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A bs tra ct. This paperwork presents a new construction sys tem, for designing a house, 
conce ived a nd pa tented by S. C FOLEX S. R. L. T his sys tem is ba sed on modula r e lements  
na med „BS F” with reinforced concrete ribs. F or collecting a nd us ing the sola r energ y wa s dra w 

up a pa ra bolic dish which confers to energetic independence to the building reg ardless of a rea  
emplacement. The proposed solutions a re cha ra cterized by origina lity succeeding to a chieve  
the pass ive house criteria.  
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1. I ntroduce re 

Energia , într-o formă sa u a lta es te o necesita te  

indispensabilă pentru societa te , a tâ t în ceea ce  
priveşte confortul oa menilor cât ş i ca fa ctor de  
producţie , o pondere importa ntă f iind g ra dul de  
dezvolta re economică ş i socia lă , a cesta ducâ nd la  

o creştere  a cererii de  energie.  
 
Folos irea raţională a energ ie i include ideea  
echilibră rii confortului uma n printr-un consum 
scă zut de energ ie prin cerceta rea şi 

implementa rea unor mă suri de producere şi 
utilizare susţinute şi efective  a energ ie i.  
 
Dependenţa la nive l mondial de surse de  energ ie  
convenţionale cum a r fi: combustibili fos ili –  

petrol, gaze na turale , că rbune, câ t şi energ ia  
nuclea ră şi impa ctul lor asupra mediului a u 
condus la  reconstituirea  strategiei a numitor 
guverne  că tre surse  de energ ii neconvenţiona le.   
 

În continua re  se va prezenta o locuinţă cu un 
consum scăzut de  energie.  
 

2. E ne rg ia  ne conve ţiona lă  a s oa relui 

Soa re le es te fă ră îndoială o vas tă sursă de  
energie. Într-un s ingur an, el trimite spre pă mâ nt 
de 20. 000 de ori energia necesa ră întreg ii 
popula ţii a globului. În numa i trei z ile , pă mâ ntul 
primeşte de la soare echiva lentul energiei 

exis tente  în rezervele de combustibili fosili.  
 
Energia  sola ră reprezintă  una  din potenţia le le  
viitoa re surse de energie , folos ită f ie la înlocuirea  
definitivă a  surselor convenţionale de  energ ie  

cum a r fi: că rbune, petrol, ga ze na tura le etc., f ie  
la folos irea e i ca alterna tivă la utiliza rea surse lor 
de energie convenţionale ma i ales pe timpul verii, 
cea  de a  doua utiliza re  f iind în momentul de  fa ţă  

cea  mai răspâ ndită utiliza re din întreag a lume.  
Poate cel mai evident a va ntaj, în vederea utiliză rii 
acesteia, es te a ce la de a nu produce  polua rea  
mediului înconjură tor, deci este o sursă de  
energie curată; un a lt a va nta j a l energ ie i sola re  

este fa ptul că sursa de energie pe ca re se bazează  
întreaga tehnologie este gratuită.  
 
Dintre  toate sursele de energ ie  ca re  intră în 
categoria surse  ecologice şi regenera bile cum a r fi:  

energia eolia nă, energ ia geotermală , energia  
mareelor; energia sola ră  se  rema rcã prin ins tala ţiile  
simple  şi cu costuri reduse ale a cestora la nivelul 
unor temperaturi în jur de 100°C, tempera tură  

folosită pentru încălzirea ape i cu peste 40 gra de 
peste temperatura mediului ambia nt, insta la ţii 
folosite la încălz irea a pe i mena jere sau a clădirilor. 
De a ceea , es te deosebit de atra ctivă ideea utiliză rii 
energiei sola re în scopul încălzirii locuinţe lor ş i se  

pare că a cesta va fi unul dintre cele ma i la rgi 
domenii de a plicaţie a  energie i sola re în urmă torul 
secol. Tehnologia echipa mentului pentru 
ins tala ţiile sola re de încă lzire a clă dirilor es te deja  
destul de bine  pusă la punct într-o serie de  ţă ri ca  

Japonia, S. U. A. , A ustralia , Isra el, Rus ia, Fra nţa, 
Canada  şi Germa nia.  
 
