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Cap. 1. Introducere 
 
În contextul actual al încălzirii globale, mediile urbane se confruntă cu o serie de probleme legate de 

mediul înconjurător, cum sunt creşterea temperaturii aerului din mediul urban, a poluării aerului şi a apelor. 
Pentru contracararea acestor tendinţe îngrijorătoare, se urmăreşte ca măsurile adoptate să fie ecologice, 
iar implementarea acestora să fie realizată cu un nivel cât mai scăzut al emisiilor de noxe. Se urmăreşte ca 
durata de viaţă a efectelor masurilor adoptate să fie cât mai mare.  

Una din măsurile care corespunde acestor cerinţe este reprezentată de amplasarea unui strat de 
vegetaţie pe acoperişul clădirilor din mediul urban. Acoperişul pe care a fost amplasat un strat de vegetaţie 
poartă denumirea generică de „acoperiş verde” (Oberndorfer, E., 2007; Dvorak, B., Volder, A., 2010; 
Berndtsson, J.C., Emilsson, T., Bengtsson, L., 2006; Alexandri, E., Jones, P, 2007; Alexandri, E., Jones, P, 
2008). 

Amplasarea acoperişurilor verzi în mediile urbane poate face parte din setul de măsuri care combate 
problemele menţionate anterior. Acoperişurile verzi pot să contribuie şi la rezolvarea unor probleme legate 
de consumul de energie al clădirilor, de întreţinere a clădirilor, de management al apei pluviale, etc. 

În prima parte a prezentei lucrări se prezentă un capitol care conţine sinteza bibliografică a literaturii de 
specialitate din domeniul acoperişurilor verzi. Această sinteză bibliografică are ca principal scop 
identificarea problematicilor abordate în literatura de specialitate, a parametrilor studiaţi, a metodologiilor 
de cercetare (analitică, simulare, experimentală) şi a celor mai semnificative rezultate obţinute în domeniul 
studiat. 

Sinteza bibliografică cuprinde, pentru fiecare parametru în parte: 
- Prezentarea noţiunii. Definiţie 
- Relaţii de calcul (modele matematice)  
- Domeniu de variaţie  
- Metode de măsură 
- Influenţa asupra altor parametrii 
- Modul în care este influenţat de alte mărimi fizice 
- Relaţii de legătură cu alte mărimi fizice 
- Algoritmi de simulare 
- Particularităţi interesante 
În urma realizării sintezei bibliografice s-au stabilit atât obiectivele pentru cercetarea influenţelor 

acoperişurilor verzi asupra clădirilor din punct de vedere termoenergetic, cât şi metodologia de cercetare 
pentru atingerea obiectivelor propuse. 
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1.1. Descrierea acoperişurilor verzi 
 
Conceptul de „acoperiş verde” are origini străvechi, prima atestare a unui astfel de acoperiş datând 

încă din antichitate, când regele Nabucodonosor al II-lea a construit „Grădinile suspendate al Semiramidei” 
pentru una din soţiile sale (Oberndorfer, E., 2007; Kosareo, L.M., 2007, Velazquez, L.S., 2005). Aceste 
acoperişuri verzi au fost construite cu scopul de a izola clădirile din punct de vedere termic, deoarece clima 
din zona Babilonului era una caldă şi uscată. 

În Roma antică exista o adevărată tradiţie în ceea ce priveşte acoperişurile verzi, când acoperişurile 
clădirilor erau acoperite în mare parte cu flori. Mai târziu, în perioada Renaşterii, Contele Borromeo al III-
lea proiectează şi realizează adevărate grădini pe acoperişurile clădirilor din Isola Bella (Lago Maggiore), 
grădini alcătuite din pomi fructiferi, flori şi garduri vii (Oberlander, C.H. et al., 2002). 

Negustorii din vechiul Pompei creşteau viţă de vie în balcoanele situate la nivelul acoperişului clădirilor, 
iar romanii plantau copaci pe acoperişul clădirilor publice (Peck, S.W. et al., 1999). 

Între secolele VIII şi XI, vikingii îşi acopereau casele în întregime cu un strat vegetal. După finalizarea 
construcţiei fundaţiei (piatră) şi a scheletului interior al casei (lemn), pentru acoperirea acesteia se utilizau 
blocuri de gazon cu grosimea de până la 20 cm. Blocurile de gazon erau formate din 60% materie vegetală 
şi 40% mediu de creştere (nisipos) în care gazonul se dezvoltă (Ibáñez, A.F., 2010). 

În Franţa, acoperişurile verzi îşi fac apariţia în secolul XIII, în cadrul unei mănăstiri benedictine. Între 
anii 1933 – 1936, în New York (SUA) au fost instalate 5 spaţii verzi pe acoperişul clădirii Rockefeller Center 
(Wark, C. G., Wark, W.W., 2003). 

Conform aceluiaşi site (http://www.greenroofs.com/projects/plist.php), alte proiecte de amploare sunt: 
- Moos Water Filtration Plant, locaţia Zurich (Suedia), realizat în anul 1914 – suprafaţa acoperişului 

verde 32517 m2; 
- Palais Omnisports de Paris-Bercy, locaţia Paris (Franţa), realizat în anul 1984 – suprafaţa acoperişului 

verde 6400 m2; 
- Frankfurt International Airport (FRA), locaţia Frankfurt (Germania), realizat în anul 1990 – suprafaţa 

acoperişului verde 40001 m2; 
- ACROS Fukuoka Prefectural International Hall, locaţia Fukuoka (Japonia), realizat în anul 1994 – 

suprafaţa acoperişului verde 97495 m2; 
- Brooklyn Grange Rooftop Farm, locaţia New York (Statele Unite ale Americii), realizat în anul 2010 – 

suprafaţa acoperişului 3716 m2. 
După cum s-a amintit anterior, acoperişurile verzi implică amplasarea unui strat de vegetaţie pe 

acoperişul clasic al clădirii. Transformarea unui acoperiş clasic în acoperiş verde implică în realitate, pe 
lângă stratul de vegetaţie, adăugarea unor straturi suplimentare pe structura acoperişului clasic. În figura 
1.1 prezintă structura acoperişului verde. 
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Figura 1.1. Structura acoperiş verde 

1 – Placă de beton (acoperiş clădire); 2 – hidroizolaţie; 3 – Membrană antirădăcină; 4 – Sistem de drenaj;  
5 – Folie geotextil; 6 – Mediu de creştere; 7 - Vegetaţie; 

 
Pe placa de beton 1 cu hidroizolaţia 2 (figura 1.11), se aşează o membrană antirădăcină 3 pentru a 

împiedica rădăcinile plantelor să afecteze suprafaţa plăcii de beton.  
Sistemul de drenaj 4 asigură scurgerea surplusului de apă din mediul de creştere 6. Folia din geotextil 

5 acţionează ca un filtru pentru mediul de creştere permiţând drenarea apei, împiedicând scurgerea 
mediului de creştere utilizat. Pozitia 7 din figura 1.11 reprezintă stratul de vegetaţie al acoperişului verde. 

Specia sau speciile de vegetaţie trebuie să fie adaptate unor condiţii vitrege de vânt, apă şi radiaţie 
solară (Oberndorfer, E., 2007; Archibold, O.W., Wagner, L., 2007; Ray, S. D., 2010; LUI, S.T.E., 2008). 

Speciile de plante care se pretează cultivării pe acoperişurile verzi, conform site-ului 
http://www.nycgovparks.org/greening/greenbelt-native-plant-center/garden-species-lists/garden-green-roof, 
sunt:  

- graminee (familie de plante cu tulpina păioasă şi inflorescenţa în formă de spic): Carex 
pensylvanica, Cyperus echinatus, Danthonia compressa, Danthonia spicata, Deschampsia fleuxosa, 
Eragrostis spectabilis, Schizachyrium scoparium, Sorghastrum nutans, Andropogon virginicus, Juncus 
tenuis, Panicum clandestinum, Panicum virgatum, Tridens flavus, Carex lurida, Carex scoparia, Carex 
vulpinoidea, Juncus effusus, Scirpus atrovirens,  Scirpus cyperinus, Scirpus pungens;  

- ierburi: Baptisia tinctoria, Chrysopsis mariana, Eupatorium hyssopifolium, Eurybia divaricata, 
Euthamia tenuifolium, Monarda fistulosa, Oenothera biennis, Opuntia humifusa, Pycnanthemum 
tenuifolium, Solidago caesia, Solidago Canadensis, Solidago juncea, Solidago nemoralis, Solidago rigida, 
Symphyotrichum cordifolium, Symphyotrichum ericoides, Symphyotrichum laeve, Eupatorium serotinum, 
Euthamia graminifolia, Geum canadensis, Penstemon digitalis, Rudbeckia hirta, Uvularia sessilifolia, 
Verbena urticifolia, Chamaecrista fasciculata, Chelone glabra, Eupatorium fistulosum, Eupatorium 
maculatum, Helenium autumnale, Lobelia cardinalis, Lobelia siphilitica, Ludwigia alternifolia, 
Pycnanthemum virginianum, Solidago rugosa, Symphyotrichum novae–angliae, Thalictrum pubescens, 
Verbena hastat; 

- arbuşti: Rubus flagellaris; 
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- sedum: Sedum album, Sedum sexsangulare, Sedum reflexum, Sedum spurium, Sedum 
weihenstephaner gold, Sedum kamtschaticum (Luckett, K., 2009; Nagase, A., Dunnett, N., 2012); Sedum 
sarmentosum (Weiler, S.K., Scholz-Barth, K., 2009); Sedum acre, Sedum rupestre (Nagase, A., Dunnett, 
N., 2012); 

- plante ruderale – specii de plante care cresc pe marginea drumului, în locuri cu sol sărac în 
nutrienţi. 

Conform literaturii de specialitate, structura acoperişului verde prezentată în figura 1.1 este una 
tradiţională, aplicată la toate acoperişurile verzi, indiferent de tipul de acoperiş verde (extensiv, semi-
intensiv, intensiv), locaţie sau climă (Lui, S.T.E., 2008; Kosareo, L.M., 2007; Ray, S. D., 2010; Srivastava, 
R., 2011). 

Literatura de specialitate prezintă diferite tipuri de acoperiş verde, din punct de vedere constructiv: 
- acoperiş verde modular (Gregoire, B.G., Clausen, J.C., 2011; Dvorak, B., Volder, A., 2012); 
- acoperiş verde non-modular (Ray, S. D., 2010; LUI, S.T.E., 2008; Castleton, H.F. et al, 2010). 

Acoperişurilor verzi de tip modular se caracterizează prin faptul că vegetaţia şi mediul de creştere sunt 
livrate în tăvi speciale, care acoperă toată sau aproape toată suprafaţa acoperişului clasic al clădirii pe care 
este amplasat. Acoperişurile verzi de tip non – modular sunt construite prin aplicarea tuturor straturilor 
prezentate în figura 1.1 direct pe acoperişul clasic al clădirii. Diferenţa dintre cele două tipuri de acoperiş 
verde este că mediul de creştere al acoperişului verde modular este discontinuu, el fiind amplasat în 
module, iar mediul de creştere al acoperişului verde non-modular este un strat continuu, acoperind 
întreaga suprafaţă a acoperişului clasic al clădirii (Wark, C. G., Wark, W.W., 2003). Modulele unui 
acoperişul verde modular sunt de obicei construite în alte părţi decât pe acoperişul clasic al clădirii pe care 
se doreşte amplasarea lor; un modul al unui acoperiş verde modular respecta construcţia (structura) unui 
acoperiş verde non-modular (Gregoire, B.G., Clausen, J.C., 2011; Dvorak, B., Volder, A., 2012). Modulele 
sunt de dimensiuni reduse, în general de până la 1 m2. Modulele acoperişului verde modular se sunt 
asamblate pe suprafaţa acoperişului clasic. Construcţia unui acoperiş verde non-modular se realizează 
direct pe acoperişul clasic al clădirii. 

În funcţie de grosimea stratului de sol şi tipul de vegetaţie, acoperişurile verzi se împart în 3 categorii: 
extensive, intensive şi semi-intensive (Castleton, H.F. et al, 2010; Lui, S.T.E., 2008; Ray, S. D., 2010). În 
tabelul 1.1 s-a realizat o prezentare sintetizată a caracteristicilor celor 3 tipuri de acoperişuri verzi existente. 
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Tabel 1.1. Caracteristici, avantaje şi dezavantaje ale acoperişurilor verzi extensive şi intensive 

 Acoperişuri verzi extensive Acoperişuri verzi semi- 
intensive Acoperişuri verzi intensive 

Caracteristica    
Grosime mediu de 
creştere 
 

Sub 15 cm 
(Lui, S.T.E., 2008; Ray, S. D., 
2010) 

≈ 15 cm 
(Lui, S.T.E., 2008;) 

Peste 15 cm 
(Lui, S.T.E., 2008; Ray, S. D., 
2010) 

Greutate maximă 
distribuită pe 1 m2 

244 kg 
(Lui, S.T.E., 2008; Ray, S. D., 
2010) 

290 kg 
(Lui, S.T.E., 2008;) 

970 kg 
(Lui, S.T.E., 2008; Ray, S. D., 
2010) 

Vegetaţie adecvată 
Sedum, plante ruderale 
(Lui, S.T.E., 2008; Ray, S. D., 
2010) 

Ierburi, gazon, sedum, 
plante ruderale 
(Lui, S.T.E., 2008;) 

Ierburi, gazon, arbuşti, copaci 
(Lui, S.T.E., 2008; Ray, S. D., 
2010) 

Avantaje 
(Castleton, H.F. et al, 
2010; Lui, S.T.E., 2008; 
Ray, S. D., 2010) 

- Greutate redusă exercitată 
pe fiecare m2 de acoperiş 
clasic al clădirii 

- Nu necesită rigidizare 
suplimentară a acoperişului 

- Oferă un surplus de izolaţie 
termică clădirii 

- Nu necesită sistem de irigaţie 
- Întreţinere minimă 
- Implică costuri reduse 
 

 

- Posibilitatea de amplasare a 
unui număr mai mare de specii 
de plante (diversitate) 

- Proprietăţi semnificativ mai mari 
de izolare termică a clădirii (faţă 
de cel extensiv) 

- Măreşte durata de viaţă a 
hidroizolaţiei clădirii 

- Reţine o cantitate mare de apă 
pluvială 

- Accesibil, ca loc de recreere, 
gradină etc. 

Dezavantaje 
(Castleton, H.F. et al, 
2010; Lui, S.T.E., 2008; 
Ray, S. D., 2010) 

- Număr redus de specii de 
plante care pot fi alese 
pentru stratul de vegetaţie 

- Inaccesibil (acces doar 
pentru activităţi de 
întreţinere) 

 

- Greutate mare exercitată pe 
fiecare m2 de acoperiş clasic al 
clădirii 

- Se impune întreţinere (sistem 
irigaţie, plivit etc), ceea ce 
presupune apariţia costurilor 
suplimentare 

 
Grosimea stratului mediului de creştere şi tipul de vegetaţie ales pentru acoperişul verde sunt două 

caracteristici ale acoperişului verde care prezintă interdependenţă. Primul pas în vederea alegerii grosimii 
stratului mediului de creştere este calculul de rezistenţă la încărcare a acoperişului clasic al clădirii. Al 
doilea pas este alegerea tipului mediului de creştere, care în condiţii de umiditate maximă prezintă o 
încărcare mai mică sau egală cu cea rezultată în urma calculului de rezistenţă efectuat anterior. După 
stabilirea grosimii mediului de creştere şi a tipului de sol, următorul pas este alegerea tipului de vegetaţie 
care se pretează a fi cultivată pe mediul de creştere cu grosimea şi proprietăţile specificate anterior. 

În figura 1.2 sunt prezentate câteva exemple de acoperişuri verzi. 
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a) Acoperiş verde extensiv amplasat pe clădirea Ikea, Freiburg – 

Germania 
Sursa: http://www.greenroofs.com/blog/tag/green-roof-safari/ 

(16.09.2011) 
 

 
b) Acoperiş verde extensiv amplasat pe clădirea Universităţii 

Central Michigan – Michigan, SUA 
Sursa: http://www.xeroflora.com/green-roof-

projects/academic/central-michigan-university-education-and-
human-services-building/ (16.09.2011) 

 
c) Acoperiş verde intensiv amplasat pe o clădire rezidenţială din 

Atena, Grecia 
Sursa: http://www.zinco-

greenroof.com/EN/references/private_intensive_green_roofs.php 
(16.09.2011) 

 
d) Acoperiş verde intensiv amplasat pe un hotel din Londra, Anglia 

Sursa: http://www.zinco-
greenroof.com/EN/references/private_intensive_green_roofs.php 

(16.09.2011) 
 

Figura 1.2. Exemple de acoperişuri verzi intensive şi extensive 
 
În figura 1.2 sunt prezentate două exemple de acoperişuri verzi extensive (a şi b) şi două exemple de 

acoperişuri verzi intensive (c şi d). 
 

1.2. Consideraţii privind întreţinerea acoperişului verde 
 

Acoperişul verde este considerat ca fiind un acoperiş „viu” şi necesită atenţie mai specială decât un 
acoperiş clasic şi îngrijire periodică. Îngrijirea gazonului constă din următoarele 4 procedee: 

- udare, 
- aplicare de nutrienţi, 
- tuns, şi 
- aerarea solului. 
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În cazul acoperişului verde studiat au fost aplicate doar primele 3 procedee. 
Udarea gazonului s-a realizat zilnic de două ori dimineaţa (7:00 – 8:00) şi seara (18:00 – 19:00). Au 

existat şi excepţii când udarea acoperişului verde s-a realizat în alte intervale orare datorită accesului 
restricţionat în anumite zile. La udarea gazonului s-a folosit zilnic o cantitate de apă cuprinsă între 100 şi 
130 litri, jumătate din această cantitate fiind folosită dimineaţa şi jumătate seara. 

În vederea stabilirii necesarului de microelemente din stratul de sol al acoperişului verde, se pot utiliza 
diferite metode de analiză calitativă şi cantitativă a solului. O metodă rapidă de analiză a compoziitiei 
solului este metoda „Laser Induced Breakdown Spectroscopy” (Dobra, V.T et al., 2011). 

Aplicarea unui complex de nutrienţi de tip NPK 20-20-0 (20% N, 20% P2O5, 0%K) s-a realizat în data 
de 25.05.2012. Cantitatea de nutrienţi administrată acoperişului verde este de 1.5 kg. După aplicarea 
complexului de nutrienţi gazonul a prezentat o creştere accentuată comparativ cu perioada dinainte de 
aplicarea complexului de nutrienţi; s-a observat o creştere de aproximativ 5 cm într-o săptămână. În 
decursul perioadei de 2 luni, de la însămânţare până la aplicarea nutrienţilor, gazonul a crescut aproximativ 
2 cm. 

Gazonul a fost tuns periodic cu o maşină de tuns electrică cu lamă, înălţimea gazonului după tundere 
fiind păstrată la aproximativ 5 cm. 

 

1.3. Obiectivele cercetării 
 
Prezenţa acoperişurilor verzi joacă un rol important în micro-climatul în care sunt amplasate. Sinteza 

bibliografică realizată pe baza literaturii de specialitate studiate, prezintă atât influenţele acoperişurilor verzi 
asupra clădirilor, cât şi asupra mediului ambiant. 

Scopul cercetării prezentate este studiul influenţelor termoenergetice pe care le prezintă acoperişul 
verde, asupra unei clădiri, în regiunea Cluj-Napoca. 

Pe baza informaţiilor prezentate în sinteza bibliografică, s-au stabilit trei obiective ale prezentei 
cercetări după cum urmează: 

- Studiul experimental al influenţei unui acoperiş verde asupra variaţiei unor parametri termici din 
interiorul şi exteriorul clădirii pe care a fost montat acesta; 

- Dezvoltarea unui model matematic pentru calculul temperaturilor la nivelul tavanului, a suprafeţelor 
acoperişului şi la nivelul hidroizolaţiei celor două tipuri de acoperiş; 

- Estimarea fluxului termic transmis prin acoperişul verde şi prin acoperişul clasic al clădirii, prin 
prelucrarea directă a datelor experimentale şi prin simulare numerică; 
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Cap. 2. Stadiul actual privind influenţele acoperişurilor verzi asupra 
clădirilor şi mediului ambiant 

 

Prezentul subcapitol al lucrării îşi propune să evidenţieze, prin intermediul unei sinteze  bibliografice, 
influenţele termoenergetice ale acoperişurilor verzi asupra clădirilor. 

În cele ce urmează se va prezenta procedura de selecţie a referinţelor bibliografice de referinţă în 
domeniul influenţelor din punct de vedere termoenergetic a acoperişurilor verzi asupra clădirilor. 

Domeniul de cercetare doctorală, care reprezintă obiectul sintezei bibliografice, referitoare la stadiul 
actual al cercetărilor la nivel naţional şi internaţional, este impactul termoenergetic al acoperişurilor 
verzi asupra clădirilor. 

 

2.1. Procedura de selecţie a referinţelor bibliografice 
 
Prima etapă în realizarea sintezei bibliografice, este reprezentată de selecţia referinţelor 

bibliografice cele mai semnificative pentru domeniul studiat. 
În continuare este prezentată procedura de selecţie a referinţelor bibliografice. Această selecţie a fost 

obiectivă şi riguroasă, fiind realizată pe baza unor criterii bine definite de includere, respectiv de excludere. 
Referinţele bibliografice, susceptibile ca prezentând interes pentru domeniul de cercetare menţionat, 

au fost identificate fără a fi citite efectiv, prin interogarea următoarelor baze de date indexate, în care este 
posibil accesul on-line în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pe bază de IP: 
 

Tabelul 2.1. Bazele de date utilizate pentru selecţia referinţelor bibliografice 
Denumire bază de date Denumire prescurtată Adresă web 

Scopus Scopus http://www.scopus.com 
Science Direct Science Direct http://www.sciencedirect.com 

Wiley – Online Library Wiley http://onlinelibrary.wiley.com 
Web of Knowledge –Thomson Reuters ISI http://webofknowledge.com 

 
În continuare sunt utilizate denumirile prescurtate ale bazelor de date menţionate. 
Câmpurile în care a fost realizată căutarea referinţelor bibliografice, pentru fiecare bază de date, sunt 

prezentate în tabelul alăturat: 
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Tabelul 2.2. Câmpurile de căutare a articolelor în bazele de date 
Baza de date Câmpuri de căutare 
Scopus Titlu articol, rezumat, cuvinte cheie 
Science Direct Titlu articol, rezumat, cuvinte cheie 
Wiley Titlu articol, rezumat, cuvinte cheie 
ISI Titlu articol, subiect 

 
În vederea interogării bazelor de date, menţionate, a fost definit în prealabil, un set de cuvinte cheie 

care descriu acest domeniu. 
La interogarea realizată prin utilizarea cuvântului cheie: „green roof”, în data de 28.01.2012, s-au 

obţinut următoarele numere de rezultate: 
 

Tabelul 2.3. Numărul de rezultate obţinute la interogarea după  
cuvântul cheie „green roof” la 28.04.2012 

Cuvânt cheie Science Direct Scopus Wiley ISI 
„green roof” 132 536 52 362 

 
Având în vedere numărul mare de rezultate obţinute, pentru definirea mai precisă a domeniului de 

cercetare au fost definite şi următoarele cuvinte cheie suplimentare: 
 

Tabelul 2.4. Setul de cuvinte cheie utilizate la căutare 
Denumire engleză (key word) Denumire română (cuvinte cheie) 

„heat transfer” „transfer termic” 
„heat flux” „flux termic” 
„energy” „energie” 

„temperature” „temperatură” 
„energy efficiency” „eficienţă energetică” 

„pasive cooling” „răcire pasivă” 
„solar radiation” „radiaţie solară” 

 
Combinaţia de cuvinte cheie, care a fost utilizată pentru selecţia referinţelor, a fost reprezentată de 

„green roof” şi oricare dintre cuvintele cheie prezentate în tabelul anterior. 
Ca exemplu, pentru Scopus, interogarea este definită prin: 

TITLE-ABS-KEY(("green roof") AND ("heat transfer" OR "heatflux" OR "energy" OR "temperature" 
OR "energy efficiency" OR "pasive cooling" OR "solar radiation")) 

Obiectivitatea şi rigurozitatea procedurii de selecţie a articolelor, a fost asigurată şi prin definirea unui 
set de criterii de includere, respectiv excludere, a referinţelor bibliografice, în / din mulţimea de selecţie. 

Asemenea criterii de includere / excludere, au fost definite pentru următoarele câmpuri ale bazelor de 
date interogate: 

- Tip articol (referinţă bibliografică) 
- Tip sursa bibliografică a articolului (referinţei bibliografice) 
- Tematica articol (referinţă bibliografică) 
- Limba publicării articolului (referinţei bibliografice) 
- Anul publicării articolului (referinţei bibliografice). 
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În tabelele 2.5, 2.6 şi 2.7 sunt prezentate criteriile de includere şi excludere a referinţelor în şi din 
mulţimea de selecţie, pentru fiecare bază de date în parte. 
 

Tabelul 2.5. Criteriile de includere şi excludere a referinţelor în şi din  
mulţimea de selecţie, pentru Scopus 

Câmp Criterii includere Criterii excludere 

Tip 
(Document Type) 

Article; Review; 
Article in Press 

Conference Paper*; Letter; Note; Short Survey; 
Conference review*; Editorial; Erratum; Business Article; 

Report; 
Undefined 

Tip sursă 
(Source Type) Journals Conference Proceedings*; Trade Publications; 

Book Series; Reports 

Tematica articol 
(Subject Area) 

„Environmental Science”; 
„Engineering”; „Energy”; „Computer 

Science” 
„Earth and Planetary Science”; „Chemical Engineering”, 

„Biochemistry, Genetics and Molecular Biology” etc. 
* Au fost excluse datorită lipsei accesului la volumele conferinţelor 

 
Tabelul 2.6. Criteriile de includere şi excludere a referinţelor în şi din  

mulţimea de selecţie, pentru Science Direct 
Câmp Criterii includere Criterii excludere 

Tip* 
(Document Type) - - 

Conţinut 
(Content Type) Journals Book 

Tematica articol  
(Subject Area)** 

„Green roof”; „Climate change”, 
„Green building”, „Heat flux”, „Heat 
island”, „Air temperature”, „Energy 

consumption”, „Solar radiation”, 
„Surface temperature”, „Roof”, „Urban 
area”, „Urban greening” , „Urban heat” 

„Ghg emission”, „Life cycle”, „China”, „Ecosystem service”, 
„Hong Kong”, „Procedia engineering” 

* Nu există posibilitatea de a selecta tipul documentului 
** Subject area – Scopus are echivalentul Topic – Science Direct 

 
Tabelul 2.7. Criteriile de includere şi excludere a referinţelor în şi din  

mulţimea de selecţie, pentru ISI 
Câmp Criterii includere Criterii excludere 

Tip 
(Document Type) 

Article; Review; 
 

Art and Literature; Editorial;Patent; Letter; Book; 
Correction; Meeting; Abstract; News; 

Tip sursa 
(Source Type) Journals Conference, Meeting 

Tematica articol  
(Research Area) 

„Engineering”; „Environmental Science 
Ecology”; „Construction Building 

Tehnology”; „Energy fuels”; „Urban 
Studies”; „Thermodynamics”; 

„Meteorology Atmosferic Sciences”; 
„Computer Science” 

„Arhitecture”; „Agriculture”, „Water Resources” etc. 

 
Baza de date Wiley nu oferă posibilitatea unei selecţii a articolelor relevante ca celelalte baze de date 

(Scopus, Science Direct şi ISI). Selecţia articolelor se poate realiza doar manual, respectând criteriile de 
includere/excludere prezentate pentru bazele de date menţionate anterior. 

Au fost incluse numai referinţele publicate în limba engleză şi au fost excluse referinţele publicate în 
orice alte limbi: chineză, germană, japoneză, franceză, etc. 

Au fost incluse referinţele publicate în orice an şi nu a fost exclusă nici o referinţă, după acest criteriu. 
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În urma interogării bazelor de date indicate, după câmpurile de căutare indicate, cu combinaţia 
menţionată de cuvinte şi cu aplicarea criteriilor de includere şi excludere precizate, s-au obţinut 
următoarele numere de referinţe, în mulţimile de selecţie: 
  

Tabelul 2.8. Numărul de rezultate obţinute la interogarea bazelor de date 
cu aplicarea tuturor restricţiilor indicate (la 28.04.2012) 

Science Direct Scopus Wiley ISI 
57 74 - 125 

 
Pentru referinţele bibliografice rezultate în urma aplicării algoritmului de selecţie prezentat, s-au studiat 

rezumatele disponibile şi pentru fiecare referinţă în parte s-a luat decizia dacă aceasta este sau nu 
semnificativă pentru domeniul de cercetare. 

În continuare sunt prezentate două exemple de referinţe bibliografice, care prin interogarea bazei de 
date Scopus, cu aplicarea algoritmului de selecţie prezentat, au fost incluse în mulţimea de selecţie, dar 
numai una a fost păstrată, iar cealaltă a fost exclusă. 
 

Un exemplu de referinţă bibliografică păstrată este prezentat în figura 2.1: 
 

 
Figura 2.1. Exemplu de referinţă bibliografică păstrată 
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Un exemplu de referinţă bibliografică la care s-a renunţat este prezentat în figura 2.2. 
 

 
Figura 2.2. Exemplu de referinţă bibliografică la care s-a renunţat 

 
 

În cazul referinţei bibliografice excluse, se observă că în rezumat apar cuvintele cheie „green roof” şi 
„energy”, însă cuvântul cheie „energy” se referă la energia necesară fabricării materialelor utilizate la 
realizarea acoperişurilor verzi şi nu la impactul energetic al acoperişurilor verzi, asupra clădirii. 

În mod asemănător, au fost excluse din mulţimea de selecţie, referinţe bibliografice cu privire la 
următoarele aspecte: 

- capacitatea acoperişurilor verzi de a reţine şi de a procesa apa pluvială 
- impactul acoperişurilor verzi asupra gradului de poluare 
- impactul acoperişurilor verzi asupra emisiilor cu efect de seră 
- etc. 
În urma studierii rezumatelor, numărul de referinţe bibliografice păstrate, pentru fiecare bază de date, 

este menţionat în tabelul alăturat 
 

Tabelul 2.9. Numărul de referinţe rămase în urma studierii rezumatelor 
(la 28.04.2012) 

Science Direct Scopus Wiley ISI 
32 71 - 45 

 
În urma studierii fiecărui titlurilor articolelor, au fost identificate articole care se regăseau în toate cele 3 

bazele de date. Astfel, după ce s-au confruntat cele 3 liste de lucrări ştiinţifice corespunzătoare celor 3 
baze de date, pentru realizarea sintezei bibliografice s-au luat în considerare articolele care apar o singură 
dată într-o singură bază de date. Articolele ştiinţifice care apar în 2 sau 3 baze de date au fost luate în 
considerare ca făcând parte doar dintr-o singură bază de date. Astfel, din numărul total de 148 articole 
ştiinţifice rezultate în urma aplicării procedurii de selecţie (tabel 2.9), au rămas spre analiza finală a 
conţinutului în vederea realizării sintezei bibliografice un număr de 59 articole ştiinţifice. 
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S-au realizat de asemenea căutări ale contribuţiilor româneşti în baza de date a „Google Scholar” şi pe 
motorul de căutare „Google” atât după cuvintele cheie folosite în procedura de selecţie a articolelor (cele în 
limba engleză), cât şi după traducerea în limba română cuvintelor cheie utilizate în procedura de selecţie a 
articolelor. Rezultatul acestor căutări nu a returnat nici un articol ştiinţific care să prezinte studii realizate în 
România în domeniul cercetării impactului termoenergetic al acoperişurilor verzi asupra clădirilor. 

În concluzie, se menţionează că a fost implementată cu succes, o procedură obiectivă şi riguroasă de 
selecţie a referinţelor bibliografice, cu ajutorul căreia au fost identificate un set de referinţe bibliografice, 
susceptibile să reprezinte o bază de documentare solidă, pentru sintetizarea stadiului actual al cercetărilor, 
la nivel internaţional, în domeniul „impactul termoenergetic al acoperişurilor verzi asupra clădirilor”. 

 

2.2. Elemente de structurare a referinţelor bibliografice  
 
Înaintea studierii propriu-zise a referinţelor bibliografice, a fost realizată o sistematizare a informaţiilor 

referitoare la aceste referinţe, înaintea studierii propriu-zise a acestora, în urma căreia au fost extrase 
diverse informaţii utile pentru domeniul de cercetare studiat şi diverse criterii de clasificare. 

