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1 INTRODUCERE 

Scopul acestui document este de a oferi informații detaliate asupra dezvoltării și 
validării metodologiilor bazate pe ciclul de viață, în special cele care se axează pe 
evaluarea ciclului de viață ale structurilor din oțel. Acest document a fost elaborat 
în cadrul proiectului de diseminare LVS3: Valorificarea conceptului de 
dezvoltare durabilă în domeniul structurilor metalice (RFS2-CT-2013-00016).  
Acest document se axează pe două metodologii complementare: 

(i) abordarea pe macro-componente, care se referă la evaluarea ciclului 
de viață al clădirilor și/sau componentelor clădirii, dar care exclude 
cuantificarea energiei în faza de utilizare a clădirii; 

(ii) o abordare care se concentrează pe faza de utilizare a clădirii și pe
capacitatea de cuantificare a energiei operaționale a clădirilor. 

Ambele abordări au fost dezvoltate și validate în scopul proiectului European 
RFCS SB_Steel: Dezvoltarea Durabilă a Clădirilor din Oțel (SB_Steel, 2014). 
Abordările adoptate au fost implementate în instrumente de software disponibile în 
scopul proiectului LVS3 curent. Precedentul proiect a fost implementat într-un 
calculator LCA, un instrument dezvoltat de Universitatea din Coimbra (Portugalia) 
ECCS pentru aplicații de iPad și IPhone; și AMECO, un instrument dezvoltat de 
către ArcelorMittal și CTICM. Ultimul a fost implementat de CTICM în AMECO. 
Documentul este împărțit în trei părți principale. În prima parte (Capitolul 2), este 
oferită o scurtă introducere în conceptul de ciclu de viață, urmată de prezentarea 
diferitelor abordări pentru evaluarea sustenabilității clădirilor și de o descriere a 
cadrului general al analizei ciclului de viață, conform standardelor internaționale. A 
doua parte a acestui document (Capitolul 3) oferă o descriere detaliată a 
abordărilor adoptate pentru evaluarea impactului asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și pentru evaluarea necesităților energetice ale unei clădiri de-a lungul 
vieții sale operaționale. În ultimul rând, în ultima parte a acestui document 
(Capitolul 4), este introdus un studiu de caz, care a fost folosit în scopul validării 
abordărilor adoptate. 
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2 ABORDAREA CLĂDIRILOR PE CICLU DE VIAȚĂ 

2.1 Gândirea pe ciclu de viață 

Abordarea pe ciclu de viață (LCA) este un proces obiectiv pentru evaluarea 
impactului asupra mediului asociat unui proces de producție sau unei activități și 
pentru evaluarea și implementarea oportunităților de producere a unor îmbunătățiri 
referitoare la mediu. 
LCA identifică și cuantifică consumul de material, necesarul energetic, deșeurile 
solide și emisiile atmosferice și acvatice pe ciclul de viață al produsului (i.e. de la 
achiziția materialului de bază până la sfârșitul vieții), așa cum este ilustrat în Fig. 
2.1. 
Abordările pe întreaga durată a ciclului de viață sunt recomandate prin Integrated 
Product Policy (COM (2003)302) pentru evaluarea impactului potențial al 
produselor.  
Impactul potențial asupra mediului are loc de-a lungul tuturor fazelor ciclului de 
viață al unei clădiri sau construcții. Principalul avantaj al conceptului de ciclu de 
viață este acela că evită deplasarea presiunilor de mediu de la o fază a ciclului de 
viață la alta, de la o zonă geografică la alta și de la un tip de mediu înconjurător 
(de exemplu, calitatea aerului) la altul (de exemplu, apa sau solul) (UNEP, 2004). 

Fig. 2.1: Metodologia privind ciclul de viață (www.stalkretsloppet.se) 

Mai mult, abordările care iau în considerare ciclul de viață permit alegeri mai bune 
pe termen mai lung. Aceasta înseamnă ca toate elementele din întregul lanț al 
ciclului de viață al unui produs, de la producție până la debarasare, au un impact și 
joacă un rol, luând în calcul toate impacturile relevante asupra mediului (UNEP, 
2004). Prin cuantificarea tuturor emisiilor în aer, apă și sol care au loc în fiecare 
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fază a ciclului de viață, abordarea pe ciclul de viață oferă posibilitatea de
identificare a celor mai critice procese de-a lungul vieții produsului sau sistemului,
crescând astfel potențialul de îmbunătățire a mediului în întregul lanț al produsului. 
Cu toate acestea, acest tip de analiză are și câteva dezavantaje:

 LCA necesită de obicei mult timp și este scumpă, deseori fiind nevoie de 
cunoștințe de specialitate; 

 Nu există o metodologie LCA general acceptată; 
 Unele ipoteze luate în calcul în cadrul unei LCA pot fi subiective (de

exemplu determinarea condițiilor de margine ale analizei, sursa datelor și
alegerea evaluării de impact); 

 Rezultatele LCA pot fi axate pe o țară sau o regiune, și, de aceea, pot fi
inadecvate pentru aplicații locale;

 Acuratețea studiului LCA depinde de calitatea și disponibilitatea datelor
relevante.

Abordările privind ciclul de viață adoptate în acest proiect își propun să anuleze
unele dintre dezavantajele enumerate mai sus, după cum este descris în următorul
capitol.
În următoarea sub-secțiune a acestui capitol este prezentat un rezumat scurt al
diferitelor metodologii și instrumente pentru evaluarea sustenabilității unei clădiri. 

2.2 Metodologii și instrumente pentru evaluarea sustenabilității unei clădiri

Construcțiile sunt răspunzătoare pentru o proporție majoră a impactului asupra
mediului în sectorul industrial. În ultimii ani interesul pentru evaluarea impactului
construcțiilor asupra mediul înconjurător a crescut exponențial.
În prezent, există două categorii majore de instrumente pentru evaluarea mediului
construit (Reijnders & Roekel, 1999): 

(i) Instrumente calitative bazate pe punctaje și criterii; 
(ii) Instrumente care folosesc o analiză cantitativă a intrărilor și ieșirilor

bazate pe abordarea pe ciclu de viață. 
Din primul grup de instrumente fac parte sisteme ca LEED (în SUA), BREAM (în
Marea Britanie), GBTool (Inițiativa internațională pentru un mediu construit
sustenabil), etc. Aceste metode, cunoscute și ca sisteme de certificare, sunt de 
obicei bazate pe auditul clădirilor și pe acordarea de punctaje unor parametri pre-
definiți. Deși în mare parte calitativi, unii parametri pot fi și cantitativi și folosesc 
chiar și Life Cycle Analysis (LCA), în principal pentru cuantificarea avantajelor
datorate materialelor. De obicei, aceste sisteme sunt folosite pentru a obține
certificate de clădiri verzi și pentru etichetarea ecologică. Acest tip de instrumente
depășesc scopul acestui document, astfel că în continuare acesta se va referi la
cel de-al doilea grup de instrumente, care sunt bazate pe abordări privind ciclul de
viață.
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LCA poate fi aplicată direct sectorului de construcții. Cu toate acestea, datorită 
caracteristicilor sale, există probleme suplimentare în ceea ce privește aplicarea 
metodei standard a ciclului de viață al clădirilor și altor tipuri de construcții. 
Principalele cauze sunt enumerate mai jos (IEA, 2001):  

(i) Durata de viață a unei clădiri este lungă și necunoscută și de aceea este 
supusă unui înalt nivel de nesiguranță;  

(ii) Clădirile sunt dependente de locație și ca urmare multe dintre impacturi 
sunt locale; 

(iii) Produsele industriei de construcții sunt deseori realizate din materiale 
compozite, ceea ce implică mai multe date de colectat și mai multe 
procese de fabricare asociate; 

(iv) Consumul energetic din faza de utilizare a unei clădiri depinde în foarte 
mare măsură de comportamentul rezidenților și al instalațiilor; 

(v) O clădire este multi-funcțională la un înalt grad, ceea ce face dificilă 
alegerea unei unități funcționale potrivite; 

(vi) Clădirile sunt strâns integrate cu alte elemente din mediul construit, în 
special cu infrastructura urbană, cum ar fi drumurile, conductele, spațiile 
verzi și unitățile sanitare, astfel încât poate fi greșit să se realizeze LCA 
pe o singură clădire, luată separat. 

În legătură cu evaluarea ciclului de viață al clădirilor și ale componentelor 
acestora, este făcută distincția între instrumentele LCA dezvoltate cu scopul de a 
evalua materialele de construcții și componentele (ex. BEES (Lippiatt, 2002) și 
abordările LCA pentru evaluarea clădirii ca un întreg (ex. Atena (Trusty, 1997), 
Envest (Howard et al. 1999), EcoQuantum (Kortman et al., 1998)). Ultimele sunt 
de obicei mai complexe deoarece performanța globală a clădirii depinde de 
interacțiunile dintre componentele individuale și sub-sisteme, ca și de interacțiunile 
cu ocupanții și cu mediul înconjurător. Selecția unui instrument potrivit depinde de 
obiectivele de mediu specifice ale proiectului.  
Precizia și relevanța instrumentelor LCA ca ajutor de proiectare au fost analizate 
într-un proiect dezvoltat în cadrul rețelei tematice europene PRESCO 
(Recomandări practice pentru construcții sustenabile (Kellenberger, 2005). În 
acest proiect, mai multe instrumente LCA au fost comparate pe baza unor studii de 
caz, cu scopul general de a armoniza instrumentele bazate pe LCA pentru 
evaluarea clădirilor. Alte analize comparative privind instrumentele pentru 
evaluarea impactului mediului construit asupra mediului înconjurător pot fi găsite în 
Jönsson (2000) și Forsberg & von Malmborg (2004).  
Așa cum s-a menționat anterior, acest document se concentrează pe LCA și, în 
particular, pe aplicațiile acesteia asupra structurilor din oțel. În următoarele 
subsecțiuni, este prezentat cadrul normativ pentru LCA. Mai întâi sunt prezentate 
standardele internaționale ISO 14040 (2006) și ISO 14044 (2006), care formează 
cadrul general pentru LCA, urmate de noile standarde europene pentru 
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dezvoltarea durabilă a lucrărilor de construcții. Este de remarcat că, în timp ce
primele au o aplicabilitate generală, standardele europene se axează pe evaluarea
clădirilor și a altor lucrări de construcții.

2.3 Cadrul normativ pentru LCA

Standardele internaționale ISO 14040 (2006) și 14044 (2006) se referă la cadrul
general, principiile și necesitățile privind realizarea și raportarea studiilor de
evaluare pe întreg ciclul de viață. Conform acestor standarde, evaluarea pe întreg
ciclu de viață va include definirea obiectivului și a scopului, analiza inventarului,
evaluarea impactului și interpretarea rezultatelor. Așa cum este reprezentat în Fig.
2.2, diferitele faze sunt interconectate și uneori este necesar un proces iterativ
pentru îndeplinirea scopului și obiectivului studiului. Diferitele faze sunt detaliate în
următoarele subsecțiuni. 

Fig. 2.2: Structura generală LCA (ISO 14044:2006)

2.3.1 Definirea scopului și a obiectivelor
Obiectivul unui studiu LCA va enunța clar aplicația la care se face referire, 
motivele pentru realizarea studiului și publicul țintă, adică cui vor fi comunicate
rezultatele studiului.
În scopul unui studiu LCA, principalele probleme care trebuie luate în calcul și
descrise clar sunt unitatea funcțională și limitele sistemului. 

