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Abstract. The article refers to the recording and use of the term "passive" in
connection to green arc hitecture. Easy to confuse when defining it, a
“passive house” is, in fact, a sum of passive and active methods through
which some predetermined performances for a building are reached. These
passive methods influence the architectural concept and generate what
might be called an aesthetics of sustainable architecture, through specific
details. The aim of the article is to clarify these terms, and also to make a
short presentation of a few passive methods, traditionally applied to
vernacular buildings, as well as to describe some details and procedures
connected to the passive use of solar energy: greenhouse and atrium,
Trombe wall, double skin façade.
Key words: passive house, sustainable architecture, passive solar system,
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Conjunctura globală actuală, influenţată
de tendinţele ultimelor două decenii în
care s-a manifestat necesitatea stringentă
de a reduce consumul de energie
convenţională, dar şi de criza economică
globală din ce în ce ma acută în care se
afundă umanitatea, a condus la reactii
prompte
şi
asupra
arhitecturii
contemporane: arhitectură ecologică,
bioclimatică, verde, durabilă, sustenabilă
sunt câteva dintre sintagmele prin care
noile
cerinţe
reaşează
tendinţele
fenomenului arhitectural prin prisma
utilizării
energiilor
neconvenţionale.
Termenul “pasiv”, cu trimitere la ideea
de protecţie, autoapărare, conservare, a
devenit frecvent utilizat în literatura de
specialitate. Iată-l explicitat în cele ce
urmează prin ceea ce numim “casă

pasivă” şi “metode pasive”, noţiuni
utilizate frecvent în arhitectura ecologică.
1. Casa pasivă
Termenul de casă pasivă denumeşte acea
construcţie în care temperatura interioară
este menţinută constantă atât vara, cât şi
iarna, fără a fi necesare instalaţii separate
de climatizare/încălzire şi având un
consum energetic necesar încălzirii mai
mic de 15kWh/mp.
O casă pasivă standar d conţine o
anvelopă exterioară a casei foarte bine
izolată termic: o grosime a izolaţiei de
minim 20cm, având coefi cientul de
transfer termic k cuprins între 0.25 şi 0.4
W/mpK, ferestre cu geam triplu
termoizolant (k maxim 0.8W/mpk), la
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care se adaugă şi un sistem de ventilaţie
integrat ce elimină aerul viciat din
clădire şi îl trece printr-un schimbător
de căldură; acesta recuperează o parte a
energiei termice transferând-o către
aerul proaspăt care intră de afar ă în
locuinţă.

interior, o casă pasivă nu ar trebui sa fie
doar o cladire experimentală, tehnică, ci o
construcţie cu personalitate şi armonie
compoziţională, abil marcate prin detalii şi
sisteme pasive.
2. Detalii şi sisteme pasive specifice
arhitecturii ecologice

Casa pasivă nu este doar o casă
hiperizolată, ci o construcţie pentru care
se foloseşte la maximum potenţialul
energiei solare. Utilizată inteligent, prin
orientarea corectă a casei faţă de soare şi
prin implementarea cu abilitate a
detaliilor şi sistemelor specifice, energia
solară aduce un aport semnificativ la
încălzirea casei. În cele ce urmează vom
sublinia cele mai eficiente metode de
utilizare a energiei solare în sistem
pasiv.

2.1. Detalii legate de climă, zonă, amplasament
Climatul local influenţează decisiv forma
clădirii:
arhitectura
vernaculară
tradiţională este un răspuns şi o reflexie a
condiţiilor locale de mediu şi de locuire
aduse formei clădirii. Câteva exemple
uimitoare de adaptare organică judicioasă
la contextul zonei, la condiţiile locale de
mediu (relief, climă, însorire) sau de
răspândire a materialelor de construcţie în
zonă, exemple ce pot fi considerate
adevărate
lecţii
pentru
arhitectura
contemporană, se regăsesc în casele
tradiţionale din regiuni precum Matmata
(Tunisia), Ortahisar-Capadocia (Turcia) sau
Kandovan (Iran).

Spre deosebire de sistemele solare active
ce reprezintă o modalitate dinamică de
stocare a energiei prin intermediul unor
sisteme tehnologice integrate aplicate
clădirii (panouri solare cu acumularea
căldurii în rezervoare sau transmise
direct în sistemul de încălzire, panouri cu
celule fotovoltaice etc), în cazul
sistemelor solare pasive aportul energetic
obţinut în clădire se bazează exclusiv pe
detalii constructive ale conceptului
arhitectural.