În tabelul 2.10 sunt prezentate revistele în care sunt publicate aceste referinţe: 
 

Tabelul 2.10. Lista revistelor în care sunt publicate referinţele bibliografice selectate 
Titlu revistă Număr referinţe 

Building and Environment 10 
Computer Science 1 

Construction Building Tehnology 3 
Ecological Engineering 5 

Engineering 2 
Energy 7 

Energy fuels 1 
Energy and Buildings 8 

Environmental Science 3 
Environmental Science Ecology 1 

Journal of Environmental Management 2 
Meteorology Atmosferic Sciences 1 

Renewable Energy 1 
Thermodynamics 4 

Urban Forestry & Urban Greening 1 
Urban Studies 9 

TOTAL: 59 
 
Se poate observă că influenţele din punct de vedere termoenergetic a acoperişurilor verzi asupra 

clădirilor reprezintă un interes pentru un număr mare de reviste (16). 
Au fost identificate următoarele universităţi, laboratoare şi centre de cercetare cu rezultate publicate în 

domeniul studiat (tabelul 2.11). 
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Tabelul 2.11. Lista laboratoarelor care au publicat rezultatele cercetărilor în domeniul studiat 

Nr. 
Crt. Denumire laborator Număr 

referinţe 
1 Building Environment and Energy Laboratory (BEEL), State Key Laboratory of Subtropical Building 

Science, South China University of Technology, Wushan, Guangzhou, PR China 1 
2 LEPTIAB, University of La Rochelle, Franţa 1 
3 Mantzakou 2-6, 114 73 Athens, Grecia 2 
4 Department of Energetics, Marche Polytechnic University, Italia 1 

5 Department of Architecture, Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 
Malaezia 1 

6 Welsh School of Architecture, Cardiff University, King Edward VII Avenue, Cardiff, Marea Britanie 2 

7 Department of Landscape Management and Horticultural Technology, Swedish University of 
Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden 1 

8 University of Lund, Department of Water Resources Engineering, Lund, Sweden  

9 Graduate School of Engineering Science and Technology, National Yunlin University of Science 
and Technology, Taiwan 1 

10 Department of Architecture, National Cheng-Kung University, Taiwan 1 
11 Graduate Institute of Rural Planning, National Chung-Hsing University, Taiwan 1 

12 Department of Landscape Architecture and Urban Planning, Texas A&M University, College 
Station, TX 77843, USA 1 

13 Department of Horticultural Sciences, Texas A&M University, 405 HFS Building, TAMU 2133, 
College Station, TX 77843-2133, USA 1 

14 Institute of Ecology, University of Georgia, Athens, GA 30606, USA 1 

15 Warnell School of Forest Resources, 114 Forest Resources, University of Georgia, Athens, GA 
30606, USA 1 

16 Alternative Energy Development Board (AEDB), House No. 1, Main Nazimuddin Road, F-10/4, 
Islamabad, Pakistan 1 

17 Department of Architectural Engineering, Pennsylvania State University, University Park, PA 
16802, USA 2 

18 Kayseri Vocational College, Erciyes University, 38039, Turkey 1 

19 Centre for Evidence-Based Conservation, School of Environment, Natural Resources and 
Geography, Bangor University, UK 1 

20 E-Futures DTC, Department of Engineering Materials, Sir Robert Hadfield Building, Mappin Street, 
Sheffield S1 3JD, UK 1 

21 Department of Civil & Structural Engineering, Sir Frederick Mappin Building, Mappin Street, 
Sheffield S1 3JD, UK 1 

22 Department of Mechanical Engineering, Sir Frederick Mappin Building, Mappin Street, Sheffield S1 
3JD, UK 1 

23 Department of Civil, Environmental and Construction Engineering, University of Central Florida, 
Orlando, FL, USA 1 

24 Graduate School of Engineering Science and Technology, National Yunlin University of Science 
and Technology, Taiwan 1 

25 Department of Architecture, National Cheng-Kung University, Taiwan 1 
26 Graduate Institute of Rural Planning, National Chung-Hsing University, Taiwan 1 

27 Graduate Program in Mechanical Engineering, Federal University of Pernambuco, Av. Acadêmico 
Hélio Ramos, S/N CEP 50.740-530, Recife, PE, Brazil 1 

28 Department of Energetics, Marche Polytechnic University, Via Brecce Bianche 1, Ancona, Italy 1 

29 Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, University of Genova, Via 
Montallegro 1, 16145 Genova, Italy 1 

30 Department of Horticulture, Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA 1 
31 Department of Geography, Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA 1 
32 Department of Mechanical Engineering, Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA 1 
33 LES-GPTE, Université de Lomé, BP 1515 Lomé, Togo 2 

34 Laboratoire de Mathématique et Physique des Systèmes, Groupe de Mécanique Energétique, 
Université de Perpignan via Domitia, France 1 

35 Department of Architectural Engineering, Yonsei University, Seoul 120-749, Republic of Korea 1 
36 Department of Geography, University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China 1 
37 Department of Geography, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong 1 
38 Centre for Energy Studies, Indian Institute of Technology, New Delhi-110016, India 1 
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39 Department of Civil and Environmental Engineering, University of Pittsburgh, USA 2 

40 
Laborato´rio Fotovoltaico, Coordenac¸a˜o do Programa de Po´s-graduac¸a˜o de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ-COPPE/EE, Caixa Postal 68504, Rio de Janeiro, 
21945-970 RJ, Brazil 

1 

41 SOLON AG fu¨r Solartechnik, Schlesische Strasse 27, D-10997 Berlin, Germany 2 

42 Institute for Electrical Energy Systems, Berlin Institute of Technology, Sec. EM 4, Einsteinufer 11, 
D-10587 Berlin, Germany 1 

43 Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada 1 

44 National Research Council, Institute for Research in Construction 1500 Montreal Road, Ottawa, 
Ontario, Canada K1A O6R 1 

45 Center for Earth Observation, Yale University, 21 Sachem Street, New Haven, CT 06511, USA 1 

46 School of Forestry & Environmental Studies, Yale University, 195 Prospect Street, New Haven, CT 
06511, USA 1 

47 Department of Geology and Geophysics, Yale University, P.O. Box 208109, New Haven, CT 
06520-8109, USA 1 

48 Biology Department, York University, 4700 Keele St., Toronto, ON M3J 1P3, Canada 1 
49 Biology Department, Saint Mary’s University, 923 Robie St., Halifax, NS B3H 3C3, Canada 1 

50 Group Building Environmental Studies, Department of Applied Physics, National Kapodistria 
University of Athens, Greece 1 

51 Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, Nagoya 464-8601, Japan 1 

52 State Key Laboratory of Earth Surface Processes and Resource Ecology, Beijing Normal 
University, Beijing 100875, China 1 

53 Nagoya Institute of Technology, Nagoya 466-8555, Japan 1 

54 Groupe Informatique et Systemes Energetiques, Ecole Nationale de Ponts et Chaussees, Cite 
Descartes – Champs sur Marne, Marne la Vallee Cedex, France 1 

 
Se observă că există multe laboratoare, în diferite ţări, în care se studiază probleme energetice legate 

de acoperişurile verzi (tabel 2.11). 
Primele cercetări în domeniu (cele mai vechi referinţe bibliografice) sunt prezentate în tabelul 2.12. 
 

Tabelul 2.12. Cele mai vechi referinţe bibliografice  
Nr. Articol ştiinţific Anul publicării 
1 Kralli, M.N. et al. 1996 
2 Palomo Del Barrio, E. 1998 
3 Del Barrio, E.P. 1998 
4 Niachou, A. et al. 2001 
5 Boivin, M.-A. et al. 2001 
6 Singleton, P., 2004 
7 Sherman, R. 2004 
8 Kumar, R., Kaushik, S.C. 2005 
9 Lazzarin, R.M. et al. 2005 
10 Sonne, J. 2006 

 
Se observă că primele cercetări remarcate în literatura de apecialitate referitoare la influenţele 

energetice ale acoperişurilor verzi asupra clădirilor datează din anul 1996. Cercetările în acest domeniu 
sunt relativ recente. 
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Cele mai relevante referinţe bibliografice sunt prezentate în tabelul 2.13. 
 

Tabelul 2.13. Cele mai relevante referinţe bibliografice identificate în SCOPUS, SCIENCE DIRECT şi ISI 
Nr. SCOPUS SCIENCE DIRECT ISI 
1 He, H., Jim, C.Y., 2010 Jim, C.Y., Tsang, S.W., 2011 Jim C. Y., Peng, L.L.H., 2012 
2 Ouldboukhitine, S.-E. et al., 2011 Alexandri, E., Jones, P., 2008 Sailor D. J., 2008 
3 Jim, C.Y., Tsang, S.W., 2011 Castleton, H.F. et al., 2012 Spala A. et al., 2008 
4 Alexandri, E., Jones, P., 2007 Getter, K.L. et al., 2011 Jim C. Y., He H., 2010 
5 Susca, T. et al., 2011 Jim, C.Y., Peng, L.L.H., 2012 Fioretti R. et al., 2010 
6 Niachou, A. et al., 2001 Tsang, S.W., Jim, C.Y., 2011 Sfakianaki, A. et al., 2009 
7 Jim, C.Y., Tsang, S.W., 2011 Ouldboukhitine, S.-E. et al., 2011 Ayata, T. et al., 2011 
8 Jim, C.Y., He, H., 2011 Kotsiris, G. et al., 2012 Jim C. Y., Tsang S. W., 2011 
9 Ayata, T. et al., 2011 Feng, C. et al., 2010 Liu T. C. et al., 2012 
10 Jim, C.Y., Peng, L.L.H., 2012 Kumar, R., Kaushik, S.C., 2005 Takebayashi, H., Moriyama, M., 2007 

 
Cele mai citate referinţe bibliografice sunt prezentate în tabelul 2.14. 

 
Tabelul 2.14. Cele mai citate referinţe bibliografice 

Numar citari Nr. Articol ştiinţific Scopus ISI 
1 Niachou, A. et al., 2001 94 78 
2 Oberndorfer, E. et al., 2007 69 - 
3 Palomo Del Barrio, E., 2007 67 - 
4 Takebayashi, H., Moriyama, M., 2007 59 59 
5 Alexandri, E., Jones, P.,  2008 49 - 
6 Kumar, R., Kaushik, S.C., 2005 46 39 
7 Lazzarin, R.M. et al., 2005 44 - 
8 Sailor D. J., 2008 - 32 
9 Saiz, S. et al., 2008 30 - 
10 Boivin, M.-A. et al., 2001 30 - 

 
Clasificarea lucrărilor după numărul de citări, scoate în evidenţă o serie de lucrări de referinţă (tabel 

2.14) care studiază influenţele energetice ale acoperişurilor verzi asupra clădirilor. 
Cele mai noi referinţe bibliografice sunt prezentate în tabelul 2.15. 

 
Tabelul 2.15. Cele mai noi referinţe bibliografice 

Nr. Articol ştiinţific Anul publicării 
1 Jaffal, I. et al. 2012 
2 Ouldboukhitine, S.-E. et al., 2012 
3 Issa, J. et al. 2012 
4 Sailor, D.J. et al. 2012 
5 Liu, T.-C. et al. 2012 
6 Tabares-Velasco, P.C., Srebric, J., 2012 
7 Mackey, C.W. et al. 2012 
8 Hodo-Abalo, S. et al. 2012 
9 Pandey, S. et al. 2012 
10 Jim, C.Y., Peng, L.L.H. 2012 
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În ultimul an au fost publicate un număr mare de articole ştiinţifice care prezintă cercetări cu privire la 
influenţele energetice ale acoperişurilor verzi asupra clădirilor, fapt care subliniază interesul deosebit 
pentru acest domeniu în ultimi ani la nivel internaţional. 

 

2.3. Consideraţii privind locaţiile în care au fost realizate cercetări anterioare 
 
În cadrul articolelor ştiinţifice analizate, s-a urmărit prezentarea cadrului geografic în care au fost 

derulate experimentele. Astfel, prezentarea cadrului geografic a cuprins poziţia geografică (coordonate sau 
denumirea localităţii), parametrii meteorologici specifici zonei (temperatură, cantitate de precipitaţii, viteză 
vânt etc.). 

În tabelul 2.16 sunt prezentate locaţiile în care s-au desfăşurat studii privind impactul acoperişurilor 
verzi asupra clădirilor din punct de vedere termoenergetic. 

 
Tabel 2.16. Locaţii în care s-au desfăşurat studii din punct de vedere termoenergetic asupra acoperişurilor verzi  

Locaţie Articol ştiinţific 
Yamuna Nagar (India) (Kumar, R., Kaushik, S.C., 2005) 

Atena (Grecia) (Santamouris, M. et al., 2007; Spala, A. et al., 2008) 
Loutraki (Grecia) (Niachou, A. et al., 2001) 
Kobe (Japonia) (Takebayashi, H., Moriyama, M., 2007) 

Hong Kong (China) (Jim, C.Y., He, H., 2010; Tsang, S.W., Jim, C.Y., 2011) 
Pittsburgh (Statele Unite ale Americii) (Kosareo, L., Ries, R., 2007) 

Texas (Statele Unite ale Americii) (Simmons, M.T. et al., 2008) 
Florianopólis (Brazilia) (Parizotto, S., Lamberts, R, 2011) 

Ottawa (Canada) Liu, K.K.Y., 2002 
Ngoya City (Japonia) Onishi, A. et al., 2010 

New York (SUA) Susca, T. et al., 2011 
Penang (Malaezia) Ismail, A. et al., 2011 

 
Acoperişurile verzi pe care s-au realizat cercetări au fost amplasate pe clădiri a căror destinaţie este 

diferită. Astfel, câteva din locaţiile identificate sunt prezentate în tabelul 2.17. 
 

Tabel 2.17. Locaţiile în care s-au desfăşurat experimentele 

Localitate (Ţară) Tip clădire Suprafaţa 
acoperişului Articol ştiinţific 

Ottawa (Canada) clădire experimentală 72 m2 Liu, K.K.Y., 2002 
Ngoya City (Japonia) parcare supra-terană - Onishi, A. et al., 2010 

New York (SUA) clădire birouri 1000 m2 Susca, T. et al., 2011 
Hong Kong (China) clădire Universitate 192 m2 Jim, C.Y., 2011 
Penang (Malaezia) clădire campus universitar 8.32 m2 Ismail, A. et al., 2011 

 
Pe durata experimentului desfăşurat în Atena (Grecia) (Santamouris, M. et al., 2007), temperatura 

medie a aerului din exterior s-a situat în jurul valorii de 20°C, măsurătorile efective ale temperaturilor 
prezentând valori cuprinse în intervalul 7° - 30°C. Umiditatea medie a aerului măsurată în exterior se 
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situează în jurul valorii de 30%. Măsurătorile umidităţii aerului realizate pe durata experimentului se 
încadrează în domeniul 10% - 100%. 

Prezentarea coordonatelor geografice în cadrul lucrărilor (Simmons, M.T. et al., 2008; Parizotto, S., 
Lamberts, R, 2011; Acrhibold, O.W., Wagner, L., 2007), reprezintă un detaliu suplimentar furnizat de autori 
în vederea identificării cu mai multă uşurinţă a locaţiei în care s-a desfăşurat experimentul şi a 
caracteristicilor principale ale climei din zona respectivă (ex. temperatura medie a aerului, cantitate 
precipitaţii etc.).  

Pe lângă coordonatele geografice, în lucrarea (Simmons, M.T. et al., 2008) este specificată şi 
altitudinea locaţiei în care s-a amplasat experimentul (247 m) cantitatea medie anuală de precipitaţii (810 
mm). 

Prezentarea cadrului geografic în care s-a desfăşurat experimentul propus în lucrarea (Parizotto, S., 
Lamberts, R, 2011), prezintă temperaturile medii anuale (20.4°C), pe timp de iarnă (15 – 18°C) şi pe timp 
de vară (24 – 26°C); pe lângă valorile medii, mai sunt prezentate şi minimele şi maximele temperaturii 
aerului din zona respectivă, (2°C, respectiv 36.4°C). Este prezentată de asemenea şi umiditatea relativă a 
aerului din exterior (83%). 

Descrierea construcţiei pe care a fost amplasat acoperişul verde este realizată în majoritatea lucrărilor 
ştiinţifice studiate. Detaliile constructive ale clădirilor specificate în cadrul lucrărilor se referă la tipul de 
acoperiş al clădirii analizate (metalic, ceramic, clasic – beton) (Parizotto, S., Lamberts, R, 2011; Spala, A. 
et al., 2008), la gradul de reflexie al suprafeţei acoperişului (Filho, J.P.B. et al., 2008; Simmons, M.T. et al., 
2008; Castelton, H.F. et al., 2010), la proprietăţile termice ale materialelor din care este realizată clădirea 
(Santamouris, M. et al. 2007; Parizotto, S., Lamberts, R, 2011). 

Majoritatea acoperişurilor verzi prezentate în cadrul lucrărilor ştiinţifice studiate sunt amplasate pe 
clădirile publice situate în mediul urban (Wilimas, N.S.G. et al., 2010; Berndtsson, J.C. et al., 2006; Liu, K., 
Minor, J., 2005). Există însă lucrări ştiinţifice în care s-au realizat măsurători pe „standuri experimentale” 
amplasate în cadrul unui laborator (Ayata, T. et al., 2011) sau amplasate în cadrul unor universităţi, în aer 
liber (Getter, K.L. et al., 2007; Getter, K.L. et al., 2009). Laboratoarele în care au avut loc experimente au 
fost prezentate anterior, în cadrul procedurii de selecţie a articolelor. 
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2.4. Aparatura utilizată pentru măsurarea parametrilor studiaţi 
 
În cadrul experimentelor descrise în literatura de specialitate analizată, pentru măsurarea anumitor 

parametrii s-au utilizat senzori şi dispozitive de diferite tipuri şi modele. Modelele senzorilor şi dispozitivelor 
utilizate în cadrul experimentelor sunt prezentate sintetic în tabelul 2.18. 

 
Tabel 2.18. Senzorii, dispozitivele şi aparatele utilizate în cadrul experimentelor 

Parametru 
măsurat 

Denumire senzor/ 
dispozitiv 

Model senzor/ 
dispozitiv Furnizor Articol ştiinţific 

Termocuplu   (Liu, K., Minor, J., 2005; Getter, K.L. et al., 2009) 
Termocuplu 600-1040, tip T Barnant (Archibold, O.W., Wagner, L., 2007) 

Cameră termo-viziune   (Kosareo,L.M.,2002; Santamouris, M. et al., 2007; 
Niachou, A. Et al.,2001; Spala, A. et al, 2008) 

Termometru digital OS-630 Omega Model (Archibold, O.W., Wagner, L., 2007) 

Temperatura 

Termorezistenţă PT100, RTD100  (Fioretti, R. et al., 2010) 
Umiditate sol Senzor umiditate sol ML2x Delta-T Devices (Getter, K.L. et al., 2009) 

Piranometru LI200X-L LI-COR (Getter, K.L. et al., 2009) 
Piranometru CM6B Kipp&Zonen (Fioretti, R. et al., 2010) Intensitate radiaţie 

solară Piranometru C300R LSI LASTEM (Fioretti, R. et al., 2010) 
Flux de căldură Senzor flux termic   (Liu, K., Minor, J., 2005; Lazarin, R.M. et al., 2005) 

 
Tabelul 2.18 prezintă o varietate de senzori şi dispozitive de măsură a parametrilor consideraţi de 

interes în cadrul experimentelor prezentate în literatura de specialitate. Senzorii prezentaţi în tabel sunt 
ataşaţi unor sisteme de achiziţie de date (Fioretti, R. et al., 2010; Getter, K.L. et al., 2007), cu ajutorul 
cărora datele măsurate sunt înregistrate pe PC. De menţionat este faptul că pentru monitorizarea 
parametrilor climatici din anumite zone geografice s-au utilizat staţii meteorologice (Getter, K.L. et al., 2009; 
Liu, K., Minor, J., 2005; Fioretti, R. et al., 2010). Valorile coeficientului de reflexie a luminii (albedo) sunt 
adoptate din literatura de specialitate. 

 

2.5. Influenţa acoperişurilor verzi asupra parametrilor termoenergetici 
 
Sinteza bibliografică, privind influenţele acoperişurilor verzi asupra clădirilor din punct de vedere 

termoenergetic, prezintă: 
- parametrii care definesc domeniul; 
- metodologiile de cercetare prezentate în referinţe; 
- rezultatele prezentate în referinţe; 
- discuţiile realizate pe baza rezultatelor obţinute în urma experimentelor prezentate în referinţe; 
- concluziile prezentate în cadrul referinţelor. 
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În urma studierii literaturii de specialitate din domeniul acoperişurilor verzi, au fost identificaţi 5 
parametrii influenţaţi de prezenţa acoperişurilor verzi pe acoperişul clădirilor. Aceşti parametrii influenţează 
în mod direct activitatea termoenergetică a clădirilor. Parametrii identificaţi sunt: 

- Temperatura exterioară a aerului atât din vecinătatea acoperişului, cât şi din mediul ambiant urban; 
- Temperatura aerului din interiorul clădirilor; 
- Temperatura suprafeţei exterioare a acoperişului clădirii; 
- Fluxul de căldură transferat prin acoperişul sau pereţii clădirii; 
- Valoarea coeficientului albedo a acoperişului clădirii. 

În tabelul 2.19 sunt prezentaţi atât parametrii termoenergetici influenţaţi de prezenţa acoperişurilor 
verzi cât şi alţi parametrii luaţi în considerare în studiile prezentate în cadrul fiecărui articol ştiinţific din lista 
bibliografică studiată. S-a marcat cu „●” fiecare parametru analizat în cadrul unui articol ştiinţific studiat. 
Aceşti parametri sunt relevanţi în cadrul studiului influenţelor energetice ale acoperişurilor verzi asupra 
clădirilor. Cu „∆” au fost marcaţi alţi 3 parametrii care influenţează, alături de acoperişurile verzi, cei 6 
parametrii de interes pentru prezenta cercetare. Influenţele acestor 3 parametrii vor fi prezentate în cadrul 
cu parametrii de interes. 

 
Tabel 2.19. Parametrii identificaţi în literatura de specialitate: 

1. Temperatura exterioară a aerului; 2. Temperatura aerului din interiorul clădirilor;  
3. Temperatura suprafeţei exterioare a acoperişului clădirii; 4. Fluxul de căldură transferat prin acoperişul clădirii;  

5. Valoarea coeficientului albedo al acoperişului clădirii; 6 – Consumul de energie a sistemelor de climatizare;  
7 – Intensitatea radiaţiei solare; 8 – Umiditatea solului; 9 – Temperatura solului. 

Parametrii influenţaţi de prezenţa acoperişurilor 
verzi 

Alţi parametrii 
identificaţi Articole ştiinţifice 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ahmad, I., 2010  ●     ∆   

Alexandri, E., Jones, P., 2007 ●   ●   ∆ ∆  
Alexandri, E., Jones, P., 2008 ●   ●   ∆ ∆  

Ayata, T. et al., 2011 ●   ●   ∆   
Berndtsson, J.C. et al., 2006 ●         

Bin Ahmed, H., Rashid, R., 2009  ● ●    ∆   
Bowler, D.E. et al., 2010 ●         

Castleton, H.F. et al, 2010 ● ●  ● ●   ∆  
Chang N-B et al., 2011    ●      
Chang P-c et al., 2008    ● ●     

De Brito Filho, J.P. et al., 2011   ●       
Dvorak, B., Volder, A., 2010 ●         
Dvorak, B., Volder, A., 2012   ●       

Feng, C. et al., 2010    ●      
Filho, J.P.B. et al., 2011    ●      
Fioretti, R. et al., 2010   ● ●      
Getter, K.L. et al. 2011    ●      

Getter, K.L., Rowe, B.D., 2006 ●         
Getter, K.L. et al., 2007 ●         

Hodo-Abalo, S. et al., 2012 ●   ●      
Hong, T. et al., 2012    ●      
Ismail, A. et al, 2011 ● ●        
Jaffal, I. et al, 2012    ●  ●    

Jim, C.Y., 2011 ●         
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Jim, C.Y., Tsang, S.W.. 2011 ●  ● ●      
Jim, C.Y., He, H., 2010     ●    ∆ 

Jim, C.Y., Tsang, S.W., 2011    ●      
Kumar, R., Kaushik, S.C., 2005  ●        

Kosareo, L.M., 2007   ●       
Krauter, S. et al., 1999 ●         

Kumar, R., Kaushik, S.C., 2005  ●    ●    
Lanham, J. K., 2007   ●       

Lazzarin, R.M. et al., 2005    ●      
Liu, K., Baskaran, B., 2003   ●       

Liu, K.K.Y., 2002 ●         
Mackey, C.W. et al., 2012 ●         

Maclvor, J.S., Lundhom, J., 2011     ●     
Niachou, A. Et al., 2001 ● ●   ●     
Oberndorfer, E., 2007 ●         
Onishi, A. et al., 2010 ●         

Palomo del Bario, E., 1998    ●      
Parizotto, S., Lamberts, R., 2011   ● ●      

Pearlmutter, D., Rossenfeld, S., 2008   ●       
Porsche and Kohler, 2003  ●   ●     

Rajasekar, U., Wen, Q., 2009 ●         
Ray, S.D., 2010    ●      

Rowe, D.B., 2010 ●  ●       
Sailor, D.J., 2008    ●      

Santamouris, M. et al., 2007    ●  ●    
Simmons, M.T. et al., 2008  ● ● ●      

Spala, A. et al.,2008    ●  ●    
Suehrcke, H. Et al, 2008    ● ●     

Susca, T. et al., 2011 ●  ● ● ● ● ∆  ∆ 
Tabares-Velasco, P.C., Srebic, J., 

2012    ●      

Tsang, S.W., Jim, C.Y., 2011    ●      
Takebayashi, H., Moriyama, M., 2007    ● ●     

Wong, N.H et al., 2003a    ●  ●    
Wong, N.H et al., 2003b    ●      
Zhao, Y.K. et al., 2012    ●      

 
În cadrul tabelului 2.19 au fost prezentaţi atât parametrii influenţaţi de prezenţa acoperişurilor verzi cât 

şi alţi parametrii luaţi în considerare în cadrul cercetărilor prezentate în articolele ştiinţifice analizate. Din 
studiul literaturii de specialitate s-a observat că parametrii influenţaţi de prezenţa acoperişurilor verzi sunt 
influenţaţi şi de intensitatea radiaţiei solare, umiditatea solului şi temperatura solului. Astfel, parametrii 
influenţaţi de prezenţa acoperişurilor verzi vor fi analizaţi pe larg în capitolele următoare împreună cu 
ceilalţi 3 parametrii identificaţi în literatura de specialitate. 
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2.5.1. Influenţa acoperişurilor verzi asupra temperaturii aerului din exteriorul clădirii 
 
Temperatura este un parametru fizic ce caracterizează starea termică a unui corp sau mediu 

(Mădărăşan, T., 1998). Unitatea de măsură în sistem internaţional al temperaturii este Kelvin (K). 
În vederea realizării unei sinteze bibliografice privind efectele acoperişurilor verzi asupra temperaturii 

exterioare a aerului, au fost identificate două tipuri de articole ştiinţifice, care prezintă cercetări teoretice, şi 
cercetări aplicate. 

În cele ce urmează se prezintă sinteza bibliografică în ceea ce priveşte efectele acoperişurilor verzi 
asupra temperaturii exterioare a aerului, având ca sursă de documentare ambele tipuri de articole (atât 
cele care prezintă sinteze bibliografice, cât şi cele care prezintă cercetări originale). 

 

Metodologiile de cercetare 
 
Cercetările de ordin teoretic sunt cele care prezintă sinteze bibliografice dintr-un anumit domeniu, în 

particular „acoperişuri verzi”. Astfel, au fost identificate articole ştiinţifice care prezintă rezultate cu privire la 
efectele acoperişurilor verzi asupra mai multor parametrii, (Oberndorfer, E. et al., 2007; Dvorak, B., Volder, 
A., 2010). În aceste articole se prezintă, într-un mod organizat, rezultatele, discuţiile şi concluziile 
prezentate în lucrările ştiinţifice luate în considerare pentru studiul respectiv. 

Literatura de specialitate prezintă cercetări aplicative; mai exact, în literatura de specialitate există 
articole ştiinţifice care prezintă experimente realizate în vederea observării şi analizării efectelor 
acoperişurilor verzi asupra unor diverşi parametri (Alexandri, E., Jones, P., 2007; Alexandri, E., Jones, P., 
2008; Berndtsson, J.C. et al., 2006; Castleton, H.F. et al, 2010; Krauter, S. et al., 1999; Liu, K.K.Y., 2002; 
Jim, C.Y., 2011). În cadrul acestor articole sunt prezentate descrierile experimentelor derulate, rezultatele 
obţinute, discuţiile şi concluziile rezultate în urma analizelor realizate pe rezultatele obţinute. 

Experimentele prezentate în cadrul lucrărilor ştiinţifice analizate au propus transformarea acoperişului 
clasic al unor clădiri (parţial sau total) în acoperiş verde şi analizarea, sub diferite forme, a efectelor 
acestuia asupra temperaturii aerului din mediul urban. Pentru monitorizarea temperaturilor aerului din 
cadrul studiului  prezentat în lucrarea (Susca, T. Et al., 2011), s-au utilizat staţii meteorologice situate în 
apropierea locaţiilor monitorizate. 
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Rezultate şi discuţii 
 
În mediile urbane tendinţa este de a înlocui spaţiile verzi cu suprafeţe negre şi impermeabile (ex. asfalt, 

izolaţii acoperişuri) (Oberndorfer, E., 2007; Susca, T. et al., 2011). Mare parte din suprafaţa mediilor 
urbane este acoperită de clădiri, străzi şi alte suprafeţe pavate (Tsang, S.W, Jim, C.Y., 2011). Suprafaţa 
acoperişurilor dintr-o zonă urbană este estimată la aproximativ 20-25% din suprafaţa totală a sa (Susca, T. 
et al., 2011). În condiţiile în care suprafaţa acoperişurilor clădirilor, străzilor şi a suprafeţelor pavate au un 
coeficient redus de reflexie a razelor solare temperatura aerului prezintă o tendinţă de creştere, fiind astfel 
posibilă asocierea zonelor urbane cu termenul de „insulă urbană încălzită” (eng. „urban heat island”) 
(Oberndorfer, E., 2007; Berndtsson, J.C. et al., 2006; Castleton, H.F. et al, 2010; Onishi, A. et al., 2010; 
Niachou, A. Et al.,2001; Rajasekar, U., Wen, Q., 2009). 

S-a observat că între temperatura din mediul urban şi temperatura din zonele periferice şi rurale există 
diferenţe. În literatura de specialitate au fost identificate câteva referiri cu privire la acest aspect, acestea 
fiind prezentate în tabelul 2.20. 

 
Tabel 2.20. Diferenţe de temperatură între mediul urban şi mediu extra-urban/ rural 

Articol ştiinţific Tu – Ts/r 

Getter, K.L, Rowe, B.D., 2006 5.6 – 9°C 
Onishi, A. et al., 2010 5°C 
Susca, T. et al., 2011 2.5°C 

Rowe, D.B., 2010 5.5°C 
Tu – temperatura în mediul urban; Ts/r – temperatura în mediul suburban/ rural 

 
Temperaturile de pe suprafeţele exterioare serveşte la calculul fluxului termic transferat prin acoperişul 

clădirii. De menţionat faptul că, atât fluxul de căldură transferat prin acoperişul clădirii (fie el verde, alb sau 
negru), cât şi coeficientul de reflexie al razelor solare (albedo) sunt doi parametrii care afectează în mod 
direct temperatura aerului din mediul urban. 

În articolele studiate, influenţele acoperişurilor verzi asupra temperaturii exterioare a aerului au fost 
puse în evidenţă prin intermediul datelor obţinute în mod experimental. 

În cadrul lucrării (Susca, T. Et al., 2011), s-a realizat o comparaţie între două seturi de date provenite 
de la staţiile meteo amplasate în două locaţii diferite, una din cele două staţii fiind amplasată într-o zonă cu 
multă vegetaţie, iar cealaltă într-un mediu fără vegetaţie (o zonă cu multe clădiri). Temperaturile aerului 
înregistrate în zona cu multă vegetaţie se păstrează în majoritatea cazurilor sub valorile înregistrate în 
zona fără vegetaţie. Aceasta se poate explica prin apariţia evapotranspiraţiei şi umbririi suprafeţelor 
terestre în cazul zonei cu vegetaţie, fenomene care dispar odată cu apariţia suprafeţelor dure neacoperite 
de vegetaţie (ex asfalt, beton).  
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S-a observat de asemenea că diferenţele de temperatură înregistrate între cele două zone sunt mai 
mari în timpul nopţii decât în timpul zilei, datorită efectului de canion ce apare în mediul urban şi care nu 
permite acumularea căldurii în timpul zilei. 

Diferenţele de temperatură, calculate atât în timpul zilei, cât şi în timpul nopţii, între cele două locaţii 
alese pentru comparaţie, au scos în evidenţă faptul că, iarna temperatura în mediul urban, în zonele cu mai 
puţină vegetaţie şi mai multe construcţii şi suprafeţe dure, temperatura aerului este cu 1.5°C mai mare 
decât în zonele în care predomină vegetaţia (Susca, T. Et al., 2011). 

Majoritatea studiilor prezentate anterior (Krauter, S. Et al, 1999; Castleton, H.F. et al, 2010; Susca, T. 
Et al., 2011; Bowler, D.E. et al., 2010; Jim, C.Y., 2011), susţin faptul că temperatura aerului la nivelul 
vegetaţiei este mai mică decât la nivelul suprafeţelor dure (beton, asfalt). 

Din analiza rezultatelor prezentate anterior se poate observa faptul că efectele prezenţei vegetaţiei 
asupra temperaturii aerului dintr-o anumită zonă se resimt în cea mai mare parte pe timp de vară, deoarece 
activitatea biologică a plantelor încetează pe timpul de iernii (Susca, T. Et al., 2011). 

Întrucât intensitatea radiaţiei solare măsurată în cele două zone de interes a fost aceeaşi, iar viteza 
scăzută a vântului nu era capabilă să producă modificări ale temperaturii aerului, diferenţa de temperatură 
remarcată între două zone a fost pusă pe seama fenomenului denumit evapotranspiraţie. În acest fel se 
subliniază legătura strânsă între prezenţa vegetaţiei şi temperatura aerului (Susca, T. Et al., 2011). 

 

Concluzii 
 
În urma studierii literaturii de specialitate, se poate afirma faptul că un acoperiş verde este capabil să 

contribuie la reducerea temperaturii aerului din mediul urban. S-a observat că simpla prezenţă a vegetaţiei 
într-un mediu urban poate conduce la scăderea temperaturii mediului ambiant, întrucât vegetaţia este 
capabila sa îşi autoregleze temperatura (evapotranspiraţie). De asemenea, înlocuirea suprafeţelor dure, de 
culoare închisă, care nu fac altceva decât să absoarbă o mare parte în radiaţia solară şi să elibereze în 
mediu ambiant o cantitate mare de căldură, cu un strat de vegetaţie conduce la scăderea temperaturii 
mediului ambiant. 
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2.5.2. Influenţa acoperişurilor verzi asupra temperaturii aerului din interiorul clădirii 
 

Temperatura aerului din interiorul clădirilor este un parametru important în vederea realizării unui climat 
confortabil în interiorul clădirilor. Climatul din interiorul clădirilor este întreţinut pe timp de vară cu sisteme 
de răcire a aerului şi pe timp de vară cu sisteme de încălzire. 

