,  главно  около  резервоарите  за  електролит  и 
вода. Кратността на въздухообмена на зоната от к.+0.00 до 
к.+4.50 при  възприетия  сега  начин  на  проветряване  с 
отваряне  на  вратите  на  кота  0.00  осигурява  голям 
проветряващ дебит на сградата. Този голям дебит обаче, 
не  се  разпределя адекватно  на  източниците  на 
замърсяване,  поради  конструктивните  и  технологични 
отвори  в  пода  на  ниво  +4.50,  общата  площ  на  които 
надминава 700 м2 . Разположението на отворите в пода на 
ниво  +4.50  срещу  северните  и  западните  врати  на  кота 
+0.00  определя  преминаването  на  въздуха  по  контури 
“приземна атмосфера - врата на к+0.00 – отвор в пода 
на к+4.50- вертикална струя – прозоречни отвори във 
фонара – атмосфера около к+20.00. Въздушните потоци, 
преминаващи през тези контури, не проветряват зоната на 
образуване и отделяне на вредностите в близост до която 
работят  хората. Като  резултат  от неадекватното 
въздухоразпределение огромни площи, в които се движат 
и  работят  хора (между  нива  +4.50  и  +8.40) остават 
недостатъчно  проветрявани  и  с  концентрация  на 
замърсителите над пределно допустимите норми. 

   Промяната на условията на проветряване в Сценарий 2 
се състоят в следното: отваряне на вратите на кота терен;, 
затваряне  на  прозорците  на  кота  +4.50.  Резултата  е 
увеличаване на температурата около ваните, което  влияе 
неблагоприятно  на  пароотделянето  от  електролитните 
вани, поради затрудненото изнасяне на топлина.

   Същността на измененията при Сценарий 3 се състои в 
регулирано  постъпване  на  въздух  от  ниво  терен  и 
увеличен  дебит  от  кота  +4.50  в  зоните  на  интензивно 
пароотделяне.  Този  сценарий  показва  най-добри 
резултати  за  преразпределение  на  проветряващите 
дебити. Този положителен резултат  ще се усили,  ако се 
осигури допълнителна тяга, която да насочи дебитите към 
изходящи отвори към покрива. Авторите предлагат такава 
допълнителна  тяга  да  бъдат  покривни  ветрови 
вентилатори, представени в следващата точка. 

   Избора на допълнителни средства за регулиране на 
въздушните дебити в цеха следва да се базира на още два 
фактора, от които зависят и количеството и качеството на 
постъпващите въздушни маси, а именно: 
• скорост и посока на вятъра;
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• интензивност на изпарението и разширение на факела 
на изпарението. 

   При трите цикъла измервания скоростите на вятъра на 
покрива на електролитен цех варират от 1.9 m/s до 2.6 m/s. 
По данни, предоставени ни от близкостояща 

Сценарий 1

Фигура 1а.

Фигура 1б
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Фигура 1в.

метеорологична станция, е направена розата на ветровете 
(фигура  2). Като  честота  преобладават  североизточните 
планински  ветрове,  следвани  от  западни  ветрове.  Този 
извод трябва да се отчита във връзка с разпределението 
на входящите и изходящи отвори на сградата. Най-малки 
като честота и скорост са атмосферните течения от юг и от 
югоизток. Скоростта на западните ветрове е най-голяма. 

Фигура 2. Роза на ветровете

   Интензивността на изпарение може да бъде определена, 
според [1], по зависимостта:

( ) ( )
BP
APPVaM 3.101017.04.7 12 −+= (1)

където:М е интензивността на изпарение [ ]hkg
V – нормална на изпарението компонента на скоростта на 
въздуха, [ ]sm
a - коефициент на подвижността на въздуха. Определя се 
по зависимости, представни в [1]]
2P - налягане на наситените водни пари над течността, кРа

1P - налягане на водните пари над течността, кРа
А – открита повърхност на течността, 2m

BP - барометрично налягане, кРа.