Unele aspecte a le energiei sola re constituie o 
problemă pentru unii, f iind însă o oportunita te  

pentru a lţii. Pentru s implul fa pt că  soa re le  
stră luceşte deasupra f iecă rui a coperiş , a cesta  
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poa te fi un exemplu de a vanta j pentru oa menii 
de râ nd şi pentru folos irea energiei sola re la nivel 
individual nu numai în ma rile compa nii dota te cu 
echipa mente speciale de ca pta re şi pre lucrare a  

razelor sola re , echipa mente ce ar fi e talate pe  
suprafeţe ma ri de teren. A va ntajele sunt 
multiple: un prof it crescut considera bil, o s ta re de  
sănătate ma i bună a oamenilor determina tă de  
lipsa poluă rii, sa u da că nu, mă ca r de diminua rea  

ei.  
 
Nive lul de insolaţie reprez intă  ca ntita tea de  
energie sola ră ca re pătrunde în a tmosferă şi 
ajunge pe suprafa ţa pă mâ ntului. Această  

ca ntita te de  energ ie sola ră  va ria ză în funcţie de  
latitudine, altitudine ş i perioa dă a a nului. Nivelul 
de insola ţie es te exprima t ca media z ilnică lunară /  
anuală  în k Wh / m2.  
 

Româ nia  se  găseşte într-o zonă g eog raf ică cu 
acoperire sola ră bună cu un flux a nua l de energ ie  
sola ră cuprins între 1000 k Wh / m2 / a n ş i 1300 
kW h/ m2/a n. Din această ca ntita te de energ ie se  
pot capta  între  600 ş i 800 k W h / m2 / a n.  

 
Ra dia ţia medie zilnică poa te sa f ie de 5 ori mai 
intensă va ra decâ t ia rna. Da r ş i pe timp de ia rnă , 
în decursul une i zile  senine, se pot ca pta 4 -  5  
kW h / m² / zi, ra dia ţia sola ră ca pta tă f iind 

independentă de temperatura mediului 
ambia nt.  
 
Avanta jul utiliză rii energ ie i sola re es te fa ptul că  

aceasta es te inepuiza bilă , fiind ş i una din cele mai 
“cura te” forme de  energie.  
 
Energia  g enera tă sola r se  poate utiliza pentru: 
− prepa ra rea apei calde mena jere; 

− încă lz irea  spa tiilor de locuit; 

− încă lz irea  a pe i pentru piscine; 

− instala ţii de aer condiţiona t; 
− iluminatul casnic şi alimenta rea unor a para te  

casnice  mici consuma toare de energie  electrică; 

− ilumina tul s tra dal, de curte ş i de g radină etc.  
Premize le  utiliză rii energ ie i sola re  pentru 

prepa ra rea a pei ca lde  de consum sunt deosebit 
de a vanta joase datorită evoluţie i consta nte a  
necesa rului pe durata unui a n calenda ris tic. Un 
sis tem corect dimensiona t poate să acopere 50-
65% din necesa rul a nual de a pă ca ldă de consum 

(aşa numita ra ta de a coperire solară) , va ra  
acoperirea f iind de ce le ma i multe ori de 100%.  
Sis temele  sola re termice  moderne pot fi 
înca dra te fără dificulta te în instala ţiile din ca drul 

construcţiilor ş i a u o dura tă  de via ţă  es timată de  
peste 20 ani, f iind as tfe l o completa re ideală în 
tehnica  modernă  de  încălzire.  
 

3. S is te m cons tructiv propus 

 
3. 1. Cas a pas iv ă 

Pentru a îndeplini cerinţe le s ta nda rd de casă  

pas ivă , clă dirile pasive sunt ca pa bile să se  
lipsească de sis temele de încă lz ire convenţiona le.  
Acest fapt nu implică lipsa totală a încă lz irii, 
multe din ca se le pasive incluzâ nd un sistem ca re  
să furnizeze energ ia necesa ră încă lz irii la  

pa ra metri reduş i. Necesa rul de energie termică al 
une i as tfe l de clă diri trebuie să f ie de ma xim 15 
kW h/ mp anua l, spre deosebire de 250-400 
kwh/ mp a nua l pentru o clădire  obişnuită.  