Pentru ca mediul exterior să aibă o influenţă cât mai mică asupra temperaturii interioare a aerului, s-au 
dezvoltat o serie de tehnologii care să conducă la îndeplinirea acestui obiectiv, spre exemplu apariţia 
materialelor cu conductivitate termică redusă sau apariţia barierelor termice (ex: acoperişuri verzi). 

Acoperişul clădirilor reprezintă elementul clădirilor prin care pierderile de căldură sunt mai mari decât 
prin restul elementelor clădirilor. Acest fapt are loc datorită densităţii mai mici a aerului cald 
(http://www.engineeringtoolbox.com/air-properties-d_156.html, 22.10.2011). 

 
Tabel 2.21. Locaţiile în care s-au desfăşurat experimentele 

Localitate (Ţară) Tip clădire Articol ştiinţific 

Malaezia  Clădire rezidenţială Bin Ahmed, H., Rashid, R., 
2009; Ismail, A. et al., 2011 

India Clădire rezidenţială Kumar, R., Kaushik, S.C., 2005 
Grecia Hotel Niachou, A. et al., 2001 

SUA Platforme 
experimentale Simmons, M.T. et al., 2008 

 

Metodologii de cercetare 
 
În cadrul articolelor analizate în vederea stabilirii influenţelor asupra temperaturii aerului din interiorul 

clădirilor sunt prezentate cercetări aplicative (Bin Ahmed, H., Rashid, R., 2009; Castleton, H.F. et al, 2010; 
Kumar, R., Kaushik, S.C., 2005; Niachou, A. et al., 2001; Simmons, M.T. et al., 2008). 

Experimentele prezentate în cadrul lucrărilor ştiinţifice analizate au propus transformarea acoperişului 
clasic al unor clădiri (parţial sau total) în acoperiş verde şi analizarea, sub diferite forme, a efectelor 
acestuia asupra temperaturii aerului din interiorul clădirii. 
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Rezultate şi discuţii 
 

În urma măsurătorilor realizate în cadrul experimentului descris în lucrarea (Bin Ahmed, H., Rashid, R., 
2009) s-a observat că temperatura aerului din interiorul clădirii a fost redusă în medie cu 2.4°C. Fluctuaţiile 
temperaturii aerului urmează un şablon; astfel între orele 13:30 şi 15:30 s-a constatat cea mai mare 
reducere a temperaturii aerului din interiorul clădirii. 

Analizând graficele prezentate în cadrul lucrării (Castleton, H.F. et al, 2010; Kumar, R., Kaushik, S.C., 
2005), în care sunt reprezentate temperaturile măsurate în diferite puncte, se poate observa uşor că 
variaţia temperaturii aerului din interiorul clădirii prezintă o creştere întârziată datorită barierei termice 
creată de acoperişul verde. 

Diferenţa dintre temperatura exterioară şi cea interioară a unei clădiri poate fi considerabilă pe timpul 
verii când acoperişul clădiri este acoperit cu vegetaţie (Ahmad, I., 2010; Simmons, M.T. et al., 2008; 
Kumar, R., Kaushik, S.C., 2005; Niachou, A. et al., 2001). 

Efectul acoperişului verde asupra temperaturii aerului din interiorul clădirii este prezentat şi în cadrul 
lucrării (Kumar, R., Kaushik, S.C., 2005). Acoperişul verde amplasat pe o clădire din localitatea Yamuna 
Nagar, statul Haryana din India (nu se prezintă alte detalii cu privire la experiment), a ajutat la scăderea  
temperaturii aerului din clădire. Important de menţionat este faptul că reducerea temperaturii urmează o 
anumită tendinţă, şi anume reducerea maximă sesizată a fost între orele 12:00 şi 15:00, iar reducerea 
minimă în timpul nopţii. 

Analiza din punct de vedere termic scoate în evidenţă faptul că temperatura interioară a aerului a fost 
mai mică în cazul utilizării acoperişului verde, comparativ cu celelalte două tipuri de acoperiş monitorizate 
în cadrul studiului prezentat în lucrarea (Simmons, M.T. et al., 2008). 

În urma experimentelor, s-a observat că în clădirea cu acoperiş verde temperatura aerului a depăşit 
30°C în 5% din întreg setul de date (2325 valori), comparativ cu clădirea cu acoperiş clasic unde 
temperatura aerului din interior a depăşit 30°C într-o proporţie mai mare, respectiv 18%. Datele 
experimentale pentru cele două clădiri au fost obţinute în aceeaşi perioadă (30.06 – 17.08.2008) (Niachou, 
A. et al., 2001). 

Diferenţele remarcate între temperaturile aerului din interiorul clădirii cu acoperiş verde/clasic şi 
exteriorul clădirii sunt prezentate în tabelul 2.22. În cadrul aceluiaşi tabel sunt prezentate şi variaţia 
temperaturii aerului în clădirile cu şi fără acoperiş verde. 
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Tabel 2.22. Rezultate prezentate în cadrul lucrărilor ştiinţifice studiate 

max{Text – Tint} 
[°C] 

ΔTint 
[°C] Lucrare ştiinţifică 

acoperiş verde acoperiş clasic acoperiş verde acoperiş clasic 
Tiac – Tiav 

[°C] 

Kumar, R., Kaushik, S.C., 
2005   7.2  3.3 

Niachou, A. et al., 2001   4 7 1 – 3 
Bin Ahmed, H., Rashid, 

R., 2009 4.4 2.8 5   

Simmons, M.T. et al., 
2008     18 

Ismail, A. et al., 2011     0.21 – 1.73 
max {Text – Tint} – diferenţa maximă dintre temperatura aerului din interiorul clădirii şi cea din exteriorul clădirii  
înregistrată în decursul unei zile; ΔTint – diferenţa dintre valoarea maximă şi cea minimă a temperaturii aerului  

din interiorul clădirii, valorile temperaturilor fiind măsurate în decursul unei zile în decursul unei zile; 
Tiac/iav – temperatura aerului din interiorul clădiri/camerei cu acoperiş clasic/ verde;  

 
 
Analizând valorile prezentate în cadrul tabelului 2.22 se poate observa că acoperişurile verzi pot 

influenţa semnificativ temperatura aerului din interiorul clădirilor, cu până la 18°C comparativ cu 
temperatura din interiorul unei clădiri cu un acoperiş clasic. 

Un strat de acoperiş verde cu o grosime de 10 cm se comportă la fel cu un strat de 5 cm de izolaţie 
normală compusă dintr-un material sintetic (Porsche and Kohler, 2003). 

 

Concluzii 
 
Prin aplicarea unui strat de izolaţie la nivelul acoperişului clădirii, fluctuaţiile temperaturii aerului din  

interiorul clădirii ar fi diminuate (Ahmad, I., 2010). Se poate considera ca acoperişul verde reprezintă un 
strat de izolaţie aplicat pe acoperişul clădirii (Castleton, H.F. et al, 2010; Porsche and Kohler, 2003). 

Pentru păstrarea unui climat confortabil în interiorul clădirii, acoperişul trebuie să aibă o inerţie termică 

de cel puţin 6 ore şi o conductivitate termică mai mică de 0.48 ][ 2−⋅mW  (Ahmad, I., 2010). 

Din rezultatele prezentate anterior se poate constata că un acoperiş verde poate conduce la scăderea 
temperaturii aerului din interiorul unei clădiri. Un acoperiş verde poate reduce temperatura aerului cu până 
la 4 – 5°C conform (Bin Ahmed, H., Rashid, R., 2009). 
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2.5.3. Influenţa acoperişurilor verzi asupra temperaturii suprafeţei exterioare a acoperişului 
clasic 

 
Temperatura suprafeţei exterioare a acoperişului clădirii reprezintă temperatura măsurată la nivelul 

superficial exterior al acoperişului clasic al clădirii. Acest parametru este important atât în cazul 
aportului/pierderilor de căldură în/din interiorul clădirii, cât şi în cazul duratei de viaţă a hidroizolaţiei 
acoperişului. 

Acoperişurile clasice ale clădirilor înmagazinează, pe timpul zilei, căldura provenită de la radiaţia 
solară, căldura fiind eliberată în aer (atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii). Temperatura suprafeţei 
exterioare a acoperişului clasic al clădirilor poate fi redusă prin transformarea acoperişului clasic în 
acoperiş verde. Practic, reducerea temperaturii suprafeţei acoperişului clasic al clădirilor se realizează prin 
umbrirea acestuia prin amplasarea stratului de sol şi vegetaţie (Bin Ahmed, H., Rashid, R., 2009; Fioretti, 
R. et al., 2010). Reducerea temperaturii suprafeţei exterioare a acoperişului clădirii se realizează şi datorită 
celor trei fenomene ce apar datorită prezenţei stratului de vegetaţie: evapotranspiraţie, fotosinteză şi 
respiraţie (Lanham, J. K., 2007). 

Membrana acoperişului clasic a unei clădiri, fiind ferită de radiaţia solară şi de fluctuaţiile extreme ale 
temperaturii, are o durata de viaţă mai mare. Radiaţia solară poate aduce temperatura suprafeţei 
acoperişului clasic al clădirii (acoperit cu bitum) până la ≈70°C, pe când, în prezenţa unui acoperiş verde 
temperatura membranei acoperişului clasic ajunge la 25°C (Rowe, D.B., 2010). 

Metodologia de cercetare 
 
În lucrările ştiinţifice analizate sunt prezentate diverse metodologii de cercetare care pun în evidenţă 

influenţele acoperişurilor verzi asupra temperaturii suprafeţei exterioare a acoperişurilor clasice a clădirilor. 
Metodologii de cercetare adoptate prevăd obţinerea rezultatelor în urma punerii în practică a unui 
experiment (Bin Ahmed, H., Rashid, R., 2009; Pearlmutter, D., Rosenfeld, S., 2008; Kosareo, L.M., 2007; 
Liu, K., Baskaran, B., 2003). 

Proiectul de experiment propus în cadrul lucrării (Bin Ahmed, H., Rashid, R., 2009) prevede 
amplasarea a 50 de ghivece cu plante pe acoperişul unei clădiri cu 10 etaje. Plantele sunt astfel aranjate 
încât să umbrească întreaga suprafaţă a acoperişului. Experimentul propus a fost desfăşurat în doua 
etape: 

- în prima etapă, s-au realizat măsurători ale temperaturilor aerului şi suprafeţei acoperişului, dar şi a 
umidităţii aerului, înainte de amplasarea plantelor pe suprafaţa acoperişului clădirii; 



 31

- în cea de-a doua etapă, după amplasarea plantelor s-au realizat măsurători ale parametrilor amintiţi 
anterior, concomitent atât pe acoperişul clasic al clădiri, cât şi pe porţiunea de acoperiş verde a 
clădirii. 

 

Rezultate şi discuţii 
 
Un acoperiş verde, datorită evapotranspiraţiei şi rezistenţei termice furnizată de sol şi biomasă, este 

capabil să reducă oscilaţiile de temperatură la nivelul acoperişului clasic al clădirii. Spre exemplu, în cadrul 
articolului (Susca, T. et al., 2011), pe timp de iarnă fluctuaţiile temperaturii la graniţa dintre sol şi acoperişul 
clasic al clădirii, temperatura a oscilat cu aproximativ 10°C, pe când în cazul unui acoperiş clasic (de 
culoare neagră) temperatura a oscilat, în medie, cu aproximativ 30°C (cu maxime de 40°C). Pe timp de 
vară, oscilaţiile temperaturilor la nivelul acoperişului clasic al clădirilor sunt mai mari. Dacă în cazul 
acoperişului verde, le graniţa dintre sol şi acoperişul clasic, temperatura a variat, în medie cu 20°C, în 
cazul acoperişului clasic de culoare neagră temperatura a variat cu aproximativ cu 60°C. 

Literatura de specialitate analizată oferă o serie de rezultate privind valorile temperaturii suprafeţei 
exterioare a acoperişului verde şi a suprafeţei exterioare a acoperişului clasic al clădirii. Aceste valori sunt 
prezentate în cadrul tabelului 2.23. De asemenea, în cadrul aceluiaşi tabel sunt prezentate valorile maxime 
ale variaţiei temperaturii atât la nivelul suprafeţei acoperişului clasic, cât şi a celui verde. 

 
Tabel 2.23. Rezultate prezentate în cadrul lucrărilor ştiinţifice studiate 

TSext 
[°C] 

TSext 
[°C] 

ΔTSext max 
[°C] 

ΔTSext max 
[°C] Lucrare ştiinţifică acoperiş 

verde 
acoperiş 

clasic 
acoperiş 

verde 
acoperiş 

clasic 
(Bin Ahmed, H., Rashid, R., 2009) 36.2 56 19.8  

(Castleton, H.F. et al, 2010)  80   
(Kosareo, L.M., 2007) 13.1 – 22.5 ≈70 2.1 – 6  

(Liu, K., Baskaran, B., 2003) 25 ≈70   
(Pearlmutter, D., Rosenfeld, S., 2008)  50   

(Susca, T. et al., 2011)   10 30 – 60 
(Parizotto, S., Lamberts, R., 2011) 39.4 51.7 – 57.5   

(Jim, C.Y., Peng, L.L.H., 2012) 28.2 – 30.3 25.3 – 39.4   
TSext – temperatura suprafeţei exterioare a acoperişului clasic al clădirii; ΔTSext – valoarea maximă a variaţiei temperaturii 

acoperişului clasic al clădirii 
 
Comparând valorile temperaturii la suprafaţa acoperişului verde cu ale temperaturii la suprafaţa 

acoperişului verde, valori prezentate în cadrul tabelului 2.23, se observă o diferenţă minimă de 10.6°C  şi o 
diferenţa maximă de 66.9°C. aceste diferenţe de temperatură se datorează faptului ca acoperişul verde 
este considerat un acoperiş viu. Fiind acoperit de plante, temperatura la suprafaţa acoperişului verde este 
redusă datorită fenomenului de transpiraţie a plantelor, fenomen prin care plantele îşi reglează 
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temperatura. Evaporarea apei reprezintă o altă metodă prin care acoperişul verde degajă căldura 
acumulată de la soare. 

Eficienţa acoperişurilor verzi este evidenţiată şi de rezultatele prezentate în cadrul lucrării (Simmons, 
M.T. et al., 2008); temperatura suprafeţei exterioare a acoperişului clasic a fost mai mică cu până la 38°C 
în cazul utilizării acoperişului verde. 

Diferenţele de temperatura dintre zi şi noapte pot conduce la scurtarea duratei de viaţă a membranei 
hidroizolatoare. Prin amplasarea acoperişului verde, temperatura membranei hidroizolatoare a rămas 
relativ constantă (≈25 - 27ºC) (Kosareo, L.M., 2007; Liu, K., Baskaran, B., 2003; Castleton, H.F. et al, 
2010). 

 

Concluzii 
  
Din studiul rezultatelor prezentate s-a anterior s-a remarcat faptul ca un acoperiş verde reduce 

semnificativ suprafaţa acoperişului clasic al clădirii (Bin Ahmed, H., Rashid, R., 2009; Castleton, H.F. et al, 
2010; Kosareo, L.M., 2007; Liu, K., Baskaran, B., 2003; Pearlmutter, D., Rosenfeld, S., 2008; Susca, T. et 
al., 2011). 

Temperatura suprafeţei acoperişului clasic (la nivelul hidroizolaţiei) în cazul în care acesta este 
transformat într-un acoperiş verde este semnificativ mai mică decât temperatura suprafeţelor altor tipuri de 
acoperiş, cum ar fi cele acoperite cu materiale metalice sau ceramice (Parizotto, S., Lamberts, R., 2011; 
Liu, K., Baskaran, B., 2003) şi cele acoperite cu bitum (Castleton, H.F. et al, 2010). 

 

2.5.4. Influenţa acoperişurilor verzi asupra valori albedo a suprafeţei acoperişului 
 
Soarele reprezintă sursa primară de energie a Pământului. Soarele transmite energia emisă 

Universului sub formă de radiaţie electromagnetică pe toate lungimile de undă corespunzătoare spectrului 
undelor electromagnetice. Energia emisă de Soare mai poartă şi numele de radiaţie solară 
(http://www.answers.com/topic/solar-radiation-2). 

Orice obiect din Univers are proprietatea de a absorbi sau reflecta radiaţia solară. cele două fenomene 
sunt puse în evidenţă cu ajutorul unui coeficient de reflexie (numit şi albedo) care descrie capacitatea de 
reflexie a suprafeţei corpurilor analizate. Suprafeţele cu un albedo ridicat reflectă o cantitate mai mare de 
radiaţie solară decât cele cu un albedo scăzut.  

Valorile coeficientului de reflexie sunt cuprinse în intervalul 0 – 1. Corpul negru absolut este corpul care 
absoarbe integral radiaţia, fără să reflecte sau să transmită nici o fracţiune din energia radiaţiei incidente 
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(http://www.answers.com/topic/blackbody). Cu alte cuvinte, coeficientul de reflexie al corpului negru absolut 
este 0. 

 

Metodologii de cercetare 
 
Literatura de specialitate prezintă efectele prezenţei acoperişurilor verzi asupra creşterii coeficientului 

de reflexie a luminii prin intermediul cercetărilor experimentale. Toate valorile coeficienţilor de reflexie a 
luminii corespunzători diferitelor tipuri de acoperişuri sunt preluaţi din literatura de specialitate. Nu au fost 
identificate articole ştiinţifice în care să se realizeze determinări practice ale coeficientului de reflexie a 
luminii de pe suprafaţa acoperişurilor verzi. 

 

Rezultate şi discuţii 
 
Problema majoră a acoperişurilor clasice o reprezintă faptul că au valori scăzute ale coeficientului de 

reflexie a radiaţiei solare, din cauza culorii negre a acestora (Susca, T. et al., 2011; Castleton, H.F. et al, 
2010). 

Într-un capitol anterior s-a arătat faptul că temperatura la suprafaţa exterioară a acoperişului clasic, 
poate atinge valori ridicate, până la 80°C, fapt care se datorează în mare măsură coeficientului albedo, a 
cărui valoare este scăzută. Combaterea creşterii temperaturii suprafeţei exterioare a acoperişului clasic al 
clădirii se poate realiza în două moduri: 

a) creşterea coeficientului de reflexie a radiaţiei solare (albedo) a suprafeţei acoperişului; 
b) umbrirea suprafeţei acoperişului în vederea creării unei bariere împotriva radiaţiei solare. 

Acoperişul verde satisface în mare măsură cele două soluţii oferite anterior, având un coeficient de 
reflexie a radiaţiei solare mai mare decât acoperişurile clasice, iar umbrirea suprafeţei acoperişului clasic 
este realizată în proporţie de 100% (Niachou, A. Et al.,2001). 

Tabelul 2.24 prezintă câteva valori ale coeficientului albedo pentru diferite tipuri de acoperişuri. S-a 
urmărit atât prezentarea valorilor extreme, pentru suprafeţele de culoare albă şi neagră, cât şi valorile 
coeficientului albedo ale acoperişului verde. 

 
Tabel 2.24. Valori ale coeficientului albedo pentru diferite tipuri de acoperiş 

Coeficient albedo 

Articol ştiinţific Acoperiş 
verde 

Acoperiş clasic 
(bitum) 

Acoperiş de culoare 
albă 

(Susca, T. et al., 2011) 0.2 0.05 0.6 
(Takebayashi, H., Moriyama, M., 2007) 0.15  0.74 

(MacIvor, J. S., Lundholm, J., 2011) 0.15 ÷ 0.32   
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Analizând valorile coeficientului albedo prezentate în tabelul 2.24, se observă că valorile pentru 
acoperişul verde se situează aproape de limita inferioară a intervalului descris de acoperişurile de culoare 
albă şi neagră. Din această perspectivă acoperişurile verzi nu au un aport semnificativ asupra reducerii 
temperaturii la nivelul suprafeţei acoperişului. 

 

Concluzii 
 
Valoarea coeficientului de reflexie (albedo) al suprafeţei acoperişului clădiri influenţează direct 

temperatura suprafeţei exterioare a acoperişului. În mod indirect sunt afectate şi: 
- temperatura aerului din mediul ambiant, 
- transferul de căldură prin acoperişul clădirii, 
- durata de viaţă a membranei hidroizolatoare a acoperişului. 

Prin adoptarea unor soluţii de creştere a valorii albedo a acoperişului, temperaturile aerului din 
interiorul şi exteriorul clădirii, a suprafeţei exterioare a clădirii, transferul de căldură prin acoperişul clădirii ar 
putea fi reduse, iar durata de viaţă a membranei hidroizolatoare a acoperişului ar creşte. 

Din punct de vedere al valorii albedo, acoperişul verde nu reprezintă cea mai bună metodă de reflexie 
a radiaţiei solare. Valoarea albedo a acoperişului verde este de până la 4 ori mai mare decât a unui 
acoperiş clasic (bitum), însă de până la de 3.5 ori mai mică decât a unui acoperiş de culoare albă. 

 

2.5.5. Influenţa acoperişurilor verzi asupra fluxului de căldură transferat prin acoperiş  
 
Transferul de căldură caracterizează mişcarea căldurii de la un corp la altul, indiferent de starea în care 

se află aceste corpuri (gazoasă, lichidă sau solidă), mişcare datorată diferenţelor de temperatură între cele 
două corpuri. Transferul de căldură are loc de la corpul cu temperatura mai mare la corpul cu temperatura 
mai mică (http://www.answers.com/topic/heat-transfer-1, 15.02.2012). 

Aportul căldurii din exterior sau pierderile de căldură spre exteriorul unei încăperi se realizează prin 
transferul căldurii prin toate suprafeţele acelei încăperi (podea, pereţi, tavan). Pierderile de căldură cele 
mai mici sunt prin podea şi prin partea inferioară a pereţilor, iar cele mai mari sunt prin tavan şi partea 
superioară a pereţilor, datorită densităţii mai mici a aerului cald, care se ridică în partea superioară a 
încăperii. Dacă la 0 °C densitatea aerului este de 1.293 kg/m3, la 100 °C densitatea aerului se reduce cu 
26.84%, adică la 0.946 kg/m3 (http://www.engineeringtoolbox.com/air-properties-d_156.html, 22.10.2011). 

Fluxul termic reprezintă cantitatea de căldură care trece prin unitatea de suprafaţă în unitatea de timp 
(http://www.answers.com/topic/heat-flux). 
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Căldura sensibilă reprezintă căldura absorbită sau eliberată de o substanţă în timpul variaţiei 
temperaturii, neavând loc nici o schimbare de fază (http://www.answers.com/topic/sensible-heat). 

Evapotranspiraţia reprezintă termenul utilizat pentru a descrie eliberarea apei în atmosferă, prin 
evaporarea apei provenite din sol, lacuri şi râuri, şi prin transpiraţia plantelor  
(http://www.answers.com/topic/evapotranspiration). Prin intermediul evapotranspiraţiei este eliberată în 
atmosferă şi o mare parte din energie acumulată de sol sub forma de căldură latentă. Căldura latentă 
reprezintă căldura disipată sau absorbită de o substanţă chimică sau un sistem termodinamic în timpul 
schimbării de fază, care are loc la presiune şi temperatura constantă (http://www.answers.com/topic/latent-
heat). 

Acoperişul verde este un acoperiş viu, care îşi poate regla temperatura prin intermediul procesului de 
evapotranspiraţie. Pentru ca plantele să nu sufere din cauza temperaturilor ridicate, organismul acestora 
apelează la transpiraţie pentru a se „răcorii”. La schimbarea de fază a apei din sol, o parte din căldura 
acumulată de acesta este disipată în atmosferă, scăzând astfel temperatura acoperişului verde. În acest fel 
temperatura la nivelul vegetaţiei va fi redusă (Tsang, S.W, Jim, C.Y., 2011). 

Fluctuaţiile temporare ale fluxului de căldură sunt puternic corelate cu parametrii meteorologici (Jim, 
C.Y., He, H., 2010). Experimental, s-a constatat că presiunea atmosferică scăzută (100.4 Pa) înregistrată 
pe timp de vară este asociată cu valorile ridicate ale fluxului de căldură latentă (200-300 W/m2), iar 
presiunea atmosferică ridicată (102.0 Pa) înregistrată pe timp de iarnă este asociată cu valori scăzute ale 
fluxului de căldură latentă (30-50 W/m2). O legătură similară s-a identificat între temperatura aerului şi fluxul 
de căldură latentă. Căldura latentă la care se face referire este căldura necesară pentru realizarea 
schimbului de vapori între sol şi aer (prin evaporare – sol şi transpiraţie – plante). 

 

Metodologii de cercetare 
 
Studiindu-se literatura de specialitate s-a observat că fluxul de căldură este parametrul pe marginea 

căruia poate fi condus un studiu privind impactul din punct de vedere termo-energetic al prezenţei 
acoperişurilor verzi pe clădiri (care reprezintă obiectivul major al prezentei cercetări). 

Metodologiile de cercetare presupun obţinerea rezultatelor în mod experimental, analitic şi/sau prin 
intermediul simulărilor. Pe baza rezultatelor experimentale, obţinute în urma măsurătorilor, se pot face 
observaţii concrete privind fluxul termic transferat prin suprafaţa acoperişului în interiorul clădirii.  

Cu ajutorul datelor obţinute în urma măsurătorilor se pot realiza corelaţii între transferul termic prin 
mediul de creştere şi acoperişul verde şi parametrii măsuraţi. Astfel, pe baza acestor corelaţii se pot realiza 
modele matematice.  

Modelele matematice reprezintă o metodologie de cercetare analitică. Modelele matematice ţin seama 
de o serie de coeficienţi obţinuţi din observaţiile experimentale. Modelele matematice stau la baza 
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simulărilor, care prin modificarea setului de parametrii de intrare se pot realiza predicţii cu privire la 
parametrul dorit. 

Astfel, literatura de specialitate oferă o serie de modele matematice care facilitează calculul fluxului de 
căldură transferat în/din interiorul clădirii în prezenţa acoperişului verde. Aceste modele matematice se 
bazează fiecare pe un anumit set propriu de parametrii şi coeficienţi de interes de interes. Există însă un 
set de parametrii şi coeficienţi de bază de care se ţine seama în orice model matematic, şi anume: 

- temperatura aerului din exteriorul clădirii; 
- umiditatea mediului de creştere al acoperişului verde, şi 
- coeficienţii de transfer termic specifici materialelor din construcţia acoperişului. 

Calculul fluxului de căldură total transferat în/din interiorul clădirii implică aflarea fluxului de căldură 
transferat prin stratul de sol şi a celui prin acoperişul clasic al clădirii. În literatura de specialitate există 
modele matematice care oferă posibilitatea calculului fiecărei dintre cele două componente ale fluxului de 
căldură total amintite anterior. 

Majoritatea modelelor matematice prezentate în literatura de specialitate pornesc de la stabilirea unei 
ecuaţii de bilanţ energetic care guvernează fenomenul de transfer termic prin acoperişul verde. Astfel, în 
lucrarea (Jim, C.Y., Tsang, S.W., 2011) ecuaţia de bilanţ energetic stabilită ca punct de plecare al modelării 
matematice propuse este prezentată în relaţia (2.1): 

cdqcqeqsrqarqq &&&&&& ++=−+0  (2.1) 
unde: 

- 0q&  - radiaţia solară absorbită [W·m-2]; 

- arq&  - radiaţia pe unde lungi dintre sol şi atmosferă [W·m-2]; 

- srq&  - radiaţia pe unde lungi dintre sol şi cer [W·m-2]; 

- eq&  - flux termic unitar pierdut prin evaporare [W·m-2]; 

- cvq&  - flux termic unitar prin transferat prin convecţie [W·m-2]; 

- cdq&  - flux termic unitar transferată prin conducţie în sol [W·m-2]. 

Ecuaţia de bilanţ energetic prezentată în cadrul lucrării (Ayata, T. et al., 2011) este de forma: 

0=−−− senslatcdsolsol qqqq &&&&  (2.2) 
 

- solq&  - intensitatea radiaţiei solare [W·m-2]; 

- sensq&  - fluxul unitar de căldură sensibilă [W·m-2]; 

- cdsolq&  - fluxul termic unitar transferat prin conducţie prin sol [W·m-2]; 

- latq&  - fluxul unitar de căldură latentă [W·m-2]. 
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Un model matematic pentru calculul performanţelor termice şi energetice ale unui acoperiş verde, este 
propus de către (Lazzarin, R.M. et al., 2005). Pe timp de vară, se analizează răcirea pasivă a clădirii, 
subliniind rolul evapotranspiraţiei pe timp de vară. Acest model matematic propune analiza transferului de 
căldură prin şase noduri impuse, dintre care cinci noduri exprimă straturile acoperişului verde, ultimul nod 
reprezentând acoperişul de beton al clădirii. Ecuaţia de bilanţ energetic exprimată pentru primul nod al 
sistemului de acoperiş verde propus este: 

IIETIIETosol qqqqqq
III

&&&&&& ++=++
,

 (2.3) 
unde: 

- oq&  - flux termic unitar provenit din exterior [W·m-2]; 

- IIETq&  - fluxul termic unitar datorat evapotranspiraţiei provenit de la nodul II [W·m-2]; 

- 
III

q
,

&  - fluxul termic unitar transferat prin conducţie între nodul I şi II [W·m-2]; 

- IETq&  - fluxul de căldură datorat evapotranspiraţiei provenit de la nodul I [W·m-2]; 

- Iq&  - fluxul termic unitar acumulat în stratul reprezentat de nodul I [W·m-2]. 

Ecuaţiile de bilanţ pentru restul nodurilor se vor scrie în mod similar nodului I, adică suma fluxurilor de 
căldură care intră într-un nod este egală cu suma fluxurilor de căldură care ies din nodul respectiv. 

În lucrarea (Ayata, T. et al., 2011), calculul fluxului unitar de căldură sensibilă la nivelul unei suprafeţe 
porneşte de la legea fundamentală a transferului de căldură, şi anume legea lui Newton: 

( )alsens TTq −⋅=α&  (2.4) 
unde: 

- α  - coeficient de convecţie ])([ 2 KmW ⋅ ; 

- lT  - temperatura medie a frunzelor ][K ; 

- aT  - temperatura aerului din mediu ambiant ][K . 

Prin introducerea unor parametrii specifici vegetaţiei care compune acoperişul verde, conform (Ayata, 
T. et al., 2011) legea lui Newton (4) devine: 

( )alsens TThLAIq −⋅⋅=&  (2.5) 
unde LAI  reprezintă indexul ariei frunzei (eng. Leaf Area Index). 
Între conţinutul de apă al solului şi fluxul de căldură sensibilă există o legătură de invers-

proporţionalitate, iar între diferenţele de temperatură şi fluxul de căldură sensibilă o legătură direct-
proporţională (Ayata, T. et al., 2011); astfel relaţia (2.4) poate fi transcrisă sub forma: 
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- pentru convecţie forţată: 

( )
( )naf

u

sens TT
VWCU

eLAIq −⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅⋅
⋅⋅⋅= 211

ασ&  (2.6) 

 

unde: 
- 1sau0=n  

- σ  - gradul de acoperire cu vegetaţie; 

- U  - viteza vântului ][ sm  

- VWC  - conţinutul volumetric de apă al solului (eng. Volumetric Water Content) ][ 33 mm ; 

- fT  - temperatura la nivelul vegetaţiei ][K . 

 
- pentru convecţie liberă 

( )af
VWC

sens TTe
U

VWCLAIq −⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅⋅⋅= ⋅3ασ&  (2.7) 

 
Modelarea transferului de căldură printr-un acoperiş verde reprezintă unul din obiectivele majore ale 

lucrării (Sailor, D.J., 2008). Aici modelarea transferului de căldură prin acoperişul verde amplasat o clădire, 
implică aflarea: 

- fluxului termic unitar transferat la nivel foliar, şi 
- fluxului termic unitar transferat la nivelul solului. 

Fluxul de căldură la nivel foliar se calculează cu ajutorul relaţiei 2.8, conform (Sailor, D.J., 2008), relaţie 
care reprezintă ecuaţia de bilanţ energetic exprimată la nivel foliar : 

( )[ ] ( ) latfsensffs
fgf

ffirflsff qqTTTIrIq &&& ++−⋅
⋅⋅⋅

+⋅⋅−⋅+−⋅⋅= ↓↓ 44

1

41
ε

σεεσ
σεεσ  (2.8) 

 

unde: fq&  - fluxul termic unitar transferat la nivel foliar [W·m-2], fσ  - gradul de acoperire cu vegetaţie, 

↓
sI  - intensitatea totală a radiaţiei pe unde scurte [W·m-2], ↓

irI  - intensitatea totală a radiaţiei pe unde lungi 

[W/m2], lr  - indicele albedo al vegetaţiei (reflectivitatea radiaţiei pe unde scurte), fε  - emisivitatea 

vegetaţiei, gε  - emisivitatea suprafeţei solului, fgfg εεεεε ⋅−+=1 , σ  - constanta lui Stefan – 

Boltzmann )1067.5( 428 KmW ⋅× − , fT  - temperatura la nivel foliar ][K , sT  - temperatura la nivelul 

suprafeţei solului ][K , sensfq&  - fluxul unitar de căldură sensibilă la nivel foliar [W/m2], latfq&  - fluxul unitar de 

căldură latentă la nivel foliar [W/m2]. 
Relaţia 2.9 rezultă din ecuaţia de bilanţ energetic exprimată la nivelul solului; cu ajutorul acestei relaţii 

se calculează fluxul de căldură la nivelul solului: 
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( ) ( )[ ] ( )
z

T
KqqTTTIrIrq g

latgsensgfs
fgf

ggirgsssg ∂
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⋅⋅⋅
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1

411
ε

σεεσ
εε  (2.9) 

 

unde: gq&  - fluxul termic unitar transferat la nivelul suprafeţei solului [W·m-2], sr  - indicele albedo al 

suprafeţei solului (reflectivitatea radiaţiei pe unde scurte), sensgq&  - fluxul unitar de căldură sensibilă la nivelul 

suprafeţei solului [W·m-2], latgq&  - fluxul unitar de căldură latentă la nivelul solului [W·m-2], K  - 

conductivitatea termică a solului, z  - grosimea stratului de sol. 
Modelul matematic propus în cadrul lucrării (Alexandri, E., Jones, P., 2007), cuprinde un sistem de 

patru ecuaţii diferenţiale, cu ajutorul căruia se poate estima fluxul de căldură transferat în interiorul unei 
clădiri cu acoperiş verde. Cu ajutorul celor patru ecuaţii diferenţiale ale sistemului se calculează fluxul de 
căldură transferat prin aerul din mediu ambiant, stratul de vegetaţie, sol şi acoperişul clasic al clădirii. 
Sistemul de ecuaţii menţionat anterior va fi prezentat în cele ce urmează. Astfel, ecuaţia diferenţială (2.10) 
exprimă fluxul de căldură transmis în aer, pe axa z (pe verticală), fără a se lua în considerare viteza 
vântului. 
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unde aα  - difuzivitate termică [m2/s], ah  - entalpia specifică fazei a (apă) [J/kg], bh  - entalpia specifică 

fazei b (vapori) [J/kg], pac  - căldura specifică a aerului la presiune constantă, aρ  - densitatea aerului 

[kg/m3], 1I  - sursa componentei 1 (umiditate) a materialului [kg/m3 s], 1c  - căldura specifică a componentei 

1 din amestec (umiditate) la presiune constantă [J/kgK], 2c  - căldura specifică a componentei 2 din 

amestec (aer) la presiune constantă [J/kgK], aq  - concentraţia relativă a componentei 1, exprimată în 

umiditate relativă [kg/kg], D  - coeficient de difuzie binară [m2/s] , T – temperatura [K], t – timp [s], cc  – 

capacitatea termică specifică a materialului din structura clădirii [J/kgK], ε  – raportul dintre coeficientul de 

difuzie a vaporilor şi coeficientul total de difuzie al umidităţii sau numărul de evaporare a materialului din 
structura clădirii, dz  - cota pe axa z. 