Фигура 3а. Факел на изпарението до късата страна на 
ваната

   Резултатите, получени по формула (1) и измерванията 
на изпаренията в реални условия показват много добро 
съответствие (разлика от 5%). 

Фигура 3б. Факел на изпарението до дългата страна на  
ваната

   Факелът  на  изпарение  има  значение  за  ориенти-
ровъчната  картина  в  която  се  движат  и  работят  хората. 
Моделирането  е  извършено по  методика,  публикувана  в 
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[1].  На  фиг.  3а  е  показано  положението  на  човека  до 
тясната  страна  на  единична  вана,  а  на   фиг. 3б  –  до 
дългата страна на ваната.

   Ясно се вижда, колко близко до зоната за движение и 
работа приляга паровия факел. По-голямата плътност на 
парите на сярната киселина и бързото изстиване на потока 
във  факела  причиняват  оттичане  на  по  тежките  пари  в 
работното  пространство.  Тази  картина  беше потвърдена 
при трасиране на потока с дим. За да може да се запази 
работната  зона  по-чиста  от  замърсяване  трябва  да  се 
увеличи вертикалната компонента на скоростта в тази зона 
или да се използват местни смукатели.

ВЕТРОВИ ВЕНТИЛАТОРИ

   Ветровите  вентилатори  са  безмоторни  съоръжения, 
които се задвижват от енергията на вятъра. Монтират се 
на покрива на сградата, която следва да се проветрява. 
Външен вид на такъв вентилатор е представен на фигура 
4, конструкция - на фигура 5. Вентилаторът се състои от:
• турбина;
• гърло (входящ отвор)
• основа   -  закрепва  се  към покрива  с  възможност  за 

адаптиране към наклона, 
• вертикални извити лопатки, 
• капсуловани сачмени лагери, 
• управляем  регулатор  за  спиране  на  действието  на 

вентилатора.

   Действието на съоръжението е сигурно и просто. Даже и 
най-слаб  вятър,  достигнал  до  лопатките  (научно 
разработени  и  изпитани),  предизвиква  задвижване  на 
турбината.  Центробежната  сила,  възникнала  вследствие 
движението на турбината, създава частичен вакуум в нея. 

Фигура 4. Външен вид на турбинен вентилатор

   Този вакуум се замества след това от силен възходящ 
въздушен  поток,  чрез  който  се  постига  силно  насочено 
изтегляне на отработения въздух. Тези вентилатори са с 

ниски първоначални и експлоатационни разходи. Оста е с 
капсуловани  лагери -  някои  производители  им  дават 
гаранция за целия период на използване на съоръжението. 
Основните  производители  на  такива  вентилатори  са 
представени в таблица 1. 

Фигура 5. Схема на турбинен вентилатор

   Материалите,  от  които  се  изработват  зависят  от 
приложението  на  вентилатора.  Най-често  са  корозионно 
защитен  алуминий,  неръждаема  стомана  или  с 
полиестерно прахово покритие, на фирмата O’Brien Powder 
Products  Inc.,  което  е  показало  в  тестови  изпитания 
устойчивост  на  60%  сярна  киселина  и  на  други  вредни 
вещества. 

Таблица 1. Основни производители на ветрови 
вентилатори

Производител 
Държава

Тип на 
вентила-

тора

Скорост на 
вятъра
[m/s]

Дебит на 
вентила-

тора 
[m3/s]

Edmonds Pty Ltd 
Австралия [2]

H600 1.67 ÷3.33 0.6 ÷1.5
H700 1.67 ÷3.33 0.85 ÷1.9
H800 1.67 ÷3.33 1.1 ÷2.7
H900 1.67 ÷3.33 1.55 ÷3.4

Metalic Products 
Corporation [3]

САЩ 

T500 1.8 0.8
T600 1.8 1.1
T900 1.8 2.1

Chin Foh Berhad 
Малайзия [4]

BS460 1.67 ÷3.33 0.4 ÷1.0
BS600 1.67 ÷3.33 0.55 ÷1.35

McMaster-Carr 
САЩ [5]

