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Înțelegerea aspectelor izolării termice

TRANSFERUL DE CĂLDURĂ ARE LOC ÎNTR-UNUL DIN CELE TREI

MODURI: Conducție

Trecerea căldurii prin sau în interiorul unui material din cauza 
contactului direct.
În cazul conducției, cel mai fierbinte obiect este sursa de 
căldură, iar cel mai rece este mediul absorbant de căldură. De 
exemplu, căldura dintr-o casă se va deplasa dinspre partea 

caldă a peretelui spre partea rece a acestuia.

Convecție

Transferul de căldură prin intermediul lichidelor sau gazelor. 
De exemplu, dacă suflați deasupra unei substanțe fierbinți, 
cum ar fi o mâncare fierbinte, căldura mâncării se transferă 
către particulele de aer, răcind mâncarea fierbinte și încălzind 
ușor aerul. Prin urmare, golurile din jurul ferestrelor sau ușilor 

pot reduce temperatura din interior.

Radiație

Căldura radiată se disipă neobservat în toate direcțiile, până 
când se lovește de un obiect. Radiația este o metodă de 
transfer termic, care nu se bazează pe nici un contact între 
sursa de căldură și obiectul încălzit, drept urmare căldura 
poate fi transmisă cu ușurință într-un spațiu gol.

În termen practici, termenul de “termic” este definit ca fiind legat de sau care 
generează căldură sau o temperatură crescută.  La construcția clădirilor, principalul 
considerent de proiectare din punct de vedere termic este maximizarea eficienței 
energetice și confortul ocupanților prin controlul eficient al transferului termic.
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MĂSURAREA TERMICII

CONTROLUL TRANSFERULUI TERMIC
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Unitatea de măsură a căldurii este joulul (J). Fluxul de 
căldură poate fi exprimat sub forma de jouli pe secundă 
(J/ s), dar cum un flux de căldură de un joul pe secundă 
este egal cu un watt, pentru calcularea valorii U, din 
motive practice, s-a adoptat wattul (W) ca unitate de 
măsură.

Căldura se disipă întotdeauna de la suprafețele mai calde la cele mai reci până când temperaturile celor două 
suprafețe devin egale. Deoarece materialele izolante reduc fluxul de căldură, acestea sunt una dintre cele mai 
eficiente metode de a controla transferul de căldură. Pentru construcții, un material este definit ca fiind izolant, dacă 
are un coeficient de conductivitate termică mai mic de 0,065 W/mK.

Proprietăți

Transfer de 
căldură

Conductivtatea 
termică

Rezistența 
termică

Unitate

Valoare U

k sau valoarea 
lambda

Valoarea R

Exprimată ca

W/m2K (wați pe 
metru pătrat, Kelvin)

W/mK (wați pe
metru- Kelvin)

m2K/W(metru pătrat
- Kelvin pe watt)

Măsoară

Rata de pierdere de 
căldură a componentei 
unei clădiri

Viteza cu care căldura 
se transmite printr-un 
material

Rata cu care un 
material rezistă la 
transferul de căldură

Interpretare

Cu cât valoarea U 
este mai mică, cu 
atât construcția 
este mai eficientă

Cu cât 
conductivitatea 
este mai mică, cu 
atât un material 
este mai eficient 
din punct de 
vedere termic

Cu cât valoarea R 
este mai mare, cu 
atât izolația este 
mai eficientă

În cele ce urmează sunt rezumate principalele 
măsurători care trebuie luate în considerare la evaluarea 
performanței termice a produselor dintr-o clădire.

50-90% din energia utilizată în prezent la nivel global în clădiri 
poate fi economisită prin folosirea produselor și tehnologiilor 

eficiente energetic existe8.
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IMPORTANȚA PERFORMANȚEI TERMICE

ÎNȚELEGEREA PUNȚILOR TERMICE

EFICIENȚA TERMICĂ

Obțineți mai multe informații de la unul dintre experții tehnici 

ROCKWOOL pentru a vă ajuta să faceți aceste calcule importante.

În multe locuințe, izolația este cel mai practic și rentabil 
mod de a le eficientiza energetic, menținându-le 
răcoroase în timpul verii și călduroase în timpul iernii. În 
anumite cazuri, acest lucru va aduce economii de până 
la 80% din pierderile cauzate de încălzire și răcire. Acest 
lucru are ca rezultat un impact redus asupra mediului 
înconjurător, prin reducerea amprentei de carbon 
și minimizarea gazelor cu efect de seră degajate în 
atmosferă.

O punte termică este o zonă localizată sau o componentă 
a incintei clădirii cu o conductivitate termică mai mare 
decât a materialelor care o înconjoară, creând o cale 
pentru transferul de căldură. Punțile termice au ca 
rezultat o reducere globală a rezistenței  termice, care 
duce la apariția unor puncte reci pe partea interioară a 
ansamblului și la riscul formării condensului la interior. 
Există trei tipuri de punți termice: punți termice repetate, 
punți termice liniare și punți termice punctiforme.

Clădirile existente au, de obicei, o izolație redusă sau 
inexistentă în interiorul anvelopei, ceea ce duce la 
pierderi excesive de căldură și la creșterea consumului 
de energie. Mai important, acestea au de obicei bariere 
de aer prost instalate sau inexistente, ceea ce le face 
foarte permeabile și cresc și mai mult pierderile de 
energie. Izolarea pereților exteriori și a acoperișurilor, 
combinată cu un sistem adecvat de barieră de aer, 
face parte integrantă din îmbunătățirea performanței 
clădirii, reducerea pierderilor de căldură și crearea 
unor medii confortabile la interior. Atunci când vine 
vorba de eficiența termică integrantă din îmbunătățirea 
performanței clădirii, reducerea pierderilor de căldură 
și crearea unor medii confortabile la interior. 

Atunci când vine vorba de eficiența termică a întregului 
ansamblu, trebuie să luăm în considerare performanța 
termică efectivă a întregului sistem, nu doar rezistența 
termică nominală a stratului de izolație. Acest lucru 
înseamnă că trebuie luată în considerare rezistența 
termică a tuturor straturilor aplicate în întreg ansamblul    
și să se calculeze pierderile cauzate de punțile termice.

Pe lângă faptul că proprietarii de clădiri caută să reducă 
cheltuielile cu energia și să obțină un mediu confortabil 
la interior, legislația devine din ce în ce mai strictă în 
ceea ce privește controlul consumului de energie. 
Acest lucru se reflectă în diversele norme de construcții 
care reglementează conservarea combustibilului și 
a energiei atât în clădirile rezidențiale, cât și în cele 
comerciale.

• În cadrul structurii incintei, veți găsi adesea o punte 
termică repetată. La efectuarea unui calcul global al 
valorii U, asigurați-vă că luați în considerare aceste 
punți termice - de exemplu stâlpii de lemn și de oțel.
• O punte termică liniară, exprimată ca valoare Psi (Ψ), 
se găsește de-a lungul lungimii incintei, având loc în 
principal la îmbinările componentelor, marginile și 
tranzițiile din incinta clădirii. De exemplu, îmbinările 
de la fereastră la perete sau marginile plăcii sunt 
considerate punti termice liniare. 
Impacturile punților termice liniare sunt calculate 
folosind software-ul de modelare termică 2D.
• O punte termică punctiformă se exprimă prin
valoarea Chi (X) și apare în punctele izolate din incintă 
- de exemplu, la fitingurile de izolație și elementele de 
fixare.
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