Numărul de evaporare – raportul dintre timpul necesar evaporării complete a unei cantităţi de solvent 
cunoscute la 20ºC şi 65% umiditate relativă, şi timpul necesar evaporării complete a unei aceleaşi cantităţi 
din solventul de referinţă, în aceleaşi condiţii de temperatura şi umiditate. 

Într-un alt articol, scris de aceeaşi autori, dar în 2008 (Alexandri, E., Jones, P., 2008), este prezentată o 
altă formă a ecuaţiei diferenţiale de transfer de căldură în aer (relaţia 2.11): 
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unde: T  - temperatura aerului ][K , aα  - coeficient de difuzivitate termică a aerului ][ 2 sm , λ  - 

căldura latentă la vaporizare ][ KkgJ ⋅ , pac  - căldura specifică a aerului la presiune constantă ][ KkgJ ⋅ , 

aρ  - densitatea aerului umed ][ 3mkg , 1I  - sursa umidităţii ][ 3 smkg ⋅ , 1c  - căldura specifică a 

componentei 1 (umiditate) a amestecului ][ KkgJ ⋅ , 2c  - căldura specifică a componentei 2 (aer) a 

amestecului ][ KkgJ ⋅ , D  - coeficient de difuziune binară ][ 2 sm , q  - concentraţia de vapori de apă 

][ kgkg . 

Când se ia în considerare şi viteza vântului pe axele x şi z, relaţia (2.11) devine: 
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unde: hxK  - coeficient de difuzivitate turbionară a energiei pe axa x  ][ 2 sm , hzK  - coeficient de 

difuzivitate turbionară a energiei pe axa z  ][ 2 sm , u  - viteza aerului pe axa x  ][ 2 sm , w  - viteza aerului 

pe axa z  ][ 2 sm . 

Există modele matematice care prezintă stratul de vegetaţie ca fiind un material compact, uniform, 
proprietăţile sale fiind o combinaţie între cele ale aerului si ale plantelor. Modelarea transferului de căldură 
prin stratul de vegetaţie al acoperişului verde pune o serie de probleme din perspectiva preciziei 
rezultatelor obţinute; stratul de vegetaţie nu poate fi considerat ca fiind un corp solid, compact şi uniform, 
întrucât, în realitate stratul de vegetaţie reprezintă o combinaţie între corpuri solide (frunzele şi tulpinile 
plantelor) şi gaz (aer) (Alexandri, E., Jones, P., 2007). 

Astfel, în lucrarea sa, (Alexandri, E., Jones, P., 2007), propune modelarea transferului de căldură prin 
stratul de vegetaţie al unui acoperiş vede plecând de la câteva ipoteze simplificatoare. Astfel, relaţia (2.13) 
reprezintă ecuaţia diferenţială exprimă fluxul de căldură transmis prin stratul de vegetaţie al acoperişului 
verde. 
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unde: lρ  - densitatea ţesutului frunzei [kg/m3], plc - căldura specifică a ţesutului frunzei [J/kgK], xΔ  - 

cota pe axa x, aρ  - densitatea aerului [kg/m3], pac  - căldura specifică a aerului la presiune constantă 

[J/kgK], aHr  - rezistenţă convectivă [s/m], aT  - temperatura aerului [K], lT  - temperatura la suprafaţa 

frunzei [K], γ  - constantă ce exprimă presiunea relativă a apei în aer la o anumită temperatură a aerului 

(psychometric constant) [Pa/K], ae  - presiunea vaporilor de apă în aer liber (bulk air) [Pa], ( )s le T  - 

presiunea vaporilor de apă saturaţi la temperatura frunzei [Pa], sr - albedo sol, lr - albedo frunză, skyT  - 
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temperatura cerului [K], σ  - constanta Steffan-Boltzmann (5.67 x 10-8 W/m2K4), sε  - emisivitatea solului, 

lε  - emisivitatea frunzei, ok  - coeficient de extincţie, LAI  - index al ariei frunzei (Leaf Area Index). 

Fluxul termic unitar transmis prin stratul de sol al acoperişului verde depinde în mare măsură de 
conţinutul de apă şi de temperatură (Alexandri, E., Jones, P., 2007). Variaţia temperaturii într-un sol 
omogen se estimează cu ajutorul ecuaţiei diferenţiale a conducţiei termice (relaţia 2.14): 
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unde: gρ  - densitatea solului ][ 3mkg , Gc  - căldura specifică a amestecului sol-apă-aer ][ KkgJ ⋅ , 

sK  - coeficient al permeabilităţii apei în fază lichidă (conductivitate hidraulică) ][ sm . 

Cu ajutorul celei de-a patra ecuaţie diferenţială a sistemului de ecuaţii propus în cadrul lucrării 
(Alexandri, E., Jones, P., 2007), se poate descrie transferul de căldură prin structura acoperişului clasic al 
clădirii. Astfel, ecuaţia diferenţială este prezentată în relaţia (2.15). 
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unde: sar  - albedo suprafeţei materialului din structura suprafeţei acoperişului, ε  - numărul de 

evaporare al materialului din structura acoperişului clasic al clădirii, λ  - căldura latentă de evaporare a 

apei ][ KkgJ ⋅ , cc  - căldura specifică a materialului din structura acoperişului clasic al clădirii ][ KkgJ ⋅ , 

cq  - conţinutul de umiditate din materialul aflat în structura acoperişului clasic al clădirii 

][ uscatamateriekgsubsantakg . 

Un alt modelul matematic pentru calculul transferului de căldură printr-un acoperiş verde, este 
prezentat în lucrarea (Hodo-Abato, S. et al., 2012). Acesta propune ecuaţii de modelare a transferului 
termic prin fiecare componentă a acoperişului verde. Astfel, ecuaţiile prezentate de (Hodo-Abato, S. et al., 
2012) sunt: 

- pentru transferul de căldură prin aerul din interiorul încăperii: 
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unde inρ - densitatea  aerului ][ 3−⋅mkg  pinc  - căldura specifică a aerului ][ 11 −− ⋅⋅ KkgJ , inT  - 

temperatura aerului din interior ][ Co , t  - timp ][s , z  - coordonata pe verticală ][m , inλ  - 

conductivitatea termică a aerului din interior ][ 11 −− ⋅⋅ KmW ; 

- pentru transferul de căldură prin placa de beton a acoperişului: 
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unde fρ - densitatea  plăcii de beton ][ 3−⋅mkg , finc  - căldura specifică a plăcii de beton 

][ 11 −− ⋅⋅ KkgJ , fT  - temperatura plăcii de beton ][ Co , fλ  - conductivitatea termică plăcii de beton 

][ 11 −− ⋅⋅ KmW ; 

- pentru transferul de căldură prin stratul de sol: 
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unde gρ - densitatea  solului ][ 3−⋅mkg , ginc  - căldura specifică a solului ][ 11 −− ⋅⋅ KkgJ , gT  - 

temperatura solului ][ Co , gλ  - conductivitatea termică a solului ][ 11 −− ⋅⋅ KmW ; 

- transferul de căldură prin stratul de vegetaţie are două componente: 
o transferul de căldură prin aerul umed din stratul de vegetaţie: 
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unde ρ - densitatea  aerului ][ 3−⋅mkg , c  - căldura specifică a aerului ][ 11 −− ⋅⋅ KkgJ , 2T  - 

temperatura aerului la nivelul vegetaţiei ][ Co , ν  - vâscozitatea moleculară cinematică ][ 12 −⋅ sm , tν  - 

vâscozitatea moleculară cinematică turbulentă ][ 12 −⋅ sm , Pr  - numărul Prandtl, tPr  - numărul Prandtl 

– turbulenţă, ( )zhT  - coeficient de transfer termic prin convecţie pe verticală ][ 1−⋅ sm , )(zLAD  - 

densitatea suprafeţei frunzelor raportată la unitatea de volum ][ 32 −⋅mm , ST2  - temperatura aerului la 

suprafaţa vegetaţiei ][ Co ; 

o transferul de căldură prin frunzele şi tulpinile vegetaţiei: 
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unde ( )zφ  - fluxul de căldură provenit de la radiaţia solară [W·m-2], Lφ  - fluxul de căldură latentă 

[W·m-2]; 
 
- transferul de căldură prin aerul aflat deasupra vegetaţiei: 
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unde aerT  - temperatura aerului în atmosferă ][ Co . 

 
În vederea realizării unui studiu comparativ între performanţele energetice ale unui acoperiş 

convenţional (clasic) şi a unui acoperiş verde, (Jaffal, I. et al, 2012) propune un model matematic pentru 
calculul transferului de căldură prin acoperişul unei clădiri. Acest model prezintă principalele fluxuri de 
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căldură care conduc la formularea ecuaţiei de bilanţ la nivelul vegetaţiei acoperişului verde, acestea fiind 
următoarele: 

- absorbţia radiaţiei solare la nivel foliar; 
- schimbul de radiaţie pe unde lungi atât între vegetaţie şi aerul din mediul ambiant, cât şi între 

vegetaţie şi suprafaţa mediului de creştere; 
- schimbul de căldură prin convecţie între plante şi aerul din cadrul vegetaţiei fH  [W·m-2]; 

- fluxul de căldură latentă rezultat din evapotranspiraţie, la nivelul vegetaţiei fL  [W·m-2]. 

 
Ecuaţia de bilanţ energetic la nivelul vegetaţiei prezentată în cadrul lucrării (Jaffal, I. et al, 2012) este: 

( )[ ] ( )44

1

41 fg
gff

ffirflsff TTTIrIF −⋅
⋅⋅⋅

+⋅⋅−⋅+−⋅⋅=
ε

σεεα
σεεσ  (2.22) 

 
unde fσ  - densitatea frunzelor plantelor, gε  - emisivitatea solului, gε  - emisivitatea vegetaţiei, 

gfgf εεεεε ⋅−+=1 , sI  - intensitatea radiaţiei solare pe unde scurte [W·m-2], irI  - intensitatea radiaţiei 

solare pe unde lungi [W·m-2], fT  - temperatura frunzele plantelor ][K , gT  - temperatura mediului de 

creştere ][K , lr  - valoarea coeficientului albedo pentru vegetaţie, σ - constanta Stefan–Boltzman 

( )428106710.5 −−− ⋅⋅× KmW . 

Expresia fluxului de căldură sensibilă fH  este (Jaffal, I. et al, 2012): 

( ) ( )fafaffpaaff TTWCCLAIeH −⋅⋅⋅⋅⋅⋅+= ρ1.10  (2.23) 
unde  0e  - coeficient de schimb când viteza vântului este 0 m/s, LAI  - indexul ariei frunzelor, afρ  - 

densitatea aerului la nivel foliar ][ 3−⋅mkg , paC  - căldura specifică a aerului la presiune constantă 

][ 11 −− ⋅⋅ KkgJ , fC  - coeficient de transfer de căldură, afW  - viteza vântului la graniţa dintre vegetaţie şi 

atmosferă ][ 1−⋅ sm , afT  - temperatura aerului la nivelul vegetaţiei ][K . 

Între stratul de vegetaţie şi stratul de aer aflat în vecinătatea acesteia are loc un schimb de căldură 
latentă. Fluxul de căldură schimbat se calculează cu ajutorul relaţiei propuse de (Jaffal, I. et al, 2012): 

( )satfafaffaff qqrWlCLAIL ," −⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ρ  (2.24) 
unde l  - căldura latentă de vaporizare ][ 1−⋅kgJ , afq  - gradul de amestec al aerului la nivelul 

foliajului,  satfq ,  - rata de amestec a aerului în condiţii de saturaţie la temperatura foliajului. 

 
Ecuaţia de bilanţ energetic la suprafaţa solului cuprinde cinci fluxuri de căldură principale (Jaffal, I. et 

al, 2012), şi anume: 
- fluxul căldură provenit de la radiaţia solară; 
- schimbul de radiaţie pe unde lungi, atât între mediul de creştere şi atmosferă, cât şi între sol şi 
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frunzele plantelor; 

- fluxul termic unitar sensibil schimbat cu aerul din cadrul vegetaţiei sensgq&  [W·m-2]; 

- fluxul termic latent latgq&  [W·m-2]; 

- fluxul termic unitar transferat prin sol cdsolq&  [W·m-2]. 

Ecuaţia de bilanţ energetic prezentată în cadrul lucrării (Jaffal, I. et al, 2012), este următoarea:  

( ) ( )[ ] ( ) cdssensglatgfg
gff

ggirgsslg qqqTTTIrIrq &&&& +++−⋅
⋅⋅

−⋅⋅−⋅+−⋅⋅−= 44

1

411
ε

εεσ
σεε  (2.25) 

 

Relaţia fluxului de căldură sensibilă transferat prin sol enunţată în cadrul lucrării (Jaffal, I. et al, 2012) 
este următoarea: 

( ) ( )gafaf
g
hpaagsensg TTWCCeq −⋅⋅⋅⋅−= ρ0&  (2.26) 

unde agρ  - densitatea aerului în apropierea mediului de creştere [ 3−⋅mkg ], g
hC  - coeficient de 

transfer termic al căldurii latente. 
Fluxul de căldură latentă ( gL ) din ecuaţia de bilanţ (2.10) se exprimă cu ajutorul relaţiei (Jaffal, I. et al, 

2012): 

)( gafagaf
g
elatg qqWlCq ⋅⋅⋅⋅⋅= ρ&  (2.27) 

unde g
eC  - coeficient de transfer termic al căldurii latente, gq  - rata de amestec a aerului la suprafaţa 

mediului de creştere. 
Comparaţiile realizate între un acoperiş convenţional şi un acoperiş verde, din punct de vedere al 

energiei necesare asigurării unui climat plăcut în cadrul unei încăperi, indica faptul că un acoperiş verde, 
pe timp de vară, este o metodă eficientă de răcire pasivă, întrucât pierderile de căldură din interiorul clădirii 
sunt mai mari de aproximativ 3 ori (15.2 kWh/zi) decât în cazul utilizării unui acoperiş convenţional (5.5 
kWh/zi) (Jaffal, I. et al, 2012). 
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Rezultate şi discuţii 
 
În literatura de specialitate există studii care vizează impactul din punct de vedere termoenergetic al 

acoperişurilor verzi asupra clădirilor pe care sunt amplasate. Avantaje semnificative, din punct de vedere 
termoenergetic, ale transformării acoperişurilor clasice în acoperişuri verzi sunt remarcate în zonele cu 
climă mai caldă (Castelton, H.F. et al., 2010; Simmons, M. T et al., 2008). 

Comparaţia realizată între fluxul termic transferat prin 3 tipuri diferite de acoperiş (ceramic, metalic şi 
acoperiş verde) a scos în evidenţă un fenomen interesant, şi anume: profilul fluxului termic transferat prin 
acoperişul verde este întotdeauna opus profilelor fluxurilor termice transferate prin acoperişul ceramic şi cel 
metalic; când acoperişul verde acumulează căldură, acoperişurile de tip ceramic şi metalic pierd căldură 
(Parizotto, S., Lamberts, R., 2011). 

În perioadele mai calde (temperatura medie a aerului din mediu ambiant 25.7°C, intensitatea radiaţiei 
solare medie 1.0 kW/m2, umiditate medie a aerului de 73.1% şi o viteză medie a vântului de 1.39 m/s) 
fluxul de căldură transferat în interiorul clădirii prin acoperişul verde a fost redus cu până 97%, comparativ 
cu fluxul de căldură transferat în interiorul clădirilor prin acoperişurile de tip ceramic şi metalic. În aceleaşi 
condiţii climatice, fluxul de căldură transferat dinspre interiorul spre exteriorul clădirii a crescut cu până la 
49% în cazul acoperişului verde comparativ cu acoperişurile de tip ceramic şi metalic (Parizotto, S., 
Lamberts, R., 2011). 

Fluxul termic transferat prin suprafaţa acoperişului clasic al clădirii, comparativ cu cel transferat prin 
suprafaţa acoperişului verde, este, în majoritatea cazurilor, mai mare (Fioretti, R. et al., 2010). 

În perioadele mai reci (temperatura medie a aerului din mediu ambiant 17.7°C, intensitatea radiaţiei 
solare medie 0.4 kW/m2, umiditate medie a aerului de 74.2%, viteza medie a vântului de 1.86 m/s şi o 
cantitate de precipitaţii de 2.3 mm) acoperişul verde reduce transferul de căldură spre interiorul clădirii cu 
până la 84% , comparativ cu acoperişurile de tip ceramic şi metalic. În aceleaşi condiţii climatice transferul 
de căldură dinspre interiorul spre exteriorul clădirii a fost reduse cu până la 52% în cazul acoperişului verde 
comparativ cu acoperişurile de tip ceramic şi metalic (Parizotto, S., Lamberts, R., 2011). 

După cum s-a prezentat în capitolul anterior, valoarea albedo a acoperişului unei clădiri influenţează în 
mare măsură temperatura suprafeţei acestuia. Astfel, în cele ce urmează sunt prezentate diferenţele 
fluxului de căldură înregistrate pentru cele două tipuri de acoperiş analizate în cadrul experimentului 
prezentat în lucrarea (Susca, T. et al., 2011) au fost mai mici decât cele pentru acoperişul de referinţă 
(suprafaţă cu albedo scăzut).  

Rezultatele prezentate în cadrul lucrării (Tsang, S.W, Jim, C.Y., 2011), scot în evidenţă diferenţa dintre 
cantitatea de căldura sensibilă acumulată de acoperişul clasic şi de acoperişul verde. Căldura sensibilă 
este acumulată este mai mare în cazul acoperişului clasic, cu până la 22.4 W/m2. 



 46

Profilul fluxului de căldură la nivelul unui acoperiş clasic, de beton, diferă foarte mult faţă de profilul 
fluxului de căldură la suprafaţa stratului de vegetaţie amplasat pe acoperişul clădirii  (Alexandri, E., Jones, 
P., 2008). Astfel, variaţia fluxului de căldură înregistrat pentru suprafaţa de beton a clădirii şi pentru 
suprafaţa acoperişului verde, pe o perioadă de 24 de ore este prezentată în tabelul 2.25. 

 
Tabel 2.25. Variaţia fluxului termic pe o perioadă de 24 de ore 
Flux termic 

[W·m-2] 
Suprafaţa de 

beton Suprafaţa acoperiş verde 

minim -345.1 -51.3 Convecţie maxim 128.6 99.9 
minim -444.5 - Conducţie maxim 154.5 - 
minim -43.6 -593.2 Vaporizare maxim 170.6 -26.4 
minim -158.2 -38.8 Radiaţie maxim 355.1 229.5 

 
În tabelul 2.26 este prezentat un centralizator al fluxurilor termice transferate prin acoperişul clădirilor 

(clasic sau verde). În cadrul acestui tabel sunt prezentate atât articolele ştiinţifice analizate, cât şi valorile 
fluxului de căldură transferat prin diferite tipuri de acoperiş clasic şi verde. 

 
Tabel 2.26. Centralizator al valorilor fluxului termic transferat prin acoperişul clasic cât şi prin acoperişul verde,  

valori identificate în literatura de specialitate 
Flux termic transferat 

[ ]2−⋅mW  
Acoperiş clasic Acoperiş verde 

Articol ştiinţific 

iarnă vară iarnă vară 

Observaţii 

(Getter, K.L. et al. 2011) 9051 - 981 7869 661 

Valorile prezentate 
reprezintă valoarea 
totală a fluxului termic 
transferat în decursul a 
3 luni:  
- vară: Iunie, Iulie, 
August 
- iarnă: Decembrie, 
Ianuarie, Februarie 

 
- 402 -  

496 
Valori zilnice 
- zile insorite 

-92.7  476 - zile inorate 
Jim, C.Y., Peng, (L.L.H., 

2012) - 
417.77  392.77 - zile ploioase 

 
 

4.22 

 
 
- 

 
 

3.73 

 
 
- 

Valori orare înregistrate 
în lunile: 
- Decembrie 

3.39 - 2.89 - - Ianuarie 
3.79 - 3.35 - - Februarie 

- -1.56 - 0.59 - Iulie 
- 0.87 - 0.18 - August 

Spolek, G., 2008 

- 0.56 - 0.06 - Septembrie 
Semnul „-” – fluxul de căldură „intră” în clădire; Semnul „+” – fluxul de căldură „iese” din clădire 

 
Radiaţia solară este unul din parametrii majori care influenţează fluxul de căldură transmis prin 

acoperişul şi pereţii clădirilor, în special vara. Pentru a reduce fluxul de căldură o soluţie este creşterea 
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coeficientului de reflexie a suprafeţelor respective. Acest lucru este posibil doar prin acoperirea suprafeţelor 
cu un strat de reflexie a radiaţie solare (cu un coeficient de reflexie mai mare) (Susca, T. et al., 2011; 
Takebayashi, H., Moriyama, M., 2007; Filho, J.P.B. et al., 2011). 

Pentru 4 suprafeţe diferite de acoperiş, cu valori diferite ale coeficientului de reflexie prezentate în 
cadrul lucrării (Takebayashi, H., Moriyama, M., 2007) în tabelul 2, au fost obţinute valori diferite ale fluxului 
de căldură transferat prin acoperişul clădirii. Se observă că pentru suprafaţa cu cel mai mare coeficient de 
reflexie (0.74) s-a obţinut cea mai mică valoare medie a fluxului termic (153 W·m-2). Însă, se remarcă un 
lucru interesant, că pentru acoperişul verde, care are cea mai mică valoare a coeficientului de reflexie 
(0.15), valoarea medie a fluxului de căldură nu este cea mai mică. 

Regimul termic al unei clădiri este afectat în mare parte de valoarea coeficientului albedo a 
acoperişului. În condiţii de cer senin, acoperişul unei clădiri poate absorbi între 20 şi 95% din valoarea 
maximă a intensităţii radiaţiei solare în plan orizontal (1000 W·m-2) (Suehrcke, H. et al, 2008). 

Durata de strălucire a Soarelui (durata dintr-o zi cât intensitatea radiaţiei solare are valori ≥120 W·m-2) 
pe cer influenţează direct atât fluxul de căldură latentă, cât şi fluxul de căldură sensibilă. Cu cât durata de 
strălucire a Soarelui pe cer este mai mare cu atât valorile fluxului de căldură latentă şi sensibilă este mai 
mare (Tsang, S.W, Jim, C.Y., 2011). Prin schimbarea stării de agregare a apei din sol (din lichid în vapori), 
căldura acumulată de sol de la Soare poate fi eliberată în mediul înconjurător, în acest fel reducându-se 
cantitatea de căldură stocată în sol. 

Masa termică reprezintă capacitatea unui corp de a înmagazina căldură. Unitatea de măsură a masei 
termice este J/K sau J/°C. Este un termen des întâlnit în domeniul arhitecturii. În acest sens, masa termică 
oferă clădirii inerţie termică în faţa fluctuaţiilor temperaturii aerului din mediu ambiant (exterior) 
(http://dictionary.sensagent.com/thermal+mass/en-en/, Fioretti, R. et al, 2010). 

În cadrul lucrării (Castelton, H.F. et al., 2010), acoperişul verde este prezentat ca un strat de izolaţie 
adus acoperişului clădirii, care nu doar că reduce pierderile de căldură din clădire pe timpul iernii şi aportul 
de căldură în clădire pe timpul verii, ci comportându-se ca o masă termică el ajută la reducerea fluctuaţiilor 
mari ale temperaturilor din interiorul clădirii. 

Masa termică a clădirii ajută la reducerea fluctuaţiilor temperaturii aerului din mediu ambiant (exterior) 
şi la menţinerea în limite confortabile a temperaturii aerului din interiorul clădirii (Fioretti, R. et al, 2010). 

Acoperişul verde se comportă ca o masă termică, el acumulând căldură pe timpul zilei. Căldura 
acumulată este elibertă în atmosferă în timpul nopţii, când temperatura aerului din mediul ambiant este mai 
mică, sau prin intermediul evapotranspiraţiei, fenomen care poate apărea atât pe timp de zi, cât şi pe timp 
de noapte. În acest fel, acoperişul verde, privit ca o masă termică, creşte inerţia termică a suprafeţei pe 
care este amplasat (Castelton, H.F. et al., 2010; Fioretti, R. et al, 2010). La creşterea inerţiei termice 
contribuie apa din sol, datorită căldurii specifice şi a căldurii latente de vaporizare (Fioretti, R. et al, 2010). 
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Pe timp de vară masa termică a acoperişului verde permite întârzierea transferului de căldură dinspre 
exteriorul clădirii spre interior, reducându-se astfel vârfurile necesarului de frig al unei clădiri (Fioretti, R. et 
al, 2010). 

 

Concluzii 
 
În urma studiului articolelor ştiinţifice s-a observat că fluxul termic transferat prin acoperişul unei clădiri 

(clasic sau verde) este influenţat de mai mulţi factori, cum ar fi: 
- temperatura suprafeţei exterioare a acoperişului; 
- intensitatea radiaţiei solare la nivelul acoperişului; 
- durata de strălucire a soarelui; 
- coeficientul de reflexie a radiaţiei solare al acoperişului; 
- masa termică a acoperişului. 

Acoperişul verde, fiind un acoperiş viu, participă în mod activ la reducerea transferului de căldură 
dinspre exterior spre interior (pe timp de vară). Reducerea transferului de căldură are loc datorită apariţiei 
fenomenului de evapotranspiraţie, umbririi suprafeţei acoperişului clasic şi masei termice oferită de 
acoperişul verde. Pe timp de iarnă, acoperişul verde (mai exact mediul de creştere) se comportă ca un strat 
de izolaţie, diminuând transferul de căldură dinspre interior înspre exterior. 

 

2.5.6. Influenţa acoperişurilor verzi asupra consumului de energie al sistemelor de 
climatizare 

 
Consumul de energie electrică reprezintă o forma a consumului de energie, unde energia consumata 

este energia electrică. Consumul de energie electrică se măsoară în J (Joule) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_energy_consumption). 

Energia electrică este o formă specifică de energie reprezentând capacitatea de acţiune a unei sarcini 
electrice în prezenţa unui câmp electromagnetic (http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_electrică).  

Se estimează că în ţările dezvoltate consumul de energie al locuinţelor este de 15 – 25% din consumul 
total de energie al întregii ţări (Chang N-B et al., 2011). Sistemele de încălzire şi răcire a locuinţelor, 
iluminatul, precum şi aparatura electronică şi electrocasnică sunt principalii consumatori de energie ai unei 
locuinţe. 

În ultima perioadă, pentru a crea un climat plăcut în cadrul unei locuinţe, tendinţa de a răci în mod activ 
o locuinţă (utilizarea aparatelor de aer condiţionat) este foarte răspândită la nivel global, dar în special în 
zonele cu climă caldă. Utilizarea pe scară largă a acestei metode conduce la creşterea semnificativă 
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consumului de energie (Tsang, S.W, Jim, C.Y., 2011). O metodă pasivă (fără consum de energie) de a răci 
o locuinţă o reprezintă amplasarea unui strat de vegetaţie pe suprafaţa acoperişului clădirii, adică 
transformarea acoperişului clasic al clădirii în acoperiş verde (Castelton, H.F. et al., 2010). 

Sistemele de climatizare şi încălzire folosesc diferiţi combustibili ca sursă de energie (lemn, gaze 
naturale, curent electric, radiaţia solară). Cu cât necesarul de frig sau de căldură al unei clădiri este mai 
mare, cu atât consumul de energie va fi mai ridicat, rezultând de aici costuri mai mari de întreţinere a 
clădirii. 

Datorită cerinţelor tot mai mari de energie, în ultimul deceniu s-a pus accentul mai mult pe 
independenţa din punct de vedere energetic a clădirilor, atât pe parte de producţie a energiei (panouri 
solare, centrale eoliene şi pompe de căldură), cât şi pe parte de economisire a energiei (respectiv izolarea 
din punct de vedere termic a clădirii). Clădirile independente din punct de vedere energetic poartă numele 
de clădiri verzi (Chang N-B et al., 2011). Prin transformarea acoperişurilor clasice ale clădirilor în 
acoperişuri verzi se poate realiza o economie în ceea ce priveşte energia necesară unei clădiri. Aşadar 
acoperişurile verzi pot fi considerate atât un strat de izolaţie suplimentar (pe timp de iarnă), cât şi o barieră 
împotriva transferului de căldură dinspre exterior spre interior (pe timp de vară). 

 

Metodologii de cercetare 
 
Literatura de specialitate analizată prezintă două tipuri de abordări asupra studiului influenţelor 

acoperişurilor verzi, şi anume: 
- cercetări aplicative (Kumar, R., Kaushik, S.C., 2005; Jaffal, I. et al., 2012), 
- simulări (Santamouris, M. et al., 2007; Spala, A. et al., 2008; Wong, N.H et al., 2003). 

Cercetările prezentate în cadrul lucrărilor ştiinţifice prezentate anterior se bazează de fapt pe studiul 
potenţialului de izolare şi răcire a acoperişurilor verzi atât din punct de vedere practic (experimental) cât şi 
din punct de vedere teoretic (simulări). Studiul privind consumul de energie al sistemelor de climatizare 
cu/fără acoperiş verde este privit mai degrabă o continuare a studiilor realizate pentru cuantificarea fluxului 
de căldură transferat printr-un acoperiş clasic sau verde, decât un studiu independent. 

Atât în cercetările aplicative, cât şi în simulările prezentate în literatura de specialitate, se realizează o 
estimare a necesarului de căldură/frig al unei clădiri (în mod analitic). Diferenţa dintre cele două metode de 
cercetare este că cercetările aplicative măsoară cantităţile de energie consumată în vederea asigurării 
necesarului de căldură/frig, pe când simulările se bazează pe valori estimate de consum ale aparatelor de 
condiţionare a aerului  în vederea realizării unui climat plăcut în incinta clădirilor. 
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Rezultate şi discuţii 
 
După cum s-a arătat anterior, coeficientul de reflexie a razelor solare şi prezenţa acoperişului verde au 

o influenţă semnificativă asupra temperaturii acoperişului clasic al clădirii, aşadar o influenţă asupra 
transferul transferului de căldură prin acoperişul clădirii. În mod direct, apar şi influenţe asupra consumului 
de energie necesar încălzirii sau climatizării clădirilor. 

Creşterea coeficientului de reflexie a radiaţiei solare poate conduce la economisirea unei cantităţi 
importante de energie necesară unei clădiri. Astfel, conform rezultatelor unei simulări prezentate în cadrul 
lucrării (Susca, T. et al., 2011), prin înlocuirea unui acoperiş clasic, de culoare neagră, cu unul de culoare 
albă se pot economisi aproximativ 200.000 W/m2 în decursul a 50 de ani. Conform rezultatelor aceleiaşi 
simulări, dacă acoperişul clasic, de culoare neagră, este acoperit cu un strat de vegetaţie  (acoperiş verde), 
economia de energie ar putea fi de aproximativ 450.000 W/m2 în decursul a 50 de ani. 

În studiul său, (Wong, N.H et al., 2003), şi-a propus să determine, prin simulări realizate cu ajutorul 
programului DOE-3, consumul de energie electrică necesar întreţinerii unui climat plăcut în cadrul al unei 
clădiri comerciale cu 5 nivele având diferite tipuri de acoperiş. Suprafaţa totală a acoperişului este de 966 
m2. Trei tipuri de acoperiş au fost luate în considerare: acoperiş clasic inclinat, acoperiş clasic plan şi 
acoperiş acoperit cu un strat de vegetaţie. În cazul utilizării vegetaţiei, au fost luate în considerare mai 
multe grosimi ale mediului de creştere (sol). În urma simulărilor realizate s-a observat o reducere  
necesarului de frig, rezultând astfel şi o economie de energie electrică. 

Lucrarea (Santamouris, M. et al., 2007) prezintă un studiu referitor la necesarul de căldură pe timp de 
iarnă şi necesarul de frig pe timp de iarnă, pentru clădirea unei grădiniţe din Atena (Grecia). Din calculul 
necesarului de căldură şi frig pentru cazurile analizate în cadrul lucrării (clădire cu şi fără izolaţie din 
polistiren şi neizolată, cu şi fără acoperiş verde) a reieşit că eficienţa maximă a acoperişului verde este 
resimţită pe timp de vară. S-a constatat o reducere a necesarului de frig pentru întreaga clădire. Scăderea 
necesarului de frig pentru o clădire, atrage după sine reducerea consumului de energie a aparatelor de aer 
condiţionat aflate în dotarea clădirii. 

