CASĂ PASIVĂ INDEPENDENTĂ ENERGETIC REALIZATĂ IN SISTEM „FOLEX”
Alina TÎRTEA
Ing, CS, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritori ală Durabilă
URBAN INCERC Sucursala Timişoara
Marin MARIN
Prof. dr. ing., Universitatea ”Politehnica” Timişoara - Facultatea d e Construcţii
Laurenţiu BREAZ
Director SC FOLEX S. R. L
Sebastian KINCSES
Ing. proiectant, SC FOLEX S. R. L

A bs tra ct. This pape rwork pres ents a ne w cons truction s ys te m , for designing a hous e,
conce ive d a nd pa te nte d by S. C FOLEX S. R. L. T his s ys tem is ba se d on m odula r e le me nts
na me d „BS F” with reinforce d concre te ribs. F or colle cting a nd us ing the sola r e nerg y wa s dra w
up a pa ra bolic dis h which confe rs to ene rge tic inde pendence to the building reg ardles s of a rea
em place me nt. The propose d s olutions a re cha ra cte rize d by origina lity s ucce e ding to a chie ve
the pass ive house criteria.
Key words: pas sive house , m odula r e le me nts „BSF ”, pa ra bolic s ola r pa nel
1. I ntroduce re
Energia , într-o formă sa u a lta es te o ne ce sita te
indis pe ns abilă pentru s ocie ta te , a tâ t în ceea ce
priveş te confortul oa m enilor cât ş i ca fa ctor de
producţie , o ponde re im porta ntă fiind g ra dul de
de z volta re econom ică ş i s ocia lă , a ces ta ducâ nd la
o cre şte re a ce re rii de e nergie.

cum a r fi: că rbune , pe trol, ga ze na tura le e tc., fie
la folos irea e i ca alte rna tivă la utiliza re a surse lor
de e nergie conve nţionale ma i ales pe timpul verii,
cea de a doua utiliza re fiind în m ome ntul de fa ţă
cea m ai răs pâ ndită utiliza re din întreag a lume.
Poate cel mai e vide nt a va ntaj, în ve de rea utiliză rii
ace steia, es te a ce la de a nu produce polua rea
me diului înconjură tor, deci e ste o s ursă de
ene rgie curată; un a lt a va nta j a l e ne rg ie i s ola re
este fa ptul că s urs a de ene rgie pe ca re s e baze ază
între aga tehnologie e ste gratuită.

Folos ire a raţională a e ne rg ie i include ideea
echilibră rii confortului uma n printr-un consum
scă zut
de
e ne rg ie
prin
ce rce ta rea
şi
im ple me nta re a unor mă suri de produce re şi
utiliz are s us ţinute şi efective a e ne rg ie i.

Dintre toate s ursele de energ ie ca re intră în
cate goria surse ecologice şi rege ne ra bile cum a r fi:
ene rgia eolia nă, energ ia ge ote rmală , e ne rgia
mareelor; e ne rgia s ola ră se rema rcã prin ins tala ţiile
sim ple şi cu costuri re duse ale a ces tora la nivelul
unor te m pe raturi în jur de 100°C, te mpe ra tură
folosită pentru încălzire a ape i cu pes te 40 gra de
pes te tem pe ratura m ediului am bia nt, insta la ţii
folosite la încălz irea a pe i m ena je re sau a clădirilor.
De a ceea , es te de ose bit de atra ctivă ideea utiliză rii
ene rgiei s ola re în scopul încălzirii locuinţe lor ş i se
pare că a ces ta va fi unul dintre cele ma i la rgi
dome nii de a plicaţie a e ne rgie i s ola re în urmă torul
secol.
Te hnologia
echipa mentului
pentru
ins tala ţiile s ola re de încă lzire a clă dirilor es te deja
des tul de bine pusă la punct într-o s erie de ţă ri ca
Japonia, S. U. A. , A ustralia , Isra el, Rus ia, Fra nţa,
Canada şi Germa nia.

De pe ndenţa la nive l m ondial de s urs e de e ne rg ie
convenţionale cum a r fi: combus tibili fos ili –
pe trol, gaz e na turale , că rbune , câ t şi e ne rg ia
nuclea ră şi im pa ctul lor as upra m ediului a u
condus la re cons tituirea strategiei a num itor
guve rne că tre surse de e ne rg ii neconve nţiona le.
În continua re s e va preze nta o locuinţă cu un
consum s căz ut de e nergie.
2. E ne rg ia ne conve ţiona lă a s oa relui
Soa re le es te fă ră îndoială o vas tă s ursă de
ene rgie. Într-un s ingur an, el trim ite s pre pă mâ nt
de 20. 000 de ori ene rgia ne cesa ră întreg ii
popula ţii a globului. În numa i trei z ile , pă mâ ntul
prime şte de la soare e chiva le ntul e ne rgiei
exis te nte în rez ervele de com bus tibili fosili.