 
O casă pas ivă a re un g ra d ridica t de izola re  
termică ş i un numă r minim de punţi termice şi 
infiltra ţii s căzute ş i utilizează resursele sola re şi 
recupera rea că ldurii pentru a îndeplini aceste  

nivele de  conserva re  a  energ ie i.  
 
Soluţia propusă de că tre S. C. FOLEX S. R. L.  
constă într-un concept de realiza re a unei ca se  
pas ive (Fig. 1)  folos ind: elemente modula re tip 

“BSF” ca e lemente de rezistenţă , pa noul sola r 
pa ra bolic şi baz ine de stoca re  ca  e lement de  
ca ptare ş i înmag azina re energ ie i sola re precum şi 
cazane cu combustibil solid ca o metodă  
alterna tivă  de încălzire.   

 

  

Fig. 1. Casa pasiva stadiu de proiect-executie 
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Fig. 2. Detalii d e alcătuire a elementului modular BSF standard – sectiune longitudinală 

 

 

 

Fig. 3. Element modular BSF a) standard şi b) circular 

 
Ele me nte m odula re tip „BS F”. Elementele  
modula re tip „BSF ” sunt elemente prefa brica te , 

utilizate la rea liza rea elemente lor s tructurale  
porta nte (pereţi, pla nşee) , compuse dintr-un bloc 
de spumă poliureta nică cu o densita te medie de  
40kg /mc şi o conductivitate termică la 24°C de  

0,023W/ mK, ca re include o reţea de goluri (Fig. 2)  
(Ins titutul Naţional de Cercetare - Dezvolta re  în 
Construcţii I NCE RC S ucursa la Timişoa ra ,2007). 
  

Fiecare tip de element modular este placa t cu panouri 
din gips carton, fibră de sticlă, etc în funcţie de  
domeniul de  utilizare  prezentând o terminaţie  
perimetrală prevăzută în scopul îmbinării şi pentru a  

permite montarea unor fâşii de burete cu scopul de a  
evita formarea punţilor termice.  
 

Firma S. C. FOLEX S. R. L produce elemente modulare  
multistrat „BSF” în forme variate în funcţie de  
poziţionarea modulului în structură: standard, de colţ,  
centură, de pla nşeu, circula r (Fig. 3)  specif ic realizării 
bazinelor de acumulare.  

 
Pentru obţinerea structurii de rezistenţă elementele  
modulare  tip BSF se montează pe fundaţia  prevăzută  
cu elemente de ancoraj. Pereţii se obţin prin ţeserea  
elementelor modulare  tip BSF, rezultând o reţea de  

goluri verticale şi înclinate; în golurile verticale se  
montează carcasele  de armă tură dimensionate  
confor m unui ca lcul str uct ur al, î n care se t oarnă bet on.  
 
Elementele modulare tip BSF pentru planşeu sunt 

folosite ca elemente de cofraj acestea fiind montate  
între e lemente le de rez istenţă, respectiv grinzi 
metalice prof il T, fixa te de centura structurii.  
 
Problema pe care o rezolva această structură este  

realizarea unei construcţii cu s tructură unitară de  
rezistenţă şi izola re termică adecvată, fără elemente  
de cofrare, printr-un procedeu s implu şi economic.  
 
Punerea în operă a elementelor modulare tip „BSF”: 

construcţiile realizate din elemente modula re BSF se 
realizează fără dificultăţi într-o lucra re de precizie  
normală. În vederea ancorării elemente lor modulare  
BSF pentru pereţi, în fundaţie se introduc carcase de 

armatură prevăzute cu distanţiere ş i ancore ca re se  
monolitizează (Fig. 4).  
 