2.3.1.1 Funcția și unitatea funcțională

Scopul unui studiu LCA va specifica clar funcțiile sistemului studiat. O unitate
funcțională este o măsură a performanței rezultatelor funcționale ale sistemului de
producție. 
Scopul principal al unei unități funcționale este de a oferi o referință la care se pot
raporta intrările și ieșirile. Această referință este necesară pentru asigurarea unei
comparații a rezultatelor LCA. Posibilitatea de comparare a rezultatelor este

Scop şi obiective

Inventar

Evaluarea impactului

Interpretare
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de obicei mai complexe deoarece performanța globală a clădirii depinde de
interacțiunile dintre componentele individuale și sub-sisteme, ca și de interacțiunile
cu ocupanții și cu mediul înconjurător. Selecția unui instrument potrivit depinde de
obiectivele de mediu specifice ale proiectului.
Precizia și relevanța instrumentelor LCA ca ajutor de proiectare au fost analizate
într-un proiect dezvoltat în cadrul rețelei tematice europene PRESCO
(Recomandări practice pentru construcții sustenabile (Kellenberger, 2005). În
acest proiect, mai multe instrumente LCA au fost comparate pe baza unor studii de
caz, cu scopul general de a armoniza instrumentele bazate pe LCA pentru
evaluarea clădirilor. Alte analize comparative privind instrumentele pentru
evaluarea impactului mediului construit asupra mediului înconjurător pot fi găsite în
Jönsson (2000) și Forsberg & von Malmborg (2004). 
Așa cum s-a menționat anterior, acest document se concentrează pe LCA și, în
particular, pe aplicațiile acesteia asupra structurilor din oțel. În următoarele 
subsecțiuni, este prezentat cadrul normativ pentru LCA. Mai întâi sunt prezentate
standardele internaționale ISO 14040 (2006) și ISO 14044 (2006), care formează
cadrul general pentru LCA, urmate de noile standarde europene pentru
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dezvoltarea durabilă a lucrărilor de construcții. Este de remarcat că, în timp ce 
primele au o aplicabilitate generală, standardele europene se axează pe evaluarea 
clădirilor și a altor lucrări de construcții. 

2.3 Cadrul normativ pentru LCA 

Standardele internaționale ISO 14040 (2006) și 14044 (2006) se referă la cadrul 
general, principiile și necesitățile privind realizarea și raportarea studiilor de 
evaluare pe întreg ciclul de viață. Conform acestor standarde, evaluarea pe întreg 
ciclu de viață va include definirea obiectivului și a scopului, analiza inventarului, 
evaluarea impactului și interpretarea rezultatelor. Așa cum este reprezentat în Fig. 
2.2, diferitele faze sunt interconectate și uneori este necesar un proces iterativ 
pentru îndeplinirea scopului și obiectivului studiului. Diferitele faze sunt detaliate în 
următoarele subsecțiuni.  

Fig. 2.2: Structura generală LCA (ISO 14044:2006) 

2.3.1 Definirea scopului și a obiectivelor 
Obiectivul unui studiu LCA va enunța clar aplicația la care se face referire, 
motivele pentru realizarea studiului și publicul țintă, adică cui vor fi comunicate 
rezultatele studiului. 
În scopul unui studiu LCA, principalele probleme care trebuie luate în calcul și 
descrise clar sunt unitatea funcțională și limitele sistemului.  

2.3.1.1 Funcția și unitatea funcțională 

Scopul unui studiu LCA va specifica clar funcțiile sistemului studiat. O unitate 
funcțională este o măsură a performanței rezultatelor funcționale ale sistemului de 
producție.  
Scopul principal al unei unități funcționale este de a oferi o referință la care se pot 
raporta intrările și ieșirile. Această referință este necesară pentru asigurarea unei 
comparații a rezultatelor LCA. Posibilitatea de comparare a rezultatelor este 

Scop şi obiective 

Inventar 

Evaluarea impactului 

Interpretare 
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esențială mai ales atunci când sunt evaluate sisteme diferite, pentru a asigura 
realizarea acestor comparații pe o bază comună. 

2.3.1.2 Condițiile de margine ale sistemului 

Condițiile de margine ale sistemului determină unitățile de proces care vor fi 
incluse în LCA. Pentru un material generic, o analiză LCA acoperă toate fazele de 
la producția materialului de bază până la sfârșitul ciclului de viață, așa cum este 
ilustrat în Fig. 2.3. 

Fig. 2.3: Procese incluse într-o LCA a unui material generic 

Dacă LCA acoperă doar fazele inițiale ale procesului de producție a materialului, 
LCA se numește analiză pe faza de producție la ieșirea din fabrică (craddle to 
gate). Dacă este folosit ciclul complet (de la achiziția materiei prime până la 
sfârșitul ciclului de viață) atunci analiza se numește analiză de la producție la 
deșeu (craddle-to-grave). Când procesele de reciclare sunt luate în calcul la 
sfârșitul vieții și materialele secundare evită producția de noi materiale, atunci 
analiza este deseori numită analiză de la producție la producție (craddle-to-
craddle). 
Există mai mulți factori care determină condițiile de margine, incluzând aplicația la 
care se referă studiul, ipotezele considerate, criteriile de limitare, constrângerile 
privind datele și costul, și publicul țintă.  
Selecția intrărilor și ieșirilor, nivelul de agregare în cadrul unei categorii de date, și 
modelarea sistemului, ar trebui astfel efectuate încât intrările și ieșirile de la 
granițele sale să reprezinte fluxuri elementare.  

2.3.1.3 Necesități privind calitatea datelor 

Pentru a îndeplini obiectivul și scopul analizei, următoarele cerințe sunt indicate în 
ISO 14044:  

 durata de acoperire în timp: vechimea datelor și intervalul minim de timp de-
a lungul căruia datele ar trebui colectate; 

 acoperirea geografică: zona geografică din care ar trebui colectate datele
pentru unitățile de procese; 

 acoperirea tehnologică: tehnologie specifică sau mix tehnologic;
 precizie: măsura variației valorilor datelor pentru fiecare dată exprimată (ex.

varianța);
 nivelul de complexitate: procentajul de flux care este măsurat sau estimat;
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materii prime 

Producţia 
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 reprezentativitatea: evaluare calitativă a gradului în care setul de date
reflectă adevărul;

 consecvența: evaluare calitativă asupra aplicării uniforme a metodologiei
studiului;

 reproductibilitatea: evaluare calitativă a gradului în care informația asupra
metodologiei și valorile datelor permit unui utilizator independent să
reproducă rezultatele raportate în cadrul studiului;

 nesiguranța informației (ex. date, modele și ipoteze).

2.3.2 Analiza inventarului ciclului de viață 
Analiza inventarului include colectarea datelor și procedurile de calcul pentru 
cuantificarea intrărilor și ieșirilor relevante ale unui sistem de producție. Aceste 
intrări și ieșiri pot include utilizarea de resurse și emisiile atmosferice, în apă și în 
sol asociate sistemului. 
Datele calitative și cantitative pentru includerea în inventar vor fi colectate pentru 
fiecare unitate de proces care este inclusă în sistem. 
Colectarea de date poate fi un proces care depinde intens de resurse. 
Constrângerile practice privind colectarea datelor fac parte din obiectivul analizei și 
vor fi documentate în raportul studiului. 

2.3.3 Evaluarea impactului pe ciclu de viață 

2.3.3.1 Metoda generală de calcul 

Evaluarea fazei de impact a LCA are ca scop evaluarea importanței impactului 
potențial asupra mediului, folosind rezultatele analizei inventarului pentru ciclul de 
viață. În general, acest proces implică asocierea datelor inventarului cu impacturi 
specifice asupra mediului și este alcătuit din două părți:  

(i) Elemente obligatorii, cum ar fi clasificarea și caracterizarea; 
(ii) Elemente opționale, cum ar fi normalizarea, clasificarea, gruparea și 

evaluarea. 

Clasificarea implică o selecție anterioară a categoriilor potrivite de impact, conform 
obiectivului studiului, și atribuirea de rezultate LCI categoriilor de impact alese. 
Factorii de caracterizare sunt apoi folosiți prin reprezentarea contribuției relative a 
unui rezultat LCI la rezultatul de indicare a categoriei de impact. Conform acestei 
metode, categoriile de impact sunt funcții liniare, adică factorii de caracterizare 
sunt independenți de gradul de impact asupra mediului, așa cum reiese din 
expresia 2.1:  

icat
i

icat factorcharactmimpact ,_
Ec. (2.1) 
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unde mi este masa fluxului de inventar i și charact_factorcat,i este factorul de 
caracterizare al fluxului de inventar i pentru categoria de impact.  
 
În legătură cu pașii opționali în LCA, normalizarea este necesară de obicei pentru 
a arata până la ce nivel o categorie de impact are o contribuție importantă pentru 
impactul general asupra mediului. În pasul privind evaluarea rezultatelor de 
indicator normalizate pentru fiecare categorie de impact le sunt atribuiți factori 
numerici conform importanței lor relative. Evaluarea este bazată mai mult pe 
alegeri de valori, decât pe științe naturale, astfel încât standardul ISO 14044 face 
distincție între aplicațiile interne și cele externe, iar dacă rezultatele sunt menite a fi 
comparate și prezentate publicului, atunci evaluarea nu ar trebui efectuată.  
Gruparea este un alt pas opțional al evaluării pe ciclul de viață, în care categoriile 
de impact sunt agregate într-unul sau mai multe seturi. În acest caz, conform ISO 
14044, pot fi folosite două proceduri: sortarea indicatorilor de categorie pe o bază 
nominală și clasificarea indicatorilor de categorie la o scară ordinală.  
Acest document descrie cu precădere pașii obligatorii ai LCA; astfel, elementele 
opționale enumerate mai sus nu mai sunt menționate în text. 

2.3.3.2 Calculul impactului potențial asupra mediului  

Se poate constata că scopul LCA este evaluarea impactului potențial de mediu 
asociat cu intrările și ieșirile identificate. În următoarele paragrafe, este oferită o 
scurtă introducere a celor mai comune categorii de impact asupra mediului în LCA, 
și a metodei de calcul adoptată în abordarea simplificată descrisă în acest 
document. 

2.3.3.2.1 Potențialul de încălzire globală (GWP) 

―Efectul de seră‖, reprezentat în Fig. 2.4 este cauzat de gazele active infraroșii 
(IR), prezente în mod natural în atmosfera pământului (ex. H2O, CO2 și O3), care 
absorb energia (infraroșie) terestră (sau radiația) ce părăsește Terra și reflectă o 
parte din aceasta căldură înapoi spre pământ, contribuind la încălzirea suprafeței 
și stratului inferior al atmosferei.  
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Fig. 2.4: Încălzirea globală (EPS, 2009)  

Nu toate gazele cu 
efect de seră sunt la 
fel. În timp ce CO2 este 
omniprezent, există o 
serie de alte gaze care 
contribuie la 
schimbările climatice în 
același mod ca și CO2. 
Efectul diferitelor gaze 
cu efect de seră este 
evaluat cu ajutorul 
conceptului de 
Potențial de Încălzire 
Globală (GWP). 
 

 
Concentrația acestor gaze, cunoscute și ca gaze cu efect de seră (GHG), a 
crescut încă din perioada industrială și dezvoltă efectul natural de seră al 
Pământului, cauzând o creștere a temperaturii la suprafața Pământului și noi 
preocupări privind schimbările climatice potențiale rezultate.  
Potențialul de Încălzire Globală este o măsură relativă a cantității de CO2 care ar 
trebui să fie eliberată pentru a avea același efect de forță radiativă ca și eliberarea  
unui kilogram de gaz de seră de-a lungul unei anumite perioade de timp. Astfel, 
GWP este un mod de cuantificare a impactului potențial al unui gaz anume asupra 
încălzirii globale. 
Nivelele de GWP au fost calculate de către Comisia Interguvernamentală privind 
Schimbările Climatice (IPCC, 2007) pentru trei perioade de timp, de 20, 100 și 500 
ani, și sunt indicate în Tabel 2.1 pentru trei dintre cele mai importante gaze cu 
efect de seră și pentru trei perioade de timp. 
 