1992K54 1.67 ÷3.33 0.4 ÷1.0
1992K55 1.67 ÷3.33 0.6 ÷1.5
1992K56 1.67 ÷3.33 1.05 ÷2.4
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Ampelite Fiberglass 
Pty Ltd 

Австралия [6]
AS450 1.67 ÷3.33 0.38 ÷1.0

   Цифрите в наименованията на вентилаторите означават 
размера на отвора – напр. Н800 е модел Huricane с отвор 
800  mm.  Показаните вентилатори на  McMaster  Carr  са  с 
размери от 500 до 762 mm. Височината на представените в 
таблица 1 вентилатори варира от 484 до 990 mm. 

   Ветровите покривни вентилатори са много леки (масата 
им  е  от  9  до  27  kg),  но  издържат  силни  ветрове  –  от 
порядъка на 240 km/h. В световен мащаб намират все по-
голямо приложение в жилищни и обществени сгради и в 
индустриални  производства  с  високи  температури  и 
вредности. В Нова Зеландия и Австралия в много училища 
и  административни  сгради  климатичните  условия  се 
осигуряват с такъв тип вентилация. През лятото те изнасят 
топлия въздух,  а  през  зимата  не позволяват  на  топлите 
пари  да  кондензират  в  подпокривното  пространство.  На 
фигура  5  е  представен  един  действащ  обект  с  ветрови 
вентилатори. 

СРАВНИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ВЕТРОВИТЕ ВЕНТИЛАТОРИ

   Както  отбелязахме  в  анализа  на  естественото 
проветряване на разглеждания обект и както се вижда от 
фигури  1  а,  б,  в,  подобрение  на  вентилационно-
климатичните  условия  може  да  се  постигне  чрез 
увеличаване  на  изходящото  отворено  сечение  над  кота 
+15.50. Това не може да се осъществи само с регулиране 
на  отворите  на  фонара,  тъй  като  за  насочване  на 
въздушните дебити е необходима допълнителна мощност. 
Тази допълнителна мощност трябва да бъде съобразена с 
условията на работа в помещението – отделяне на кисели 
топли пари, което предявява специализирани изисквания 
към  оборудването.  Поради  тези  причини  като  най-
подходящи да конкретните условия авторите са избрали 
покривни ветрови вентилатори, изпълнени с изисквания за 
устойчивост на материалите към изнасяните вредности.

Фигура 6. Действащ обект с покривни вентилатори.

   В  таблица  2  са  систематизирани  данни  за  два  от 
предлаганите вентилатори – вентилатор H800 на Edmonds 
Pty  Ltd  и  вентилатор 1992K56  на  McMaster  Carr. 
Допълнителният  дебит,  който  ще  се  осигури  при 
използване  на 16 вентилатора  е  в  рамките  на 16 до  34 
m3/s.  Това  означава,  че  разликата  между  входящите  и 
изходящи дебити ще се компенсира, като допълнителната 
мощност  от  ниво  +17.30  ще  интензифицира  въздушните 
течения  и  ще  усили  изнасянето  на  вредностите.  През 
лятото  това  е  особено  важно,  защото  температурата  и 
подвижността на въздуха са в неприемливи за работната 
среда граници. 
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Таблица 2. Сравнителни данни за допълнителния дебит
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H800

1.67 1.1 17.6 0.46
2.22 1.4 22.4 0.59
2.78 1.8 28.8 0.76
3.33 2.1 33.6 0.88

1992K56

1.67 1.05 16.8 0.44
2.22 1.3 20.8 0.55
2.78 1.6 25.6 0.67
3.33 1.9 30.4 0.8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Разгледаната  идея  за  форсиране  на  естественото 
проветряване представя един сравнително  нов в световен 

мащаб  подход,  който  набира  скорост  с  явните  си 
предимства:
• създава  допълнителна  механична  тяга  без  да  е 

допълнителен консуматор на енергия;
• може да се използва в различни обекти - жилищни и 