O economie de energie termică si electrică a fost remarcată şi în cadrul lucrării (Spala, A. et al., 2008), 
unde rezultatele prezentate indică o reducere a necesarului de frig pentru întreţinerea unui climat plăcut pe 
timp e vară (perioada mai – septembrie) în cadrul unei clădiri de birouri din Atena (Grecia) pe care a fost 
amplasat un acoperiş verde. Necesarul de frig şi căldură au fost reduse semnificativ la nivelul ultimului etaj 
al clădirii. La nivelul ultimului etaj, necesarul de frig este mai mic cu 19% decât la nivelul întregii clădire, iar 
necesarul de căldură cu 9% mai mic decât la nivelul întregii clădirii. 

În Statele Unite ale Americii, a fost realizată o simulare pe calculator cu scopul de a obţine rezultate cu 
privire la efectele umbrii şi ale evapotranspiraţiei vegetaţiei asupra consumului de energie al clădirilor cu un 
singur nivel situate în mediile urbane. În urma realizării acestei simulări s-a observat că, dacă pentru 
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fiecare casă se plantează un singur copac, se poate obţine o economie la consumul de energie necesară 
aparatelor de aer condiţionat (Santamouris, M. et al., 2007). 

Conform (Kumar, R., Kaushik, S.C., 2005), un acoperiş verde are un potenţial de răcire de 3.02 kWh 
pe zi, determinat în mod experimental în cadrul lucrării. Acest fapt conduce la o reducere a consumului de 
energie pe timp de vară. 

Literatura de specialitate prezintă o serie de rezultate privind necesarul de căldură/frig ale unei clădiri, 
consumul de energie al aparatelor de climatizare şi economiile realizate datorită prezenţei acoperişurilor 
verzi. 

 
Tabel 2.27. Centralizator de date privind reducerea necesarului de căldură, frig şi energie electrică obţinut prin transformarea 

acoperişului clasic în acoperiş verde 
Economie 

Articol ştiinţific necesar de 
frig 
[%] 

necesar de 
căldură 

[%] 

Economie 
necesar de 

energie* 
][ 2−⋅mW  

Perioada 
analizată** 

[an] 

Economie 
energie 
electrică 

[%] 

Economie 
energie 
electrică 
[kWh m-2] 

Observaţii 

Jaffal, I. et al., 2012    1  0.9 ÷ 70.8 experiment 
Susca, T. et al., 

2011   450.000 50   simulare 

Santamouris, M. et 
al., 2007 6 – 49 2 – 7   12 – 24  simulare 

Spala, A. et al., 
2008 39 – 58 8 – 17     experiment 

*Suma dintre necesar de frig şi necesarul de căldură economisite 
**Reprezintă perioada pentru care s-a calculat economia necesarului de energie 

 
Analizând rezultatele prezentate în tabelul 2.27 se poate observa că prezenţa acoperişurilor verzi 

poate conduce la economii considerabile de energie pentru asigurarea unui climat plăcut în incinta 
clădirilor. 

 

Concluzii 
 
După cum s-a arătat anterior, atât prin intermediul experimentelor, cât şi al simulărilor realizate, 

acoperişurile verzi sunt capabile să reducă consumul de energie (atât electrică, cât şi termică), necesar 
pentru crearea unui mediu plăcut în interiorul unei clădiri, atât pe timp de vară cât şi pe timp de iarnă. 

Acoperişul verde prezintă beneficii semnificative din punct de vedere a reducerii consumului de 
energie, mai mult pe timpul verii, datorită prezenţei plantelor, apariţiei transpiraţiei plantelor şi a intensificării 
fenomenului de evaporare al apei din mediul de creştere. 

Odată cu transformarea acoperişului clasic într-un acoperiş verde, valoarea albedo a suprafeţei 
acoperişului creşte, fapt care contribuie la reducerea aportului de căldură, pe timp de vară, în interiorul 
clădirii, în consecinţă la reducerea costurilor privind energia electrică consumată pentru asigurarea 
necesarului de frig din clădire. 

 



 52

2.6. Influenţa acoperişurilor verzi asupra mediului ambiant 
 
Anterior au fost prezentate influenţele acoperişurilor verzi asupra clădirilor. Însă, un acoperiş verde 

prezintă influenţe şi asupra mediului în care este amplasat (reducerea cantităţii apei pluviale deversate la 
canalizare, reducerea poluării aerului şi a apei). 

Acoperişurile verzi sunt capabile să reţină o mare parte din apa provenită din precipitaţii (Oberndorfer, 
E., 2007; Berndtsson, J.C. et al., 2006; Porsche and Kohler, 2003; Carter, T., Jackson, C.R., 2007; Carter, 
T., Keeler, A., 2008; Fioretti, R. et al., 2010; VanWoert, N. D. et al., 2005; Mentens, J., Raes, D., 2005). 
Cantitatea de apa pluvială reţinută de acoperişurile verzi este un parametru important în contextul actual, 
întrucât mediile urbane sunt într-o continuă dezvoltare, suprafeţele dure din oraşe se extind, iar reţelele de 
canalizare urbane sunt din ce în ce mai solicitate. Prin creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi din mediile 
urbane se va diminua cantitatea de apă pluvială deversată în reţeaua urbană de canalizare. 

 

Metodologii de cercetare 
 
Metodologiile de cercetare prezentate în lucrările ştiinţifice studiate în vederea stabilirii influenţelor 

acoperişurilor verzi asupra mediului ambiant se bazează în principal pe cercetări aplicative (experimente). 
În cadrul lucrărilor ştiinţifice analizate sunt prezentate sisteme experimentale de măsurare a parametrilor 
avuţi în vedere de fiecare cercetare în parte. 

O serie de lucrării ştiinţifice prezintă cercetări care se bazează pe măsurători de laborator pentru 
realizarea analizelor de apă şi sol (din punct de vedere chimic) (Berndtsson, J.C. et al., 2009; Oberndorfer, 
E., 2007; Berndtsson, J.C. et al., 2006; Carter, T., Jackson, C.R., 2007; Emilsson, T. et al, 2010), în 
vederea stabilirii compuşilor chimici reţinuţi stratul de sol al acoperişului verde. 

Există lucrări ştiinţifice ce prezintă măsurători ale cantităţii de apa pluvială reţinută de acoperişul verde 
instalat pe clădirile monitorizate. Lucrările ştiinţifice analizate, (Carter, T., Jackson, C.R., 2007; Fioretti, R. 
et al., 2010; Liu, K.; Minor, J., 2005; Getter, K.L. et al., 2007), prezintă analize comparative între două tipuri 
de acoperiş (clasic şi verde). Ambele tipuri de acoperiş beneficiază de acelaşi sistem experimental şi 
aceleaşi tip de echipamente pentru măsurarea apei pluviale deversate la sistemul de canalizare. Astfel, 
sistemele experimentale se bazează pe acelaşi principiu, şi anume: pe instalaţia de scurgere al apei de pe 
acoperiş au fost instalate aparate de măsură a cantităţii de apă (ex. apometre) ce se scurge spre sistemul 
de canalizare al mediului urban. Cele două aparate de măsură furnizează informaţiile necesare pentru 
studiul cantităţii de apa deversată la sistemul de canalizare. 
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Rezultate şi discuţii 
 
În zonele urbane majoritatea suprafeţelor sunt dure şi neporoase. Toată apa scursă pe aceste 

suprafeţe este dirijată spre reţeaua de canalizare a oraşului. Pe măsură ce oraşele se extind reţelele de 
canalizare sunt predispuse la a nu mai face faţă cerinţelor în cazul unor precipitaţii abundente 
(Oberndorfer, E., 2007; Berndtsson, J.C. et al., 2006). 

În tabelul 2.28 sunt prezentate o parte din datele privind cantităţile de apă pluvială reţinută de 
acoperişurile verzi, valori extrase din cadrul articolelor ştiinţifice analizate pentru realizarea prezentului 
studiu. 

 
Tabel 2.28. Centralizator al datelor privind cantităţii de apă pluvială  

reţinută de acoperişurile verzi 

Articol ştiinţific Cantitate de apă pluvială reţinută 
[%] 

(Fioretti, R. et al., 2010) 9.5 ÷ 100 
(Liu, K.; Minor, J., 2005) 57 

(Carter, T., Jackson, C.R., 2007) 15 
 
Valorile prezentate în tabelul anterior variază între 9.5 şi 100%. Variaţia atât de mare a cantităţii de apa 

pluvială reţinută de acoperişurile verzi se datorează grosimii mediului de creştere, tipului de vegetaţie şi 
pantei acoperişului (Carter, T., Jackson, C.R., 2007; Fioretti, R. et al., 2010; Liu, K.; Minor, J., 2005; Getter, 
K.L. et al., 2007). 

Acoperişurile verzi din Malmö (Suedia), au fost studiate în vederea analizei calităţii apei din perspectiva 
gradului de contaminare cu diverşi poluanţi (Berndtsson, J.C. et al., 2006; Berndtsson, J.C. et al., 2009). 

Anterior s-a arătat că un acoperiş verde poate absorbi până la 100% din apa distribuită pe suprafaţa 
sa. În cazul în care, acoperişul verde nu poate absorbi întregul aport de apă provenit din precipitaţii, 
surplusul de apă va fi deversat la reţeaua urbană de canalizare prin sistemele de drenaj. Surplusul de apă 
poate conţine o serie de poluanţi (ex. nutrienţii şi alţi compuşi chimici), materie organică (Berndtsson, J.C. 
et al., 2009; Oberndorfer, E., 2007; Berndtsson, J.C. et al., 2006; Carter, T., Jackson, C.R., 2007; 
Emilsson, T. et al, 2010). 

În zonele urbane, prezenţa metalelor grele în aer reprezintă o sursă de poluare continuă. Reduceri ale 
valorilor medii ale concentraţiilor de Fe, Pb şi Zn au fost observate în apa deversată la reţeaua de 
canalizare în cadrul studiului realizat în lucrarea (Berndtsson, J.C. et al., 2009). Acoperişul verde utilizat în 
această lucrare este compus dintr-un strat de sol cu o grosime de 40 cm şi o vegetaţie formată din copaci 
şi arbuşti. În acest caz acoperişul verde se comportă ca un filtru care îmbunătăţeşte calitatea apei 
deversată la reţeaua de canalizare. 

Acoperişurile verzi sunt o sursă permanentă de NO3-N şi NH4-N. Acoperişurile verzi intensive  au o 
concentraţie mare de azot total, eliberând o parte din acesta în apa deversată la reţeaua de canalizare, pe 
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când acoperişurile extensive conţin o cantitate mai mică de Ntotal (Berndtsson, J.C. et al., 2009). Valorile 
concentraţiei de Ntotal înregistrate în apa pluvială provenită din acoperişurile verzi  pe întreaga durată a 
experimentelor este de sub 1 mg/l, cu excepţia unei măsurători când valoare concentraţiei de Ntotal a fost 
de 2.1 mg/l. 

Concentraţia de Ptotal măsurată în apa pluvială provenită de la acoperişurile verzi monitorizate în cadrul 
studiului (Berndtsson, J.C. et al., 2009) sunt de 0.02 mg/l (Suedia) şi 0.01 mg/l (Japonia), valori mai mici 
decât cele prezentate de alţi autori (0.05 mg/l). Fosforul detectat în apa pluvială provine atât de la mediul 
de creştere pe care este amplasata vegetaţia, cât şi de la fertilizatorii aplicaţi acesteia. 

Acoperişurile verzi prezentate în cadrul lucrării (Berndtsson, J.C. et al., 2009), au prezentat pierderi de 
K, iar acoperişurile intensive au prezentat pierderi mai mari de Ca, pierderi datorate descompunerii 
mediului de creştere. 

Calitatea aerului este un alt parametru care este influenţat în mod direct de prezenţa acoperişurilor 
verzi. Este cunoscut faptul că plantele se folosesc de CO2 disponibil în aer în procesul de fotosinteză; 
astfel, cu cât suprafaţa spaţiilor verzi este mai mare, cu atât cantitatea de CO2 din aer va fi diminuată mai 
mult. Pe lângă CO2, există o serie de alţi compuşi chimici reţinuţi de acoperişurile verzi. 

Calitatea aerului reprezintă o problemă globală. Zonele urbane reprezintă o aglomerare de surse de 
poluare continuă: automobile, industrie etc. (Kan, H., Chen, B., 2004; Morton-Bermea, O. et al., 2009; 
Beelen, R. et al., 2010). 

Este cunoscut faptul că vegetaţia este capabilă să purifice aerul prin reţinerea particulelor aflate în 
suspensie şi a gazelor nocive precum CO2 şi NO2. În procesul de fotosinteză, plantele au nevoie de CO2, 
consumând C şi eliberând O2 (Li, J. et al., 2010). 

Producţia anumitor componente ale acoperişurilor verzi (membrana antirădăcină, geotextil, sistemele 
de drenaj – altele decât cele naturale) şi a fertilizatorilor impune degajarea unor cantităţi de CO2 în 
atmosferă, de aceea diferenţa dintre cantitatea de CO2 existentă şi cea estimată după amplasarea 
acoperişurilor verzi trebuie atent monitorizată (Rowe, D.B., 2011). 

Acoperişurile verzi pot reduce considerabil cantităţile de compuşi chimici aflaţi în aer. Din compuşii 
chimici aflaţi în aer fac parte SO2 (dioxid de sodiu), CO2 (dioxid de carbon), NO2 (dioxid de azot), PM10 
(particule de maxim 10 μm) şi O3 (ozon). În tabelul 2.29 vor fi prezentate cantităţile din compuşii chimici 
amintiţi anterior, ce au fost reduse datorită prezenţei acoperişurilor verzi.  
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Tabel 2.29. Centralizator privind cantităţile de compuşi chimici din aer reduşi datorită prezenţei acoperişurilor verzi 

Articol ştiinţific Cpr 
[t] SO2 CO2 NO2 PM10 O3 

Unitate de măsură 
(pentru coloanele 3 - 

7) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

(Yang, J. Et al., 2008) 1835.23 0.65 – 
1.01  2.33 – 

3.57 
1.12 – 
2.16 

4.49 – 
7.17 )( 2 anmg ⋅  

Bianchini, F., Hewage, K., 2012 7.87       
(Li, J. et al., 2010)   12.9    )( 3 anmmg ⋅  

(Rowe, D.B., 2011)  37 21 800.000 4000  kg – NO2 şi PM10 
% – CO2 şi SO2 

(Hong, T. et al., 2012)   5    kg 
Cpr – cantitatea de poluanţi redusă [tone] 

 
Compuşii poluanţi aflaţi în aer au fost reduşi în proporţii diferite, conform informaţiilor prezentate în 

cadrul tabelului 2.29. Acest lucru se datorează în mare parte tipului de acoperiş verde şi speciilor de plante 
utilizate în alcătuirea acoperişurilor verzi. 

Există lucrări ştiinţifice în literatura de specialitate conform cărora acoperişurile verzi pot reduce 
poluarea fonică din mediile urbane (Yang, H.S. et al., 2012; Van Renterghem, T., Botteldooren, D., 2011; 
Connelly, M., Hodgson, M.,2008; Lagstrom J., 2004). Cea mai mare parte din poluarea fonică dintr-un 
mediu urban se datorează vehiculelor şi traficului aerian. Diverse studii au fost realizate pe acoperişurile 
verzi pentru a stabili potenţialul lor de a reduce nivelul poluării fonice din mediile urbane. Astfel o parte din 
rezultatele obţinute în urma acestor studii sunt prezentate în tabelul 2.30. 

 
Tabel 2.30. Potenţialul de reducere a zgomotului a unui acoperiş verde 

Articol ştiinţific Frecvenţă zgomot 
[kHz] 

Potenţial reducere nivel zgomot 
[dB] 

(Yang, H.S. et al., 2012) 4 4 
(Van Renterghem, T., Botteldooren, D., 2011) 0.4 – 1.250 10 

(Connelly, M., Hodgson, M.,2008) 0.05 – 2 5 – 13 
 
Tabelul 2.30 prezintă potenţialul de reducere a nivelului de zgomot atribuit acoperişurilor verzi. Se 

poate observa că datorită prezenţei acoperişurilor verzi zgomotul din mediul urban poate fi redus cu până 
la 13 dB în funcţie de frecvenţa zgomotului. 
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Concluzii 
 

Literatura de specialitate prezintă o serie de studii cu privire la influenţele acoperişurilor verzi asupra 
mediului ambiant. din studiul literaturii de specialitate s-a constatat mediul de creştere poate să reţină o 
cantitate de până la 100% din apa provenită din precipitaţii, reducându-se astfel cantitatea de apă 
deversată la sistemul de canalizare a mediului urban. Ca o consecinţă a reducerii apei deversate la 
sistemul de canalizare a mediului urban, s-a remarcat reducerea poluării aerului şi a apei din lacuri şi râuri. 
Mediul de creştere se comporta ca un filtru pentru apa provenită din precipitaţii; apa provenită de 
precipitaţii conţine o serie de compuşi chimici proveniţi din aer. De asemenea, apa pluvială deversată la 
canalizare poate transporta diverşi compuşi chimici proveniţi din uleiuri, combustibili etc. proveniţi de la 
autovehicule sau din alte surse. După cum s-a arătat anterior, acoperişurile verzi pot reduce nivelul de 
poluare fonică din mediul urban. 

 

2.7. Concluzii privind stadiul actual al cercetărilor 
 
Prezentul capitol prezintă stadiul actual al cercetărilor privind influenţele acoperişurilor verzi asupra 

clădirilor din punct de vedere termoenergetic. În vederea realizări stadiului actual, s-a utilizat o procedură 
riguroasă de selecţie a articolelor ştiinţifice reprezentative pentru studiul avut în vedere în prezenta 
cercetare. În urma aplicării acestei proceduri de selecţie au fost identificate 59 de articole ştiinţifice 
reprezentative pe baza cărora au fost identificaţi parametrii termoenergetici influenţaţi de prezenţa 
acoperişurilor verzi. Literatura de specialitate prezintă cercetări conform cărora acoperişurile verzi 
influenţează temperatura aerului din interiorul clădirii, temperatura suprafeţei acoperişului clasic, 
temperatura aerului din mediu ambiant, valoarea coeficientului de reflexie a luminii corespunzător 
suprafeţei acoperişului, valoarea fluxului de căldură transferat din/în interiorul clădirii şi consumul de 
energie al sistemelor de climatizare. Articolele ştiinţifice studiate prezintă cercetări aplicative, teoretice şi 
simulări. Metodologiile de cercetare prezentate în cadrul acestor articole ştiinţifice şi rezultatele acestor 
cercetări au fost prezentate în detaliu. În afară de parametrii termoenergetici, literatura de specialitate 
prezintă studii conform cărora un acoperiş verde influenţează şi mediul ambiant în care este localizat. 
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Cap. 3. Sistemul experimental 
 
Acest capitol îşi propune să descrie în detaliu fiecare element realizat pentru obţinerea rezultatelor 

experimentale, prelucrarea şi valorificarea datelor obţinute în urma derulării experimentelor. Astfel, în acest 
capitol sunt prezentate în detaliu locaţia aleasă pentru experiment, adaptările constructive care au fost 
necesare pentru realizarea experimentului şi caracteristicile sistemelor de achiziţie a datelor care au fost 
realizate şi utilizate. 

 

3.1. Locaţia experimentului 
 
Primul pas în atingerea obiectivelor prezentei cercetări a fost reprezentat de alegerea amplasamentului 

acoperişului verde. Coordonatele geografice ale clădirii sunt: 46° 47’ 40” N şi 23° 37’ 41” E. Locaţia 
experimentului este prezentată în figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1. Locaţia acoperişului verde monitorizat în prezenta cercetare 

 
Clădirea pe care a fost amplasat acoperişul verde monitorizat este una de tip industrial, şi anume un 

atelier de utilaje electrice. Programul de lucru este între orele 7:00 şi 17:00. Clădirea are două încăperi. 
Suprafeţele şi volumele celor două camere sunt egale. Acoperişul unei camere a fost transformat în 
acoperiş verde. Astfel, acoperişul verde instalat are o suprafaţă de 35 m2. Camera cu acoperiş verde este 
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prevăzută cu 2 geamuri, iar camera cu acoperiş clasic cu un geam şi o uşă exterioară pe care se 
realizează accesul în clădire. Accesul dintr-o încăpere în cealaltă se realizează pe o uşă interioară.  

Pe durata experimentului, în timpul programului de lucru, uşile şi geamurile nu au fost închise în 
permanenţă, ele rămânând deschise până la câteva ore pe zi. Aceste condiţii nefavorabile de exploatare a 
clădirii au avut o influenţă importantă asupra derulării experimentului, în sensul ca a condus la egalizarea 
temperaturii aerului din cele două încăperi . 

 

3.2. Proiectul şi realizarea acoperişului verde 
 
Acoperişul verde amplasat deasupra unei camere conţine următoarele componente: 
- sistem de drenaj al apei – strat de pietriş 2 cm; 
- geotextil; 
- strat de mediu de creştere (sol) – 7 cm; 
- vegetaţie – gazon universal (specii de plante utilizate: Lolium perenne, Poa pratensis, Poa trivialis, 

Festuca rubra, Festuca arundinacea). 
Amplasarea acoperişului verde deasupra unei camere şi evoluţia lui în perioada 24.04.2012 ... 

9.06.2012, este prezentată în figurile 3.2 ÷ 3.10. 
 

 
Figura 3.2. Prezentarea sistemului de drenaj – strat pietriş  
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Figura 3.3. Amplasare membrană geotextil 

 

 
Figura 3.4. Amplasare mediu de creştere 

 

 
Figura 3.5. Nivelare mediu creştere 
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Figura 3.6. Însămânţare gazon + tasare mediu de creştere 

 

 
Figura 3.7. Evoluţie gazon 24.04.2012 

 

 
Figura 3.8. Evoluţie gazon 3.05.2012 
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Figura 3.9. Evoluţie gazon 18.05.2012 

 

 
Figura 3.10. Evoluţie gazon 9.06.2012 

 
Primul strat al acoperişului verde este sistemul de drenaj compus din pietriş; acest strat are o grosime 

de 2 cm şi a fost amplasat peste hidroizolaţia clădirii (fig. 3.2) cu scopul de a asigura scurgerea surplusului 
de apă. Al doilea strat este format dintr-o membrană de geotextil amplasată peste sistemul de drenaj (fig. 
3.3) cu scopul de a nu permite spălarea mediului de creştere şi scurgerea acestuia la canalizare. Cel de-al 
treilea strat este format din mediul de creştere – sol (fig. 3.4), care a necesitat o nivelare (fig. 3.5). A urmat 
însămânţarea gazonului şi tasarea solului (fig. 3.6). Figurile 3.7 ÷ 3.10 prezintă evoluţia acoperişului verde, 
din punct de vedere al dezvoltării gazonului, în perioada 24.04.2012 … 9.06.2012. 
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3.3. Adaptări constructive pentru realizarea experimentului 
 
Al doilea pas în atingerea obiectivelor este pregătirea proiectului de experiment şi instalarea sistemelor 

experimentale de monitorizare a parametrilor de interes. 
După cum s-a precizat anterior una din cele două încăperi a fost acoperită în totalitate cu un strat de 

vegetaţie cu grosimea de 10 cm, iar cealaltă încăpere luată drept referinţă are acoperiş clasic, cu 
hidroizolaţie de bitum cu strat de granule de protecţie de culoare gri. Pe lângă stratul de vegetaţie, sub 
acoperişul verde a fost amplasat un strat de drenaj de 1-2 cm, constituit din pietre cu o granulaţie medie, 
acoperit de o membrană din geotextil (cu rol de a nu permite spălarea mediului de creştere). Peste această 
membrană a fost aşezat mediul de creştere împreună cu stratul de vegetaţie (acoperişul verde). Locaţia 
oferă acces la apă şi curent, întrucât acestea sunt necesare sistemelor de irigare şi monitorizare a 
influenţelor termoenergetice ale acoperişului verde asupra clădirii. 

Sistemele experimentale de monitorizare, care au fost utilizate în realizarea experimentului sunt 
următoarele: 

- staţie meteorologică PRIMUS WS2800, pentru monitorizarea parametrilor climatici ai mediului 
exterior clădirii; staţia meteorologică a fost amplasată pe clădirea pe care s-a amplasat şi acoperişul 
verde; 

- sistem de monitorizare a intensităţii radiaţiei solare (proiectat şi manufacturat în cadrul cercetării 
doctorale); 

sistem de monitorizare temperaturi din structura acoperişului clasic şi a acoperişului verde (proiectat şi 
manufacturat în cadrul cercetării doctorale) (Dobra, V.T. et al., 2012). 

Figura 3.11 prezintă poziţiile alese pentru senzorii care măsoară temperatura tavanului acoperişului 
clasic, a acoperişului verde şi a aerului. 

 
Figura 3.11. Schema amplasării senzorilor de temperatură pe verticală 

a) acoperiş clasic; b) acoperiş verde 
T1C ... T4C – temperaturi monitorizate la acoperişul clasic; T1V ... T5V – temperaturi monitorizate la acoperişul verde; 

WS – Staţie meteorologică (weather station); PIR – Piranometru pentru măsurarea intensităţii radiaţiei solare 
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Semnificaţia notaţiilor utilizate pentru identificarea senzorilor de temperatură este următoarea: 
- primul indice este utilizat pentru numerotare, de la interiorul spre exteriorul clădirii; 
- al doilea indice este utilizat pentru desemnarea acoperişului clasic „C”, respectiv acoperişului 

verde „V”. 
Senzorii T1C, T2C şi T1V, T2V (figura 3.11) sunt amplasaţi în interiorul încăperilor monitorizate.  
T1C şi T1V măsoară temperatura aerului la o distanţă de 30 cm faţă de tavan. 
T2C şi T2V măsoară temperatura suprafeţei tavanului.  
La exterior, senzori T3C şi T4C (acoperiş clasic), respectiv T3V şi T4V (acoperiş verde) măsoară 

temperaturile la diferite distanţe, pe verticală, faţă de acoperişul clasic al clădirii. 
Distanţele de amplasare a senzorilor faţă de acoperişul clasic al clădirii sunt prezentate în tabelul 3.1. 

Tabel 3.1. Poziţia senzorilor de temperatură din exterior faţă de nivelul acoperişului clasic 
Poziţie Acoperiş clasic Acoperiş verde [cm] 

T3C T3V 0 
 T4V 10 

T4C  7 
 T5V 17 

 
La locul experimentului a fost amplasată o staţie meteorologică (WS vezi figura 3.11) pentru 

monitorizarea parametrilor meteorologici în locaţia aleasă pentru experiment. De asemenea la aceeaşi 
locaţie a fost amplasat un piranometru (PIR vezi figura 3.11) 

3.4. Sisteme de monitorizare 
 

3.4.1. Staţia meteorologică 
 
Staţiile meteorologice sunt echipamente ce furnizează informaţii cu privire la parametrii climatici ai 

zonei în care sunt amplasate. Staţiile meteorologice, în funcţie de necesităţi, pot fi echipate cu următoarele 
tipuri de senzori care furnizează informaţii cu privire la: 

- temperatura sol şi aer; 
- umiditatea solului, aerului şi pe frunze; 
- viteza, direcţia vântului; 
- cantitatea de precipitaţii; 
- cantitatea de radiaţii ultraviolete; 
- intensitatea radiaţiei solare. 
Există şi parametrii care nu pot fi măsuraţi în mod direct cu ajutorul senzorilor, dar care pot fi calculaţi 

pe baza parametrilor amintiţi mai sus. Există unele modele de staţii meteorologice care furnizează şi 
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aceste informaţii, având pe lângă software-ul de achiziţie de date şi unul care calculează aceşti parametrii 
(Dobra, V.T. et al., 2010). 

Echipamentul folosit pentru monitorizarea parametrilor meteorologici este PRIMUS WS 2800, furnizat 
de firma TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Germania. Schema de achiziţie a datelor meteorologice care 
cuprinde staţia meteorologică şi un PC este prezentată în figura 3.18. 

Parametrii climatici monitorizaţi cu ajutorul staţiei meteorologice PRIMUS WS 2800 sunt: 
- temperatura şi umiditate aer exterior (unitatea 1 figura 3.18); 
- viteza şi direcţie vânt (anemometru figura 3.18); 
- cantitate precipitaţii (pluviometru figura 3.18); 
- temperatura şi umiditate aer interior (senzori amplasaţi în consolă figura 3.18). 
 

 
Figura 3.12. Schema experimentală de achiziţie a datelor meteorologice 

1 – anemometru; 2 – pluviometru; 3 – senzori de umiditate şi temperatură a aerului exterior; 
4 – consolă; 5 – stick wireless; 6 – PC local 

 
Unităţile exterioare 1, 2 şi 3 (figura 3.12) transmit prin unde radio (wireless), datele măsurate la 

consola 4 (figura 3.12). Stick-ul wireless 5 reprezintă un dispozitiv de recepţie a semnalului transmis de 
consolă, acesta permiţând achiziţia de date pe PC-ul local (6), prin intermediul programului Heavy 
Weather. Consola are posibilitatea de a stoca un număr de 1750 de seturi de date meteorologice. 

Caracteristicile tehnice ale staţiei meteorologice PRIMUS WS 2800 sunt prezentate în tabelul 3.2. 
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Tabel 3.2. Caracteristici tehnice ale staţiei meteorologice PRIMUS WS 2800 

Denumire caracteristică Specificaţii  
Temperatură interioară: -40 ÷ 59,9 ºC 
Rezolu�ie temperatură interioară: 0,1 º 
Temperatură exterioară: -40 ÷ 59,9 ºC 
Rezolu�ie temperatură exterioară: 0,1 º 
Umiditatea interioară a aerului: 1 ÷ 99 % 
Rezolu�ie umiditate interioară a aerului: 1 % 
Umiditatea exterioară a aerului: 1 ÷ 99 % 
Rezolu�ie umiditate exterioară a aerului: 1 % 
Presiunea aerului: 920 ÷ 1080 hpa mbar 
Viteza vântului: 0 ÷ 180 km/h 
Precipita�ii: 0 ÷ 9999,5 mm 
Interval de măsurare: 13 s 
Frecven�ă wireless: 868 MHz 
Rază maximă de ac�iune: 100 m 
Alimentare cu energie a sta�iei: 4,5 V/DC (3 baterii LR14) 
Alimentare cu energie a senzorului: 3 V/DC (2 baterii AA) 
Dimensiuni sta�ie de bază: 222,2 x 34,7 x 163,2 mm 
Dimensiuni anemometru: 250 x 145,9 x 282,2 
Dimensiuni pluviometru: 131,6 x 182,7 mm 
Dimensiuni termometru/higrometru: 79,4 x 89,8 x 189,3 mm 

 

Staţia meteorologică aleasă pentru monitorizarea parametrilor climatici în Cluj Napoca satisface toate 
cerinţele din punct de vedere constructiv, al preciziei de măsură a senzorilor şi a ratei de achiziţie a datelor, 
care au fost avute în vedere la realizarea experimentului. 

Achiziţia datelor se poate face la intervale cuprinse între 1 minut şi 24 ore, alte staţii furnizând date la 
intervale mai mari de timp (20, 30, 60 minute). 

În figura 3.13 sunt prezentate fotografii cu componentele staţiei meteorologice amplasată la locul 
experimentului. 

 
Figura 3.13. Amplasarea unităţilor exterioare ale staţiei meteorologice 

1 – suport; 2 – unitate externă pentru umiditate şi temperatură exterioară; 3 -  pluviometru; 4 - anemometru 
 



 66

 
Figura 3.14. Amplasarea consolei staţiei meteorologice 

 

 
Figura 3.15. Amplasarea PC-ului local 

Staţia meteorologică cu componentele prezentate în figurile 3.13 şi 3.14 este conectată la PC-ul local 
(figura 3.15), pe care se realizează achiziţia datelor meteorologice. În figura 3.13 este prezentată unitatea 
exterioară a staţiei meteorologice cu senzorii pe care îi conţine: 

- temperatura şi umiditate exterioară a aerului (2), 
- pluviometru (3), şi 
- anemometru (4). 
Unitatea exterioară a staţiei meteorologice sunt montate pe un suport (figura 3.13), special 

manufacturat pentru acest sistem experimental. 
Achiziţia datelor se poate face la intervale cuprinse între 1 minut şi 24 ore. Pentru prezenta cercetare 

achiziţia datelor se realizează la interval de 1 minut. 
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3.4.2. Sistemului de achiziţie a temperaturilor 
 
Pentru a realiza măsurători ale temperaturilor în toate punctele propuse în sistemul experimental, 

prezentat în figura 3.11, a fost utilizat un număr de 9 de senzori de temperatură, o placă de achiziţie de 
date şi un PC pe care se realizează şi stochează datele achiziţionate. 

Sistemul de achiziţiei a temperaturilor a fost proiectat şi realizat în cadrul cercetării doctorale, fiind o 
componentă originală a sistemului experimental. Structura acestui sistem de achiziţie de date este 
prezentat în figura 3.16. 

 

 
Figura 3.16. Sistem de achiziţie temperaturi 

1 – Reţeaua de senzori de temperatură; 2 – Placă de achiziţie de date; 3 – PC local 
 
Modelul de senzori de temperatură utilizaţi în cadrul experimentului este DS18B20 (figura 3.17); fac 

parte din categoria senzorilor digitali, ceea ce înseamnă că semnalul transmis de senzor plăcii de achiziţie 
de date este unul digital – conversia din semnal analog în semnal digital fiind realizată în interiorul 
senzorului de către un cip de memorie ROM încorporat. 

 
Figura 3.17. Senzor de temperatură DS18B20 

1 – Pin pământare; 2 – Pin transmitere date; 3 – Pin alimentare (pol pozitiv) 
 
Senzorii sunt capabili să măsoare temperaturi în domeniul -45 – +125ºC, cu o acurateţe de ±0.5ºC (în 

domeniul -10 – +85ºC). Rezoluţia temperaturii se poate selecta de către utilizator (9 – 12 biţi). Semnalul 
analog este convertit în semnal digital în 750 ms. Senzorul poate funcţiona fără alimentare cu tensiune de 
la o sursă externă, fiind suficientă legarea acestuia la o placă electronică doar prin pinul de transmitere a 
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datelor; însă în cazul în care este alimentat de la o sursă externă, se va alimenta cu o tensiune cuprinsă 
între 3 … 5.5 V. 