Tabel 2.1 – GWP-uri pentru trei perioade de timp date (în kg CO2 ech./kg) (IPCC, 2007) 

 20 ani 100 ani 500 ani 
Dioxid de Carbon (CO2) 1 1 1 
Metan (CH4) 62 25 7 
Oxid de azot (N2O) 275 298 156 

 
Astfel, conform expresiei (2.2), determinarea indicatorului ―Încălzire Globală‖ este 
dată de formula 
 

 i
i

i mGWP Warming Global    
Ec. (2.2) 
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și a metodei de calcul adoptată în abordarea simplificată descrisă în acest
document.

2.3.3.2.1 Potențialul de încălzire globală (GWP)
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(IR), prezente în mod natural în atmosfera pământului (ex. H2O, CO2 și O3), care
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unde, mi este masa substanței i eliberată (în kg). Acest indicator este exprimat în 
kg de CO2 echivalent. 
În abordarea adoptată, numai perioada de timp de 100 ani este considerată.  

2.3.3.2.2 Potențialul de Subțiere a stratului de Ozon (ODP) 

Gazele care subțiază stratul de ozon cauzează vătămarea ozonului stratosferic 
sau ―stratului de ozon‖ prin eliberarea moleculelor de radicali liberi care 
descompun ozonul (O3).  
Creșterea continuă a preocupărilor din anii 1980 a condus la eforturi în toată 
lumea pentru oprirea distrugerii stratului de ozon, culminând cu protocolul de la 
Montreal, care a interzis utilizarea multora dintre cele mai puternice gaze cu efecte 
de subțiere a ozonului.  
Potențialul de subțiere a ozonului este exprimat ca raport între pierderea globală a 
ozonului cauzată de o substanță și pierderea globală a ozonului cauzată de 
substanța de referință CFC-11. Aceasta oferă ODP o unitate de referință de kg 
clorofluorocarbon-11 (CFC-11) echivalent. Modelul de caracterizare a fost 
dezvoltat de Organizația Mondială pentru Meteorologie (WMO) și definește 
potențialul de subțiere a ozonului pentru diferite gaze. 
Astfel, Tabel 2.2 cuprinde câteva ODP pentru substanțele selectate, presupunând 
o anumită stare de echilibru (Heijungs et al., 1999).

Fig. 2.5: Subțierea ozonului (Blendspace, 2013) 

Alterarea stratului de ozon 
reduce capacitatea acestuia 
de oprire a luminii ultraviolete 
(UV) care intră în atmosfera 
pământului, sporind 
cantitatea de lumină UVB 
cancerigenă care ajunge pe 
suprafața pământului.  
Aceste modificări duc la 
probleme de sănătate pentru 
oameni, cum ar fi cancerul 
de piele, cataracta, dar și 
vătămări cauzate de soare 
animalelor și culturilor.  
Principalele gaze care 
subțiază ozonul sunt 
clorofluorocarburile, și 
hidroclorofluorocarburile 
(freoni) și halonii. 
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Tabel 2.2 – ODP-uri pentru unele substanțe (în kg CFC-11 ech./kg) (Heijungs et al., 1999) 

Stare de echilibru (t ≈)
CFC-11 1
CFC-10 1.2
Halon 1211 6.0
Halon 1301 12.0

Astfel, determinarea indicatorului de subțiere a ozonului este dată de:

i
i

i mODPDepletionOzone 
Ec. (2.3) 

unde, mi este masa substanței i eliberate (în kg). Acest indicator este exprimat în
kg de CFC-11 echivalent. 

2.3.3.2.3 Potențialul de acidificare (AP)

Acidificarea este procesul prin care poluarea din aer (în principal amoniac (NH3), 
dioxid de sulf (SO2) și oxizi de azot (NOx)) este convertită în substanțe acide, așa
cum este ilustrat în Fig. 2.6. Compușii acidificatori emiși în atmosferă sunt
transportați de vânt și depozitați ca particule acide, ploaie sau zăpadă acidă. Când 
această ploaie cade, deseori la o distanță considerabilă față de sursa originală a
gazului, cauzează vătămări ale ecosistemului, în grade diferite, care depind de
natura mediului înconjurător al ecosistemelor.

Fig. 2.6: Potențialul de acidificare (The energy library, 2013)
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Fig. 2.6: Potențialul de acidificare (The energy library, 2013) 
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Potențialul de acidificare este măsurat folosind capacitatea substanței de a elibera  
ioni H+, care sunt cauza acidificării, sau poate fi măsurat relativ la o eliberare 
echivalentă de SO2. 
Factorii de caracterizare adoptați în această lucrare se bazează pe modelul 
RAINS-LCA, care ia în calcul întâmplarea, mărturiile și efectele cadru (Huijbregts, 
2001). Astfel, factorii europeni medii de caracterizare pentru acidificare sunt 
reprezentați în 
Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 – Potențialul de acidificare (în kg SO2 ech.) (Huijbregts, 2001) 

Amoniac (NH3) Oxid de Azot (NOx) Dioxid de Sulf (SO2) 
APi 1.60 0.50 1.20 

Astfel, determinarea indicatorului de acidificare este dat de, 

i
i

i mAPionAcidificat 
Ec. (2.4) 

unde, mi este masa substanței i eliberată (în kg). Acest indicator este exprimat în 
kg de SO2 echivalent. 

2.3.3.2.4 Potențialul de eutrofizare (EP) 

Nutrienții, cum ar fi nitrații și fosfații, sunt de obicei adăugați solului în scopul 
fertilizării solului, pentru stimularea creșterii plantelor și produselor agricole. Acești 
nutrienți sunt esențiali pentru viață, dar când ajung în zone naturale sensibile de 
apă sau pământ, această fertilizare neintenționată poate duce la o supraproducție 
de plante sau alge, care sufocă alte organisme atunci când mor și încep să 
putrezească. Astfel, eutrofizarea sau îmbogățirea cu nutrienți, ilustrată în Fig. 2.7, 
poate fi clasificată ca îmbogățirea excesivă a cursurilor de apă. Acest proces poate 
duce la vătămarea ecosistemelor, sporind mortalitatea faunei și florei acvatice, și 
la dispariția unor specii care sunt dependente de medii slabe în nutrienți. Aceasta 
duce la o reducere globală a biodiversității acestor ecosisteme și are efecte 
repercursorii asupra animalelor neacvatice și oamenilor care depind de aceste 
ecosisteme.  
Eutrofizarea este măsurată folosind unitatea de referință de kg azot sau fosfat 
echivalent. Astfel, ea este o măsură a gradului în care o substanță din apă 
cauzează proliferarea algelor, cu azotul sau fosfatul ca substanțe de referință. 
Principalii contribuabili la eutrofizare sunt compușii din azot, cum ar fi nitrații, 
amoniacul, acidul nitric, și compuși fosforici, inclusiv fosfații și acidul fosforic.  
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Fig. 2.7: Potențialul de eutrofizare (Wikipedia, 2013a)

Luând fosfatul ca substanță de referință, factorii de caracterizare pentru
substanțele selectate sunt indicați în
Tabel 2.4 (Heijungs et al., 1999).

Tabel 2.4 – Potențialul de eutrofizare (în kg   
 � ech.) (Heijungs et al., 1999)

Amoniac (NH3) Oxid de azot (NOx) Nitrat (N) Fosfat (P)
EPi 0.35 0.13 0.10 1.00

Astfel, indicatorul de eutrofizare este dat de formula:

i
i

i mEPionEutrohicat 
Ec. (2.5) 

unde, mi (kg) este masa de substanță i eliberată în aer, apă sau sol. Acest

indicator este exprimat în kg    
 � echivalent. 

2.3.3.2.5 Potențialul de Creare a Ozonului Fotochimic (POCP)

În atmosfera care conține oxizi de azot (NOx), agenții poluanți comuni și compușii
organici volatili (COV), ozon și alți poluanți ai aerului pot fi creați în prezența luminii 
solare. Deși ozonul este esențial în atmosferă pentru protejarea împotriva radiației
ultraviolete (UV), ozonul de la un nivel inferior are rol în diverse impacturi cum ar fi
vătămarea recoltelor și creșterea apariției astmului și altor probleme respiratorii.
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Fig. 2.8: Potențialul de Creare a Ozonului Fotochimic 

(EPD, 2013) 

Cea mai comună manifestare a 
efectelor de grad înalt al 
gazelor ce contribuie la POCP 
este cea din smogurile de vară 
văzute deasupra marilor orașe 
ca Los Angeles sau Beijing. 
Principala sursă de emisii de 
oxizi de azot este combustibilul, 
în timp ce COV sunt emiși de 
obicei din solvenți, care sunt 
folosiți industrial în vopsele sau 
lacuri.  

 
Categoria de impact a POCP este o măsură a capacității relative a unei substanțe 
de a produce ozon în prezența oxizilor de azot și a luminii solare. POCP este 
exprimat folosind ca substanță de referință etilena. Factorii de caracterizare pentru 
POCP au fost dezvoltați folosind modelul de traiectorie al Comisiei Economice a 
Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE). 
Gradele de POCP au fost calculate pentru două scenarii (Heijungs et al., 1999): 

(i) un scenariu cu o concentrație de fundal relativ mare de NOx; 
(ii) un scenariu cu o concentrație de fundal relativ mică de NOx.  

Acești doi factori de caracterizare sunt indicați în Tabel 2.5 pentru unele substanțe 
selectate.  
 

Tabel 2.5 – POCP-uri pentru diferite concentrații de NOx și pentru unele substanțe (în kg C2H4 
ech./kg) (Heijungs et al., 1999) 

 POCP-uri cu nivel 
înalt de NOx 

POCP-uri cu nivel 
scăzut de NOx 

Acetaldehidă (CH3CHO) 0.641 0.200 
Butan (C4H10) 0.352 0.500 

Monoxid de carbon (CO) 0.027 0.040 
Etenă (C2H2) 0.085 0.400 
Metan (CH4) 0.006 0.007 

Oxid de nitrogen (NOx) 0.028 no data 
Propan (C3H6) 1.123 0.600 

Oxid de sulf (SOx) 0.048 no data 
Toluen (C6H5CH3) 0.637 0.500 

 
Astfel, determinarea indicatorului formației foto-oxidante este dată de,  

 i
i

i mPOCPformationoxidantPhoto    
Ec. (2.6)  
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unde, mi (kg) este masa de substanță i eliberată. Acest indicator este exprimat în 
kg de etilenă (C2H4) echivalent. 
În abordarea adoptată, doar factorii de caracterizare legați de scenariul cu o 
concentrație de fundal înaltă de NOx sunt considerați. 
 

2.3.3.2.6 Potențialul de Subțiere Abiotică  

Indicatorii de subțiere abiotică țintesc să cuprindă disponibilitatea din ce în ce mai 
scăzută a resurselor neregenerabile ca rezultat al extracției și găsirii lor din ce în 
ce mai rare. Două tipuri de indicatori sunt considerați aici:  
 Elementele de Subțiere Abiotică, care se referă la extracția elementelor rare (și 

a miezului lor); 
 Energie / Carburanți Fosili de Subțiere Abiotică, care se referă la utilizarea 

carburanților fosili precum combustibilii sau materiile prime. 
 