обществени сгради, големи индустриални предприятия;
• възможност за прилагане при преминаване на кисели 

пари, високи температури на отработените газове и на 
други вредности;

• възстановим екологичен източник на мощност;
• сигурно съоръжение с малки експлоатационни разходи.
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ABSTRACT
The paper presents an idea for improving ventilation of big industrial units containing a large number of surface sources of acid vapors. Analysis has been made of 
incoming air quantities for shop ventilation, location of ventilation points, and distribution of acid vapor cresset.   Parameters are explained of existing ventilation 
system with focus on its problems.  For proper direction of contaminated air, it is appropriate to use motor-less, wind-driven roof fans, which are new in world practice. 
They facilitate natural convection by creating additional draught to direct contaminated air outside the shop and far from working spaces. Parameters of these fans are 
show and their possible applications.  Comparative analysis of their efficiency is presented.    

INTRODUCTION

   Electrolytic shops of metallurgical works contain a number of 
acid vapor sources area-distributed and of significant density. 
These create hazards in the shop and in the working space 
and give rise to specific ways of their safe extraction. Because 
of  the  large  emitting  surface  area,  use  of  local  ventilation 
systems presents technological difficulties for normal operation 
of  electrolytic  baths.  Local  exhaust  ventilation  adversely 
impacts temperature regime of electrolytic baths, particularly in 
cold weather. Vapor acidity requires extraction along paths that 
do not cross the working space or allow condensation.   Such 
suitable  passageway  can  be  ensured  along  the  paths  of 
natural convective flows.  However, natural ventilation depends 
both on specific parameters of sources and premises and of 
building  location  and  weather  conditions,  thus  not  every 
combination of those is efficient enough.    

   The paper presents analysis of natural ventilation parameters 
at a specific site with active sources of heat and contamination, 
ventilation openings,  convective  flows and  their  distribution. 
The analysis shows that in warm weather natural convective 
ventilation  is  not  efficient  enough  and  requires  significant 
enhancement. 

   One possibility of enhancement of natural ventilation whilst 
preserving heat flows’  direction is found in the suction of air 
contaminated with acid vapors by means of wind-driven roof 
fans.    Basic parameters of such facilities are presented, and 
their effective application field.    Their efficiency is shown in 
directed extraction of air contaminated with sulfur acid vapors. 
Simultaneously,  wind  ventilation  improves  microclimatic 
conditions  in  the  shop   whilst  avoiding  additional  power 
consumption  and new sources of noise.   

PROBLEM DESCRIPTION

   Investigation  of  ventilation  conditions  is  based  on  the 
following parameters:  
• Production  process  analysis  from  the  point  of  view  of 

emission  mechanism,  propagation  and  carrying  out  of 
harmful substances;  

• Analysis of shop geometric dimensions and of ways forf 
fresh air intake and contaminated air extraction;   

• Climatic  conditions  in  shop  location  –  temperatures, 
prevailing directions and magnitudes of air flows.

   The paper presents the problems of natural ventilation and 
the ideas for its improvement on the example of a shop for 
electrolytic refining of anode copper to a purity of 99,  99%. 
Daily metal production is approximately 100  t with  planned 
increase  of  30%.   One  technological  cycle  lasts  21  days  – 
removing  of  electrodes,  draining  of  electrolyte,  cleaning  of 
baths and another loading.  

   Refining process is accompanied by emissions of vapor and 
gas   – 2 051 m3/hour. Total evaporation area of baths is 1536 
m2 and  this  will be increased by approximately  32%  on 
reaching design capacity.  Peak values of air contaminants in 
the shop are, as follows:  

1. Moisture content – 22 g/kg;
2. Sulfur acid vapors – 5 mg/ m3;
3. Dust – 13 mg/ m3.

   In winter, sulfur acid vapor concentration exceeds by 1.2 to 
1.8  times the permissible  Exposure Level (PEL)  of 1  mg/m3 

during the working shift.   Average  shift  excess  value  for 
January was 17.058.1 ± .  In June excess over MAV   during 
the shift at various working locations was 2.2 to 3.2 times PEL. 
Average shift  excess is 27.07.2 ±  times  MAV.  In could be 
expected that during the hottest days of July and August MAV 
will be exceeded move than 4 times. 
   The shop has a typical structure – main hall and roof glass 
cubicle  with  windows  located  along  the  building  length. 
Dimensions are, as follows:  
2. Length 180 m;
3. Width 45 m;
4. height – 20.95 m (15.50 to roof and  17.30 to cubicle).