Toate acestea sunt remarcabile prin
organicitatea cu care intervenţia omului
nu agresează aproape deloc mediul
natural datorită modului atipic de a
edifica spaţiile: nu construind, ci scobind
materialul (stâncă sau argilă) existent în
amplasament. Alte exemple organice prin
amplasare, dar realizând câteva etape
decisive spre abstractizarea formei
construite, ar fi satele “albe” din
Andaluzia, sate din insulele Greciei, Al
Hajjara din Yemen sau sate protejate din
Mali.

Utilizarea unor astfel de sisteme pasive are
o
contribuţie
determinantă
asupra
volumului arhitectural al construcţiei.
Imaginea generală şi conceptul unei clădiri
de acest gen sunt legate direct de detaliile şi
sistemele utilizate pentru folosirea energiei
solare: suprafeţe vitrate orientate în
principal spre sud, sere sau faţade
transparente duble, sisteme de umbrire sau
de filtrare a luminii solare, dar şi volume
adaptate original la teren sau materiale de
construcţie întrebuinţate. Iată de ce, dincolo
de performanţele termice şi de confort

Arhitectura
tradiţională românească
este, de asemenea, un bun exemplu al
felului în care locuinţele săteşti s-au
adaptat în timp la condiţiile de
amplasament şi de climă şi au generat
adevărate modele arhetipale specifice
zonelor din care provin.
38

Amplificarea eficienţei energetice a construcţiilor prin
metode pasive • M. Voica

Arhitectură

Fig. 1. Schema de funcţionare a unei case pasive

Fig. 2. Schiţă casă pasivă
Fig. 4. Locuinţe vernaculare, Capadocia, Turcia

Fig. 3. Diferenţa schematică între abordarea activă şi cea
pasivă în conceptul clădirii
39
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realizate spaţiile intermediare (prispă,
cerdac, foişor) sau compoziţia intregii case.

Fig. 5. Textura unui sat alb, Andaluzia

Fig. 8. Casă din Ciuleni, Cluj
(ICCPC şi IP Prahova, 1985)

Fig. 6. Casă din Mătăsari, Gorj

Fig. 9. Materiale utilizate la învelitoarea
locuin ţelor tradi ţionale

Fig. 7. Tipologia locuinţei săte şti tradi ţionale
(ICCPC şi IP Prahova, 1985)

Există clar contur ate, atât prin pro porţii,
dar şi prin materiale locale utilizate,
detalii şi de coraţiuni, ar hetipuri ale
locuinţei ţărăneşti din diferite regiuni
ale ţării, cum sunt: Maram ureş,
Moldova, Oltenia sau Dobrogea sau
Delta Dunării.

Fig. 10. Clădire vernaculară contemporană,
Zărneşti

Detaliile de umbrire realizate prin
intermediul cerdacului, felul în care
acoperişul racordează casa la teren
pentru a fi protejată de intemperii sau
utilizarea stufului pentru izolare termică

Ele diferă extrem de mult prin panta
acoperişului şi prin materialul utilizat la
învelitoare, dar şi prin felul în care sunt
40
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sunt doar câteva din detaliile de acţiune
pasivă adoptate şi rafinate de-a lungul
timpului de către constructorii populari.

o mişcare ascendentă (ca în cazul
sistemului Arup). Din punct de vedere
funcţional, sera este folosită în spaţii
tampon, grădini de iarnă sau adiacent
livingului.

Având aceste modele arhetipale ca sursă
primară de inspiraţie şi raportare, putem
remarca
şi
clădiri
contemporane
vernaculare ce transmit imaginea unei
armonii între tradiţional, organic şi
ecologic în epoca actuală:
2.2. Detalii legate de acţiunea energiei solare
asupra construcţiei
2.2.1. Sera şi atriumul
Sera este un element cu dublu rol,
arhitectural şi bioclimatic. Bioclimatic
deoarece datorită efectului care îi poartă
numele, sera încălzeşte o anumită
cantitate de aer care la rândul ei poate fi
folosită pentru a asigura confortul termic
sau chiar pentru a o ceda altor elemente,
precum şi, în anumite cazuri pentru a
orienta deplasarea unei mase de aer.
Radiaţia solară de frecvenţă mare (lumina
vizibilă) pătrunde prin sticlă (care este
transparentă pentru aceste frecvenţe) şi
ajunge pe suprafeţele opace.