Potențialul de Subțiere Abiotică pentru elemente (ADPelements) este determinat 
pentru fiecare extracție de elemente în parte în funcție de rezervele rămase și rata 
de extracție. ADP este bazat pe ecuația Producție/Rezervă Ultimă care este 
comparată cu cazul de referință, Stibiu (Sb) (Guinée et al., 2002). Mai multe 
măsuri folosesc rezerva economică sau ultimă din crusta pământului.  
Astfel, Potențialul de Subțiere Abiotică (Elemente) al resursei i (ADPi) dat de 
fracția, Stibiu, și factorii de caracterizare pentru unele resurse selectate sunt 
indicate în Tabel 2.6. 
 

 
Fig. 2.9: Potențialul de Subțiere Abiotică (Wikipedia, 2013b) 
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Tabel 2.6 – Potențialuri de Subțiere Abiotică pentru unele 
elemente (în Sb ech./kg) (Guinée et al., 2002) 

Resursă element ADP 
Aluminiu 1.09E-09 
Cadmiu 1.57E-01 
Cupru 1.37E-03 
Fier 5.24E-08 
Plumb 6.34E-03 

Astfel, determinarea indicatorului de Subțiere Abiotică (Elemente) este dată de 
formula: 

i
i

i mADPDepletionAbiotic 
Ec. (2.7) 

unde, mi este cantitatea de resursă i extrasă (în kg). Acest indicator este exprimat 
în kg de stibiu (resursă de referință). 

Combustibilii Fosili erau măsurați la început în același fel, dar din 2010 ei au 
început să fie calculați puțin diferit. În acest caz, este considerată o măsură 
absolută, bazată pe conținutul energetic al carburantului fosil (Guinée et al., 2002). 
Aceasta nu ia în considerare raritatea relativă a diferiților carburanți fosili, având în 
vedere că aceștia sunt resurse cu un înalt grad de transfer, dar în realitate acestea 
variază numai cu 17% între cărbune (cel mai întâlnit) și gaz (cel mai rar). 
Indicatorul de Subțiere Abiotică al Carburanților Fosili este exprimat în MJ. 

2.3.4 Interpretarea analizei pe ciclul de viață 
Interpretarea este ultimul pas al unei LCA, unde sunt reunite rezultatele analizei de 
inventar și ale evaluării de impact. Scopul principal al acestei faze este de a 
formula concluziile care pot fi trase din rezultatele LCA. Mai mult, rezultatele 
fazelor anterioare ale LCA și alegerile făcute de-a lungul întregului proces ar trebui 
analizate, mai precis ipotezele analizei, modelele, parametrii și datele folosite în 
LCA care trebuie să fie în acord cu Obiectivul și Scopul studiului.  

2.3.5 Exemplu ilustrativ 
Pentru a ilustra fiecare pas al evaluării pe ciclu de viață, dintre cei descriși în 
paragrafele anterioare, un mic exemplu este dat în continuare.  
Presupunem că pentru producerea a 1 kg de material generic de izolație, 
următoarele emisii (vezi Tabel 2.7) au fost colectate în faza de inventariere: 
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Tabel 2.7 – Emisii colectate din producția a 1 kg de material de izolație

Emisii Valoare (în kg)
monoxid de carbon (CO) 0.12
dioxid de carbon (CO2) 0.60

amoniac (NH3) 0.01
metan (CH4) 0.05

oxizi de azot (NOx) 1.02
fosfor (P) 0.35

dioxid de sulf (SO2) 0.10

Apoi, în următoarea etapă de evaluare a impactului, categoriile de mediu selectate
sunt, de exemplu:

(i) potențialul de încălzire globală (GWP),
(ii) potențialul de acidificare (AP),
(iii) potențialul de eutrofizare (EP). 

Factorii de caracterizare ai fiecărei emisii pentru fiecare categorie de mediu sunt
oferiți în
Tabel 2.8.

Tabel 2.8 – Caracterizarea factorilor pentru categoriile de mediu selectate 

GWP AP EP
(kg CO2 ech.) (kg SO2 ech.) (kg PO4- ech.)

monoxid de carbon (CO) 1.53 - -
dioxid de carbon (CO2) 1.00 - -

amoniac (NH3) - 1.60 0.35
metan (CH4) 25.00 - -

oxizi de azot (NOx) - 0.50 0.13
fosfor (P) - - 3.06

dioxid de sulf (SO2) - 1.20 -
Astfel, rezultatele pentru fiecare categorie de mediu sunt obținute din produsul
fiecărei emisii cu factorul respectiv de caracterizare (ex., pentru GWP: 0.12 x 1.53
+ 0.60 x 1.00 + 0.05 x 23 = 1.93 kg CO2 ech.) ceea ce duce la rezultatele indicate
în Tabel 2.9.

Tabel 2.9 – Rezultatele finale ale indicatorilor de mediu selectați

GWP (kg CO2 ech.) AP (kg SO2 ech.) EP (kg PO4- ech.)
1.93 0.65 1.21
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Tabel 2.7 – Emisii colectate din producția a 1 kg de material de izolație 
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Tabel 2.8 – Caracterizarea factorilor pentru categoriile de mediu selectate  
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fosfor (P)   -  - 3.06 

dioxid de sulf (SO2)   - 1.20 -  
Astfel, rezultatele pentru fiecare categorie de mediu sunt obținute din produsul 
fiecărei emisii cu factorul respectiv de caracterizare (ex., pentru GWP: 0.12 x 1.53 
+ 0.60 x 1.00 + 0.05 x 23 = 1.93 kg CO2 ech.) ceea ce duce la rezultatele indicate 
în Tabel 2.9. 
 

Tabel 2.9 – Rezultatele finale ale indicatorilor de mediu selectați  

GWP (kg CO2 ech.) AP (kg SO2 ech.) EP (kg PO4- ech.) 
1.93 0.65 1.21 
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2.4 Standarde Europene pentru abordarea pe ciclu de viață a clădirilor 

2.4.1 CEN TC350 
Comitetul European de Standardizare (CEN) a fost mandatat în 2004 pentru 
dezvoltarea unor metode standardizate orizontale pentru evaluarea performanței 
integrate de mediu a clădirilor.  
CEN TC350 a extins acest mandat la dezvoltarea durabilă, și a optat pentru o 
abordare pe ciclu de viață ca bază pentru evaluare. Astfel, TC350 dezvoltă 
standarde, rapoarte tehnice și specificații tehnice pentru furnizarea metodologiei și 
indicatorilor pentru evaluarea clădirilor în termeni de dezvoltare durabilă.  
Cadrul normativ pentru evaluarea clădirilor în termeni de dezvoltare durabilă, oferit 
de seriile de standarde CEN-TC 350, acoperă aspecte de mediu, economice și 
sociale (EN 15643-1, 2010), așa cum este ilustrat în Fig. 2.10. 
 

 
Fig. 2.10: Program de lucru al CEN TC350 (EN 15643-1, 2010) 

 
După cum se poate observa din Fig. 2.10, TC350 lucrează la patru niveluri 
(concept/ cadru/ clădire/ produs) și pentru cinci tipuri de performanțe (de mediu/ 
socială/ economică/ tehnică/ funcțională). Evaluarea de mediu este cel mai 
avansat aspect, cu standarde dezvoltate la nivelul clădirii și la nivelul produsului.  
Abordarea de mediu pe ciclu de viață adoptată în acest proiect urmărește cele 
două standarde dedicate evaluării impactului clădirilor asupra mediului: EN 15978 
(2011) și EN 15804 (2012), la nivelul clădirii și, respectiv la cel al materialului.  
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2.4.2 Evaluarea impactului la nivelul clădirii (EN 15978) 
EN 15978 (2011) oferă reguli de calcul pentru evaluarea performanței de mediu a 
clădirilor noi și existente bazată pe o abordare pe ciclul de viață. Acesta este menit 
să sprijine procesul de luare a deciziilor și documentația de evaluare a 
performanței de mediu ale unei clădiri.  
Pentru o vedere generală completă asupra metodologiei, citirea standardului este 
de referință; această secțiune se concentrează pe următoarele aspecte cheie: 
echivalentul funcțional, fazele ciclului de viață și indicatorii de mediu.  

2.4.2.1 Echivalentul funcțional  

Echivalentul funcțional este definit de standard ca ―necesarul funcțional cuantificat 
și/sau necesarul tehnic pentru o clădire sau un sistem asamblat (partea de lucrări) 
pentru utilizare ca bază de comparație‖. Astfel, comparația dintre clădiri sau 
sisteme va fi acceptabilă doar dacă funcțiunile oferite sunt aceleași. Cel puțin 
următoarele aspecte vor fi incluse în echivalentul funcțional al unei clădiri:  

(i) tipologia clădirii (ex. rezidențială, de birouri, etc.);  
(ii) modul de utilizare;  
(iii) cerințele tehnice și funcționale relevante și 
(iv) perioada necesară de funcționare.  

2.4.2.2 Fazele ciclului de viață 

Limitele sistemului stabilesc scopul analizei pe ciclu de viață, și anume , determină 
procesele considerate în analiză. Cum este menționat în standard, evaluarea de 
mediu ―include toate procesele de intrare și ieșire necesare pentru realizarea și 
menținerea în funcție a clădirii‖.  
Desigur, informațiile privind produsele integrate în clădire sunt necesare pentru 
evaluarea performanței de mediu la nivelul clădirii. Această informație ar trebui să 
fie consistentă, și de aceea, ea urmărește regulile de categorii definite în EN 
15804 (vezi următoarea subsecțiune). 
În acest standard ciclul de viață al clădirii este reprezentat printr-un concept 
modular care este ilustrat în Fig. 2.11. 
Faza de producție include modulele A1 până la A3, faza de construcție include 
modulele A4 până la A5, faza de utilizare modulele B1 până la B7, modulele fazei 
de sfârșit de ciclu de viață includ C1 până la C4, iar modulul D include beneficiile și 
încărcările dincolo de limitele sistemului. În următoarele paragrafe, este oferită o 
scurtă descriere a fiecărei faze și a modulelor corespondente. 
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2.4 Standarde Europene pentru abordarea pe ciclu de viață a clădirilor
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CEN TC350 a extins acest mandat la dezvoltarea durabilă, și a optat pentru o
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standarde, rapoarte tehnice și specificații tehnice pentru furnizarea metodologiei și 
indicatorilor pentru evaluarea clădirilor în termeni de dezvoltare durabilă. 
Cadrul normativ pentru evaluarea clădirilor în termeni de dezvoltare durabilă, oferit
de seriile de standarde CEN-TC 350, acoperă aspecte de mediu, economice și
sociale (EN 15643-1, 2010), așa cum este ilustrat în Fig. 2.10.

Fig. 2.10: Program de lucru al CEN TC350 (EN 15643-1, 2010)

După cum se poate observa din Fig. 2.10, TC350 lucrează la patru niveluri
(concept/ cadru/ clădire/ produs) și pentru cinci tipuri de performanțe (de mediu/
socială/ economică/ tehnică/ funcțională). Evaluarea de mediu este cel mai 
avansat aspect, cu standarde dezvoltate la nivelul clădirii și la nivelul produsului. 
Abordarea de mediu pe ciclu de viață adoptată în acest proiect urmărește cele
două standarde dedicate evaluării impactului clădirilor asupra mediului: EN 15978
(2011) și EN 15804 (2012), la nivelul clădirii și, respectiv la cel al materialului. 
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următoarele aspecte vor fi incluse în echivalentul funcțional al unei clădiri:  

(i) tipologia clădirii (ex. rezidențială, de birouri, etc.); 
(ii) modul de utilizare;  
(iii) cerințele tehnice și funcționale relevante și 
(iv) perioada necesară de funcționare.  