Une le as pe cte a le e ne rgiei s ola re cons tituie o
proble mă pe ntru unii, fiind însă o oportunita te
pe ntru a lţii. Pentru s implul fa pt că s oa re le
stră luceş te deas upra fie că rui a coperiş , a ces ta

Energia s ola ră reprezintă una din pote nţia le le
viitoa re s urs e de ene rgie , folos ită fie la înlocuirea
de finitivă a s urs elor conve nţionale de e ne rg ie
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poa te fi un e xe m plu de a vanta j pentru oa me nii
de râ nd şi pentru folos irea ene rgiei sola re la nivel
individual nu numai în ma rile com pa nii dota te cu
echipa m e nte s pe ciale de ca pta re şi pre lucrare a
raz elor s ola re , echipa me nte ce ar fi e talate pe
suprafeţe ma ri de tere n. A va ntajele s unt
m ultiple: un profit cres cut conside ra bil, o s ta re de
sănătate ma i bună a oam e nilor de te rmina tă de
lipsa poluă rii, sa u da că nu, mă ca r de dim inua rea
ei.

− ilumina tul s tra dal, de curte ş i de g radină etc.
Pre mize le utiliză rii e ne rg ie i sola re pe ntru
pre pa ra rea a pei ca lde de consum s unt deose bit
de a vanta joas e datorită e voluţie i cons ta nte a
ne ce sa rului pe durata unui a n calenda ris tic. Un
sis te m corect dim e nsiona t poate să acope re 5065% din necesa rul a nual de a pă ca ldă de consum
(aşa numita ra ta de a cope rire s olară), va ra
acope rirea fiind de ce le ma i m ulte ori de 100%.
Sis te me le s ola re te rmice m oderne 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 tim ată de
pe ste 20 ani, fiind as tfe l o comple ta re ideală în
te hnica m ode rnă de încălzire.

Nive lul de ins olaţie re prez intă ca ntita tea de
ene rgie s ola ră ca re pătrunde în a tmosfe ră şi
ajunge pe s uprafa ţa pă mâ ntului. Aceas tă
ca ntita te de e ne rg ie s ola ră va ria ză în funcţie de
latitudine , altitudine ş i pe rioa dă a a nului. Nivelul
de ins ola ţie es te e xprima t ca me dia z ilnică lunară /
anuală în k Wh / m2.

3. S is te m cons tructiv propus
3. 1. Cas a pas iv ă
Pe ntru a înde plini ce rinţe le s ta nda rd de casă
pas ivă , clă dirile pasive s unt ca pa bile s ă se
lips eas că de sis tem ele de încă lz ire convenţiona le.
Ace st fapt nu im plică lipsa totală a încă lz irii,
m ulte din ca se le pasive incluzâ nd un siste m ca re
să furniz eze e ne rg ia ne ce sa ră încă lz irii la
pa ra me tri reduş i. Ne ce sa rul de e nergie term ică al
une i as tfe l de clă diri tre buie să fie de ma xim 15
kW h/ mp anua l, s pre de os ebire de 250-400
kwh/ mp a nua l pe ntru o clădire obiş nuită.

Româ nia se găs eş te într-o z onă g e og rafică cu
acope rire s ola ră bună cu un flux a nua l de e ne rg ie
sola ră cuprins între 1000 k Wh / m2 / a n ş i 1300
kW h/ m2/a n. Din aceas tă ca ntita te de e ne rg ie se
pot capta între 600 ş i 800 k W h / m2 / a n.
Ra dia ţia me die zilnică poa te s a fie de 5 ori m ai
inte ns ă va ra de câ t ia rna. Da r ş i pe tim p de ia rnă ,
în de curs ul une i zile s enine , s e pot ca pta 4 - 5
kW h / m² / zi, ra dia ţia s ola ră ca pta tă fiind
inde pe nde ntă
de
te m pe ratura
m e diului
am bia nt.

O casă pas ivă a re un g ra d ridica t de iz ola re
te rmică ş i un numă r m inim de punţi term ice şi
infiltra ţii s căz ute ş i utilize ază re surs ele s ola re şi
re cupe ra re a că ldurii pe ntru a înde plini aces te
nivele de cons e rva re a e ne rg ie i.

Avanta jul utiliză rii e ne rg ie i s ola re es te fa ptul că
ace as ta es te ine puiz a bilă , fiind ş i una din cele m ai
“cura te ” form e de e nergie.