Fig. 11. Locuinţă la Regensburg,Thomas
Herzog, 1979 (Wines, 2000)

O parte din radiaţia luminoasă este
reţinută sub formă de caldură, o parte este
reflectată sub formă de radiaţii de joasă
frecvenţă (infraroşii), iar o mică parte este
reflectată sub formă de radiaţii luminoase.
Sticla, însă, deşi este transparentă pentru
radiaţia luminoasă, este opacă pentru
radiaţia calorică, astfel încât sera acţionează
ca o capcană pentru energia termică. Istoric
vorbind efectul de seră începe să fie aplicat
conştient în secolul XIX, odată cu
amenajarea de către Joseph Paxton a
serelor Grădinii Botanice Regale.

Fig. 12. Paolo Soleri, secţiune spaţiu seră,
Arcosan ti

Totuşi este important un bun control al
funcţionării acesteia, precum şi a
circulaţiei aerului spre şi dinspre seră,
deoarece ea poate să se transforme întrun element cu mari pierderi de căldură
pe timpul nopţii sau al iernii sau într-un
factor de supraîncălzire pe timp de vară.
În schimb, ca avantaje, putem enumera
posibilitatea de a realiza în seră spaţii
tampon de relaţionare cu exteriorul,
întâlnite atât în cazul locuinţelor, cât şi în
cazul clădirilor publice, spaţii de

În cadrul clădirlor bioclimatice, sera are
rolul de a încălzi cantităţi de aer, fie
pentru ca acesta să fie apoi răspândit în
interiorul clădirii sau pentru a-i imprima
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împiedicată de efectul de seră. Ceea ce
rezultă este caldură stocată în perete şi
transmisă de acesta, precum şi aer cu
temperatură ridicată ce poate fi captat la
partea superioară a peretelui. Peretele
Trombe se foloseşte cu precădere pe
pereţii puternic însoriţi (sud).

agrement cum ar fi grădinile iarna,
posibilitatea de a obţine o foarte bună
iluminare naturală şi vedere panoramică,
precum şi posibilităţi de exprimare
favorabile în faţadă.
Din punct de vedere cronolgic, este
probabil
primul
tip de
detaliu
bioclimatic aplicat clădirilor şi cel mai
uşor de adaptat.

Dezavantajele acestui sistem sunt date de
reducerea suprafeţelor vitrate pe pereţii
afectaţi ai sistemului, dar mai ales de
aspectul faţadelor cu mari suprafeţe
opace şi închise la culoare. Totuşi există
posibilitatea ca soluţia economică, dar
neplacută vizual a betonului sau a pietrei
vopsite, să fie înlocuită cu piatra sau
cărămida cu nuanţe cât mai închise, dar
cu textură naturală, sau renunţându-se la
o parte din suprafaţa afectată peretelui
Trombe în favoarea unei compoziţii de
nuanţe. În varianta sa de bază, sistemul
peretelui Trombe presupune existenţa
unui perete de beton simplu sau din
piatră cu inerţie termică mare, dar cu o
bună conductivitate.

Fig. 13. Norman Foster, Commerzbank,
Frankfurt. Schemă pasivă la sere integrate în
clădirea înaltă de birouri

2.2.2. Peretele Trombe
Foloseşte atât efectul de seră cât şi efectul
încălzirii
prin radiaţie, precum
şi
transmiterea prin convecţie şi conducţie. În
esenţă, peretele Trombe constă dintr-un
perete masiv de beton simplu sau piatră.
Din considerente de transmitere şi stocare a
energiei termice, faţa exterioară a peretelui
este vopsită în culoare închisă, iar la o
distanţă de 10-15 milimetri de aceasta se află
o suprafaţă vitrată.