2.4.2.2 Fazele ciclului de viață 

Limitele sistemului stabilesc scopul analizei pe ciclu de viață, și anume , determină 
procesele considerate în analiză. Cum este menționat în standard, evaluarea de 
mediu ―include toate procesele de intrare și ieșire necesare pentru realizarea și 
menținerea în funcție a clădirii‖.  
Desigur, informațiile privind produsele integrate în clădire sunt necesare pentru 
evaluarea performanței de mediu la nivelul clădirii. Această informație ar trebui să 
fie consistentă, și de aceea, ea urmărește regulile de categorii definite în EN 
15804 (vezi următoarea subsecțiune). 
În acest standard ciclul de viață al clădirii este reprezentat printr-un concept 
modular care este ilustrat în Fig. 2.11. 
Faza de producție include modulele A1 până la A3, faza de construcție include 
modulele A4 până la A5, faza de utilizare modulele B1 până la B7, modulele fazei 
de sfârșit de ciclu de viață includ C1 până la C4, iar modulul D include beneficiile și 
încărcările dincolo de limitele sistemului. În următoarele paragrafe, este oferită o 
scurtă descriere a fiecărei faze și a modulelor corespondente. 
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Fig. 2.11: Module ale ciclului de viață al unei clădiri (EN 15978, 2011) 

 

2.4.2.2.1 Faza de producție 

Faza de producție include modulele de informații A1 până la A3. Condițiile de 
margine ale sistemului cu natura sunt stabilite astfel încât să includă procesele 
caracteristice realizării materialului și energia necesară ca date de intrare în 
sistem, procese de fabricare și transport până la poarta fabricii, precum și 
procesarea deșeurilor care rezultă din aceste procese. Această etapă include:  
 A1 - Extracția și procesarea materialelor de bază, refolosirea produselor 

sau materialelor de la un sistem de producție anterior; procesarea 
materialelor secundare folosite ca bază pentru fabricarea produsului;  

 A2 - Transportul până la poarta fabricii și transportul intern; 

 A3 - Producția materialelor auxiliare, fabricarea produselor principale și 
secundare și fabricarea ambalajului.  

 

2.4.2.2.2 Faza de construcție 

Faza procesului de construcție include modulele de informații pentru: 
 A4 - Transportul de la poarta fabricii până la șantier; 

 A5 - Instalarea produsului în clădire inclusiv fabricarea și transportul 
materialelor auxiliare și energia sau apa necesare pentru instalarea sau 
operarea șantierului. Include, de asemenea, operații asupra produselor 
efectuate pe șantier. 
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2.4.2.2.3 Faza de utilizare  

Faza de utilizare include două tipuri de module de informații: module legate de 
materialele clădirii (modulele B1-B5) și module legate de operarea clădirii 
(modulele B6-B7):  
 B1 - Utilizarea produsului instalat în termeni emisii rezultate în mediu 

datorate componentelor clădirii și lucrărilor de construcții în timpul utilizării 
normale a acestora (emisii anticipate); 

 B2 - Întreţinerea, care acoperă combinația tuturor acțiunilor tehnice și 
administrative asociate, planificate din timpul vieții de serviciu pentru 
menținerea produsului instalat într-o clădire într-un stadiu în care poate să 
susțină comportarea tehnică și funcțională cerută, precum și să păstreze 
calitățile estetice ale produsului;  

 B3 - Reparațiile, care acoperă o combinație a tuturor acțiunilor tehnice și 
administrative din timpul vieții de serviciu, asociate cu tratamentul de 
corecție, de răspuns sau reacție al unui produs de construcție sau al părților 
sale instalate în clădire pentru aducerea sa într-o stare acceptabilă în care 
poate susține comportarea tehnică și funcțională cerută;  

 B4 - Înlocuirea. Acoperă o combinație a tuturor acțiunilor tehnice și 
administrative din timpul vieții de serviciu, asociate cu întoarcerea unui 
produs de construcție la o stare în care poate susține comportarea tehnică 
și funcțională cerută, prin înlocuirea unui întreg element de construcție;  

 B5 - Reabilitarea acoperă o combinație a tuturor acțiunilor tehnice și 
administrative din timpul vieții de serviciu, asociate cu întoarcerea unei 
clădiri la o stare în care poate susține funcțiunile cerute;  

 B6 - Utilizarea energiei pentru operarea sistemelor tehnice integrate în 
clădire, împreună cu aspectele și impacturile sale de mediu asociate, 
inclusiv procesarea și transportul oricăror deșeuri care rezultă la fața locului 
din utilizarea energiei;  

 B7 - Utilizarea operațională a apei de către sistemele tehnice integrate în 
clădire, împreună cu aspectele și impacturile sale de mediu asociate, 
considerând ciclul de viață al apei, inclusiv producția, transportul și tratarea 
apei uzate.  

2.4.2.2.4 Faza de sfârșit a ciclului de viață 

Faza de sfârșit a ciclului de viață a unei clădiri include toate ieșirile care au ajuns 
în stadiul de ―sfârșit ca deșeu‖ (end-of-waste), rezultate din demontarea, 
dezasamblarea sau demolarea clădirii. Faza de sfârșit a ciclului de viață include 
modulele de informații opționale: 
 C1 - Dezasamblarea, care include demontarea sau demolarea produsului 

din clădire, inclusiv sortarea inițială la fața locului a materialelor;  
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Fig. 2.11: Module ale ciclului de viață al unei clădiri (EN 15978, 2011) 
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corecție, de răspuns sau reacție al unui produs de construcție sau al părților 
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clădiri la o stare în care poate susține funcțiunile cerute;  

 B6 - Utilizarea energiei pentru operarea sistemelor tehnice integrate în 
clădire, împreună cu aspectele și impacturile sale de mediu asociate, 
inclusiv procesarea și transportul oricăror deșeuri care rezultă la fața locului 
din utilizarea energiei;  

 B7 - Utilizarea operațională a apei de către sistemele tehnice integrate în 
clădire, împreună cu aspectele și impacturile sale de mediu asociate, 
considerând ciclul de viață al apei, inclusiv producția, transportul și tratarea 
apei uzate.  

2.4.2.2.4 Faza de sfârșit a ciclului de viață 

Faza de sfârșit a ciclului de viață a unei clădiri include toate ieșirile care au ajuns 
în stadiul de ―sfârșit ca deșeu‖ (end-of-waste), rezultate din demontarea, 
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 C2 - Transportarea produsului aruncat ca parte a procesării deșeurilor, de
exemplu până la un sit de reciclare și transportarea deșeurilor pentru
debarasarea finală;

 C3 - Procesarea deșeurilor, de exemplu colectarea parțială a deșeurilor
rezultate din dezasamblarea și procesarea deșeurilor de fluxuri de materiale
destinate refolosirii, reciclării și recuperării energiei.

 C4 - Debarasarea deșeurilor, inclusiv tratamentul fizic prealabil și
organizarea locației de debarasare.

2.4.2.2.5 Beneficii și încărcări în afara condițiilor de margine ale sistemului produsului 

Modulul informațional D include toate beneficiile sau încărcările nete rezultate din 
produsele reutilizabile, materialele reciclabile și/sau purtătorii de energie utilă care 
părăsesc un sistem de produs, de exemplu materialele sau carburanții secundari.  

2.4.2.3 Evaluarea impactului pe ciclu de viață 

Pentru faza de evaluare a impactului pe ciclu de viață, două tipuri de categorii de 
impact asupra mediului sunt considerate conform EN 15978: indicatorii de mediu, 
care descriu impactul asupra mediului, și indicatorii de mediu care descriu fluxurile 
de intrare și ieșire. Ambele categorii de indicatori sunt indicate în următoarele 
paragrafe.  

2.4.2.3.1 Indicatori care descriu impactul asupra mediului 

Pentru descrierea impactului asupra mediului natural înconjurător în Tabel 2.10 
sunt oferiți șase indicatori. 

Tabel 2.10 – Indicatori care descriu impacturile asupra mediului (EN15978) 

Indicator Unitate 

Potențialul de încălzire globală, GWP kg CO2 echiv 

Potențialul de subțiere a stratului stratosferic de ozon, ODP; kg CFC 11 echiv 

Potențialul de acidificare a apei și solului; AP; kg SO2- echiv  

Potențialul de eutrofizare, EP; kg (PO4)3- echiv 

Potențialul de formare a oxidanților fotochimici din ozon 
troposferic, POCP; 

kg Ethene echiv 

Potențialul de reducere abiotică a resurselor de elemente; 
ADP_elemente 

kg Sb echiv  

Potențialul de reducere abiotică a resurselor de carburanții 
fosili; ADP_ carburanți fosili 

MJ 

Acești indicatori au fost deja prezentați într-o secțiune anterioară a acestui 
document. 
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2.4.2.3.2 Indicatori care descriu fluxurile de intrare și ieșire

Câțiva indicatori suplimentari sunt folosiți pentru descrierea fluxurilor de intrare și 
ieșire. Astfel, indicatorii care descriu utilizarea resursei sunt indicați în Tabel 2.11. 
Acești indicatori descriu utilizarea energiei primare regenerabile și neregenerabile
și a resurselor de apă, și sunt calculați direct din fluxurile de intrare ale LCI.

Tabel 2.11 – Indicatori care descriu utilizarea resurselor (EN15978)

Indicator Unitate

Utilizarea energiei primare regenerabile, excluzând
resursele energetice regenerabile primare folosite ca
materii prime

MJ, valoare netă calorică

Utilizarea resurselor energetice regenerabile folosite ca
materii prime

MJ, valoare netă calorică

Utilizarea resurselor energetice non-regenerabile excluzând 
resursele primare energetice folosite ca materii prime 

MJ, valoare netă calorică

Utilizarea resurselor de energie primara neregenerabila
folosite ca materii prime

MJ, valoare netă calorică

Utilizarea materialelor secundare kg
Utilizarea combustibililor secundari regenerabili MJ
Utilizarea combustibililor secundari neregenerabili MJ
Utilizarea apei proaspete nete m3

De asemenea, direct bazați pe fluxurile de intrare ale LCI sunt indicatorii care
descriu categoriile de deșeuri și fluxurile de ieșire. Primele sunt indicate în

Tabel 2.12 iar ultimele în 

Tabel 2.13. Mai mult, pentru cuantificarea acestor indicatori, sunt stabilite scenarii
pentru procesele și fazele adecvate. 

Tabel 2.12 – Indicatori care descriu categoriile de deșeuri (EN15978)

Indicator Unitate

Debarasarea deșeurilor periculoase kg

Debarasarea deșeurilor nepericuloase kg

Debarasarea deșeurilor radioactive kg

Tabel 2.13 – indicatorii care descriu fluxurile de ieșiri din sistem (EN15978)

Indicator Unitate

Componente pentru reutilizare kg

Materiale pentru reciclare kg

Materiale pentru recuperarea energiei
(fără incinerarea deșeurilor)

kg

Energie exportată MJ pentru fiecare purtător de
energie
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 C2 - Transportarea produsului aruncat ca parte a procesării deșeurilor, de 
exemplu până la un sit de reciclare și transportarea deșeurilor pentru 
debarasarea finală; 

 C3 - Procesarea deșeurilor, de exemplu colectarea parțială a deșeurilor 
rezultate din dezasamblarea și procesarea deșeurilor de fluxuri de materiale 
destinate refolosirii, reciclării și recuperării energiei.  

 C4 - Debarasarea deșeurilor, inclusiv tratamentul fizic prealabil și 
organizarea locației de debarasare.  