Soluţia propusă de că tre S. C. FOLEX S. R. L.
constă într-un conce pt de re aliza re a une i ca se
pas ive (Fig. 1) folos ind: ele me nte m odula re tip
“BSF” ca e le me nte de re zistenţă , pa noul s ola r
pa ra bolic şi baz ine de stoca re ca e le me nt de
ca ptare ş i înmag azina re e ne rg ie i s ola re pre cum şi
caz ane cu com bustibil s olid ca o m etodă
alte rna tivă de încălzire.

Energia g ene ra tă sola r se poate utiliza pentru:
− pre pa ra rea apei calde me na je re;
− încă lz irea s pa tiilor de locuit;
− încă lz irea a pe i pe ntru piscine;
− instala ţii de ae r condiţiona t;
− iluminatul cas nic şi alime nta rea unor a para te
casnice mici cons uma toare de e ne rgie ele ctrică;

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

permite m ontarea unor fâşii de burete cu scopul de a
evita formarea punţilor te rmice.
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) specific realizării
bazinelor de acumulare.
Pentru obţine rea 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 re ţea 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.

a)

Elementele modulare tip BSF pentru planşeu sunt
folosite ca elemente de cofraj acestea fiind montate
între e lemente le de rez istenţă, respe ctiv grinzi
metalice profil T, fixa te de ce ntura structurii.
Problema pe care o rez olva această structură este
realizarea une i cons trucţii cu s tructură unitară de
rezistenţă şi izola re term ică adecvată, fără elemente
de cofrare, printr-un procedeu s implu şi economic.

b)
Fig. 3. El ement modular BSF a) standard şi b) circular

Ele me nte m odula re tip „BS F”. Ele me ntele
m odula re tip „BSF ” sunt elem e nte pre fa brica te ,
utiliz ate la rea liza rea ele me nte lor s tructurale
porta nte (pe re ţi, pla nşee ), compus e dintr-un bloc
de s pumă poliure ta nică cu o densita te me die de
40kg /m c şi o conductivitate term ică la 24° C de
0,023W/ m K, ca re include o re ţe a de goluri (Fig. 2)
(Ins titutul Naţional de Cercetare - De z volta re în
Construcţii I NCE RC S ucursa la Timiş oa ra ,2007).

Punerea în operă a elementelor modulare tip „BSF”:
construcţiile realizate din elemente m odula 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 profil
metalic pentru centrarea bolţarilor şi asigurarea unei
distanţe de 600mm între a ncore. Se montează prim ul
rând de elemente modulare pe elevaţia fundatiei.
Pentru între rupe rea punţii te rmice se vor prevedea 2
rânduri de foi FIN 30 / 40 pe conturul e lementelor.

Fiecare tip de element modular este placa t cu panouri
din gips carton, fibră de sticlă, etc în funcţie de
domeniul de utilizare preze ntând o terminaţie
perimetrală prevăzută în scopul îm binării şi pentru a
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Fig. 4. Ancorarea modulelor BSF în fundaţie

prin puncte de sudură după care se m onolitizează
(Fig. 6).
Izolaţia termică este asigurată prin miezul de spumă
poliuretanică din componenţa elementelor modulare
tip BSF având valorea transferului term ic la 24 ºC de
<0,023 W/mK iar absorbţia apei es te <5%.
2. 2 . Ca pt ar e a de e ne rg ie - pa noul sol 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 dia me tr u de 4000 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 1000W/m 2 , a cest a poat e de zv olta o
put er e ma xi mă de 10 k W, ce ea ce î nse a mnă că poat e
pr oduce î n me di e 1000 de lit ri de a pa l a 80° 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; ogli nda de for mă
par abol 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 di n t a bla de INOX); focar ul r eali zat
di n ta bl a de INOX met ali zat cu pul ber e de al umi ni u si
di spozi tiv ul de orie nt are 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 diul unei a ut omati ză ri coma ndă un
mot or e duct or şi un a ct uat or li ni ar.

Fig. 5. Dispunerea succesivă a modulelor tip BSF

Ulte rior montării primului strat de elemente, la partea
superioa ră a acestora, în zona golurilor re ţelei interne,
se introduc inelele de centrare şi carcasele de a rmare
cu dis tanţie re pentru s tâlpişori după care se toarnă
beton ş i se vibrează (Fig. 5).

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 nsfor ma i n ag e nt t er mi c ca re prin intermediul unei
serpentine este descarcata intr-un boiler sau
acumulator prin inte rmediul unei se rpentine
(schimbator de caldura).