O alternativă a acestui sistem, numită
peretele Trombe cu termosifon şi anume
practicarea unor orificii de circulaţie a
aerului la nivelurile superioare şi
inferioare ale pereţilor de stocare a
căldurii, permite asigurarea circulaţiei
aerului în scopul realizării confortului
termic optim.
2.2.3. Faţada dublă
Faţada dublă reprezintă un sistem de
anvelopantă utilizat la scară mare în
special în ultimii 10-15 ani.
Scopul dublării faţadei a apărut, în
special, din considerente de îmbunătăţire
a confortului termic la clădirile înalte de
birouri, dar şi din
nevoia de
îmbunătăţire acustică în clădirile situate
în zone cu poluare fonică, de reducere a
folosirii energiei în exploatare şi, nu în

Fig. 14. Peretele Trombe. Schemă de
funcţi onare

Efectul de seră este amplificat de culoarea
închisă a peretelui, iar pierderea căldurii
generate în urma radiaţiei solare,
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ultimul rând, din cauza valenţelor
estetice pe care o faţadă dublă le poate
genera.

sistemului faţadelor multistrat. Abia în
anii `80, au revenit în actualitate şi au
castigat atenţia, pe de o parte, pe motivul
preocupării
asupra
mediului
înconjurator, precum în cazul birourilor
Leslie şi Godwin, iar pe de altă parte, din
motive estetice create de efectul
straturilor multiple de sticlă.
În anii `90, creşterea atenţiei în ceea ce
priveşte sănătatea mediului începe să
influenţeze
atât
proiectarea
de
arhitectură, ca suport tehnic, cât şi
gândirea politică prin care “clădirile
verzi” devin o imagine favorabilă pentru
sediile de birouri.

Fig. 15. Utilizarea peretelui Trombe cu
termosi fon

Istoric. Faţada dublă nu reprezintă o
invenţie actuală, sisteme similare fiind
descrise încă de la jumătatea secolului XIX.
Astfel, în 1849, Jean-Baptiste Jobard, la
vremea aceea director al Muzeului
Industrial din Bruxelles, descrie o versiune
de început a sistemului de ventilare
mecanizată a unei faţade cu straturi
multiple. Acesta menţionează cum, pe
perioada iernii, aerul cald circulă între două
suprafeţe vitrate, în timp ce vara, în acelaşi
spaţiu, ar fi trebuit să circule aer rece.

Din punct de vedere al confortului
termic, s-a urmărit posibilitatea folosirii
controlului solar pe tot parcursul anului,
evitarea supraîncălzirii birourilor şi
menţinerea unei temperaturi acceptabile
interioare a suprafeţelor pe timpul verii şi
iernii. Vizual, s-a constatat posibilitatea
folosirii controlului solar pe tot parcursul
anului şi îmbunătăţirea confortului visual
(de exemplu, evitarea luminii puternice),
iar acustic s-a obţinut o mai bună
performanţă şi izolare în spaţiul interior.
Din punct de vedere al circulaţiei aerului,
este posibilă folosirea ventilaţiei naturale
în locul celei mecanice utilizând spaţiul
dintre cele două faţade. La nivel energetic
se reduce necesitatea de încălzire pe
timpul iernii şi de răcire pe perioada
verii,
reducerea
maximelor
de
încălzire/răcire, plus folosirea luminii
naturale în locul celei artificiale pe cât
posibil.

Prima clădire pentru care se foloseşte
sistemul de faţadă cortina dublă apare în
1903.
Steiff Factory în
Giengen,
Germania. Priorităţile construcţiei erau
de a folosi la maxim lumina naturală, în
paralel, ţinându-se cont de vremea rece şi
de vânturile puternice din regiune.
Soluţia a fost o structură pe trei nivele, cu
spaţii de depozitare la parter şi două etaje
superioare
cu
suprafeţe
destinate
spaţiilor de lucru.
La sfârşitul anilor 1920, faţadele duble au
fost utilizate şi dezvoltate spre alte
scopuri. De exemplu, în Rusia, Moisei
Ginzburg experimentează fâşii de faţadă
dublă în cadrul blocurilor de locuinţe, în
clădirea Narkomfin (1928).

Definţie şi concept. În literatura de
specialitate, mecanismul faţadei duble
poate întâlni diverşi termeni care să o
definească: faţadă dublă, faţadă activă
(cand ventilaţia aerului între cele două
faţade se realizează mecanic), faţadă
pasivă (când ventilaţia aerului între cele

Până în perioada anilor `70 - `80, nu s-au
înregistrat
progrese
în
tehnologia
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două faţade se realizează natural), faţadă
dinamică, faţadă cu perete-filtru, faţadă
ce economiseşte energie, faţadă ventilată,
faţadă ecologică.

spaţiului dintre cele două faţade (după
cum se arată în figura de mai jos).