2.4.2.2.5 Beneficii și încărcări în afara condițiilor de margine ale sistemului produsului  

Modulul informațional D include toate beneficiile sau încărcările nete rezultate din 
produsele reutilizabile, materialele reciclabile și/sau purtătorii de energie utilă care 
părăsesc un sistem de produs, de exemplu materialele sau carburanții secundari.  

2.4.2.3 Evaluarea impactului pe ciclu de viață  

Pentru faza de evaluare a impactului pe ciclu de viață, două tipuri de categorii de 
impact asupra mediului sunt considerate conform EN 15978: indicatorii de mediu, 
care descriu impactul asupra mediului, și indicatorii de mediu care descriu fluxurile 
de intrare și ieșire. Ambele categorii de indicatori sunt indicate în următoarele 
paragrafe.  

2.4.2.3.1 Indicatori care descriu impactul asupra mediului 

Pentru descrierea impactului asupra mediului natural înconjurător în Tabel 2.10 
sunt oferiți șase indicatori. 
 

Tabel 2.10 – Indicatori care descriu impacturile asupra mediului (EN15978) 

Indicator Unitate 

Potențialul de încălzire globală, GWP kg CO2 echiv 

Potențialul de subțiere a stratului stratosferic de ozon, ODP; kg CFC 11 echiv 

Potențialul de acidificare a apei și solului; AP; kg SO2- echiv  

Potențialul de eutrofizare, EP; kg (PO4)3- echiv 

Potențialul de formare a oxidanților fotochimici din ozon 
troposferic, POCP; 

kg Ethene echiv 

Potențialul de reducere abiotică a resurselor de elemente; 
ADP_elemente 

kg Sb echiv  

Potențialul de reducere abiotică a resurselor de carburanții 
fosili; ADP_ carburanți fosili 

MJ 

 
Acești indicatori au fost deja prezentați într-o secțiune anterioară a acestui 
document. 
 

 

Document cadru 

 

27 

2.4.2.3.2 Indicatori care descriu fluxurile de intrare și ieșire 

Câțiva indicatori suplimentari sunt folosiți pentru descrierea fluxurilor de intrare și 
ieșire. Astfel, indicatorii care descriu utilizarea resursei sunt indicați în Tabel 2.11. 
Acești indicatori descriu utilizarea energiei primare regenerabile și neregenerabile 
și a resurselor de apă, și sunt calculați direct din fluxurile de intrare ale LCI.  
 

Tabel 2.11 – Indicatori care descriu utilizarea resurselor (EN15978) 

Indicator Unitate  

Utilizarea energiei primare regenerabile, excluzând 
resursele energetice regenerabile primare folosite ca 
materii prime 

MJ, valoare netă calorică 

Utilizarea resurselor energetice regenerabile folosite ca 
materii prime 

MJ, valoare netă calorică 

Utilizarea resurselor energetice non-regenerabile excluzând 
resursele primare energetice folosite ca materii prime  

MJ, valoare netă calorică 

Utilizarea resurselor de energie primara neregenerabila 
folosite ca materii prime  

MJ, valoare netă calorică 

Utilizarea materialelor secundare kg 
Utilizarea combustibililor secundari regenerabili MJ 
Utilizarea combustibililor secundari neregenerabili MJ 
Utilizarea apei proaspete nete m3 

 
De asemenea, direct bazați pe fluxurile de intrare ale LCI sunt indicatorii care 
descriu categoriile de deșeuri și fluxurile de ieșire. Primele sunt indicate în  

Tabel 2.12 iar ultimele în  

Tabel 2.13. Mai mult, pentru cuantificarea acestor indicatori, sunt stabilite scenarii 
pentru procesele și fazele adecvate.  
 

Tabel 2.12 – Indicatori care descriu categoriile de deșeuri (EN15978) 

Indicator Unitate 

Debarasarea deșeurilor periculoase kg 

Debarasarea deșeurilor nepericuloase kg 

Debarasarea deșeurilor radioactive  kg 

 

Tabel 2.13 – indicatorii care descriu fluxurile de ieșiri din sistem (EN15978) 

Indicator Unitate 

Componente pentru reutilizare  kg 

Materiale pentru reciclare  kg 

Materiale pentru recuperarea energiei 
(fără incinerarea deșeurilor) 

kg 

Energie exportată MJ pentru fiecare purtător de 
energie 
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2.4.3 Evaluarea impactului la nivelul produsului (EN 15804) 
La nivelul produsului, standardul EN 15804 definește regulile categoriei de produs 
pentru dezvoltarea declarațiilor de produs privind mediul (Environmental Product 
Declarations - EPD) a produselor de construcții. EPD-urile sunt declarații de mediu 
de Tip III, conform ISO 14025 (2006) și sunt deseori o bună sursă de date asupra 
mediului pentru o analiză de ciclu al vieții.  
O EPD este un caz particular de LCA, realizată prin utilizarea unui set definit de 
Reguli ale Categoriei de Produs (Product Category Rules – PCR), așa cum este 
ilustrat în Fig. 2.12. Multe PCR pot fi folosite pentru produse de construcții (CPA, 
2012) dar numai EPD-urile care urmăresc aceleași PCR-uri pot fi comparate. 

Fig. 2.12: Proces EPD descris în CPA (2012) 

Scopul setului comun de reguli furnizat de EN 15804 este de a oferi evaluatorului 
informații consistente, comparabile și sigure, care să permită agregarea la nivelul 
clădirii. 
Regulile de calcul pentru LCA la nivel de material sunt similare cu cele descrise 
anterior, la nivel de clădire. Scopul unei LCA realizată la nivelul materialului poate 
fi același ca și pentru cel descris la nivelul clădirii (vezi Fig. 2.11). Cu toate 
acestea, numai declararea fazei de produs (modulele A1 până la A3) este 
obligatorie în EN 15804, declararea celorlalte faze ale ciclului de viață fiind 
opțională. 
De asemenea, în acest standard unitatea funcțională oferă o referință prin care 
fluxurile de material ale rezultatelor LCA pentru produsul de construcție sunt 
normalizate. Cu toate acestea, în acest standard, este oferită o unitate adițională: 
unitatea declarată. Unitatea declarată poate fi folosită în locul unității funcționale, 
atunci când funcțiunea produsului la nivel de clădire nu este declarată sau este 
necunoscută.  
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2.5 Alte standarde și reglementări (în principal pentru faza de utilizare)

Cum a fost menționat anterior, EN15978 (2011) atribuie întregul impact potențial
asupra mediului pentru toate aspectele legate de clădire pentru ciclul său de viață
intr-un sistem modular (Fig. 2.11). În acest sistem, Modulul B6 corespunde
energiei operaționale, adică energia folosită de sistemele tehnice integrate în
clădire în timpul fazei de operare. Astfel, este inclus consumul energetic pentru
răcirea spațiului, încălzirea spațiului, aprovizionarea cu apă caldă menajeră
(ACM), ventilație, iluminat, energie auxiliară folosită pentru pompe, control și
automatizare. Cu toate acestea, EN15978 nu oferă reguli pentru calculul energetic;
totuși, el indică faptul că acesta trebuie să respecte Directiva pentru Performanță
Energetică a Clădirii (EU 2002) și implementările naționale.
Directiva privind performanța energetică a clădirilor este instrumentul legislativ
principal la nivelul UE pentru atingerea performanței energetice în clădiri. Cele
patru probleme cheie ale EPBD care trebuie aplicate de către statele membre sunt
următoarele (EU 2002):
 Metodologia comună pentru calculul performanței energetice a clădirilor; 
 Standardele minime privind performanțele energetice ale clădirilor noi și ale

clădirilor existente care sunt supuse unor renovări majore;
 Sistemele pentru certificarea energiei clădirilor noi și existente și, pentru

clădiri publice, afișarea vizibilă a acestei certificări și a altor informații
relevante;

 Inspectarea regulată a boilerelor și a sistemelor centrale de aer condiționat 
în clădiri și, suplimentar, evaluarea instalațiilor de încălzire la care boilerele
au mai mult de 15 ani vechime.

Reconsiderarea EPBD (în 2010) stabilește un cadru legal pentru actualizarea
standardelor naționale pentru clădiri și prezintă o politică de „energie aproape
zero‖ a clădirilor, astfel încât toate clădirile noi vor fi aproape de zero din punct de
vedere energetic până în anul 2020 (ex. caracteristicile cheie pentru clădiri fără
emisii de carbon sunt indicate în Fig. 2.13).
În pofida cerințelor oferite de EPBD, acesta nu furnizează metoda de calcul, și
fiecărui stat membru CE ii este permis să-și aleagă propria metodă de
implementare. Majoritatea țărilor susțin că folosesc standarde CEN sau alte
standarde internaționale până la o anumită limită. În privința aceasta, două
standarde suplimentare sunt luate în considerare în acest document: 

(i) ISO 13790 (2008), care acoperă toate aspectele componentelor de
încălzire implicate în calculele termice și oferă factori de corelație pentru
luarea în calcul a efectelor dinamice termice, 

(ii) EN 15316-3-1 (2007) care se referă la necesarul energetic pentru producția de
apă caldă menajeră (ACM).
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2.4.3 Evaluarea impactului la nivelul produsului (EN 15804)
La nivelul produsului, standardul EN 15804 definește regulile categoriei de produs
pentru dezvoltarea declarațiilor de produs privind mediul (Environmental Product
Declarations - EPD) a produselor de construcții. EPD-urile sunt declarații de mediu
de Tip III, conform ISO 14025 (2006) și sunt deseori o bună sursă de date asupra
mediului pentru o analiză de ciclu al vieții. 
O EPD este un caz particular de LCA, realizată prin utilizarea unui set definit de
Reguli ale Categoriei de Produs (Product Category Rules – PCR), așa cum este
ilustrat în Fig. 2.12. Multe PCR pot fi folosite pentru produse de construcții (CPA,
2012) dar numai EPD-urile care urmăresc aceleași PCR-uri pot fi comparate.

Fig. 2.12: Proces EPD descris în CPA (2012)

Scopul setului comun de reguli furnizat de EN 15804 este de a oferi evaluatorului
informații consistente, comparabile și sigure, care să permită agregarea la nivelul 
clădirii.
Regulile de calcul pentru LCA la nivel de material sunt similare cu cele descrise
anterior, la nivel de clădire. Scopul unei LCA realizată la nivelul materialului poate
fi același ca și pentru cel descris la nivelul clădirii (vezi Fig. 2.11). Cu toate
acestea, numai declararea fazei de produs (modulele A1 până la A3) este
obligatorie în EN 15804, declararea celorlalte faze ale ciclului de viață fiind
opțională.
De asemenea, în acest standard unitatea funcțională oferă o referință prin care
fluxurile de material ale rezultatelor LCA pentru produsul de construcție sunt
normalizate. Cu toate acestea, în acest standard, este oferită o unitate adițională:
unitatea declarată. Unitatea declarată poate fi folosită în locul unității funcționale,
atunci când funcțiunea produsului la nivel de clădire nu este declarată sau este
necunoscută.
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asupra mediului pentru toate aspectele legate de clădire pentru ciclul său de viață 
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răcirea spațiului, încălzirea spațiului, aprovizionarea cu apă caldă menajeră 
(ACM), ventilație, iluminat, energie auxiliară folosită pentru pompe, control și 
automatizare. Cu toate acestea, EN15978 nu oferă reguli pentru calculul energetic; 
totuși, el indică faptul că acesta trebuie să respecte Directiva pentru Performanță 
Energetică a Clădirii (EU 2002) și implementările naționale. 
Directiva privind performanța energetică a clădirilor este instrumentul legislativ 
principal la nivelul UE pentru atingerea performanței energetice în clădiri. Cele 
patru probleme cheie ale EPBD care trebuie aplicate de către statele membre sunt 
următoarele (EU 2002): 
 Metodologia comună pentru calculul performanței energetice a clădirilor;
 Standardele minime privind performanțele energetice ale clădirilor noi și ale

clădirilor existente care sunt supuse unor renovări majore;
 Sistemele pentru certificarea energiei clădirilor noi și existente și, pentru

clădiri publice, afișarea vizibilă a acestei certificări și a altor informații
relevante;

 Inspectarea regulată a boilerelor și a sistemelor centrale de aer condiționat
în clădiri și, suplimentar, evaluarea instalațiilor de încălzire la care boilerele
au mai mult de 15 ani vechime.