Pe toată lungimea funda ţiei se montează un prof il 
metalic pentru centrarea bolţarilor şi asigurarea unei 

distanţe de 600mm între a ncore. Se montează primul 
rând de elemente modulare pe elevaţia fundatiei.  
Pentru întreruperea punţii termice se  vor prevedea 2 
rânduri de  foi FIN 30 / 40 pe  conturul e lementelor.  

a) 

b) 
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Fig. 4. Ancorarea modulelor BSF în fundaţie 

 
 

 

Fig. 5. Dispunerea succesivă a modulelor tip BSF 

 
Ulterior montării primului strat de elemente, la partea  

superioa ră a acestora, în zona golurilor reţelei interne,  
se introduc inelele de centrare şi carcasele de a rmare 
cu dis tanţiere pentru s tâlpişori după  care  se toarnă  
beton ş i se vibrează (Fig. 5).  

 
În dreptul golurilor se prevăd elemente modulare BSF 
tip buiandrug iar centura se realizează din elemente 
modulare BSF tip centură armate conform calculului 
structural (Fig. 5) (Cadar et al., 2004).  

 
În carcasa de a rmă tură a centurii sunt prevăzute  
perechi de buloa nele la o dis tantă de 600 mm între  
ele care  se poz iţionează  în e lementul modula r tip 
BSF pentru centură. Elementele modula te tip BSF  

pentru pla nşeu se montează între g rinzile meta lice  
având rol de izola ţie termică, fonică ş i corp de 
umplutură. Ulterior la pa rtea superioa ră pla nşeul se  
armează cu plasă sudată fixată de grinzile meta lice  

prin puncte de sudură după care  se monolitizează  
(Fig. 6).   
 

Izolaţia termică este asigurată prin miezul de spumă  
poliuretanică din componenţa elementelor modulare  
tip BSF având valorea transferului termic la 24 ºC de 
<0,023 W/mK iar absorbţia apei es te <5%.  
 

2. 2 . C a pt ar e a de e ne rg ie  -  pa noul s ol ar  pa ra boli c 

Vari a nt a pr opusă  de  căt re  fir ma S. C. F OLE X  S.  R. L  e st e  

un pa nou sol ar par boli c cu un d ia me tr u de 4 0 0 0 mm (Fig .  
7 ). A vâ nd î n v e der e că pe t er it ori ul Româ nie i soar el e ar e  
o pute r e me die de 1 0 00 W / m2 , a cest a poat e de zv olta o  
put er e ma xi mă  de  1 0 k W, ce ea  ce î nse a mnă că poat e  
pr oduce î n me di e 1 00 0 de lit ri de a pa l a 8 0 ° C pe zi  

însori tă .  
 
Pa noul sola r par a bol oi d se compune  di nt r-un stat iv  
met ali c pe  ca re  se mont ea ză pa rt ea r ota tiv ă a ntr e nat ă de  
un mot ore duct or de cur e nt conti nuu; o gli n d a d e fo r mă  

p ar a b ol oi d (r eal izat ă di ntr -o st r uct ur ă met ali că pe car e  
sunt mont ate  pe tal e d i n t a bla  de  I NOX); fo car ul  r eali zat  
di n ta bl a de I NOX met ali zat cu pul ber e de al umi ni u si  
di sp ozi tiv ul d e o rie nt a re al că t uit di n 2 se nzori pe ntr u  
ur mă rir e a soar el ui at ât pe a zi mut cât şi pe e le vaţ ie car e  

pri n  i nt er me diu l unei a ut omati ză ri coma ndă un 
mot or e duct or şi  un  a ct uat or  li ni ar.  
 
In  focar ul  opti c e ste  pla sat un schi mbat or de  cal dura de  
di me nsi uni foart e mi ci car e a bsoa r be cal dur a ra di at a si o  

tra ns for ma i n ag e nt t er mi c ca re prin intermediul unei 
serpentine este descarcata intr-un boiler sau 
acumulator prin intermediul unei serpentine 
(schimbator de  caldura).  

 
Cu ajutorul acestui panou solar parabolic se poate  
realiza o casă pasivă din punct de vedere al energiei 
termice. 
 

Aceasta implică realizarea unei case cu o izolare  
termică foarte  bună  (necesarul de  căldură al acesteia  
fiind de aproximativ 5W/m3).  
 