Faţada dublă este un sistem ce constă în
două feţe de sticlă plasate în aşa fel încât
aerul circulă liber în spaţiul dintre ele.
Ventilarea spaţiului poate fi naturală,
realizată cu ajutorul ventilatoarelor. sau
mecanică. În afara tipului de ventilaţie în
spaţiul dintre cele două părţi ale faţadei,
originea şi destinaţia aerului pot fi diferite,
aceasta depinzând în principal de condiţiile
climatice, de folosire, de localizare şi de
orele în care clădirea este folosită. Faţadele
duble pot fi unităţi acoperite cu un singur
strat sau cu două din sticlă având între ele
o distanţă de la 20 cm până la 2 m.
Deseori, pentru protecţie şi din motive de
economisire a căldurii în perioada de răcire,
storurile sunt plasate în interiorul spaţiului
dintre cele două faţade. Proprietăţile solare
ale faţadei duble nu diferă mult de faţada cu
o singură faţă.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 17. Tipologii de faţade duble

1. Faţada dublă pe mai mu lte etaje. În acest
caz, nu există nici un compartiment
vertical sau orizontal între cele două feţe.
Ventilaţia aerului se face prin orificiile
de la parter si acoperiş (a).

Totuşi, datorită adăugării celei de-a doua
“coji”, se formează o zonă de tampon
termic, ce reduce pierderile de căldură şi
favorizează câştigul pasiv de energie
solară. În perioada de încălzire, aerul
preîncălzit poate fi introdus în clădire
generând ventilaţie naturală cu reţinerea
unui climat interior bun. Pe de altă parte, în
timpul verii, problemele legate de
supraîncălzire erau prezente când faţada
era ventilată necorespunzător. Diferite
configuraţii pot rezulta din diferite moduri
de folosire a faţadei, dovedind flexibilitatea
sistemului şi adaptabilitatea lui la diferite
medii climatice şi locaţii diferite.

2. Faţada coridor. Compartimentarea
orizontală este creată pentru acustică,
securitate împotriva incendiilor sau din
motive de ventilaţie (b).
3. Fereastra tip cutie. Compartimentarea
orizontală şi verticală împarte faţada în
părţi mici şi de sine stătătoare (c).
4. Cutia tip axă. Un set de
cutie sunt plasate în faţadă
elemente sunt conectate
vertical,
asigurând un
suprapunere mărit.

Clasificarea faţade lor duble. Cel mai
obişnuit mod de clasificare este în
conformitate
cu tipul (geometria)
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Învelişul interior al faţadei, de obicei,
este format dintr-un geam dublu sau
triplu izolat termic. Spaţiile dintre
geamuri sunt umplute cu aer, argon sau
krypton. Pelicula geamului interior al
faţadei cu putere de emitere scazută
reduce radiaţia de căldură stocată în
interior.

şi pentru confortul vizual al utilizatorilor
clădirii.
Avantaje şi dezavantaje.
Avantajele
sistemului de faţadă dublă ar fi
următoarele:
1. Preţur i scăzute de construcţie în
comparaţie cu soluţiile care pot fi oferite
de
folosirea
geamurilor
electrocromatice, termocromatice sau
fotocromatice (proprietăţile lor se
schimbă în funcţie de condiţiile
climatice şi de me diu).

Învelişul exterior al faţadei este compus
dintr-un
singur
geam
securizat.
Câteodată poate fi înlocuit cu geam
duplex. Cel mai obişnuit strat exterior
este un geam securizat sau geam duplex
securizat. Stratul celei de-a doua faţade
interioare este un geam fix sau mobil,
dublu sau simplu, cu ochiuri batante sau
oscilante.

2. Reducerea nivelului intern de poluare
fonică, în cadrul clădirilor de birouri,
poate fi atinsă prin reducerea atât a
transmisiei din cameră în cameră
(poluare fonică internă), cât şi din
sursele exterioare, cum ar fi, de exemplu,
zgomotul traficului (poluare fonică
externă). Tipul faţadei duble şi numărul
deschiderilor poate fi critic pentru
izolaţia sunetului, în ceea ce priveşte
poluarea fonică internă şi externă.

Dispozitivele de umbrire (obloane
rabatabile, brise-soleil-uri, jaluzele etc)
sunt plasate în interiorul spaţiului dintre
cele două faţade din motive de protecţie.
Caracteristicile storurilor influenţează
proprietăţile fizice ale spaţiului din
interiorul celor două feţe. De aceea,
selecţia lor trebuie să fie făcută după ce
se ia în considerare combinarea tipului
de geam, geometria spaţiului dintre cele
două faţade şi strategia de ventilaţie.