Reconsiderarea EPBD (în 2010) stabilește un cadru legal pentru actualizarea 
standardelor naționale pentru clădiri și prezintă o politică de „energie aproape 
zero‖ a clădirilor, astfel încât toate clădirile noi vor fi aproape de zero din punct de 
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În pofida cerințelor oferite de EPBD, acesta nu furnizează metoda de calcul, și 
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(i) ISO 13790 (2008), care acoperă toate aspectele componentelor de 
încălzire implicate în calculele termice și oferă factori de corelație pentru 
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(ii) EN 15316-3-1 (2007) care se referă la necesarul energetic pentru producția de 
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Fig. 2.13: Caracteristicile cheie pentru o clădire cu zero carbon 
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3 METODOLOGII SIMPLIFICATE PENTRU EVALUAREA 
CLĂDIRILOR

3.1 Introducere

Sectorul de construcții este tot mai supus cerințelor dezvoltării durabile: declarații
de mediul ale produselor, clădiri cu consumuri energetice scăzute, etc. Cu toate
acestea, părțile interesate nu dispun întotdeauna de pregătirea adecvată pentru a
putea analiza performanța de mediu a produselor de construcții.
Performanțele termice ale clădirilor noi au fost reglementate în urmă cu câțiva ani,
forțând arhitecții să aibă cunoștințe adecvate privind faza de utilizare a clădirilor.
În schimb, energia înglobată și amprenta de carbon a materialelor sunt mai puțin
cunoscute, dar sunt integrate progresiv în cererile pentru oferte. Câțiva actori din
acest sector dispun de pregătire și experiență pentru a trata ambele aceste
aspecte.
Astfel, pentru a include implementarea analizei pe ciclu de viață în sectorul
construcțiilor, acest capitol introduce două abordări simplificate:
(i) o abordare simplificată pe ciclu de viață, bazată pe macro-componente;
(ii) o abordare pentru calculul necesarului energetic al unei clădiri pentru

răcirea și încălzirea spațiului, și pentru producerea de apă caldă menajeră.

Ambele abordări au fost dezvoltate în scopul proiectului European de cercetare
SB_Steel (2014) și se bazează pe principiile standardelor europene recente EN
15978 și EN 15804.
În primul rând, este descrisă abordarea privind evaluarea pe ciclu de viață,
aceasta fiind urmată de abordarea simplificată pentru calculul energetic și
respectiv procedura de calibrare.

3.2 Algoritmul pentru evaluarea ciclului de viață, bazat pe macro-componente

Materialul clădirii, extern și intern, joacă un rol major în comportamentul clădirii în
termeni de consum energetic și impact asupra mediului. Aceasta a dus la crearea
unor soluții prestabilite pentru componentele principale ale clădirii, adică macro-
componentele. Astfel, macro-componentele sunt ansambluri predefinite de diferite
materiale care compun aceeași componentă a unei clădiri (Gervásio et al., 2014).
Pentru fiecare componentă a clădirii, au fost prestabilite diferite soluții, iar modelul
folosit pentru analiza pe ciclu de viață a clădirii, bazată pe macro-componente,
este detaliat în următoarele paragrafe. 



31

LVS3 – Valorificarea conceptului de dezvoltare durabilă în domeniul structurilor metalice

30

Fig. 2.13: Caracteristicile cheie pentru o clădire cu zero carbon

Document cadru 

31

3 METODOLOGII SIMPLIFICATE PENTRU EVALUAREA 
CLĂDIRILOR 

3.1 Introducere 

Sectorul de construcții este tot mai supus cerințelor dezvoltării durabile: declarații 
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3.2.1 Faze generale 

3.2.1.1 Obiectiv și scop 

Obiectivul acestui instrument este de a cuantifica impactul asupra mediului pentru 
clădiri simple sau pentru componentele acesteia (pe m2), folosind macro-
componente predefinite. Astfel, abordarea facilitează evaluarea la două niveluri 
diferite: (i) nivelul componentei; și (ii) nivelul clădirii. 

3.2.1.1.1 Unitatea funcțională 

La nivelul clădirii, unitatea funcțională este reprezentată de o clădire cu o tipologie 
definită (de exemplu, clădire rezidențială, de birouri, etc.) proiectată pentru o 
perioadă de viață predefinită (de exemplu, 50 ani) care îndeplinește toate cerințele 
normative.  
La nivelul componentei clădirii, unitatea funcțională (în m2) este o componentă a 
clădirii cu o tipologie definită (de exemplu, perete extern, planșeu intern, etc.) 
folosită pentru o anumită perioadă de viață (de exemplu, 50 ani). În acest caz, 
funcțiunea componentei clădirii poate fi inclusă sau nu (în cazul analizelor 
comparative, funcțiunea componentei clădirii va fi inclusă). 

3.2.1.1.2 Condițiile de margine ale sistemului 

Analiza pe ciclu de viață privind mediul cuprinde faza de producție a materialului 
(modulele A1 până la A3), faza de construcție (modulul A4), faza de utilizare 
(modulele B1 până la B5), faza de sfârșit a vieții (modulele C1 până la C4) precum 
și beneficiile și încărcările datorate proceselor de reciclare (modulul D), așa cum 
este indicat în Tabel 3.1.  
Modulul B6 nu este luat în considerare în această abordare. Cu toate acestea, 
metodologia prezentată în următoarea secțiune se referă și la aspectele incluse în 
acest modul.  
De asemenea, modulele A5, B1 și B7 nu sunt acoperite. Importanța impactului 
datorat procesului de construcție (modulul A5) (inclusiv utilizarea echipamentelor, 
operarea pe șantierul de construcții și producerea deșeurilor) este neglijabilă la 
nivelul clădirii (Gervásio et al., 2014).  
Modulul B1 acoperă emisiile datorate utilizării materialelor instalate în clădire care 
nu sunt luate în considerare în restul modulelor din faza de utilizare.  
Considerând că, în prezent, datorită legislației stricte privind materialele, 
materialele de construcții sunt cu emisii reduse, acest modul are importanța 
scăzută. În cele din urmă, cuantificarea utilizării apei (modulul B7) nu este luată în 
considerare, deoarece nu depinde de opțiunile de construcție.  
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Tabel 3.1: Modulele de informații ale ciclului de viață al clădirii (conform EN 15643-2:2011) 
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3.2.1.2 Inventarul ciclului de viață 

Așa cum a fost explicat anterior, verificarea calității datelor este o cerință a 
standardelor LCA. Astfel, în ceea ce privește produsele de construcții, datele ar 
trebui verificate după următoarele criterii (EN 15804): 

 Acoperire temporală: seturile de date trebuie să fie actualizate pentru ultimii 
10 ani (datele generice) și pentru ultimii 5 ani (datele specifice referitoare la 
producător); 

 Seturile de date vor fi bazate pe date medii anuale;  
 Acoperire geografică: seturile de date vor reflecta zona geografică pentru 

produsul sau grupul de produse declarate;  
 Acoperire tehnologică: seturile de date vor reflecta realitatea fizică pentru 

produsul sau grupul de produse declarate; 
 Integritate: seturile de date vor fi complete, conform limitelor sistemului, în 

limitele trasate de criteriile pentru excluderea intrărilor și ieșirilor.  

Majoritatea seturilor de date asupra mediului sunt furnizate de bazele de date 
internaționale PE (2006), cu excepția datelor legate de oțel. Seturile de date pentru 
oțel sunt furnizate de Asociația Mondială a Oțelului (2002) în colaborare cu PE 
International. Astfel, metodologia este foarte similară. Aceasta asigură consistență 
în ceea ce privește colectarea datelor și organizarea, precum și metodologia 
pentru alocare și regulile de eliminare, așa cum este prezentat în Tabel 3.2, pentru 
principalele materiale folosite în macro-componente. 
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3.2.1 Faze generale

3.2.1.1 Obiectiv și scop

Obiectivul acestui instrument este de a cuantifica impactul asupra mediului pentru 
clădiri simple sau pentru componentele acesteia (pe m2), folosind macro-
componente predefinite. Astfel, abordarea facilitează evaluarea la două niveluri
diferite: (i) nivelul componentei; și (ii) nivelul clădirii.

3.2.1.1.1 Unitatea funcțională

La nivelul clădirii, unitatea funcțională este reprezentată de o clădire cu o tipologie
definită (de exemplu, clădire rezidențială, de birouri, etc.) proiectată pentru o
perioadă de viață predefinită (de exemplu, 50 ani) care îndeplinește toate cerințele
normative. 
La nivelul componentei clădirii, unitatea funcțională (în m2) este o componentă a
clădirii cu o tipologie definită (de exemplu, perete extern, planșeu intern, etc.)
folosită pentru o anumită perioadă de viață (de exemplu, 50 ani). În acest caz,
funcțiunea componentei clădirii poate fi inclusă sau nu (în cazul analizelor 
comparative, funcțiunea componentei clădirii va fi inclusă).

3.2.1.1.2 Condițiile de margine ale sistemului

Analiza pe ciclu de viață privind mediul cuprinde faza de producție a materialului
(modulele A1 până la A3), faza de construcție (modulul A4), faza de utilizare
(modulele B1 până la B5), faza de sfârșit a vieții (modulele C1 până la C4) precum
și beneficiile și încărcările datorate proceselor de reciclare (modulul D), așa cum
este indicat în Tabel 3.1. 
Modulul B6 nu este luat în considerare în această abordare. Cu toate acestea,
metodologia prezentată în următoarea secțiune se referă și la aspectele incluse în
acest modul. 
De asemenea, modulele A5, B1 și B7 nu sunt acoperite. Importanța impactului
datorat procesului de construcție (modulul A5) (inclusiv utilizarea echipamentelor, 
operarea pe șantierul de construcții și producerea deșeurilor) este neglijabilă la
nivelul clădirii (Gervásio et al., 2014). 
Modulul B1 acoperă emisiile datorate utilizării materialelor instalate în clădire care
nu sunt luate în considerare în restul modulelor din faza de utilizare. 
Considerând că, în prezent, datorită legislației stricte privind materialele,
materialele de construcții sunt cu emisii reduse, acest modul are importanța
scăzută. În cele din urmă, cuantificarea utilizării apei (modulul B7) nu este luată în
considerare, deoarece nu depinde de opțiunile de construcție.
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Tabel 3.1: Modulele de informații ale ciclului de viață al clădirii (conform EN 15643-2:2011) 
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3.2.1.2 Inventarul ciclului de viață 

Așa cum a fost explicat anterior, verificarea calității datelor este o cerință a 
standardelor LCA. Astfel, în ceea ce privește produsele de construcții, datele ar 
trebui verificate după următoarele criterii (EN 15804): 

 Acoperire temporală: seturile de date trebuie să fie actualizate pentru ultimii
10 ani (datele generice) și pentru ultimii 5 ani (datele specifice referitoare la 
producător); 

 Seturile de date vor fi bazate pe date medii anuale;
 Acoperire geografică: seturile de date vor reflecta zona geografică pentru

produsul sau grupul de produse declarate;
 Acoperire tehnologică: seturile de date vor reflecta realitatea fizică pentru

produsul sau grupul de produse declarate;
 Integritate: seturile de date vor fi complete, conform limitelor sistemului, în

limitele trasate de criteriile pentru excluderea intrărilor și ieșirilor.