   Shop volume is 137 214 m3, which makes it a large-volume 
ventilation site.  The openings that can be used for fresh air 
intake and for contaminated air extraction are located on levels 
0.00, 4.50, 10.30  and 17.30.  Their areas (not all of them can 
be opened) are, as follows:  
 Doors on level  0.00 – 45.8 m2

;

 Windows on level  0.00 – 315 m2
;

 Windows on level  4.50 – 540 m2
;

 Windows on level  10.30 – 360 m2
;

 Cubicle windows on level 17.30 – 700 m2
.

   A fact adversely impacting natural ventilation is the presence 
of technological openings in the floor on level   4.50  of total 
area 716 m2

. 

INVESTIGATION OF NATURAL VENTILATION IN THE SHOP 

   Building natural ventilation parameters were investigated by 
series of measurements under the following three scenarios:  
2.1. Scenario 1 – current state of the building;  
2.2. Scenario 2  –  partially closed  windows  on  level 

+4.50; 
2.3. Scenario  3 – partially closed doors on level  +0.00

   Incoming fresh air quantities and extraction of contaminated 
air quantities for the three scenarios are presented on figures 
1a, 1b and 1c, respectively.   

   During measurement, no changes were made in the state of 
active mechanical draught sources.  The difference between 
incoming and outgoing flows on level +20.00, shown on fig. 1a, 
b, is due to:    
• Operation of two fans in the aspiration system;  
• Vapors inflow, which represents internal flow source;  
• Recirculation contours between levels.   

    Existing situation (Scenario 1) shows that the main fresh air 
source is terrain level,  or level +0.00.  This means that, as at 
any ventilation entry, harmful emissions should be reduced to 
the technical minimum, and where this is not possible,  local 
ventilation should be installed. Presently on level  +0.00, there 
are zones with excessively high content of harmful emissions, 
mostly around electrolyte and water tanks. Air exchange       in 
the  zone  from  level  +0.00  to  level+4.50,  with  existing 
ventilation mode involving door opening on level 0.00, ensures 
big ventilation flow through the building. However, this flow is 
not  properly  distributed by contamination source because of 
structural  and  technological  openings  in  the  floor  on  level 
+4.50 with  total  area  exceeding    700 м2.  Location of floor 
openings on level +4.50 opposite northern and western doors 
on level +0.00  causes air flow to pass along  the contours 
“ground atmosphere – door on level +0.00 – floor opening 
on  level  +4.50-  vertical  jet  –  window  openings  in  roof 
cubicle  –  atmosphere  around  level   +20.00.” Airflows 
through these contours do not ventilate contamination zone 
where people work.  As a result of improper air distribution, 
huge areas wherein people move and work (between levels 

+4.50  and +8.40)  remain  insufficiently  ventilated  with 
contaminant concentrations exceeding MAV.    

   Changes in ventilation conditions in Scenario 2  include the 
following:   door opening on terrain level;  window closing on 
level +4.50. The result is increased temperature around baths 
with adverse effect on vapor emissions from electrolytic baths 
due to inhibited heat evacuation.   

   The essence of the changes in Scenario 3 is the regulated 
air intake on terrain level and increased flow from level +4.50 
in  intensive vapor  emission zones.  This  scenario  shows the 
best results for re-distribution of ventilation flows. The positive 
result will be enhanced further if additional draught is provided 
to direct flows to roof outlets. Authors suggest roof wind fans, 
discussed below, to serve as such additional draught.   