3. Izolaţia termică. În timpul iernii,
adăugarea unui înveliş adiţional oferă o
izolaţie îmbunătăţită. Reducerea vitezei
curentului
de
aer
şi
creşterea
temperaturii aerului în cadrul spaţiului
duce la creşterea transferului de căldură
pe suprafaţa sticlei, ceea ce conduce la
reducerea generală a pierderilor de
căldură. Pe timp de vară, aerul cald din
cadrul spaţiului poate fi scos prin
ventilaţie
mecanică,
cu
aj utorul
ventilatoarelor sau prin ventilaţie
naturală. Anumite tipuri de faţade pot
cauza probleme de supraîncălzire.
Oricum, un înveliş exterior care se poate
deschide
complet
poate
rezolva
problema supraîncălzirii pe timpul
lunilor de vară, dar cu siguranţă va
conduce la creşterea costurilor de
construcţie.

S-a constatat că pentru a avea eficienţă
maximă, storurile trebuie poziţionate în
jumătatea
exterioară
a
spaţiului
intermediar. De asemenea, nu trebuie să
fie prea aproape de geamul exterior
pentru a evita încălzirea excesivă a
acestui
înveliş.
Pentru
motivul
menţionat şi pentru o ventilaţie
corespunzătoare este recomandată o
distanţă minimă de 15 cm între storuri şi
învelişul exterior al faţadei.
Materialul
ales,
geometria
şi
poziţionarea dispozitivelor de umbrire
sunt importante pentru tipul de curent
de aer, proprietăţile termice ale spaţiului
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4. Ventilaţia pe timp de noapte. În timpul
zilelor caniculare de vară, spaţiile
interioare pot fi uşor supraîncălzite. În
acest caz se poate economisi energie prin
răcirea birourilor pe timpul nopţii
folosind
ventilaţia
naturală.
Temperaturile din interior vor fi atunci
mai scăzute în timpul orelor de
dimineaţă oferind confort termic şi aer
de calitate ocupanţilor.

pe timpul folosirii clădiri
îmbunătăţirea confortului.

şi

la

10. Confortul termic – temperaturile
peretelui interior. În perioadele reci, când
aerul din spaţiul faţadei duble este mai
cald (în comparaţie cu temperatura
exterioară), partea interioară a faţadei
poate menţine temperaturi care sunt mai
apropiate de nivelul termic de confort
din perioadele calde (în comparaţie cu
faţadele simple). Pe de altă parte, pe
timpul verii este foarte important ca
sistemul să fie bine proiectat pentru ca
temperaturile din spaţiul interior să nu
crească foarte mult.

5. Econ omis irea energiei şi reducerea
impactu lui asupra mediului. În principiu,
faţadele duble pot economisi energie
când sunt bine proiectate. Deseori, când
izolaţia
convenţională
a
pereţilor
exteriori lasă de dorit, economisirea ce
poate fi obţinută prin adăugarea unui alt
înveliş poate fi importantă.

11. Ieşirea în caz de incendiu. Spaţiul creat
de faţada dublă poate fi folosită ca ieşire
de incendiu.

6. O mai bună protecţie a dispozitivelor de
umbrire sau ilumin are. Odată ce sistemele
de umbrire sau iluminare sunt plasate
înauntrul spaţiului intermediar al faţadei
duble, ele sunt protejate atât de vânt, cât
şi de ploaie.

Dezavantaje ale sistemului:
1. Costuri mai mari de construcţie în
comparaţie cu o faţadă convenţională.
2. Protecţia împotriva focului. Încă nu este
foarte clar dacă faţada dublă reacţionează
favorabil, în ceea ce priveşte protecţia
împotriva focului a clădirii. Problemele
apar în ţie de tipul de faţadă dublă
utilizată, mai ales în cazul comunicării
între spaţii, legat de posibila circulaţie a
fumului.

7. Reducerea efectelor presiunii vântului.
Faţada dublă în jurul clădirilor înalte
poate servi la reducerea efectelor
presiunii vântului.
8. Transparenţa – proiectul arhitectural. În
aproape toate lucrările de specialitate este
menţionată dorinţa arhitecţilor de a folosi
placarea suprafeţelor mari cu sticlă.