Semnalul provenit de la senzori este transmis unui PC, prin intermediul unei plăci de achiziţie de date. 
Placa de achiziţie de date este special concepută pentru acest tip de experiment; este capabilă să preia 
semnalul de la cei 9 de senzorii de temperatură şi să îl transmită mai departe unui PC. Un program de 
achiziţie de date preia semnalul provenit de la placa de achiziţie, îl converteşte în temperaturi 
corespunzătoare fiecărui senzor de temperatură în parte şi datele astfel prelucrate sunt stocate într-un 
fişier „log.txt”, în memoria calculatorului. Structura fişierului „log.txt” este 

În figurile 3.18 ÷ 3.23 va fi prezentat sistemul experimental de monitorizare a temperaturilor, prin 
intermediul unor fotografii realizate la locul experimentului, atât modul de amplasare a senzorilor de 
temperatură, cât şi a plăcii de achiziţie a datelor provenite de la senzorii de temperatură. 

Înainte de amplasarea acoperişului verde a fost montat senzorul de temperatura care măsoară 
temperatura la nivelul hidroizolaţiei acoperişului clasic, sub acoperişul verde (fig. 3.18). 

 

 
Figura 3.18. Amplasament senzor de temperatură la nivelul hidroizolaţiei acoperişului clasic, sub acoperişul verde 
 
Senzorul care măsoară temperatura la suprafaţa acoperişului verde este prezentat în figura 3.19. 
 

 
Figura 3.19. Amplasament senzor de temperatură la suprafaţa acoperişului verde 
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Pentru măsurarea temperaturii aerului deasupra acoperişului verde s-a confecţionat un stativ din metal 
(figura 3.20). 

 
Figura 3.20. Stativ pentru senzorul care măsoară temperatura aerului deasupra acoperişului verde 

 
Măsurarea temperaturii la nivelul hidroizolaţiei şi aerului la 7 cm deasupra acoperişului verde se 

realizează cu ajutorul senzorilor prezentaţi în figura 3.21. 
 

 
Figura 3.21. Amplasament senzori de temperatura acoperiş clasic 

1 – temperatura la nivelul hidroizolaţiei; 2 – temperatura aerului la 7 cm deasupra acoperişului clasic 
 
În figura 3.21 senzorul de temperatură 1 măsoară temperatura la nivelul hidroizolaţiei, iar senzorul 2 

măsoară temperatura aerului la 7 cm deasupra acoperişului clasic. 
În figura 3.22 sunt prezentaţi senzorii care măsoară temperaturile din interiorul încăperii cu acoperiş 

clasic. 
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Figura 3.22. Amplasament senzori în interiorul încăperii cu acoperiş clasic 

1 – temperatura tavan (T2C); 2 – temperatura aer interior (T1C) 
 
Senzorul 1 din figura 3.22 măsoară temperatura tavanului din încăperea cu acoperiş clasic, iar 

senzorul 2 măsoară temperatura aerului din aceeaşi încăpere. 
În figura 3.23 sunt prezentaţi senzorii de temperatură care măsoară temperatura tavanului şi a aerului 

din încăperea cu acoperiş verde. 
 

 
Figura 3.23. Amplasament senzori în interiorul încăperii cu acoperiş verde 

1 – temperatura tavan (T2V); 2 – temperatura aer interior (T1V); 
 

Senzorul 1 din figura 3.23 măsoară temperatura tavanului din încăperea cu acoperiş verde, iar 
senzorul 2 măsoară temperatura aerului din aceeaşi încăpere. 

Placa de achiziţie de date de la fiecare senzor de temperatură este prezentată în figura 3.24. 
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Figura 3.24. Placa de achiziţie de temperaturi 

 

 
Figura 3.25. Amplasare PC local 

 
Placa de achiziţie de date la care sunt conectaţi toţi senzorii de temperatură prezentaţi anterior (figura 

3.24) este conectată la PC-ul local prezentat în fig. 3.25, pe care se realizează achiziţia de date. 
 

3.4.3. Sistemul de achiziţie a intensităţii radiaţiei solare  
 
Pentru realizarea măsurătorilor asupra intensităţii radiaţiei solare este nevoie de sistem de achiziţie de 

date compus din: 
- un senzor de radiaţie solară, livrat de firma DAVIS INSTRUMENTS CORP, Statele Unite ale 

Americii. Datele tehnice ale senzorului sunt prezentate în tabelul 3.3; 
- o placă de achiziţie de date; 
- un PC pe care se va realiza achiziţia de date şi stocarea acestora. 
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Tabel 3.3. Caracteristici tehnice senzor de radiaţie solară 
Denumire caracteristică Specificaţii  

Tip senzor Fotodiodă din silicon 
Domeniu de măsură 0 … 1800 W·m-2 

Rezoluţie  1 W/m2 
Acurateţe ±5% 
Temperatura de lucru -40 … 65 ºC 
Domeniul spectral măsurat  400 … 1100 nm 
Tensiune de lucru 0 … 3 V 
Raport tensiune/umiditate sol 1.67 mV / W·m-2 

Interval măsurare senzor 50 … 60 secunde 
300 secunde (noaptea) 

 

În figura 3.26 este reprezentat sistemul de achiziţie a intensităţii radiaţiei solare. 
 

 
Figura 3.26 Schema sistem de achiziţie intensitate şi radiaţie solară umiditate sol  
1 – senzor intensitate radiaţie solară; 2 – placă achiziţie date (PAD); 3 – PC local 

 
Senzorul care măsoară intensitatea radiaţiei solare (poziţia 1 figura 3.26) este de fapt o fotodiodă 

capabilă să genereze o tensiune electrică în prezenţa luminii. Valoarea tensiunii electrice este transformată 
în semnal digital prin intermediul componentelor de pe placa de achiziţie de date (poziţia 2 din figura 3.26) 
şi transmise PC-ului (poziţia 3 din figura 3.26). De aici programul de achiziţie de date preia datele şi le 
converteşte în W·m-2 – intensitatea radiaţiei solare. 

După această prelucrare a datelor provenite de la placa de achiziţie de date, acestea sunt stocate în 
memoria calculatorului (PC-ului) într-un fişier denumit „lograd.txt”. Structura fişierului este una tabelară. Pe 
coloane se înregistrează în ordine data, ora şi valoarea măsurată a intensităţii radiaţiei solare, iar pe 
linii sunt înregistrate datele măsurate în fiecare minut. Structura fişierului este prezentată în figura 3.27. 
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Figura 3.27. Structura fişierului „lograd.txt” 

 
În figura 3.28 sunt prezentate fotografii cu sistemul de achiziţie de date de la senzorul de radiaţie 

solară. 

 
Figura 3.28. Componentele exterioare ale sistemului de monitorizare a intensităţii radiaţiei solare 

1 – senzor intensitate radiaţie solară, 2 – suport, 3 – placă digitizare semnal; 
 

 
Figura 3.29. Placa de achiziţie semnal digital (DAQ); 
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Figura 3.30. PC local 

 

Figura 3.28 prezintă componentele exterioare ale sistemului de monitorizare a intensităţii radiaţiei 
solare. Astfel, în figură se prezintă senzorul care măsoară intensitatea radiaţiei solare (1), montat pe 
suportul (2) şi conectat la placa de digitizare a semnalului (3). Placa de achiziţie a semnalului digital (figură 
3.29) este proiectată şi manufacturată în cadrul cercetării doctorale, fiind conectată la PC-ul local (figura 
3.30), pe care este instalat programul de achiziţie a datelor şi pe care se stochează datele măsurate pe 
întreaga durată a experimentului. Achiziţia datelor se realizează la interval de 1 minut. Cele 3 sisteme de 
achiziţie de date prezentate anterior, furnizează un set minim de parametrii necesari pentru a studia 
influenţele termoenergetice ale acoperişului verde asupra clădirii şi a mediului ambiant. 

Un element important al sistemului experimental, este reprezentat de componentele software ale celor 
două sisteme originale de achiziţie a datelor. 

 

3.5. Concluzii privind sistemul experimental 
 
În vederea studierii influenţelor termoenergetice ale unui acoperiş verde asupra unei clădiri situate în 

Cluj-Napoca, în cadrul acestui capitol a fost propus un sistem experimental complex cu mai multe 
componente, dintre care unele au fost proiectate şi manufacturate special pentru acest experiment, fiind 
dedicate acestuia. 

Experimentul a presupus transformarea a 35 m2 din suprafaţa totală a acoperişului clasic al clădirii în 
acoperiş verde. Monitorizarea parametrilor de interes se realizează cu ajutorul a 3 sisteme de achiziţie de 
date: staţie meteorologică, sistem de achiziţie de temperaturi şi sistem de achiziţie a intensităţii radiaţiei 
solare. Achiziţia datelor se realizează la interval de 1 minut. Staţia meteorologică şi sistemul de achiziţie de 
temperaturi a funcţionat în perioada 23.03. – 17.09.2012, iar sistemul de achiziţie a intensităţii radiaţiei 
solare în perioada 1.09. – 17.09.2012. 
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Cap. 4. Metode de calcul 
 
În cadrul acestui capitol sunt prezentate metodele de calcul utilizate pentru prelucrarea datelor în 

vederea obţinerii rezultatelor dorite. 
Metodologia de prelucrare a datelor este reprezentată schematic în figura 4.1. 
 

 
Figura 4.1. Metodologia de prelucrare a datelor 

 
În figura 4.1, cu galben, au fost reprezentate datele experimentale obţinute în decursul derulării 

experimentului. Se poate observa că pentru o perioada mai lunga de timp (23.03. – 17.09.2012) au fost 
achiziţionate date de la sistemul de monitorizare al temperaturilor (t) şi viteza vântului (w). Pentru o 
perioadă mai scurtă de timp (1.09. – 17.09.2012) a fost monitorizată şi intensitatea radiaţiei solare. 

Prelucrarea datelor experimentale pentru prezenta cercetare s-a desfăşurat pe două nivele: 
- Metodologia de Prelucrare Experimentală (MPE): calculul fluxurilor termice unitare tranferate prin 

componentele celor două tipuri de acoperiş, pe baza datelor experimentale; 
- Metoda Diferenţelor Finite (MDF): calculul temperaturilor la nivelul tavanului, hidroizolaţiei şi 

suprafeţelor celor două tipuri de acoperiş pe baza unui set minim de date experimentale; totodată 
s-a realizat calculul fluxurilor termice unitare tranferate prin componentele celor două tipuri de 
acoperiş pe baza datelor calulate. 

Setul de temperaturi calculate prin MDF sunt reprezentate în figura 4.1 cu albastru, iar seturile de date 
care exprimă fluxurile termice unitare tranferate prin componentele celor două tipuri de acoperiş sunt 
reprezentate pe aceeaşi figură cu roşu. 
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4.1. Calculul fluxului termic prin prelucrarea datelor experimentale 
 
În acest capitol se prezintă un model matematic pentru calculul fluxului de căldură transferat prin cele 

două tipuri de acoperiş ale clădirii monitorizate. Modelul matematic propus presupune prelucrarea unui set 
de date achiziţionate de sistemul de monitorizare: temperaturi în diferite puncte de măsură şi viteza 
vântului. 

În vederea calculului fluxului de căldură transferat prin cele două tipuri de acoperiş, au fost identificate 
în literatura de specialitate relaţiile de calcul pentru fluxul de căldură transferat prin conducţie şi convecţie. 
Astfel, în cele ce urmează sunt prezentate aceste relaţii de calcul pentru fiecare din cele două tipuri de 
acoperiş studiate. Pentru a se putea face diferenţa între cele două tipuri de acoperiş analizate, în 
prezentarea relaţiilor s-a recurs la utilizarea unor indici cât mai sugestivi. Astfel îndicele „i” înlocuieşte 
indicele „C” pentru camera cu acoperiş clasic şi îndicele „i” înlocuieşte indicele „V” pentru camera cu 
acoperiş verde. 

Fluxul termic unitar schimbat prin convecţie între tavan şi aerul din încăpere (Lienhard IV, J.H., 
Lienhard V, J.H., 2004) se calculează cu ajutorul relaţiilor (4.1): 

( ) τα dttq iicv ⋅−⋅= 121&  (4.1) 
unde: 

- 1cvq&  - fluxul termic unitar schimbat între tavan şi aerul din cameră prin convecţie [W·m-2]; 

- α  - coeficient de convecţie ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅Km
W
2 ; 

- it2  - temperatura tavanului [°C]; 

- it1  - temperatura aerului din încăpere [°C]; 

- τd  - pasul de timp [s]. 

 
Fluxul termic unitar schimbat prin conducţie între suprafaţa interioară (tavan) şi cea exterioară a 

acoperişului clasic al clădirii (Lienhard IV, J.H., Lienhard V, J.H., 2004) se calculează cu ajutorul relaţiei 
(4.2): 

τ

λ
δ

λ
δ d32

1 ⋅
+

−
=

h

h

b

b

ii
cd

ttq&  
(4.2) 

unde: 

- 1cdq&  - fluxul termic unitar transferat prin conducţie prin acoperişul clasic al clădirii [W·m-2]; 

- it2  - temperatura tavanului [°C];  

- it3  - temperatura la suprafaţa acoperişului clasic [°C];; 
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- bδ  - grosimea planşeului de beton [m]; 

- bλ  - conductivitatea termică a betonului ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅Km
W ; 

- hδ  - grosimea stratului de hidroizolaţie [m]; 

- hλ  - conductivitatea termică a bitumului ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅Km
W ; 

Fluxul termic unitar schimbat prin conducţie între suprafaţa exterioară a acoperişului clasic şi suprafaţa 
exterioară a mediului de creştere a acoperişului verde (flux termic transferat prin stratul de sol) (Lienhard 
IV, J.H., Lienhard V, J.H., 2004) se calculează cu ajutorul relaţiei (4.3): 

- acoperiş verde: 

τ

λ
δ d43

2 ⋅
−

=

s

s

VV
cd

ttq&  
(4.3) 

unde: 

- 2cdq&  - fluxul termic unitar transferat prin conducţie prin stratul de sol al acoperişului verde [W·m-

2]; 

- Vt3  - temperatura la suprafaţa acoperişului clasic, sub stratul de sol, [°C]; 

- Vt4  - temperatura la suprafaţa stratului de sol al acoperişului verde [°C]; 

- sδ  - grosimea stratului de sol [m]; 

- sλ  - conductivitatea termică a solului [W·m-2]; 

 
Fluxul termic unitar schimbat prin convecţie între suprafaţa exterioară a acoperişului clasic (respectiv 

suprafaţa solului) şi aerul din exteriorul clădirii (Lienhard IV, J.H., Lienhard V, J.H., 2004): 

( ) τα dttq VVcv ⋅−⋅= 542&  (4.4) 
( ) τα dttq CCcv ⋅−⋅= 433&  (4.5) 

unde: 

- 2cvq& , 3cvq& - fluxul termic unitar schimbat între suprafaţa solului, respectiv suprafaţa acoperişului 

clasic, şi aerul din exteriorul clădirii prin convecţie [W·m-2]; 

- Vt4  - temperatura suprafeţei solului [°C]; 

- Ct3  - temperatura suprafeţei acoperişului clasic [°C]; 

- Vt5  - temperatura limitrofă a aerului din mediu ambiant exterior la 7 cm faţă de acoperişul verde 

[°C]; 

- Ct4  - temperatura limitrofă a aerului din mediu ambiant exterior la 7 cm faţă de acoperişul clasic 

[°C]. 
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Coeficientul de convecţie α  din relaţiile (4.4) şi (4.5) se calculează cu ajutorul relaţiei (4.6): 

 

vantW⋅+= 2.29.11α  (4.6) 
unde: 
- vantW  - viteza vântului [m/s]. 

Fluxul termic unitar schimbat prin radiaţie între suprafaţa exterioară a acoperişului clasic (respectiv 
suprafaţa solului) şi aerul din exteriorul clădirii (Lienhard IV, J.H., Lienhard V, J.H., 2004): 

 
4

4
4

3
0

2 CCr TTCq −⋅⋅= ε&  (4.7) 
4

5
4

4
0

3 VVr TTCq −⋅⋅= ε&  (4.8) 
unde: 

- CT3  - temperatura suprafeţei acoperişului clasic [K]; 

- CT4  - temperatura limitrofă a aerului mediului ambiant deasupra acoperişului clasic [K]; 

- VT4  - temperatura suprafeţei acoperişului verde [K]; 

- VT5  - temperatura limitrofă a aerului mediului ambiant deasupra acoperişului verde [K] 

- 1rq& , 2rq&  - fluxul termic unitar schimbat între suprafaţa solului (respectiv a acoperişului clasic) şi 

aerul din exteriorul clădirii prin radiaţie [W·m-2]. 
 

4.2. Model matematic bazat pe Metoda Diferenţelor Finite 
 
În prezentul subcapitol se propune un set de relaţii cu ajutorul cărora se determină prin calcul diverse 

temperaturi, considerând ca şi date de intrare, curbele de variaţie a temperaturilor la exteriorul şi la 
interiorul clădirii, care au fost determinate experimental. 

Temperaturile determinate prin calcul sunt: temperaturile suprafeţelor celor două acoperişuri analizate 
(t3C, t4V), temperatura măsurată la graniţa dintre stratul de sol şi cel de beton al acoperişului clasic (t3V) şi 
temperatura tavanelor celor două încăperi monitorizate (t2C, t2V). 

Modelul matematic prezentat, urmăreşte să simuleze procesul de transfer termic prin acoperişul clasic, 
respectiv prin acoperişul verde şi poate să reprezinte un instrument util pentru analiza influenţei 
acoperişurilor verzi asupra clădirilor pe care sunt montate. 

Procesul de transfer de căldură este considerat „pozitiv” dinspre mediul ambiant spre interiorul clădirii 
şi are loc în regim nestaţionar – variază în timp. 

Modelul matematic propus, a fost elaborat utilizând Metoda Diferenţelor Finite (MDF), care permite 
înlocuirea procesului de transfer de căldură continuu cu unul discontinuu, discretizat atât în timp cât şi în 
spaţiu. 
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Din motive de simetrie, procesul de transfer termic studiat poate fi considerat unidirecţional.  
În urma discretizării spaţiale, rezultă un ansamblu de „noduri” între care se realizează procesul de 

transfer termic studiat. 
Cu ajutorul acestei metode se poate determina distribuţia în timp a temperaturilor din nodurile 

intermediare în funcţie de o distribuţie iniţială a temperaturilor dată şi de un set de condiţii la limită bine 
precizate. 

Pentru rezolvarea problemelor diferenţelor finite s-a împărţit planşeului de beton în n noduri şi stratul 
de sol în m noduri. Alegerea numărului de noduri pentru fiecare din cele două straturi (beton şi sol) poate 
să reprezinte un parametru. Pentru o precizie cât mai mare a rezultatelor se recomandă un număr cât mai 
mare de noduri. Distanţa dintre două noduri alăturate este egală cu valoarea raportului dintre grosimea 
stratului şi numărul de noduri ales pentru stratul respectiv, iar distanţa dintre nodurile extreme şi marginile 
stratului este egală cu jumătate din valoarea raportului dintre grosimea stratului şi numărul de noduri ales 
pentru stratul respectiv. Pentru exemplificare s-a ales reprezentarea grafică a unui planşeu de beton a 
cărui grosime a fost împărţită în straturi (fig. 4.2). 

 

 
Figura 4.2. Exemplu de discretizare a unui planşeu pentru aplicarea metodei diferenţelor finite 

 
În figura 4.2 este prezentat un element geometric discretizat în mai multe straturi, în vederea aplicării 

metodei diferenţelor. Elementul din figură reprezintă un planşeu de beton al unei clădiri. Grosimea 
planşeului de beton „∆D” (figura 4.2) a fost împărţită în fâşii egale cu grosimea „∆d” (figura 4.2), iar 
nodurile, au fost plasate în centrul fâşiilor. 

Se poate asuma faptul că parametrii caracteristici unei fâşii, pentru fenomenul studiat, sunt concentraţi 
în nodul din centrul acesteia şi că transferul de căldură prin planşeul de beton dinspre exterior spre interior 
se realizează de fapt între noduri. 

Transferul de căldură dinspre exterior spre interior prin nodurile elementului prezentat în figura 4.2 are 
loc prin conducţie. Ecuaţia de bilanţ energetic exprimată pentru un nod intermediar al elementului prezentat 
în figura 4.1 în regim nestaţionar, este: 
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( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ
−

−
Δ
−

⋅
Δ
⋅⋅Δ=⋅−⋅⋅ +−Δ+

d
tt

d
tt

d
SSttcpm iiii

ii

ττττ
τττ λτ 11  (4.9) 

unde: 
- m  - masa fâşiei concentrată în nodul i ][kg ; 

- S  - suprafaţa elementului ][ 2m ; 

- ττ Δ+
it  - temperatura nodului i la momentul ττ Δ+  ][ Co ; 

- τ
it  - temperatura nodului i la momentul τ  ][ Co ; 

- τΔ  - pasul de timp ales ][s ; 

- λ  - conductivitatea termică a materialului din care este compus elementul ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅Km
W
2 ; 

- pc  - căldura specifică a materialului ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅Kkg
J  

- dΔ  - distanţa dintre 2 noduri ][m  

- τ
1−it  - temperatura nodului i-1 la momentul τ  ][ Co ; 

- τ
1+it  - temperatura nodului i+1 la momentul τ  ][ Co . 

 
Figura 4.3 prezintă ecuaţia de bilanţ energetic într-un nod intermediar al unui corp omogen. 
 

 
Figura 4.3. Schema bilanţului energetic într-un nod intermediar al unui corp omogen 

ti – temperatura nod intermediar; ti-1, ti+1 – temperaturi noduri alăturate; d – grosime fâşie 
1cdq& , 2cdq&  - fluxuri termice unitare transferate prin conducţie între noduri 

 
Astfel, în cazul în care elementul (corpul) este omogen (acelaşi material), pentru calculul temperaturii 

într-un nod intermediar (ti figura 4.3) se va utiliza relaţia de calcul generalizată (4.10): 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ
−

−
Δ
−

⋅
Δ⋅⋅

⋅Δ+= +−Δ+

d
tt

d
tt

dc
tt iiii

p
ii

ττττ
τττ

ρ
λτ 11  (4.10) 

unde: 

- ρ  densitatea materialului fâşiei ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

3m
kg . 
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În figura 4.4 este prezentată ecuaţia de bilanţ într-un nod intermediar amplasat la graniţa dintre 2 
straturi vecine cu proprietăţi termo-fizice diferite. 

 
Figura 4.4. Schema bilanţului energetic la graniţa dintre 2 straturi diferite 

tint – temperatura nodului situat la graniţa dintre straturi; ti1, ti2 – temperaturi noduri vecine;  
1cdsq& , 2cdsq&  - fluxuri termice transmise intre nodurile vecine, d1, d2 – grosimile celor 2 straturi vecine 

 
În cazul în care elementul nu este omogen (2 sau mai multe straturi din materiale diferite), temperatura 

nodului situat la graniţa dintre două straturi vecine se calculează cu ajutorul relaţiei (4.11): 
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dcdc
tt ii

pp

 (4.11) 

 
unde: 

- ττ Δ+
intt  - temperatura nodului dintre cele 2 straturi vecine la momentul ττ Δ+  ][ Co ; 

- τ
intt  - temperatura nodului dintre cele 2 straturi vecine la momentul τ  ][ Co ; 

- τΔ  - pasul de timp ales ][s ; 

- 1λ , 2λ  - conductivităţile termice ale materialelor celor două straturi vecine ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅Km
W
2 ; 

- 1pc , 2pc  - căldurile specifice ale materialelor celor două straturi vecine ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅Kkg
J  

- 1dΔ , 2dΔ  - distanţa dintre 2 noduri ][m  

- τ
1it  - temperatura nodului i1 corespunzător materialului 1 la momentul τ  ][ Co ; 

- τ
2it  - temperatura nodului i2  corespunzător materialului 2 la momentul τ  ][ Co . 
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În figura 4.5 se prezintă bilanţul energetic la suprafaţele celor două tipuri de acoperiş studiate. 
 

 
Figura 4.5. Schema bilanţului energetic la suprafaţa acoperişului 

solq& – intensitate radiaţie solară; refq& – radiaţia solară reflectată; cdq&  – flux termic unitar transferat prin conducţie; 

cvq&  – flux termic unitar transferat prin convecţie; rq&  – flux termic unitar transferat prin radiaţie;  
tal – temperatura limitrofă aer; tse – temperatura suprafaţă exterioară; tni – temperatura nod intermediar 

 
Pentru calculul temperaturii suprafeţei exterioare a celor două tipuri de acoperiş monitorizate este 

necesară cunoaşterea condiţiilor la limită, respectiv a ecuaţiei de bilanţ energetic la suprafaţa elementului 
(figura 4.5). Ecuaţia de bilanţ formulată de (Gaffin, S. et al., 2006) şi exprimată pentru regimul nestaţionar 
are forma: 

 

( ) ( )ττττ sspcdcvrrefsol ttcSmqqqqq −⋅⋅⋅=Δ⋅−−−− Δ+&&&&&  (4.12) 
unde: 

- solq& - intensitatea totală a radiaţiei solare care ajunge la suprafaţa acoperişului (radiaţie difuză + 

radiaţie directă) [W·m-2]; 

- refq& - intensitatea radiaţiei solare reflectată de suprafaţa acoperişului [W·m-2]; 

- rq&  - fluxul termic unitar transferat mediului ambiant prin radiaţie [W·m-2] 

- cvq&  - fluxul termic unitar transferat mediului ambiant prin convecţie [W·m-2]; 

- cdq&  - fluxul termic unitar transferat mediului ambiant prin conducţie [W·m-2]; 

- τ
st  - temperatura suprafeţei acoperişului la momentul τ  ][ Co ; 

- ττ Δ+
st  - temperatura suprafeţei acoperişului la momentul ττ Δ+  ][ Co . 

 
Dezvoltând relaţia (4.12) se obţine ecuaţia de calcul a temperaturii suprafeţei acoperişului la momentul 
ττ Δ+ : 

 

dc
qqqqq

tt
p

cdcvrrefsol
ss Δ⋅⋅

−−−−
⋅Δ+=Δ+

ρ
ττττ &&&&&

 (4.13) 
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Pentru a calcula valorile fluxurilor de energie din ecuaţia (4.12) au fost utilizate următoarele relaţii: 
 

rstotsol Iq =&  (4.14) 

solsref qrq && ⋅=  (4.15) 
4

sasr Tq ⋅⋅= σε&  (4.16) 
( )aersacv TTq −⋅= α&  (4.17) 

( )tsac
b

b
cdb TTq −⋅=

δ
λ

&  (4.18) 

( )hizsav
s

s
cds TTq −⋅=

δ
λ

&  (4.19) 

unde: 

- rstotI  - valoarea măsurată a intensităţii radiaţiei solare [W·m-2]; 

- sr  - valoarea coeficientului de reflexie a lumini corespunzător suprafeţei acoperişului analizat; 

- 81067.5 −⋅=σ - constanta lui Stefan Boltzmann ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅ 42 Km
W ; 

- sε  - emisivitatea suprafeţei acoperişului; 

- aerT  - temperatura limitrofă a aerului din mediu ambiant ][K ; 

- sacT  - temperatura suprafeţei acoperişului clasic ][K ; 

- savT  - temperatura suprafeţei acoperişului verde ][K ; 

- hizT  - temperatura la nivelul hidroizolaţiei ][K ; 

- α  - coeficient de convecţie la exterior – se calculează cu ajutorul relaţiei (4.6) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅Km
W
2 ; 

- tT  - temperatura tavanului camerei ][K ; 

- )(sbλ  - conductivitate termică a betonului ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅Km
W
2 ; 

- acδ  - grosimea totală a componentelor acoperişului ][m . 

 



 84

În figura 4.6 se prezintă, sub forma grafică, bilanţul energetic la suprafaţa tavanelor celor două încăperi 
monitorizate. 

 
Figura 4.6. Schema bilanţului energetic la suprafaţa tavanelor celor 2 încăperi monitorizate 

tt – temperatura suprafeţei tavanului; ti-1, taer – temperaturile nodurilor învecinate (din beton şi aer); 
cdq&  - flux termic unitar transferat prin conducţie; cvq&  - flux termic unitar transferat prin convecţie 

 
În continuare este prezentată ecuaţia de bilanţ energetic la nivelul tavanelor celor două încăperi 

monitorizate, în regim nestaţionar. 

( ) ( ) ( )⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅−−⋅⋅⋅Δ=−⋅⋅⋅ −

Δ+ τττττττ α
δ
λτ aerttittp ttSttSttcSm int1  (4.19) 

unde: 

- ττ Δ+
tt  - temperatura tavanului la momentul ττ Δ+  ][ Co ; 

- τ
tt  - temperatura tavanului la momentul τ  ][ Co ; 

- τ
1−it  - temperatura nodului intermediar cel mai apropiat de nodul corespunzător suprafeţei tavanului 

][ Co ; 

- τ
aert  - temperatura aerului din interiorul încăperii la momentul τ  ][ Co ; 

- intα  - coeficientul de convecţie la interior ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅Km
W
2 . 

 
Din ecuaţia de bilanţ energetic (4.19) se obţine ecuaţia cu ajutorul căreia se calculează temperatura la 

nivelul tavanului corespunzătoare nodului 4 din fig. 4.2. Această ecuaţie este: 
 

( ) ( )
δρ

α
δ
λ

τ

ττττ

τττ

⋅⋅

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅−−⋅⋅
⋅Δ+=

−
Δ+

p

aertti

tt c

ttSttS
tt

int1

 (4.20) 

 

În scopul obţinerii rezultatelor dorite, relaţiile de mai sus au fost implementate în 3 programe de calcul 
distincte realizate în mediul de programare Free Pascal. 

Primul program de calcul, denumit HFC, este utilizat pentru calculul fluxurilor termice unitare cu ajutorul 
formulelor prezentate anterior. 

Al doilea program de calcul este utilizat pentru modelarea temperaturilor acoperişului clasic (SIMTEMP 
1), iar cel de-al treilea pentru modelarea temperaturilor acoperişului verde (SIMTEMP 2). 
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Schemele logice ale celor trei programe de calcul sunt prezentate în figurile 4.7 ÷ 4.9. 
 

 
Figura 4.7. Schema logică a programului SIMTEMP 1 
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Figura 4.8. Schema logică a programului SIMTEMP 2 
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Figura 4.9. Schema logică a programului HFC 

 
Codurile sursă ale celor 3 programe, bazate pe schemele logice prezentate anterior, sunt prezentate în 

anexele 1 ÷ 3. 
În vederea determinării prin simulare a câmpului de temperaturi existent atât în secţiunea acoperişului 

clasic, cât şi în cea a acoperişului verde s-a recurs la elaborarea a două programe de calcul în mediul de 
programare Free Pascal. Cele două programe de calcul, SIMTEMP1 (corespunzător acoperişului clasic) şi 
SIMTEMP2 (corespunzător acoperişului verde), au fost concepute să răspundă necesităţilor studiului 
realizat: 

- numărul de noduri intermediare, atât pentru acoperişul clasic cât şi pentru acoperişul verde pot fi 
alese de utilizator; 

- alte date care pot fi alese de către utilizator sunt:  
 

o pentru programul de calcul SIMTEMP1: 
 grosimea stratului planşeului de beton; 
 coeficientul de reflexie a luminii corespunzător acoperişului clasic; 
 coeficientul de emisivitate a suprafeţei acoperişului clasic; 
 pasul de timp τΔ  pentru care se va realiza calculul în regim nestaţionar; 

o pentru programul de calcul SIMTEMP2 
 grosimile stratului de sol şi a planşeului de beton; 
 coeficientul de reflexie a luminii corespunzător acoperişului clasic; 
 coeficientul de emisivitate a suprafeţei acoperişului verde; 
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 pasul de timp τΔ  pentru care se va realiza calculul în regim nestaţionar; 

- datele care sunt citite de către programul de calcul din fişiere conexe (datorită cantităţii mari de 
informaţie): 
o pentru programul de calcul SIMTEMP1: 

 temperaturile măsurate ale aerului din interiorul şi exteriorul clădirii – reprezintă date 
de intrare; 

 temperaturile iniţiale ale suprafeţei acoperişului clasic şi a suprafeţei tavanului - 
reprezintă distribuţia iniţială de temperaturi; 

 viteza vântului; 
 radiaţia solară; 
 proprietăţile specifice betonului şi aerului (coeficient de conductivitate, densitate şi 

căldură specifică); 
 coeficienţii de convecţie la interior şi exterior (pentru cazul în care viteza vântului este 

0 m/s); 
o pentru programul de calcul SIMTEMP2 

 temperaturile măsurate ale aerului din interiorul şi exteriorul clădirii – reprezintă date 
de intrare; 

 temperaturile iniţiale ale suprafeţei acoperişului verde, a hidroizolaţiei şi a suprafeţei 
tavanului - reprezintă distribuţia iniţială de temperaturi; 

 viteza vântului; 
 radiaţia solară; 
 proprietăţile specifice betonului, solului şi aerului (coeficient de conductivitate, 

densitate şi căldură specifică); 
 coeficienţii de convecţie la interior şi exterior (pentru cazul în care viteza vântului este 

0 m/s); 
- programul de calcul returnează următoarele rezultate: 

o valorile temperaturilor corespunzătoare nodurilor; 
o valorile temperaturilor suprafeţelor celor două tipuri de acoperiş, a temperaturii situate la 

graniţa dintre stratul de sol şi cel de beton (acoperiş verde) şi a temperaturilor tavanului celor 
două încăperi. 

În vederea obţinerii rezultatelor prin aplicarea modelului matematic anterior s-a ţinut cont de 
proprietăţile specifice betonului, solului, aerului la diferite temperaturi şi a suprafeţelor celor două tipuri de 
acoperiş (emisivitate şi coeficient de reflexie a luminii).  