   Choice of additional means for regulation airflows in the shop 
should also be based on another two factors whereon intake 
air quantity and quality depend, namely:    
• Wind speed and direction;
• Evaporation rate and expansion of evaporation cresset.   

   During the three measurement cycles,  wind speed on the 
shop roof varied from 1.9  m/s to 2.6  m/s.  Data submitted by 
nearby weather  station were used to  develop the wind rose 
(figure  2).  Northeast  mountain  winds are  the most  frequent, 
followed by west winds. This conclusion should be taken into 
account  in  location  of  intake  and  outlet  openings  in  the 
building.  South  and  southeast  winds  are  with  the  smallest 
frequencies and speeds. West winds have the highest speed.

Figure 2. Wind Rose 



Figure 1a.

Figure 1b.

Figure 1c.

   Evaporation rate can be calculated, according to  [1], by the 
equation:   

( ) ( )
BP
APPVaM 3.101017.04.7 12 −+= (1)

where:М is evaporation rate [ ]hkg
V – air velocity component perpendicular to evaporation, [ ]sm
a -  air mobility factor.  Calculated with the help of  equations 
shown in   [1]
2P - pressure of saturated water vapors over fluid , кРа

1P - water vapor pressure over fluid, кРа
А – open surface area of fluid , 2m

BP - barometric pressure, кРа.
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Figure 3а. Evaporation cresset at the short side of the bath  

   Results obtained with formula (1) and with measurement of 
evaporation in real conditions were quite consistent (difference 
5%).

   Evaporation cresset is important for the general picture of 
people’s movement and work. Modeling was carried out using 
the methodology published in    [1].  Worker’s position at the 
narrow  side  of  a  single  bath  is  shown  on  fig.  2a,  and  the 
position at the long bath side – on fig 3b.  

Figure 3b. Evaporation cresset at the long side of the bath  

   The extreme closeness of vapor cresset to the movement 
and work zone is clearly seen. The greater density of  sulfur 
acid  vapors  and  the  fast  cooling  of  in-cresset  flow  cause 
heavier  vapors to  flow into  the work area.  This  picture  was 
confirmed  by  smoke-tracing  of  flow.  In  order  to  prevent 
contamination  of  the  work  zone,  vertical  speed  component 
should  be  increased  in  this  zone  or  local  exhaust  devices 
should be used. 

WIND DRIVEN FANS

   Wind fans are turbine, motor-less devices driven by wind 
energy.  They are mounted on the roof of  the building to be 
ventilated. The appearance of such fan is presented on figure 
4, its structure – on figure 5. The fan comprises:   
• turbine;

• throat ;
• a varipitch base that suits all roof slopes, 
• vertical vanes for improved torque at low wind speed, 
• double row ball bearing system, 
• cord, remote control, manual, or electric dampers.

Figure 4. Outside view k of turbine fan 

   Operation is  simple  and sure.  When the slightest  breeze 
touches the scientific blade construction it causes the turbine 
to rotate. The centrifugal force caused by the revolving turbine 
creates a partial  vacuum within  the turbine.  This  vacuum is 
then  replaced  by  a  strong  upward  draft  of  air.  A  powerful 
exhaust  is  thus  achieved.  The  fan  works  automatically, 
continuously  and  silently  without  operating  or  maintenance 
costs. Ball bearings are made from acetal polymer with caged 
316 stainless steel  precision ground ball  bearings.  Acetal  is 
unique polymer that retains the lubricant within its molecular 
structure  to  ensure  long  life  and  smooth  operation.   Major 
manufacturers of such fans are shown in table 1.   