3. Reducerea spaţiului util al birourilor.
Lărgimea spaţiului intermediar al faţadei
duble poate varia de la 20 cm la 2 m.
Aceasta aduce cu sine pierderea
spaţiului util.

9. Ventilaţia naturală. Unul dintre
principalele avantaje ale sistemului cu
faţadă dublă este că aceasta permite
ventilaţie naturală (sau susţinută de
ventilatoare). Selecţia tipurilor de faţadă
dublă poate fi determinantă pentru
temperatură, viteza aerului şi calitatea
aerului introdus în clădire. Dacă este
proiectată bine, ventilaţia naturală poate
duce la reducerea consumului de energie

4. Întreţinere adiţională şi costuri
operaţion ale. Comparând faţada dublă cu
cea simplă, se poate realiza că cea dublă
poate avea un preţ mai mare în ceea ce
priveşte construcţia, curăţenia, inspecţia,
serviciile şi întreţinerea.
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Arhitectură
5. Probleme de supraîncălzire. Dacă sistemul
faţadei
duble
nu
este
proiectat
corespunzător este posibil ca temperatura
aerului în spaţiul dintre cele doua feţe să
ducă la supraîncălzirea aerului.

Pentru
îmbunătăţirea
performanţei
faţadei, asigurarea unui consum redus
de energie şi a unui confort interior
optim, trebuie ţinut cont de faptul că
faţada devine asemeni unui organism
viu, un mecanism complex cu multiple
funcţiuni (iluminat, încălzire, stocare,
ventilare, protecţie etc) prin tipul de
ventilaţie din interiorul spaţiului,
principiile de deschidere ale spaţiului faţada interioară şi exterioară, tipul de
placare cu sticlă, sistemele de umbră şi
iluminare, poziţionarea dispozitivelor de
umbră.

6. Creşterea vitezei aerului în cadrul
spaţiului, în spe cial la clădirile cu multe
etaje. Diferenţele considerabile de
presiune se află între birouri şi spaţiul
dintre cele două feţe, în cazul unei
ventilaţii naturale.
7. Lumina n aturală. Faţada dublă este
similară cu alte tipuri de faţadă (de
exemplu, cu cea simplă). Totuşi, datorită
învelişului adiţional, faţada dublă
reduce cantitatea de lumină naturală ce
pătrunde în camere.

Este cu adevarat important să se înţeleagă
performanţele sistemelor pasive prin
studierea elementelor de fizică a
construcţiei.
Geometria
faţadei
influenţează curentul de aer şi prin
urmare temperaturile la diferite înălţimi
ale spaţiului. Suprafeţele vitrate şi diverse
dispozitive de umbrire aduc diferite
proprietăţi fizice. Deschiderile interioare şi
exterioare pot influenţa tipul de curent de
aer şi temperatura acestuia în cadrul
spaţiului. Toţi aceşti parametrii determină
utilitatea serei sau a faţadei duble,
strategie care este necesar a fi urmată
pentru a reuşi îmbunătăţirea mediului
interior şi reducerea energiei folosite.
Individualitatea proiectării şi proiectarea
integrată sunt cheile către înalta
performanţă.

8. Izolaţia acustică. Este posibil ca
problemele de transmitere a sunetelor (de
la cameră la cameră, de la etaj la etaj) să
se producă dacă faţada nu este proiectată
corespunzător (Voica, 2006).
3. Concluzii
Metodele pasive sunt acţiuni ce depind foarte
mult de condiţiile externe (radiaţia solară,
temperaturi exterioare, vânt, umiditate etc).
De aceea, este evident că utilizarea fiecărui
sistem pasiv trebuie să fie gândită pentru o
anumită localizare a clădirii şi orientare a
faţadei, altfel performanţele sistemului nu
vor fi satisfăcătoare.
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În stadiul proiectării trebuie luaţi în
considerare diferiţi parametrii restrictivi:
clima (radiaţia solară, temperatura
exterioară etc), locul şi obstacolele date
de clădire (latitudine, cât de mult poate
fi folosită lumina naturală, condiţiile
atmosferice,
obstrucţiile
exterioare,
gradul de reflexie al pământului etc),
folosinţa clădirii (orele de ocupare,
sarcinile ocupanţilor etc),
regulile
clădirii şi ale proiectului.
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Fig. 16. Faţadă dublă. Alcătuirea sistemului
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