Proprietăţile specifice betonului, conform (Howlader, M. K. et al., 2012), sunt: 
- conductivitate termică beton: 2.32 [W/(m*K)]; 



 89

- căldura specifică: 1.018 [J/kg•K]; 
- densitate: 2323 [kg/m3]; 
Proprietăţile specifice solului, conform (Farouki, O. T., 1981), sunt: 
- conductivitate termică beton: 0.25 W/(m*K); 
- căldura specifică: 1.2 [J/kg•K]; 
- densitate: 1300 [kg/m3]; 
Proprietăţile aerului (căldura specifică, densitate şi conductivitatea termică) au fost selectate cu ajutorul 

programului EES (Engeneering Equation Solver) 
(http://www.fchart.com/assets/downloads/ees_manual.pdf) şi introduse într-un fişier auxiliar din care 
programul de calcul citeşte datele în funcţie de temperatura aerului şi umiditatea sa. Proprietăţile aerului 
utilizate în cadrul modelarii matematice sunt: 

- conductivitate termică aer: 0.025 W/(m*K); 
- căldura specifică: 1.004 [J/kg•K]; 
- densitate: 1.2 [kg/m3]; 
Proprietăţile aerului prezintă variaţii foarte mici în domeniul de temperaturi 0 ÷ 100°C. Întrucât 

domeniul de temperaturi utilizat în cadrul modelării matematice ce s-a propus în prezentul studiu se 
încadrează în domeniul 0 ÷ 60°C se vor utiliza proprietăţile aerului prezentate anterior ca valori fixe pe 
întreg domeniu. 

Valorile emisivităţii ( sε ) şi coeficientului de reflexie a luminii ( sr ) specifice acoperişului clasic (acoperiş 

de culoare gri), alese în cadrul studiului prezent sunt 0.93 şi 0.1, iar pentru acoperişul verde 0.9 şi 0.6 
(Gaffin, S. et al., 2006; Taha, H. et. Al., 1992). 
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Cap. 5. Rezultate şi discuţii 
 

5.1. Rezultate şi discuţii privind datele obţinute de la sistemele de achiziţie 
 
În cadrul acestui capitol sunt prezentate rezultatele obţinute în urma măsurătorilor realizate cu ajutorul 

echipamentelor prezentate în anterior. Sistemul de monitorizare a temperaturilor şi staţia meteorologică au 
achiziţionat date în perioada 23.03. – 17.09.2012, reprezentând în principiu perioada caldă, chiar perioada 
de vară a anului 2012. Achiziţia temperaturilor nu s-a realizat în mod continuu datorită unor probleme 
tehnice legate de conexiunea cu placa de achiziţie a senzorilor din interior, care măsoară temperaturile 
tavanelor şi ale aerului din cele două încăperi. În perioadele în care senzorii nu au funcţionat, în fişierul text 
au fost înregistrate valori fixe şi constante ale temperaturilor egale cu „85°C”. Un număr de aproximativ 
16000 de minute au fost eliminate din întreaga perioada de monitorizare a temperaturilor, datorită acestor 
disfuncţionalităţi. 

Achiziţia intensităţii radiaţiei solare s-a realizat în perioada (1.09. - 17.09) 2012.  
În cele ce urmează sunt prezentate doar rezultatele obţinute în perioadele de funcţionare corectă a 

sistemelor de monitorizare. 
În graficele prezentate mai jos curbele de variaţie a temperaturilor reprezentate cu culoare neagră 

prezintă valorile măsurate ale temperaturilor în cazul acoperişului clasic, iar cele reprezentate cu verde 
prezintă variaţia temperaturilor măsurate în cazul acoperişului verde. În legenda graficelor au fost utilizaţi 
indici a căror semnificaţie este: 

- „MC” –valorile măsurate pentru acoperişul clasic; 
- „MV” – valorile măsurate pentru acoperişul verde; 
- „CC” – valorile calculate pentru acoperişul clasic; 
- „CV” – valorile măsurate pentru acoperişul verde. 
În figurile 5.1 ÷ 5.5 sunt prezentate în mod comparativ temperaturile aerului din interiorul celor două 

încăperi monitorizate (figura 5.1), tavanului celor două încăperi monitorizate (figura 5.2), la nivelul 
hidroizolaţiei (figura 5.3), suprafeţelor celor două tipuri de acoperiş (figura 5.4) şi ale aerului aflat deasupra 
celor două tipuri de acoperiş (figura 5.5). Cu culoare neagră au fost reprezentate valorile temperaturilor 
corespunzătoare acoperişului clasic, iar cu verde cele corespunzătoare acoperişului verde. 

Datorită numărului mare de valori măsurate (aproximativ 250.000), deoarece achiziţia datelor s-a 
realizat la 1 minut, valorile reprezentate pe grafic sunt cele măsurate la intervale de o oră. 
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Figura 5.1. Variaţia temperaturii limitrofe a aerului în cazul celor două tipuri de acoperiş 
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Figura 5.2. Variaţia temperaturii la nivelul suprafeţei celor două tipuri de acoperiş 
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Figura 5.3. Variaţia temperaturii la nivelul hidroizolaţiei celor două tipuri de acoperiş 
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Figura 5.4. Variaţia temperaturilor tavanului celor două încăperi 
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Figura 5.5. Variaţia temperaturilor aerului din interiorul încăperilor 

 
Temperatura limitrofă a aerului deasupra acoperişului verde (figura 5.1) este mai mică decât cea 

limitrofă a aerului deasupra acoperişului verde pentru 96.91% din valorile măsurate. Valoarea maximă a 
temperaturii limitrofe a aerului deasupra acoperişului clasic este de 48.72°C, iar deasupra acoperişului 
verde de 48.06°C. 

Temperatura suprafeţei acoperişului clasic (figura 5.2) este mai mare decât cea a acoperişului verde 
pentru 61.89% din valorile măsurate. Valoarea maximă a temperaturii suprafeţei acoperişului clasic este de 
49.65°C, iar valoarea maxima a temperaturii suprafeţei acoperişului verde de 49.51°C. 

Temperatura la nivelul hidroizolaţiei acoperişului clasic (figura 5.3) prezintă variaţii mari între zi şi 
noapte (până la 26°C) (Dobra, V.T. et al., 2012), în timp ce temperatura măsurată la nivelul hidroizolaţiei 
acoperişului verde prezintă variaţii mult mai mici (max. 6°C). Temperatura măsurată la nivelul hidroizolaţiei 
acoperişului verde a fost mai mică decât cea măsurată la nivelul hidroizolaţiei acoperişului clasic în 44.81% 
din setul de date măsurate. 

Temperatura tavanului încăperii cu acoperiş verde (figura 5.4) a fost mai mică decât temperatura 
tavanului încăperii cu acoperiş clasic pentru 85.72% din valorile măsurate (Dobra, V.T. et al., 2012). 

Temperatura aerului în interiorul încăperii cu acoperiş clasic (figura 5.5) a fost mai mare decât cea a 
aerului din încăperea cu acoperiş verde pentru 56% din valorile măsurate (Dobra, V.T. et al., 2012). 
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Un alt parametru monitorizat în perioada 23.03. – 17.09.2012 este viteza vântului. Variaţia vitezei 
vântului în această perioada este prezentata în figura 5.6. 
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Figura 5.6. Variaţia vitezei vântului în perioada 23.03. – 17.09.2012 

 
Datele privind viteza vântului au fost achiziţionate în perioada menţionata anterior la interval de 1 

minut. Graficul de variaţie a vitezei vântului prezentat în figura 5.6 a fost realizat pe baza măsurătorilor 
realizate la interval de o oră, întrucât din punct de vedere tehnic nu a fost posibilă reprezentarea grafică a 
întregului set de date existent. 

În afară de parametri amintiţi anterior, pentru care au fost prezente rezultatele măsurătorilor, în 
perioada 1.09. – 17.09.2012 a fost monitorizată intensitatea radiaţiei solare. Variaţia acestui parametru 
este prezentată în figura 5.7. 
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Figura 5.7. Variaţia intensităţii radiaţiei solare în perioada 1.09. – 17.09.2012 

 
După cum se poate observa în fig. 5.7, valoarea maximă a intensităţii radiaţiei solare (1016.1   [W·m-2]) 

în perioada 1.09. – 17.09.2012 a fost înregistrată în data 8.09.2012. 
După ora 15:30 a fiecărei zile acoperişul clădirii pe care este amplasat acoperişul verde este umbrit 

complet şi din acest motiv, după ora menţionată, valorile măsurate ale intensităţii radiaţiei solare scad 
brusc sub 200 [W·m-2]. 
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Pentru o analiză mai amănunţită a datelor înregistrate a fost aleasă o perioadă mai scurtă de timp din 
perioada de monitorizare menţionată anterior şi anume perioada 4.07. – 8.07.2012. 

O reprezentare grafică detaliată a variaţiei temperaturilor măsurate în perioada 4.07. – 8.07.2012 este 
expusă în figurile 5.8 ÷ 5.12. În această figură sunt prezentate, prin comparaţie, temperaturile măsurate în 
aceleaşi puncte cazul celor două tipuri de acoperiş. 
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Figura 5.8. Variaţia temperaturii limitrofe a aerului deasupra celor două tipuri de acoperiş în perioada 4.07. – 8.07.2012 
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Figura 5.9. Variaţia temperaturi suprafeţelor celor două tipuri de acoperiş în perioada 4.07. – 8.07.2012 
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Figura 5.10.Variaţia temperaturii la nivelul hidroizolaţiei celor două tipuri de acoperiş în perioada 4.07. – 8.07.2012 
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Figura 5.11.Variaţia temperaturii tavanelor celor două încăperi în perioada 4.07. – 8.07.2012 
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Figura 5.12. Variaţia temperaturii aerului din încăpere în perioada 4.07. – 8.07.2012 

 
Temperatura limitrofă a aerului deasupra acoperişului verde este mai mică decât cea limitrofă a aerului 

deasupra acoperişului clasic în proporţie de 99.93% din întregul set de valori (figura 5.8). Diferenţele dintre 
cele două temperaturi pot fi puse pe seama mai multor factori, cum ar fi: 

- coeficientul albedo mai mare în cazul acoperişului verde (max. 0.85) comparativ cu cel al 
acoperişului clasic (max. 0.6); 

- prezenţa fenomenului de evapotranspiraţie (datorat evaporării apei din sol şi a respiraţiei plantelor). 
Temperatura suprafeţei acoperişului clasic (figura 5.9) prezintă valori mai mari decât a acoperişului 

verde pentru 75.82% din valorile considerate. Pe grafic se poate observa o întârziere în creşterea 
temperaturii suprafeţei acoperişului verde şi o descreştere mai rapidă a aceleiaşi temperaturi, comparativ 
cu acoperişul clasic. Întârzierea apărută în creşterea temperaturii suprafeţei acoperişului verde se 
datorează prezenţei apei în sol, datorită procesului de evaporare care reduce viteza de creştere a 
temperaturii. Descreşterea rapidă a temperaturii suprafeţei acoperişului verde se datorează faptului că la 
acea oră (18:00) acoperişul verde era irigat. Temperatura apei provenită din irigaţii fiind mai mică decât cea 
a solului, determină o scădere bruscă a temperaturii suprafeţei acoperişului verde. 
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Temperatura la nivelul hidroizolaţiei acoperişului clasic (figura 5.10) prezintă variaţii mari între zi şi 
noapte (25°C), comparativ cu temperatura la nivelul hidroizolaţiei acoperişului verde care prezintă o 
variaţie de numai 8°C între zi şi noapte. Se observă că între variaţia celor două temperaturi există un 
defazaj. Stratul de sol se comportă ca un strat izolator pentru hidroizolaţia acoperişului verde, masa 
termică oferită de acesta conducând la un răspuns al variaţiei temperaturii hidroizolaţiei la factorii externi. 

Temperatura tavanului încăperii cu acoperiş verde este mai mică decât cea a tavanului încăperii cu 
acoperiş clasic pentru 95.86% din valorile corespunzătoare intervalului considerat (figura 5.11). 

În figura 5.12 este prezentată variaţia temperaturilor aerului din interiorul celor două încăperi 
monitorizate. Se poate observa că temperatura aerului din încăperea cu acoperiş clasic prezintă, pe timpul 
zilei, valori mai mari decât temperatura aerului din încăperea cu acoperiş verde. Diferenţa maximă între zi 
şi noapte a temperaturii aerului măsurată în încăperea cu acoperiş clasic este de 3.2°C, pe când diferenţa 
între zi şi noapte a temperaturii aerului în încăperea cu acoperiş verde nu depăşeşte 0.8°C. 

Variaţia mediilor zilnice ale temperaturilor monitorizate în cazul celor două tipuri de acoperiş 
monitorizate este reprezentată în figura 5.13 ÷ 5.17. 
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Figura 5.13. Variaţia temperaturii limitrofe a aerului deasupra celor două tipuri de acoperiş 
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Figura 5.14. Variaţia temperaturii suprafeţelor celor două tipuri de acoperiş 
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Figura 5.15. Variaţia temperaturii hidroizolaţiei celor două tipuri de acoperiş 
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Figura 5.16. Variaţia temperaturii tavanului celor două încăperi 
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Figura 5.17. Variaţia temperaturii aerului în interiorul celor două încăperi 
 
Valorile medii zilnice ale temperaturii aerului din încăperea cu acoperiş verde (figura 5.17) se situează 

peste valorile medii ale temperaturii aerului din camera cu acoperiş clasic.  
Valorile medii zilnice ale temperaturilor tavanului (figura 5.16), hidroizolaţiei (figura 5.15), suprafeţei 

acoperişului (figura 5.14) şi ale temperaturii limitrofe a aerului deasupra suprafeţei acoperişului clasic 
(figura 5.13) sunt mai mari decât cele corespunzătoare cazului acoperişului verde. 
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5.2. Rezultate şi discuţii privind calculul fluxului termic unitar prin prelucrarea 
datelor experimentale 

 
Perioada pentru care s-a realizat estimarea fluxului termic unitar transferat prin cele două tipuri de 

acoperiş este 4.07. – 8.07.2012. 
În figurile 5.18 ÷ 5.23 sunt reprezentate rezultatele obţinute cu ajutorul programului de calcul a 

fluxurilor termice unitare HFC. 
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Figura 5.18. Flux termic unitar transferat în exterior  
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Figura 5.19.Flux termic unitar transferat prin conducţie prin stratul de sol al acoperişului verde 
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Figura 5.20. Flux termic unitar transferat prin conducţie prin planşeul de beton 
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Figura 5.21. Flux termic unitar transferat prin convecţie (interior) 

 
Valorile negative reprezentate pe graficele din figurile 5.18 ÷ 5.21 arată sensul fluxul termic unitar, şi 

anume dinspre interiorul spre exteriorul clădirii. 
Valorile negative ale fluxului termic unitar schimbat în exterior prin convecţie şi radiaţie sunt mai mari în 

cazul acoperişului verde (figura 5.18). 
Se remarcă faptul că valorile negative ale fluxului termic unitar se înregistrează, în principal, între două 

intervale orare, şi anume 3:00 – 7:00 şi 10:00 – 16:00, atât în cazul acoperişului clasic, cât şi a acoperişului 
verde, valorile maxime fiind însă înregistrate în intervalul orar 10:00 – 16:00. 

Valorile maxime ale fluxului termic unitar înregistrate în cazul acoperişului verde 157.74 [W·m-2], iar în 
cazul acoperişului clasic 39.1 [W·m-2]. 

Pe graficul prezentat în figura 5.18 se pot observa şi valori pozitive ale fluxului termic unitar transferat 
prin convecţie şi radiaţie; aceste valori pozitive indică faptul că sensul fluxului termic unitar transmis este 
dinspre mediu ambiant spre suprafaţa acoperişului analizat. Valoarea maximă a fluxului termic unitar 
transmisă de mediu ambiant acoperişului verde prin convecţie este de 126.69 [W·m-2], în timp ce pentru 
acoperişul clasic valoarea maximă este de numai 52.09 [W·m-2]. 

În urma analizei datelor prezentate în figura 5.18 se poate remarca faptul că un acoperiş verde este 
capabil să elibereze o cantitate de căldură de aproximativ 5 ori mai mare decât un acoperiş clasic prin 
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convecţie, fiind de asemenea capabil să preia de la mediul exterior o cantitate de căldură de 2.5 ori mai 
mare decât un acoperiş clasic. 

Scăderea bruscă a valorilor fluxului termic unitar transferat în exterior prin convecţie si radiaţie, calculat 
pentru acoperişul verde, remarcată în a doua parte a zilei, se atribuie scăderii bruşte a temperaturii 
suprafeţei acoperişului verde datorită apei provenită din irigaţie. 

În intervalul orar 16:00 – 17:00 valoarea fluxului termic unitar transferată prin conducţie calculată 
pentru acoperişul verde prezintă o scădere relativ bruscă în comparaţie cu valoarea fluxului de căldură 
calculată pentru acoperişul clasic. Analizând figurile 5.19 şi 5.20 această scădere bruscă se atribuie 
scăderii bruşte a valorii fluxului termic unitar transferat prin conducţie prin stratul de sol. Acest fenomen se 
explică prin faptul că irigarea acoperişului verde s-a realizat în acest interval orar, temperatura apei utilizată 
pentru irigaţie având o temperatură mai mică decât cea a stratului de sol. 

Fluxul termic unitar transferat prin conducţie prin planşeul de beton (figura 5.20) în cazul acoperişului 
verde prezintă o întârziere în creştere/descreştere faţă de cel calculat pentru acoperişul clasic. Se poate 
observa cu uşurinţă caracterul inerţial pe care îl oferă stratul de sol suprafeţei exterioare a acoperişului 
clasic al clădirii. 

Fluxurile termic unitar transferate prin convecţie în interiorul clădirii (figura 5.21) calculate pentru 
ambele încăperi monitorizate prezintă preponderent valori negative; această se poate interpreta prin faptul 
că în ambele situaţii (cu şi fără acoperiş verde) sensul fluxului dtermic unitar este dinspre interiorul clădirii 
spre suprafaţa tavanului. În medie, în cazul încăperii de sub acoperişul verde valoarea fluxului termic unitar 
transferat prin convecţie suprafeţei tavanului este mai mare (-15.55 [W·m-2]) decât în cazul încăperii de sub 
acoperişul clasic (-8.65 [W·m-2]). 
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5.3. Rezultate şi discuţii privind calculul fluxului termic unitar prin simulare 
numerică 

 
În cele ce urmează vor fi prezentate rezultatele obţinute în urma utilizării celor două programe de calcul 

prezentate anterior pentru perioada 1.09. – 5.09.2012, întrucât toate datele de intrare necesare sunt 
disponibile doar pentru această perioadă. 

Alături de valorile emisivităţii şi coeficienţilor de reflexie a luminii corespunzători suprafeţei acoperişului 
clasic, temperatura măsurată a aerului din interiorul încăperii cu acoperiş clasic şi temperatura limitrofă a 
aerului măsurată deasupra acoperişului clasic reprezintă datele de intrare furnizate programului 
SIMTEMP1 şi sunt prezentate în figurile 5.22 şi 5.23. 
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Figura 5.22. Variaţia temperaturii aerului din interiorul încăperii cu acoperiş clasic 
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Figura 5.23. Variaţia temperaturii limitrofe a aerului deasupra acoperişului clasic 
 

În urma utilizării programului SIMTEMP1 au fost obţinute valorile calculate pentru temperaturile 
tavanului încăperii şi a suprafeţei acoperişului clasic. Aceste date sunt fi prezentate în figurile 5.24 şi 5.25. 
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Figura 5.24. Variaţia temperaturii suprafeţei acoperişului clasic în perioada 1.09. – 5.09.2012 

 

 
Figura 5.25. Variaţia temperaturii tavanului în perioada 1.09. – 5.09.2012 

 
În figura 5.24 sunt prezentate atât valorile măsurate ale temperaturii suprafeţei acoperişului clasic (t3MC) 

dar şi cele calculate ale aceleiaşi temperaturi (t3CC), iar în figura 5.25 valorile măsurate ale temperaturii 
tavanului (t2MC) cât şi valorile calculate temperaturii tavanului (t2CC). Curbele de variaţie a valorilor măsurate 
au fost reprezentate cu culoare neagră, iar cele calculate cu culoare gri în cele două figuri prezentate 
anterior. 

Analiza comparativă realizată între valorile măsurate şi cele calculate ale temperaturii suprafeţei 
acoperişului clasic (figura 5.24) scoate în evidenţă faptul că există diferenţe semnificative între cele două 
tipuri de valori mai ales în cazul valorilor maxime. 

Pentru valorile calculate ale temperaturilor s-a calculat eroarea procentuală ( pe ) pentru a putea 

exprima abaterea acestor valori faţă de cele măsurate, cu ajutorul formulei: 
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- calct  - valoarea calculată a temperaturii [°C]; 

- mast  - valoare  

 
Se observă că, pe toată perioada studiată temperatura calculată prezintă valori mai mari decât cea 

măsurată cu până la 4.67°C şi valori mai mici decât ale temperaturii măsurate cu până la 1.27°C. Eroarea 
procentuală calculată în cazul acestei temperaturi, cu ajutorul relaţiei (5.1) se situează în intervalul (-
3.84…14.21)%. 

Se poate observa în figura 5.25 o oscilaţie mai mare a temperaturii calculate a tavanului decât cea 
măsurată. Valorile calculate ale temperaturi tavanului (t2CC) prezintă valori mai mari decât ale temperaturii 
măsurate (t2MC) cu până la 3.24°C, şi valori mai mici decât ale temperaturii măsurate cu până la 2.95°C. 

În urma analizei valorilor calculate cu ajutorul relaţiei (5.1), se constată că abaterea valorilor calculate 
pentru temperatura tavanului cu ajutorul modelului matematic propus faţă de cele măsurate se încadrează 
în intervalul (-11.37…13.54)%. 

Alături de valorile emisivităţii şi coeficienţilor de reflexie a luminii corespunzători suprafeţei acoperişului 
verde, temperatura măsurată a aerului din interiorul încăperii cu acoperiş verde şi temperatura limitrofă a 
aerului măsurată deasupra acoperişului verde reprezintă datele de intrare furnizate programului 
SIMTEMP2 şi sunt prezentate în figurile 5.26 şi 5.27. 
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 Figura 5.26. Variaţia temperaturii aerului în încăperea cu acoperiş verde 

 



 104

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Timp [min]

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [
o C

]

 
Figura 5.27. Variaţia temperaturii limitrofe a aerului deasupra acoperişului verde 

 
În cele ce urmează (figurile 5.28 ÷ 5.30) sunt prezentate rezultatele obţinute prin utilizarea SIMTEMP2 

pentru datele înregistrate în perioada 1.09. – 5.09.2012. 
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Figura 5.28. Variaţia temperaturii suprafeţei acoperişului verde 
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Figura 5.29. Variaţia temperaturii la nivelul hidroizolaţiei 
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Figura 5.30. Variaţia temperaturii tavanului 

 

În figurile 5.28 ÷ 5.30 sunt prezentate valorile calculate şi măsurate ale temperaturilor tavanului (t2CV, 
t2MV), suprafeţei la nivelul hidroizolaţiei (t3CV, t3MV) şi a suprafeţei acoperişului verde (t4CV, t4MV). În figurile 
5.28 ÷ 5.30 cu culoare verde deschis au fost reprezentate valorile măsurate ale temperaturilor, iar cu 
culoare verde închis valorile măsurate ale temperaturilor. 

Pe graficul prezentat în fig. 5.29 se poate observa că sunt momente când temperatura calculată are 
valori mai mari decât cea măsurată cu până la 5.17°C. Acest fenomen se explică prin faptul că temperatura 
măsurată este afectată de prezenţa apei provenită din irigaţii. De specificat este faptul că modelul 
matematic propus şi utilizat în obţinerea rezultatelor nu ţine seama de prezenţa apei din sol.  

Domeniul în care se încadrează eroarea procentuală, calculată cu ajutorul relaţiei (5.1), în acest caz 
este (-13.81…18.17)%. 

Valorile calculate pentru temperatura la nivelul hidroizolaţiei acoperişului verde (figura 5.29) sunt mai 
mari decât ale temperaturii măsurate la acelaşi nivel cu până la 2.59°C.  

Temperatura calculată la nivelul hidroizolaţiei atinge şi valori mai mici decât ale celei măsurate, 
diferenţele maxime fiind de 1.02°C.  

În cazul temperaturii calculate la nivelul hidroizolaţiei eroarea procentuală, calculată cu ajutorul relaţiei 
(5.1), se încadrează în intervalul (-3.79…10.22)%. 

Temperatura calculată pentru suprafaţa acoperişului verde (figura 5.30) este mai mică decât cea 
măsurată cu până la 3.17°C.  

Analizând graficul prezentat în figura 5.30, se remarcă faptul că valorile calculate ale temperaturii 
tavanului încăperii prezintă variaţii mai mari decât valorile măsurate ale aceleiaşi temperaturi.  

Valorile calculate ale temperaturi tavanului (t2CV) prezintă valori mai mari decât ale temperaturii 
măsurate (t2MV) cu până la 1.63°C, şi valori mai mici decât ale temperaturii măsurate cu până la 1.44°C.  

Domeniul în care se încadrează eroarea procentuală, calculată cu ajutorul relaţiei (5.1), în acest caz 
este (-5.62…6.26)%. 
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5.4.  Comparaţie între fluxurile termice unitare calculate prin cele două metode 
 
În continuare este prezentată o comparaţie între fluxurile de căldură obţinute pe baza datelor măsurate 

şi cele obţinute pe baza datelor calculate cu ajutorul modelului matematic dezvoltat pe baza metodei 
diferenţelor finite. Perioada pe care a fost realizată această analiză este (1.09. - 5.09) 2012. 

Fluxurile termice unitare transferate prin conducţie, convecţie şi radiaţie au fost reprezentate pe grafice 
diferite, având pe abscisă variaţia timpului [min], iar pe oprdonată variaţia fluxului termic unitar [W·m-2]. S-
au utilizat două scale diferite în reprezentarea fluxului termic unitar, una pentru valorile corespunzătoare 
acoperişului clasic (-250…150 W·m-2), iar cealaltă corespunzătoare acoperişului verde (-350…250 W·m-2). 
În reprezentarea fluxurilor termice unitare corespunzătoare unui tip de acoperiş s-a utilizat aceeaşi scala 
pentru a putea face o analiză mai rapidă, şi anume una din punct de vedere vizual, a valorilor fluxurilor 
termice unitare. 

În figurile 5.31 ÷ 5.34 sunt reprezentate variaţiile fluxurilor termice unitare transferate prin conducţie, 
convecţie şi radiaţie pentru acoperişul clasic, calculate cu ajutorul programelor de calcul menţionate, atât 
prin prelucrarea valorilor măsurate (reprezentate pe grafic cu culoarea neagră), cât şi prin metoda 
diferenţelor finite (reprezentate pe grafic cu culoarea gri). 
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Figura 5.31. Flux termic unitar transferat la exterior (acoperiş clasic) 
convecţie + radiaţie 
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Figura 5.32. Flux termic unitar transferat prin conducţie prin planşeul de beton 
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Figura 5.33. Flux termic unitar transferat prin convecţie în interior 

 
Variaţia fluxului termic unitar transferat la exterior prin radiaţie şi convecţie în exteriorul clădirii (figura 

5.31), calculat pentru valoarea măsurată a temperaturii suprafeţei exterioare a acoperişului clasic, prezintă 
valori mai mici faţă de valoarea fluxului termic unitar transferat în exterior prin radiaţie şi convecţie obţinut 
pentru valoarea calculată a temperaturii suprafeţei acoperişului clasic. 

În figura 5.32 se poate observa că pentru valorile calculate ale temperaturilor tavanului şi ale suprafeţei 
exterioare a acoperişului clasic, variaţia fluxului termic unitar transferat prin conducţie prin planşeul de 
beton prezintă valori foarte apropiate faţă de valorile fluxului termic unitar transferat prin conducţie obţinut 
pentru valorile măsurate ale celor două temperaturi. 

În figura 5.33 se poate observa că pentru valorile calculate ale temperaturii tavanului, variaţia fluxurilor 
termice unitare transferate prin convecţie în interiorul încăperii prezintă variaţii mai mari decât valorile 
fluxurilor termice unitare calculate pe baza temperaturilor măsurate. 

În figurile 5.34 ÷ 5.37 sunt reprezentate variaţiile fluxurilor termice unitare transferate prin conducţie, 
convecţie şi radiaţie prin straturile specifice acoperişului verde, calculate atât pentru valorile măsurate 
(reprezentate pe grafic cu culoarea verde deschis), cât şi pentru cele calculate (reprezentate pe grafic cu 



 108

culoarea verde închis) ale temperaturilor tavanului, suprafeţei la nivelul hidroizolaţiei (sub stratul de sol) şi a 
suprafeţei exterioare a acoperişului verde. 
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Figura 5.34. Flux termic unitar transferat la exterior (acoperiş verde) 
convecţie + radiaţie 
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Figura 5.35.Flux termic unitar transferat prin conducţie prin stratul de sol 
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Figura 5.36. Flux termic unitar transferat prin conducţie prin planşeul de beton 
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Figura 5.37. Flux termic unitar transferat prin convecţie în interior 

 
Variaţia fluxului termic unitar transferat la exterior prin radiaţie şi convecţie în exteriorul clădirii (figura 

5.34), calculat pentru valoarea măsurată a temperaturii suprafeţei exterioare a acoperişului verde, prezintă 
valori mai mici decât valoarea fluxului termic unitar transferat prin radiaţie obţinut pentru valoarea calculată 
a temperaturii suprafeţei acoperişului clasic. 

În figura 5.35 se poate observa că pentru valorile calculate ale temperaturilor suprafeţei hidroizolaţiei şi 
a suprafeţei exterioare a acoperişului verde, variaţia fluxului termic unitar transferat prin conducţie prin 
stratul de sol prezintă valori foarte apropiate faţă de valorile fluxului termic unitar transferat prin conducţie 
obţinut pentru valorile măsurate ale celor două temperaturi. 

În figura 5.36 se poate observa că pentru valorile calculate ale temperaturilor tavanului şi a suprafeţei 
hidroizolaţiei (sub stratul de sol), variaţia fluxului termic unitar transferat prin conducţie prin planşeul de 
beton prezintă valori mai mari în proporţie de 100% faţă de valorile fluxului termic unitar transferat prin 
conducţie obţinut pentru valorile măsurate ale celor două temperaturi. 

În figura 5.37 se poate observa că pentru valorile calculate ale temperaturii tavanului, valorile calculate 
ale fluxurilor termice unitare transferate prin convecţie în interiorul încăperii prezintă variaţii mai mari decât 
valorile fluxurilor termice unitare calculate pe baza temperaturilor măsurate. 
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Cap. 6. Concluzii 
 
Lucrarea „Impactul termoenergetic al acoperişului verde asupra unei clădiri” prezintă o investigaţie 

complexă, cu elemente bibliografice, studii teoretice şi investigaţii experimentale, privind pe de-o parte 
influenţele pe care le produce asupra clădirii, din punct de vedere termoenergetic elementul structural şi 
arhitectural denumit generic „acoperiş verde”, şi pe altă parte influenţele pe care le produce acelaşi 
element, asupra microclimatului din zona imediat învecinată. 

Concluziile prezentate în continuare se constituie într-o sinteză a tuturor informaţiilor existente în 
lucrare. 

Prezenţa acoperişurilor verzi aduce o serie de beneficii atât clădirilor pe care sunt amplasate, cât şi 
mediului ambiant din imediata vecinătate a clădirii. 

Din punct de vedere energetic, acoperişurile verzi au un impact semnificativ, benefic asupra clădirilor. 
Acoperişurile clasice ale clădirilor, pe timp de vară, ajung la temperaturi ridicate. În literatura ştiinţifică 

sunt menţionate valori de ≈(70...80)ºC, la nivelul acoperişului, iar în cadrul exprimentului prezentat şi 
lucrare, au fost înregistrate temperaturi de până la (45...50)°C. Datorită regimului temperaturi ridicate la 
nivelul acoperişului, pătrunderile de căldură în clădiri prin acoperiş, sunt foarte ridicate, pe timp de vară.  

Acoperişurile verzi sunt capabile să scadă temperatura acoperişului şi a aerului din microclimatul în 
care sunt amplasate prin: 

- umbrirea suprafeţei acoperişului, 
- acumularea de căldură în mediul de creştere, 
- evaporarea apei acumulate în mediul de creştere, 
- transpiraţia plantelor. 
În cadrul experimentului realizat, pe timp de vară, s-a constatat că temperatura aerului deasupra 

acoperişului verde a fost mai mică decât cea a aerului deasupra acoperişului clasic, pentru 96.91% din din 
valorile măsurate. 

Pe timp de iarnă, acoperişurile verzi reprezintă o barieră termică ce împiedică transferul de căldură 
din interiorul clădirii spre exterior, comportându-se ca un strat de izolaţie termică naturală. 

Literatura ştiinţifică existentă din domeniu, menţionează că pierderile de căldură pe timp de iarnă, şi 
pătrunderile de căldură pe timp de vară, pot fi diminuate prin amplasarea acoperişului verde, pe clădiri, iar 
în aceste condiţii se reduc toate consumurile energetice pentru menţinerea în interior a condiţiilor de 
microclimat dorite. 

Acoperişul verde este considerat ca fiind mai degrabă o metodă de răcire pasivă decât o metodă de 
izolare termică. 
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În lucrare se subliniază efectul inerţial care a fost identificat în cadrul experimentului realizat pe 
acoperişului verde studiat. Acest efect recomandă utilizarea acoperişului verde pentru clădirile de birouri 
sau pe clădirile comerciale, deoarece acest efect contribuie la atingerea pe timp de vară a temperaturilor 
interioare minime pe timpul zilei, când în acestea se desfăşoară activităţi diverse, în timp de temperaturile 
interioare maxime se ating pe timpul nopţii, când în clădirile de tipul menţionat nu se desfăşoară activităţi. 