Casă pasivă independentă energetic realizată în sistem „Folex” • A. TÎRTEA, M. MARIN, L. BREAZ, S. KINCSES 

 
 

 

35 

 

Fig. 6. Ved ere d e ansamblu a îmbinării perete planşeu 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Panou solar parabolic - stadiu de proiect-executie 
 

2. 3. Baz ine  de  s toca re 

In subsolul casei rea liza te din e lemente modula re  
BSF se vor dimensiona două bazine izola te; unul 

pentru acumularea apei calde de la panoul solar pe  
timpul verii şi folos irea a cesteia  pe  timp de iarnă  
(apa ca lda menajera; pentru ins tala ţia de încă lzire  
etc. ), ia r celă lalt pentru depozitarea gheţii in timpul 

iernii ş i folos irea acesteia pentru a erul condiţiona t 
pe timpul verii. Bazinele se rea lizea ză fie  utilizând 
bolţa rii BSF standa rd pentru forma recta ngulară în 
pla n fie bolţa ri BSF circulari (Fig. 8).  
 

2. 4. Alte rna tivă  de  încă lz ire  -  caz ane cu 
com bustibil s olid 

Incălzirea a pe i şi înmagaz ina rea ei în ba zine le  

subtera ne, se poa te fa ce prin metodele  
conventiona le  una din ele f iind propusă de  S. C.  
FOLE X S. R. L din Aiud ca re produce şi 
comercia lizează caza ne de încă lz ire cu combustibil 
solid tip E COS RLG 30…600 k W (Fig. 9) 

 
Caza nele din gama E COS RLG sunt caza ne cu 
ardere completă prin gazeif ica rea lemnului sa u 
rumeguşului. Sunt construite  din tablă de  oţel şi 

inox ş i se compun din buncă r pentru combustibil, 
focar ş i reg is tru de ţevi (pa rtea convectivă ) ca re  
formează  schimbă torul de căldură. 
 
Prin modul în ca re au fost proiecta te  şi executa te  

(SR E N 12952 – 2,2002 ) , aceste tipuri de ca zane se  
rema rcă printr-o fiabilita te ridica tă, ra ndament 
îna lt, consum redus de combustibil, emis ie minimă  
de noxe ş i s ig uranţă în exploatare. 
 

Pa rtea convectivă este a stfe l concepută încât să  
ca pteze o ma re pa rte a căldurii rezultată în urma  
procesului de a rdere , rezultâ nd o tempera tură a  
gaze lor a rse în coşul de fum extrem de redusă  
(ma i mica de 1900C) ca urma re ra nda mentul 

cazanului fiind foa rte  ridica t.  
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Fig. 8. Bazine de înmagazinare 
 

 

Fig. 9. Cazane din gama ECOS RLG de diferite c apacităţi  

 
 

Buncă rul pentru combustibil este as tfel 
dimensiona t încâ t să asig ure o a utonomie ma re de  

funcţionare cu o încă rcătură. Tempera tura apei de  
ieşire din cazan es te controlată de o automa tiza re  
care în funcţie de temperatura prescrisă coma ndă  
pornirea sa u oprirea ventila torului ca re fa ce  
alimentarea cu aer a focarului.  

 
Combustibilul folos it pentru cazane poate f i orice  
tip de  lemn, deşeuri de lemn, rumeg uş  sa u 
combinaţii din acestea (se recomandă esenţe tari 
şi umiditate maxim 20%). Ca za nele fa brica te de S.  

C. FOLE X S. R. L din Aiud îng lobea ză o serie de ide i 
şi principii noi, brevetate de Oficiul de Sta t pentru 
Invenţii şi Mă rci, ca re a u permis obţinerea unor 
produse cu ra nda ment ş i caracteris tici foa rte  

bune. A ceste ca ra cteris tici as ig ură utiliza torului 
un produs economic ş i de calitate în termenul ce l 
ma i scurt posibil.  

Recunoa ş te rea la nive l inte rna ţional: cazanele  
au ma rca j europea n de conformita te CE a vâ nd 

semnif icaţia conformităţii produsului cu toate  
cerinţe le  esenţia le a le  directivelor europene, 
prevă zute în reg lementă rile tehnice a plica bile.   
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