În dreptul golurilor se prevăd elemente modulare BSF
tip buiandrug iar centura se realizează din eleme nte
modulare BSF tip ce ntură armate conform calculului
structural (Fig. 5) (Cadar et al., 2004).
În carcasa de a rmă tură a ce nturii s unt prevăzute
pere chi de buloa ne le la o dis tantă de 600 m m între
ele care se poz iţionează în e leme ntul modula r tip
BSF pentru centură. Elem entele m odula te tip BSF
pentru pla nşe u se montează între g rinzile meta lice
având rol de iz ola ţie termică, fonică ş i corp de
umplutură. Ulte rior la pa rtea s upe rioa ră pla nşeul se
armează cu plasă sudată fixată de grinzile meta lice

Cu ajutorul acestui panou solar parabolic se poate
realiza o casă pasivă din punct de vedere al energiei
termice.
Aceasta implică realizarea une i case cu o izolare
termică foarte bună (necesarul de căldură al acesteia
3
fiind de aproximativ 5W/m ).
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Fig. 6. Ved ere d e ansamblu a îmbinării perete planşeu

2. 3. Baz ine de s toca re
In subsolul cas ei rea liza te din e lem ente modula re
BSF se vor dime nsiona două bazine izola te; unul
pentru acumularea ape i calde de la panoul solar pe
tim pul ve rii şi folos irea a ces teia pe tim p de iarnă
(apa ca lda me najera; pentru ins tala ţia de încă lzire
etc. ), ia r celă lalt pentru de pozitarea gheţii in tim pul
iernii ş i folos irea aces teia pe ntru a erul condiţiona t
pe tim pul ve rii. Bazinele se rea lizea ză fie utilizând
bolţa rii BSF standa rd pentru forma re cta 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 înm agaz ina rea ei în ba zine le
subtera ne , se poa te fa ce prin m etode le
conve ntiona le una din ele fiind propusă de S. C.
FOLE X S. R. L din Aiud ca re produce şi
come rcia liz ează caza ne de încă lz ire cu com bus tibil
solid tip E COS RLG 30…600 k W (Fig. 9)
Caza ne le din gama E COS RLG sunt caza ne cu
arde re com ple tă prin gaz eifica re a le m nului sa u
rume guş ului. Sunt cons truite din tablă de oţel şi
inox ş i se com pun din buncă r pe ntru com bustibil,
focar ş i reg is tru de ţe vi (pa rtea convectivă ) ca re
form ează schim bă torul de căldură.
Prin modul în ca re au fost proiecta te şi e xe cuta te
(SR E N 12952 – 2,2002 ), ace ste tipuri de ca zane se
re ma rcă printr-o fiabilita te ridica tă, ra ndam ent
îna lt, consum redus de com bus tibil, e mis ie minimă
de noxe ş i s ig uranţă în e xploatare.
Pa rtea conve ctivă e ste a stfe l conce pută încât să
ca ptez e o ma re pa rte a căldurii re zultată în urma
proces ului de a rdere , rez ultâ nd o te m pe ra tură a
gaze lor a rse în coş ul de fum e xtre m de re dusă
(ma i m ica de 1900 C) ca urma re ra nda me ntul
caz anului fiind foa rte ridica t.

Fig. 7. Panou solar parabolic - stadiu de proiect-executie
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Fig. 8. Bazine de înmagazinare

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

Buncă rul
pe ntru com bus tibil
este
as tfel
dime nsiona t încâ t să asig ure o a utonomie ma re de
funcţionare cu o încă rcătură. Tem pera tura apei de
ieşire din caz an es te controlată de o automa tiza re
care în funcţie de te mpe ratura pres crisă coma ndă
pornirea sa u oprirea ve ntila torului ca re fa ce
alime ntarea cu ae r a focarului.

Recunoa ş te rea la nive l inte rna ţional: caz anele
au ma rca j e uropea n de conform ita te CE a vâ nd
se mnificaţia conform ităţii produs ului cu toate
ce rinţe le es e nţia le a le dire ctivelor e urope ne ,
pre vă zute în reg le m entă rile te hnice a plica bile.

Com bus tibilul folos it pe ntru caz ane poate fi orice
tip de lem n, de şe uri de le mn, rumeg uş sa u
com binaţii din aces te a (s e re com andă es enţe tari
şi um iditate m axim 20%). Ca za ne le fa brica te de S.
C. FOLE X S. R. L din Aiud îng lobea ză o s erie de ide i
şi principii noi, bre ve tate de Oficiul de Sta t pe ntru
Inve nţii şi Mă rci, ca re a u perm is obţine re a unor
produs e cu ra nda me nt ş i caracte ris tici foa rte
bune. A ces te ca ra cte ris tici as ig ură utiliza torului
un produs e conomic ş i de calitate în te rme nul ce l
ma i s curt posibil.
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