   Fabrication materials depend on intended application of the 
fan. Most often these are corrosion-proof aluminum, stainless 
steel  or  with  the  TGIC polyester powder coating  of  O’Brien 
Powder Products Inc.,  the  latter,  during  tests,  has  shown 
resistance of 60% to sulfur acid and other harmful substances. 
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Figure 5. Structure of turbine fan   

Table 1 . Major manufacturers of wind driven fans   
Manufacturer  

Country Fan type
Wind 
speed
[m/s]

Fan 
capacity 

[m3/s]

Edmonds Pty Ltd 
Australia [2]

H600 1.67 ÷3.33 0.6 ÷1.5
H700 1.67 ÷3.33 0.85 ÷1.9
H800 1.67 ÷3.33 1.1 ÷2.7
H900 1.67 ÷3.33 1.55 ÷3.4

Metallic Products 
Corporation [3]

USA

T500 1.8 0.8
T600 1.8 1.1
T900 1.8 2.1

Chin Foh Berhad 
Malaysia [4]

BS460 1.67 ÷3.33 0.4 ÷1.0
BS600 1.67 ÷3.33 0.55 ÷1.35

McMaster-Carr 
USA [5]

1992K54 1.67 ÷3.33 0.4 ÷1.0
1992K55 1.67 ÷3.33 0.6 ÷1.5
1992K56 1.67 ÷3.33 1.05 ÷2.4

Ampelite Fiberglass 
Pty Ltd 

Australia [6]
AS450 1.67 ÷3.33 0.38 ÷1.0

   Digits in fan names denote opening dimension - for instance 
Н800  means  Hurricane  model  with  opening  of  800  mm. 
McMaster Carr fans have dimensions from 500  to 762  mm. 
The height of fans in table 1 varies from   484to 990 mm. 

   Wind roof fans are very light (their weight varies from  9 to 27 
kg),  bur they are capable of withstanding very strong winds – 
of some 240 km/h. They are increasingly employed throughout 
the world in residential  and public buildings and in industrial 
productions with high temperatures and contaminants.   Many 

schools  and  administrative  buildings  in  New  Zealand  and 
Australia  use this  type of  ventilation for  air  conditioning.   In 
summer the fans exhaust the hot air, and in winter they prevent 
condensation of hot vapors in the under-roof area.  Figure 6 
shows actual building equipped with wind fans.   

COMPARATIVE RESULTS FROM WIND FAN OPERATION  

  As noted in the natural ventilation analysis and as seen from 
figures 1  a,  b,  c,  ventilation  and  climatic  conditions  can  be 
improved by increasing outlet open cross sectional area above 
level +15.50.  This  can  not  be  accomplished  solely  by 
adjustment of cubicle openings as additional power is required 
to direct airflows.  Such additional power should be consistent 
with  working  conditions  in  the  shop  –  release  of  hot  acid 
vapors,  which involve specialized requirements in respect of 
equipment..  Therefore,  the  authors  have  chosen  roof  fans 
resistant to exhausted contaminants.   

Figure 6. Actual building with roof fans   

Table 2. Comparative data on additional capacity  
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H800

1.67 1.1 17.6 0.46
2.22 1.4 22.4 0.59
2.78 1.8 28.8 0.76
3.33 2.1 33.6 0.88

1992K56

1.67 1.05 16.8 0.44
2.22 1.3 20.8 0.55
2.78 1.6 25.6 0.67
3.33 1.9 30.4 0.8

   Table 2 shows summary information on two proposed fans - 
H800 fan of Edmonds Pty Ltd and 1992K56 fan of  McMaster 
Carr. The additional flow that will be provided by the operation 
of 16  fans is within the range of 16  to 34  m3/s.  This means 
compensation  of  the  difference  between  incoming  and 
outgoing  flows,  with  the  additional  capacity  on level  +17.30 



intensifying airflows and increasing contaminant exhaust rate. 
This is very important in summer because temperature and air 
mobility  are  outside  the  admissible  range  for  the  working 
environment.    

CONCLUSION

   The above-discussed idea of forcing natural ventilation 
present a comparatively new approach in the world practice, 
the application whereof is increasing due to the following 
obvious advantages:   
• no additional power consumption;  
• can be used in various buildings –  residential,  public, 

industrial;   
• can be employed in conditions of acid vapors,  high 

temperature of exhaust gases and other contaminants;   
• renewable environmentally – friendly power source;   
• reliable facility with low operation costs.   
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