Din punct de vedere al temperaturii hidroizolaţiei clădirii, s-a constatat că variaţiile diurne de 
temperatură ale acesteia, în cazul acoperişului clasic, sunt de cca. 25°C, în timp ce în cazul acoperişului 
verde, sunt de numai cca. 8°C. Reducerea domeniului de variaţie a temperaturii hidroizolaţiei, prin 
amplasarea acoperişului verde, este foarte favorabilă pentru durata de viaţă a acesteia, care poate fi 
prelungită prin amplasarea de acoperişuri verzi deasupra clădirilor. 

Având în vedere cele menţionate, se constată că printre efectele benefice ale acoperişului verde, 
asupra clădirii pe care sunt montate pot fi considerate următoarele: 

- reduc transferul termic prin acoperişul clădirii, 
- reduc consumul de energie al sistemelor de climatizare, 
- produc prin efect inerţial, o deplasare a domeniului temperaturilor ridicate din interior, favorabilă 

clădirilor de birouri şi celor comerciale, 
- prelungesc durata de viaţă a unor componente ale clădirii, cum este hidroizolaţia. 
Acoperişurile verzi prezintă o serie de avantaje şi pentru ecosistemului urban în care sunt amplasate, 

din următoarele motive: 
- reduc temperatura exterioară a aerului, 
- reduc cantităţile de apă deversată la canalizare, 
- reduc poluarea mediului înconjurător. 
Întrucât în mediile urbane, suprafeţele dure şi artificiale, predomină în detrimentul suprafeţelor cu 

spaţii verzi, iar temperatura aerului este de regulă mai mare decât în mediile rurale. Fenomenul creşterii 
temperaturii în zonele urbane a fost denumit „insulă urbană încălzită”. 

Literatura ştiinţifică estimează că suprafaţa acoperişurilor ocupă aproximativ 20-25% din suprafaţa 
totală a oraşelor. În aceste condiţii, prin acoperirea suprafeţelor disponibile ale acoperişurilor clădirilor cu 
vegetaţie, poate fi combătut eficient fenomenul de „insulă urbană încălzită”. 

În cadrul prezentei cercetări a fost avut în vedere studiul din punct de vedere termoenergetic al 
efectelor pe care le prezintă montarea unui acoperiş verde asupra unei clădiri de tip industrial din Cluj-
Napoca. 

Obiectivele cercetării propuse în cadrul prezentei cercetări au fost îndeplinite. 
Studiul regimului de temperaturi măsurat în mai multe puncte reprezentative, atât în cazul acoperişului 

verde cât şi în cazul acoperişului clasic a scos în evidenţă faptul că prezenţa acoperişului verde pe clădirea 
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studiată a determinat scăderea temperaturii tavanului încăperii cu acoperiş clasic şi a temperaturii aerului, 
măsurată deasupra acoperişului verde. 

Sistemul experimental, care a permis evidenţierea acestor aspecte, a fost conceput şi realizat integral 
de autor, în cadrul cercetării prezentate. 

Prin analiza datelor măsurate, a fost evidenţiat şi caracterul inerţial pe care îl are acoperişul verde, 
pentru temperatura hidroizolaţiei, în cazul prezenţei acoperişului verde, aceasta prezentând o reacţie 
întârziată la modificările de temperatură din mediului ambiant. S-a observat că ziua, temperatura la nivelul 
hidroizolaţiei a prezentat în repetate rânduri valori mai mici decât în cazul acoperişului clasic, iar noaptea 
valori mai ridicate, dar în limite de variaţie mai reduse. 

Analiza asupra fluxului termic unitar transferat prin cele două tipuri de acoperiş pune în evidenţă faptul 
că în cazul prezenţei acoperişului verde transferul termic unitar este mai intens la nivelul suprafeţei 
exterioare a acoperişului, unde s-au înregistrat valori ale fluxului termic unitar prin conducţie de peste 
±(100...110) W·m-2 în cazul prezenţei acoperişului verde şi de numai cca. ±(40...50) W·m-2 în cazul 
acoperişului clasic. Pe de altă parte fluxul termic unitar transferat prin planşeul clădirii a fost mult mai redus 
în cazul acoperişului verde decât în cazul acoperişului clasic. Astfel, prin planşeul de beton au fost 
înregistrate valori de (-25...+10) W·m-2 în cazul prezenţei acoperişului verde şi de (-50...+60) W·m-2 în cazul 
acoperişului clasic. Astfel, s-a arătat că acoperişul verde pe de-o parte reduce valoarea fluxului termic 
transmis prin planşeul de beton şi pe de altă parte amortizează variaţiile diurne ale fluxului termic prin 
acesta. 

În lucrare a fost propus un model matematic, bazat pe metoda diferenţelor finite, pentru estimarea 
următoarelor temperaturi: 

- pentru suprafeţele exterioare ale celor două tipuri de acoperiş,  
- pentru suprafaţa de demarcaţie dintre sol şi beton în cazul acoperişului verde (hidriozolaţie), 
- pentru suprafeţele interioare ale tavanelor celor două tipuri de acoperiş.  
Modelul matematic a fost validat prin compararea cu valorile temperaturilor aceloraşi suprafeţe, 

determinate experimental. 
În plus, modelul matematic realizat, permite calculul fluxurilor termice unitare transmise prin diversele 

componente ale acoperişului clasic, respectiv verde. A fost realizată şi compararea valorilor fluxurilor 
termice, obţinute prin simulare numerică şi prin experiment. 

Diferenţele remarcate între valorile calculate şi cele măsurate, au fost în cele mai multe cazuri 
acceptabile pentru tehnică: 

- Pentru temperatura interioară a tavanului clasic, erorile obţinute prin calcul sunt cuprinse în 
intervalul (-11.37…13.54)%, 

- Pentru temperatura suprafeţei exterioare a acoperişului clasic, erorile obţinute prin calcul sunt 
cuprinse în intervalul (-3.84…14.21)%, 
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- Pentru temperatura interioară a tavanului de sub acoperişul verde, erorile obţinute prin calcul sunt 
cuprinse în intervalul (-5.62…6.26)%, 

- Pentru temperatura hidroizolaţiei sub acoperişul verde, erorile obţinute prin calcul sunt cuprinse în 
intervalul (-3.79…10.22)%, 

- Pentru temperatura suprafeţei exterioare a acoperişului verde, erorile obţinute prin calcul sunt de 
max. (-13.81…18.17)%. 

În cazul calculului temperaturii suprafeţei exterioare a acoperişului verde, erorile de calcul mai mari, 
sunt explicabile, având în vedere că la suprafaţa exterioară se produc şi cele mai mari variaţii ale 
parametrilor mediului ambiant, luaţi în considerare pentru simulare. O altă sursă de erori pentru modelul 
matematic, în special în cazul acoperişului verde, în zona de la exteriorul acestuia, este faptul că modelul 
matematic nu ţine seama de umiditatea solului şi nici de fenomenul evapotranspiraţiei, caracteristic 
stratului de vegetaţie. 

Având în vedere erorile relativ mari de calcul pentru temperatura la nivelul suprafeţei exterioare a 
acoperişului verde, a fost evidenţiată o limită în utilizarea programului. Din punct de vedere al simulării 
variaţiei temperaturii suprafeţei exterioare a acoperişului verde, modul de variaţie a acesteia poate să fie 
determinat cu ajutorul programului de calcul realizat, doar la nivel orientativ. 

Având în vedere cele menţionate, se poate considera că programele de calcul realizate pentru studiul 
transferului termic prin acoperişul clasic şi prin acoperişul verde, pot să reprezinte un instrument de studiu 
util, pentru investigarea comportării unor diferite tipuri de acoperiş verde, în diferite condiţii. 

Având în vedere concluziile prezentate, se poate considera că scopul şi obiectivele propuse pentru 
studiul impactului termoenergetic al acoperişului verde asupra unei clădiri, au fost atinse. 
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Cap. 7. Contribuţii personale 
 
Contribuţiile personale realizate în cadrul cercetării doctorale sunt sintetizate în continuare: 
- A fost realizată o documentare bibliografică riguroasă în domeniul acoperişurilor verzi pe baza 

articolelor ştiinţifice disponibile în literatura de specialitate internaţională; 
- A fost elaborată o procedură originală pentru realizarea sintezei privind stadiul actual al 

domeniului studiat; 
- Au fost identificaţi toţi parametrii studiaţi în contextul investigărilor teoretice, prin simulare sau 

experimentale cu privire la impactul termoenergetic al acoperişului verde asupra clădirilor pe care 
este montat; 

- Au fost identificate modelele matematice ale fenomenului studiat, prezentate în literatura de 
specialitate; 

- Au fost analizate din punct de vedre constructiv şi funcţional, toate detaliile privind tipurile de 
acoperiş folosite şi tipul clădirilor pe care au fost amplasate acestea;  

- A fost identificată aparatura experimentală utilizată pe plan mondial, pentru monitorizarea 
parametrilor caracteristici transferului termic prin acoperişurile verzi;  

- Au fost inventariate metodologiile de cercetare utilizate şi prezentate literatura ştiinţifică, pentru 
investigarea domeniului studiat; 

- A fost instalat, în regie proprie, un acoperiş verde cu o suprafaţă de 35 m2 şi o grosime a stratului 
de pământ de 10 cm;  

- A fost proiectat un experiment original pentru studiul impactului termoenergetic al acoperişului 
verde asupra clădirii; 

- Au fost conceput şi realizat, din punct de vedere hardware şi software, un sistem original pentru 
achiziţia temperaturilor; 

- A fost conceput şi realizat, din punct de vedere hardware şi software, un sistem original pentru 
achiziţia datelor privind radiaţia solară; 

- A fost concepută şi realizată o bază de date pentru achiziţia de date provenind de la trei sisteme 
experimentale diferite: o staţie meteo, sistemul de măsurare a temperaturilor şi sistemul de 
măsurare a intensităţii radiaţiei solare;  

- A fost elaborat un model matematic pentru calculul fluxului termic unitar în regim nestaţionar, prin 
acoperişul clasic şi prin acoperişul verde, bazat exclusiv pe prelucrarea datelor experimentale; 

- A fost elaborat un model matematic, bazat pe metoda diferenţelor finite, pentru simularea 
transferului termic prin cele două tipuri de acoperiş studiate; 
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- A fost realizată validarea modelului matematic de simulare prin metoda diferenţelor finite, prin 
compararea valorilor simulate cu cele determinate experimental; 

- Au fost evidenţiate limite în utilizarea programului, cu privire la determinarea temperaturii 
suprafeţei exterioare a acoperişului verde şi cu privire la valorile ale fluxurilor termice transmise 
prin anumite componente structurale ale acoperişului verde; 

În perioada de pregătire şi realizare a cercetărilor experimentale, au fost realizate şi susţinute 2 lucrări 
ştiinţifice la conferinţe internaţionale. 

În aceeaşi perioadă a fost publicată o lucrare ştiinţifică într-o revista de specialitate din categoria B+, 
iar o altă lucrare a fost acceptată pentru publicare în aceeaşi revistă. 
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Cap. 8. Direcţii de continuare a cercetărilor 
 
În urma realizării cercetărilor prezentate în lucrare, au fost identificate şi o serie de posibilităţi şi direcţii 

de continuare a cercetărilor, prezentate în continuare: 
- Extinderea cercetărilor pe acoperişul verde instalat pe o perioadă mai lungă, în special pe timp de 

iarnă, pentru a putea evidenţia şi alte aspecte ale impactului termoenergetic al acoperişului verde 
asupra clădirii; 

- Extinderea cercetărilor pe alte tipuri de acoperiş, de exemplu acoperiş din material ceramic, din 
ţiglă, metalic etc., în vederea stabilirii potenţialului acoperişului verde în raport cu alte tipuri de 
acoperiş, în afara acoperişului de tip terasă; 

- Realizarea unor cercetări experimentale prin măsurarea directă a valorilor fluxurilor termice 
transferate prin acoperişul clasic şi cel verde, în diverse zone ale acestuia; 

- Extinderea studiului prin simulare numerică, pentru investigarea impactului termoenergetic al unor 
acoperişuri verzi, cu diferite structuri şi grosimi ale straturilor componente, în diferite condiţii de 
lucru; 

- Îmbunătăţirea modelului matematic de simulare prin diferenţe finite, prin integrarea unor module 
care să ţină seama de umiditatea solului şi de fenomenul de evapotranspiraţie, pentru creşterea 
preciziei de calcul. 

Se estimează că prin continuarea cercetărilor, prin implementarea ideilor prezentate anterior, se va 
permite extinderea cunoaşterii şi a expertizei în domeniul acoperişurilor verzi, care reprezintă o soluţie 
interesantă pentru rezolvarea unor probleme reale atât energetice cât şi de mediu. 
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ANEXA 1 
 
Codul sursă al programului de calcul al fluxului de căldură, denumit HFC, transferat prin cele două 

tipuri de acoperiş studiate, realizat în mediul de programare Free Pascal. 
 

var 
i,j:longint; 
zz,zz1,ll,ll1,aaaa,aaaa1,hh,hh1,mm,mm1,ss:integer; 
T2ck,T2vk,T3ck,T4vk,t1c,t2c,t3c,t4c,t5c,t6c,t7c,t8c,t9c,t10c,t1v,t2v,t3v,t4v,t5v,t6v,t7v,t8v,t9v,t10v,vvant:real
; 
qconv1ac,alfa,alfavant,qrad1ac,epstavan,Dbeton,Lbeton,Dhidro,Lhidro,qconv1av,qrad1av,qcond1av,qcond
1ac,qcond2av,Dsol,Lsol,qrad2ac,qrad2av,epsacc,epsacv,qconv2ac,qconv2av,qtotac,qtotc,qtotav,qtotv:real
; 
f,g,h,d,e:text; 
begin 
assign(d,'datecladire.txt');reset(d); 
assign(e,'eroare.txt');rewrite(e);close(e); 
assign(f,'tempacOrd2.txt');reset(f); 
assign(h,'heatflux.txt');rewrite(h);writeln(h,'data ora flux termic unitar AC [W/m^2] flux termic 
unitar AV [W/m^2] flux termic total AC [W] flux termic total AV [W]');close(h); 
readln(d);readln(d,alfa,epstavan,Dbeton,Lbeton,Dhidro,Lhidro,Dsol,Lsol,epsacc,epsacv); 
readln(f); 
readln(f,zz,ll,aaaa,hh,mm,ss,t1c,t2c,t3c,t4c,t5c,t6c,t7c,t8c,t9c,t10c,t1v,t2v,t3v,t4v,t5v,t6v,t7v,t8v,t9v,t10v); 
i:=1; 
while not eof(f) do 
begin 
assign(g,'vant.txt');reset(g); 
readln(g,zz1,ll1,aaaa1,hh1,mm1,vvant); 
j:=1; 
while not eof(g) do 
begin 
if (zz=zz1) and (ll=ll1) and (aaaa=aaaa1) and (hh=hh1) and (mm=mm1) then  
begin 
qconv1ac:=alfa*(t2c-t1c); 
T2ck:=t2c+273.15; 
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qrad1ac:=epstavan*5.67*1/(10*10*10*10*10*10*10*10)*(T2ck*T2ck*T2ck*T2ck); 
qcond1ac:=((t2c-t3c)/(Dbeton/Lbeton+Dhidro/Lhidro))*60; 
qconv1av:=alfa*(t2v-t1v); 
T2vk:=t2v+273.15; 
qrad1av:=epstavan*5.67*(1/(10*10*10*10*10*10*10*10))*(T2vk*T2vk*T2vk*T2vk); 
qcond1av:=((t2v-t3v)/(Dbeton/Lbeton+Dhidro/Lhidro))*60; 
qcond2av:=((t3v-t4v)/(Dsol/Lsol+Dsol/Lsol))*60; 
T3ck:=t3c+273.15; 
qrad2ac:=epsacc*5.67*(1/(10*10*10*10*10*10*10*10))*(T3ck*T3ck*T3ck*T3ck- T4ck*T4ck*T4ck*T4ck); 
T4vk:=t4vk+273.15; 
qrad2av:=epsacv*5.67*(1/(10*10*10*10*10*10*10*10))*(T4vk*T4vk*T4vk*T4vk- T5vk*T5vk*T5vk*T5vk); 
if vvant=0 then  
begin 
qconv2ac:=alfa*(t3c-t4c); 
qconv2av:=alfa*(t4v-t5v); 
end 
else begin 
alfavant:=11.9+2.2*vvant; 
qconv2ac:=alfavant*(t3c-t4c); 
qconv2av:=alfavant*(t4v-t5v); 
end; 
qtotac:=qconv1ac+qrad1ac+qcond1ac+qrad2ac+qconv2ac; 
qtotc:=qtotac*36; 
qtotav:=qconv1av+qrad1av+qcond1av+qcond2av+qrad2av+qconv2av; 
qtotv:=qtotav*36; 
append(h); writeln(h,zz,'.',ll,'.',aaaa,' ',hh,':',mm,' ',qtotac:6:2,' ',qtotav:6:2,' ',qtotc:6:2,'
 ',qtotv:6:2);close(h); 
readln(g,zz1,ll1,aaaa1,hh1,mm1,vvant); 
end 
   else begin 
readln(g,zz1,ll1,aaaa1,hh1,mm1,vvant); 
inc(j); 
end; 
end; 
close(g); 
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readln(f,zz,ll,aaaa,hh,mm,ss,t1c,t2c,t3c,t4c,t5c,t6c,t7c,t8c,t9c,t10c,t1v,t2v,t3v,t4v,t5v,t6v,t7v,t8v,t9v,t10v); 
inc(i); 
append(e);writeln(e,zz,' ',ll,' ',aaaa,' ',hh,' ',mm,' ',ss);close(e); 
end; 
close(f); 
close(d); 
end. 
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ANEXA 2 
 
Codul sursă al programului de calcul SIMTEMP1 este: 
 
 
TYPE sirreale=array[1..50] of real; 
var 
t1c,t2c,t3c,t4c,t5c,t6c,t7c,t8c,t9c,t10c,t1v,t2v,t3v,t4v,t5v,t6v,t7v,t8v,t9v,t10v:real; 
t1cvechi,t2cvechi,t3cvechi,t4cvechi,t4cvechiK,ttK,tsK,ti1,ti2,ti3,ti4,ti5,ti1vechi,ti2vechi,ti3vechi,ti4vechi,ti5ve
chi,x:real; 
t1cvechi1,t1cvechi2,t1cvechi3,t1cvechi4,t1cvechi5,t1cvechi6,t1cvechi7,t1cvechi8:real; 
aaer,abeton,lambdaaer,lambdabeton,roaer,robeton,cpaer,cpbeton,alfaint,alfaext,alfaextlucru,vvant,vvantcal
c,irad:real; 
t3ccalc,ti5calc,ti4calc,ti3calc,ti2calc,ti1calc,t2ccalc,tx,gpb,deltabeton:real; 
zz,ll,aaaa,hh,mm,ss,zz1,ll1,aaaa1,hh1,mm1,i,n,int,k,tau,zz2,ll2,aaaa2,hh2,mm2,ss2:integer; 
qrad,qcond,qlatent,qconvext,SWD,SWU,LWD,LWU,gama1,gama2,albedo,emisivity,evap,ev,te:real; 
f,g,h,v,m,r,ewp:text; 
tint,tcalc,tvechi:sirreale; 
begin 
assign(m,'alfa.txt');reset(m);readln(m);readln(m,alfaint,alfaext);close(m); 
assign(v,'vant.txt');reset(v); 
assign(r,'radiatie.txt');reset(r); 
assign(f,'tempacOrd2.txt');reset(f);readln(f); 
assign(h,'proprietatiaerbeton.txt');reset(h);readln(h);readln(h,lambdaaer,lambdabeton,roaer,robeton,cpaer,c
pbeton);close(h); 
assign(g,'tempacordmodelat.txt');rewrite(g);close(g); 
deltabeton:=0; 
alfaextlucru:=alfaext; 
writeln('dati numarul de noduri pentru acoperisul clasic:');readln(n); 
writeln('dati grosimea planseului de beton');readln(gpb); 
writeln('dati valoarea albedo a suprafetei');readln(albedo); 
writeln('dati emisivitatea suprafetei acoperisului clasic:');readln(emisivity); 
readln(f,zz,ll,aaaa,hh,mm,ss,t1c,t2c,t3c,t4c,t5c,t6c,t7c,t8c,t9c,t10c,t1v,t2v,t3v,t4v,t5v,t6v,t7v,t8v,t9v,t10v); 
tx:=(t3c-t2c)/(n-1); 
for i:=1 to n do tcalc[i]:=0; 
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for i:=1 to n do tint[i]:=0; 
for i:=1 to n do tvechi[i]:=0; 
tcalc[1]:=t3c; tcalc[n]:=t2c; 
for i:=2 to n-1 do tcalc[i]:=tcalc[i-1]-tx; 
for i:=1 to n do tint[i]:=t1c; 
deltabeton:=gpb/n; 
close(f); 
assign(f,'tempacOrd2.txt');reset(f);readln(f); 
readln(f,zz,ll,aaaa,hh,mm,ss,t1c,t2c,t3c,t4c,t5c,t6c,t7c,t8c,t9c,t10c,t1v,t2v,t3v,t4v,t5v,t6v,t7v,t8v,t9v,t10v); 
readln(v,zz1,ll1,aaaa1,hh1,mm1,vvant); 
readln(r,ll2,zz2,aaaa2,hh2,mm2,ss2,irad); 
append(g); 
writeln(g,'valorile initiale ale temperaturilor sunt:'); 
write(g,'zi',' ','luna',' ','an',' ','ora',' ','minut',' ','secunda',' '); 
write(g,'t1c',' ','t2c',' '); 
for i:=n-2 downto 1 do write(g,'ti',i,' '); 
write(g,'t3c',' ','t4c',' ','alfaextlucru',' ','q radiatie',' ','q convectie exterior',' ','int radiatie 
solara');writeln(g); 
write(g,zz,' ',ll,' ',aaaa,' ',hh,' ',mm,' ',ss,' ',tint[1]:5:2,' '); 
for i:=n downto 1 do write(g,tcalc[i]:5:2,' ');write(g,t4c:5:2,' ',alfaextlucru:5:2);writeln(g); 
writeln(g,'valorile modelate incep acum:'); 
close(g); 
while not eof(f) do 
begin 
for i:=1 to n do tvechi[i]:=tcalc[i]; 
t4cvechi:=t4c; 
readln(f,zz,ll,aaaa,hh,mm,ss,t1c,t2c,t3c,t4c,t5c,t6c,t7c,t8c,t9c,t10c,t1v,t2v,t3v,t4v,t5v,t6v,t7v,t8v,t9v,t10v); 
if vvant=0 then alfaextlucru:=alfaext 
  else alfaextlucru:=11.9+2.2*vvant; 
for i:=1 to n do 
begin 
if i=1 then begin 
   SWD:=irad; 
   SWU:=albedo*SWD; 
   t4cvechiK:=273.15+t4cvechi; 
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   tsK:=273.15+tvechi[1]; 
   ttK:=273.15+tvechi[n]; 
   assign(ewp,'wvp.txt');reset(ewp);readln(ewp); 
   readln(ewp,te,ev); 
   repeat begin evap:=ev;readln(ewp,te,ev); end until te>t4cvechi;  
   close(ewp); 
    
   if vvant>1.75 then begin 
gama1:=11.9+2.2*vvant;vvantcalc:=exp(0.8*ln(vvant));qconvext:=gama1*(vvantcalc)*(tsK-t4cvechiK);end 
        else begin gama2:=10;qconvext:=gama2*(tsK-
t4cvechiK);end; 
   qcond:=(lambdabeton/gpb)*(tsK-ttK); 
   qlatent:=0; 
   tcalc[i]:=tvechi[i]+(SWD-SWU-qrad-qconvext-qcond)/(cpbeton*robeton*gpb); 
   end 
  else if i=n then tcalc[i]:=tvechi[i]+((tvechi[i-1]-tvechi[i])*(lambdabeton/(deltabeton/2))-
(tvechi[i]-tint[1])*alfaint)/(robeton*cpbeton*deltabeton) 
     else tcalc[i]:=tvechi[i]+((lambdabeton/deltabeton)*(tvechi[i-1]-
tvechi[i])-(lambdabeton/deltabeton)*(tvechi[i]-tvechi[i+1]))/(robeton*cpbeton*deltabeton); 
end; 
for i:=1 to n-1 do tint[i]:=tint[i+1]; 
tint[n]:=t1c; 
readln(v,zz1,ll1,aaaa1,hh1,mm1,vvant); 
readln(r,ll2,zz2,aaaa2,hh2,mm2,ss2,irad); 
append(g); 
write(g,zz,' ',ll,' ',aaaa,' ',hh,' ',mm,' ',ss,' ',tint[1]:5:2,' '); 
for i:=n downto 1 do write(g,tcalc[i]:5:2,' ');write(g,t4c:5:2,' ',alfaextlucru:5:2,' ',qcond:5:2,'
 ',qrad:5:2,' ',qconvext:5:2,' ',evap:5:2,' ',SWD:5:2,' ',SWU:5:2,' ');writeln(g); 
close(g); 
end; 
close(f);close(v);close(r); 
end. 
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ANEXA 3 
 
Codul sursă al programului de calcul SIMTEMP2 este: 
 
TYPE sirreale=array[1..30] of real; 
var 
t1c,t2c,t3c,t4c,t5c,t6c,t7c,t8c,t9c,t10c,t1v,t2v,t3v,t4v,t5v,t6v,t7v,t8v,t9v,t10v:real; 
t5vvechi,t5vvechik,ti1,ti2,ti3,ti4,ti5,ti1vechi,ti2vechi,ti3vechi,ti4vechi,ti5vechi,x:real; 
t1cvechi1,t1cvechi2,t1cvechi3,t1cvechi4,t1cvechi5,t1cvechi6,t1cvechi7,t1cvechi8:real; 
aaer,abeton,lambdaaer,lambdabeton,roaer,robeton,cpaer,cpbeton,alfaint,alfaext,alfaextlucru,vvant,vvantcal
c,irad:real; 
t3ccalc,ti5calc,ti4calc,ti3calc,ti2calc,ti1calc,t2ccalc,tx,tvx,gpb,gsp:real; 
deltasol,deltabeton,lambdasol,cpsol,rosol,tsvK,tscK,ttK:real; 
qrad,qcond,qlatent,qconvext,SWD,SWU,LWD,LWU,gama1,gama2,albedo,emisivity,evap,ev,te:real; 
zz,ll,aaaa,hh,mm,ss,zz1,ll1,aaaa1,hh1,mm1,i,j,n,nverde,nint,tau:integer; 
f,g,h,v,m,r,ewp:text; 
tint,tvint,tcalc,tvechi,tvcalc,tvvechi:sirreale; 
begin 
assign(m,'alfa.txt');reset(m);readln(m);readln(m,alfaint,alfaext);close(m); 
assign(v,'vant.txt');reset(v); 
assign(f,'tempacOrd2.txt');reset(f);readln(f); 
assign(h,'proprietatiaerbetonsol.txt');reset(h);readln(h);readln(h,lambdaaer,lambdabeton,roaer,robeton,cpae
r,cpbeton,lambdasol,cpsol,rosol);close(h); 
assign(g,'tempacordmodelat.txt');rewrite(g);close(g); 
alfaextlucru:=10; 
writeln('dati numarul de noduri pentru acoperisul clasic:');readln(n); 
writeln('dati grosimea planseului de beton');readln(gpb); 
writeln('dati numarul de noduri pentru acoperisul verde:');readln(nverde); 
writeln('dati grosimea stratului de pamant');readln(gsp); 
writeln('dati valoarea albedo a suprafetei acoperisului verde:');readln(albedo); 
writeln('dati emisivitatea suprafetei acoperisului verde:');readln(emisivity); 
readln(f,zz,ll,aaaa,hh,mm,ss,t1c,t2c,t3c,t4c,t5c,t6c,t7c,t8c,t9c,t10c,t1v,t2v,t3v,t4v,t5v,t6v,t7v,t8v,t9v,t10v); 
for i:=1 to n do tcalc[i]:=0; 
for j:=1 to nverde do tvcalc[j]:=0; 
for i:=1 to nint do tint[i]:=0; 
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for i:=1 to n do tvechi[i]:=0; 
for j:=1 to nverde do tvvechi[j]:=0; 
tcalc[1]:=t3v;tcalc[n]:=t2v; 
tvcalc[1]:=t4v;tvcalc[nverde]:=t3v; 
nint:=n+nverde-1; 
tx:=(t3v-t2v)/(n-1); 
for i:=2 to n-1 do tcalc[i]:=tcalc[i-1]-tx; 
tvx:=(t4v-t3v)/(nverde-1); 
for j:=2 to nverde-1 do tvcalc[j]:=tvcalc[j-1]-tvx; 
for i:=1 to nint do tint[i]:=t1v; 
close(f); 
deltasol:=gsp/(nverde-2); 
deltabeton:=gpb/(n-2); 
assign(f,'tempacOrd2.txt');reset(f);readln(f); 
readln(f,zz,ll,aaaa,hh,mm,ss,t1c,t2c,t3c,t4c,t5c,t6c,t7c,t8c,t9c,t10c,t1v,t2v,t3v,t4v,t5v,t6v,t7v,t8v,t9v,t10v); 
readln(v,zz1,ll1,aaaa1,hh1,mm1,vvant); 
append(g); 
writeln(g,'valorile initiale ale temperaturilor sunt:'); 
write(g,'zi',' ','luna',' ','an',' ','ora',' ','minut',' ','secunda',' '); 
write(g,'t1v',' ','t2v',' '); 
for i:=n-2 downto 1 do write(g,'ti',i,' '); 
write(g,'t3v',' '); 
for j:=nverde-2 downto 1 do write(g,'tj',j,' '); 
write(g,'t4v',' ','t5v',' ','alfaextlucru');writeln(g); 
write(g,zz,' ',ll,' ',aaaa,' ',hh,' ',mm,' ',ss,' ',tint[1]:5:2,' '); 
for i:=n downto 1 do write(g,tcalc[i]:5:2,' '); 
for j:=nverde-1 downto 1 do write(g,tvcalc[j]:5:2,' '); 
write(g,t5v:5:2,' ',alfaextlucru:5:2);writeln(g); 
writeln(g,'valorile modelate incep acum:'); 
close(g); 
while not eof(f) do 
begin 
for i:=1 to n do tvechi[i]:=tcalc[i]; 
for j:=1 to nverde do tvvechi[j]:=tvcalc[j]; 
t5vvechi:=t5v; 
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readln(f,zz,ll,aaaa,hh,mm,ss,t1c,t2c,t3c,t4c,t5c,t6c,t7c,t8c,t9c,t10c,t1v,t2v,t3v,t4v,t5v,t6v,t7v,t8v,t9v,t10v); 
if vvant=0 then alfaextlucru:=alfaext 
  else alfaextlucru:=11.9+2.2*vvant; 
{acoperis verde} 
for j:=1 to nverde do 
begin 
if j=1 then begin 
   SWD:=irad; 
   SWU:=albedo*SWD; 
   t5vvechiK:=273.15+t5vvechi; 
   tsvK:=273.15+tvvechi[1]; 
   tscK:=273.15+tvvechi[n]; 
   ttK:=273.15+tvechi[n]; 
   assign(ewp,'wvp.txt');reset(ewp);readln(ewp); 
   readln(ewp,te,ev); 
   repeat begin evap:=ev;readln(ewp,te,ev); end until te>t5vvechi;  
   close(ewp); 
   if vvant>1.75 then begin 
gama1:=11.9+2.2*vvant;vvantcalc:=exp(0.8*ln(vvant));qconvext:=gama1*(vvantcalc)*(tsvK-t5vvechiK);end 
        else begin gama2:=10;qconvext:=gama2*(tsvK-
t5vvechiK);end; 
   qcond:=(lambdasol/(deltasol))*(tsvK-tscK)+(lambdabeton/deltabeton)*(tscK-ttK); 
   tvcalc[j]:=tvvechi[j]+(SWD-SWU -qconvext-qcond-
qrad)/(rosol*cpsol*deltasol+robeton*cpbeton*deltabeton); 
   end 
  else if j=nverde then tvcalc[j]:=tvvechi[j]+((lambdasol/(deltasol/2))*(tvvechi[j-1]-tvvechi[j])-
(lambdabeton/(deltabeton/2))*(tvvechi[j]-
tvechi[2]))/((robeton*cpbeton*(deltabeton/2))+rosol*cpsol*(deltasol/2)) 
      else tvcalc[j]:=tvvechi[j]+((lambdasol/deltasol)*(tvvechi[j-
1]-tvvechi[j])-(lambdasol/deltasol)*(tvvechi[j]-tvvechi[j+1]))/(robeton*cpbeton*deltasol); 
end; 
{acoepris clasic} 
for i:=1 to n do 
begin 
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if i=1 then tcalc[i]:=tvechi[i]+((lambdasol/(deltasol/2))*(tvvechi[nverde-1]-tvechi[i])-
(lambdabeton/(deltabeton/2))*(tvechi[i]-
tvechi[i+1]))/((robeton*cpbeton*(deltabeton/2))+rosol*cpsol*(deltasol/2)) 
  else if i=n then tcalc[i]:=tvechi[i]+((tvechi[i-1]-tvechi[i])*(lambdabeton/(deltabeton/2))-
(tvechi[i]-tint[1])*alfaint)/(robeton*cpbeton*(deltabeton/2)) 
     else tcalc[i]:=tvechi[i]+((lambdabeton/deltabeton)*(tvechi[i-1]-
tvechi[i])-(lambdabeton/deltabeton)*(tvechi[i]-tvechi[i+1]))/(robeton*cpbeton*deltabeton); 
end; 
for i:=1 to nint-1 do tint[i]:=tint[i+1]; 
tint[nint]:=t1v; 
readln(v,zz1,ll1,aaaa1,hh1,mm1,vvant); 
append(g); 
write(g,zz,' ',ll,' ',aaaa,' ',hh,' ',mm,' ',ss,' ',tint[1]:5:2,' '); 
for i:=n downto 1 do write(g,tcalc[i]:5:2,' ');for j:=nverde-1 downto 1 do write(g,tvcalc[j]:5:2,'
 ');write(g,t5v:5:2,' ',alfaextlucru:5:2);writeln(g); 
close(g); 
end; 
close(f); 
close(v); 
end. 