Majoritatea seturilor de date asupra mediului sunt furnizate de bazele de date 
internaționale PE (2006), cu excepția datelor legate de oțel. Seturile de date pentru 
oțel sunt furnizate de Asociația Mondială a Oțelului (2002) în colaborare cu PE 
International. Astfel, metodologia este foarte similară. Aceasta asigură consistență 
în ceea ce privește colectarea datelor și organizarea, precum și metodologia 
pentru alocare și regulile de eliminare, așa cum este prezentat în Tabel 3.2, pentru 
principalele materiale folosite în macro-componente. 
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Tabel 3.2: Verificarea calității pentru principalele materiale ale macro-componentelor 

Acoperire 
temporală 

Acoperire 
geografică 

Acoperire 
tehnologică 

Integritate 

Profile laminate 
din oțel 

2007, medie 
anuală 

Europa Producători 
europeni 

> 99% din masă 
și energie 

Armătură din oțel 2007, medie 
anuală 

Mondial Producători 
mondiali 

> 99% din masă 
și energie 

Role de tablă din 
oțel 

2007, medie 
anuală 

Europa Producători 
europeni 

> 99% din masă 
și energie 

Beton C20/25 2011, medie 
anuală 

Germania Producători 
germani 

> 99% din masă 
și energie 

Placă din așchii 
orientate OSB 

2008, medie 
anuală 

Germania Producători 
germani 

> 99% din masă 
și energie 

Placă din ghips-
carton 

2008, medie 
anuală 

Europa Producători 
europeni 

> 99% din masă 
și energie 

Cărămizi 2011, medie 
anuală 

Germania Producători 
germani 

> 99% din masă 
și energie 

Vată minerală 2011, medie 
anuală 

Europa Producători 
europeni 

> 99% din masă 
și energie 

Polistiren 
expandat EPS 

2011, medie 
anuală 

Europa Nu există date Nu există date 

Polistiren 
extrudat XPS 

2011, medie 
anuală 

Germania Producători 
germani 

> 95% din masă 
și energie 

Spumă rigidă din 
poliuretan PUR 

2011, medie 
anuală 

Germania Producători 
germani 

> 95% din masă 
și energie 

Plută expandată 2011, medie 
anuală 

Germania Producători 
germani 

> 95% din masă 
și energie 

Vată de sticlă 2011, medie 
anuală 

Europa Producători 
europeni 

> 95% din masă 
și energie 

Spumă de 
polietilenă PE 

2011, medie 
anuală 

Germania Producători 
germani 

> 95% din masă 
și energie 

3.2.1.3 Evaluarea impactului pe ciclu de viață 

Categoriile de mediu selectate care descriu impactul clădirii asupra mediului sunt 
indicate în Tabel 2.10 și corespund categoriilor de mediu recomandate în 
standardele europene pentru evaluarea performanței de mediu a clădirilor (EN 
15643-2 și EN 15978). 
Abordarea de față utilizează conceptul modular al standardelor menționate mai 
sus. Astfel, ieșirile cuprinse în analiza de mediu pe ciclu de viață pentru fiecare 
macro-componentă sunt furnizate pe modul sau prin valoarea agregată a fiecărei 
faze.  
Analiza de mediu pe ciclu de viață pentru fiecare macro-componentă a fost 
realizată cu ajutorul software-ul GaBi (2012). 
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3.2.2 Alocarea materialelor reciclate
Oțelul este total reciclabil, iar deșeurile pot fi transformate în oțel de aceeași
calitate, în funcție de procedura de reciclare și procesare aleasă (Asociația
Mondială a Oțelului 2009). Astfel, la sfârșitul ciclului de viață al unei structuri din
oțel, structura este cel mai probabil demolată, iar oțelul este trimis spre reciclare
sau reutilizare (parțial sau complet). Conform datelor de la Institutul de Reciclare a
Oțelului (2009), în America de Nord, rata de reciclare a oțelului structural este de
aproximativ 97,5%. Graficele reprezentate în Fig. 3.1 arată cursul ratelor de
reciclare a oțelului structural și, respectiv, a armăturii din oțel, în sectorul de
construcții.

(a) (b)

Fig. 3.1: Ratele de reciclare pentru: (a) oțel structural și (b) armăturii din oțel (Steel Recycling
Institute, 2009)

Reutilizarea și reciclarea oțelului este o problemă de multi-funcționalitate, ce
necesită utilizarea unui proces de alocare, așa cum este descris mai jos. 

3.2.2.1 Introducere

Majoritatea proceselor industriale sunt multifuncționale, ceea ce înseamnă că
ieșirile presupun mai mult de un produs, iar intrările pentru producția produselor
includ deseori produse intermediare sau rebuturi. O problemă de alocare apare
atunci când se impune a se lua o decizie potrivită pentru alocarea fluxurilor de
intrare/ieșire cu privire la unitatea funcțională oferită de sistemul produsului studiat.
Alocarea este definită în ISO 14040 (2006) ca ―partiționarea fluxurilor de intrări sau
ieșiri ale unui proces sau ale unui sistem de produse între sistemul de produs
studiat și unul sau mai multe sisteme de produse‖. Astfel, procesul de alocare se
referă la partiționarea fluxurilor între procesele unitare și sistemele de produs. 
Conform ISO 14044 (2006), alocarea ar trebui evitată prin împărțirea procesului
unitar ce va fi alocat în două sau mai multe sub-procese sau prin extinderea
sistemului de produs astfel încât acesta să includă funcțiunile suplimentare legate
de sub-produse (extinderea sistemului). 
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Tabel 3.2: Verificarea calității pentru principalele materiale ale macro-componentelor

Acoperire 
temporală

Acoperire 
geografică

Acoperire 
tehnologică

Integritate

Profile laminate
din oțel

2007, medie 
anuală

Europa Producători
europeni

> 99% din masă 
și energie

Armătură din oțel 2007, medie 
anuală

Mondial Producători
mondiali

> 99% din masă 
și energie

Role de tablă din
oțel

2007, medie 
anuală

Europa Producători
europeni

> 99% din masă 
și energie

Beton C20/25 2011, medie 
anuală

Germania Producători
germani

> 99% din masă 
și energie

Placă din așchii 
orientate OSB

2008, medie 
anuală

Germania Producători
germani

> 99% din masă 
și energie

Placă din ghips-
carton

2008, medie 
anuală

Europa Producători
europeni

> 99% din masă 
și energie

Cărămizi 2011, medie 
anuală

Germania Producători
germani

> 99% din masă 
și energie

Vată minerală 2011, medie 
anuală

Europa Producători
europeni

> 99% din masă 
și energie

Polistiren 
expandat EPS

2011, medie 
anuală

Europa Nu există date Nu există date

Polistiren 
extrudat XPS

2011, medie 
anuală

Germania Producători
germani

> 95% din masă 
și energie

Spumă rigidă din
poliuretan PUR

2011, medie 
anuală

Germania Producători
germani

> 95% din masă 
și energie

Plută expandată 2011, medie 
anuală

Germania Producători
germani

> 95% din masă 
și energie

Vată de sticlă 2011, medie 
anuală

Europa Producători
europeni

> 95% din masă 
și energie

Spumă de 
polietilenă PE

2011, medie 
anuală

Germania Producători
germani

> 95% din masă 
și energie

3.2.1.3 Evaluarea impactului pe ciclu de viață 

Categoriile de mediu selectate care descriu impactul clădirii asupra mediului sunt
indicate în Tabel 2.10 și corespund categoriilor de mediu recomandate în 
standardele europene pentru evaluarea performanței de mediu a clădirilor (EN 
15643-2 și EN 15978).
Abordarea de față utilizează conceptul modular al standardelor menționate mai
sus. Astfel, ieșirile cuprinse în analiza de mediu pe ciclu de viață pentru fiecare
macro-componentă sunt furnizate pe modul sau prin valoarea agregată a fiecărei
faze. 
Analiza de mediu pe ciclu de viață pentru fiecare macro-componentă a fost
realizată cu ajutorul software-ul GaBi (2012).
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3.2.2 Alocarea materialelor reciclate 
Oțelul este total reciclabil, iar deșeurile pot fi transformate în oțel de aceeași 
calitate, în funcție de procedura de reciclare și procesare aleasă (Asociația 
Mondială a Oțelului 2009). Astfel, la sfârșitul ciclului de viață al unei structuri din 
oțel, structura este cel mai probabil demolată, iar oțelul este trimis spre reciclare 
sau reutilizare (parțial sau complet). Conform datelor de la Institutul de Reciclare a 
Oțelului (2009), în America de Nord, rata de reciclare a oțelului structural este de 
aproximativ 97,5%. Graficele reprezentate în Fig. 3.1 arată cursul ratelor de 
reciclare a oțelului structural și, respectiv, a armăturii din oțel, în sectorul de 
construcții. 

(a)    (b) 

Fig. 3.1: Ratele de reciclare pentru: (a) oțel structural și (b) armăturii din oțel (Steel Recycling 
Institute, 2009) 

Reutilizarea și reciclarea oțelului este o problemă de multi-funcționalitate, ce 
necesită utilizarea unui proces de alocare, așa cum este descris mai jos.  

3.2.2.1 Introducere 

Majoritatea proceselor industriale sunt multifuncționale, ceea ce înseamnă că 
ieșirile presupun mai mult de un produs, iar intrările pentru producția produselor 
includ deseori produse intermediare sau rebuturi. O problemă de alocare apare 
atunci când se impune a se lua o decizie potrivită pentru alocarea fluxurilor de 
intrare/ieșire cu privire la unitatea funcțională oferită de sistemul produsului studiat.  
Alocarea este definită în ISO 14040 (2006) ca ―partiționarea fluxurilor de intrări sau 
ieșiri ale unui proces sau ale unui sistem de produse între sistemul de produs 
studiat și unul sau mai multe sisteme de produse‖. Astfel, procesul de alocare se 
referă la partiționarea fluxurilor între procesele unitare și sistemele de produs.  
Conform ISO 14044 (2006), alocarea ar trebui evitată prin împărțirea procesului 
unitar ce va fi alocat în două sau mai multe sub-procese sau prin extinderea 
sistemului de produs astfel încât acesta să includă funcțiunile suplimentare legate 
de sub-produse (extinderea sistemului).  
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Extinderea sistemului include abordarea încărcărilor evitate, care elimină 
funcțiunile-surplus din procesul multifuncțional prin eliminarea proceselor 
echivalente mono-funcționale, în vederea obținerii unui proces mono-funcțional.  
Când nici subdivizarea proceselor, nici extinderea sistemului nu sunt fezabile 
pentru scopul și obiectivul studiului, atunci alocarea devine inevitabilă. În acest 
caz, două alternative sunt recomandate de către ISO 14044 (2006): (i) 
partiționarea intrărilor și ieșirilor sistemului este bazată pe relații fizice (sau chimice 
sau biologice) cauzale; sau (ii) alocarea este bazată pe alte relații (ex. valoarea 
economică a produselor). 
Considerarea refolosirii și reciclării materialelor este o problemă de multi-
funcționalitate, implicând utilizarea de procese de alocare. Principiile de alocare și 
procedurile menționate mai sus se aplică și situațiilor de reciclare sau reutilizare, 
deși, în acest caz, schimbările proprietăților imanente ale materialelor vor fi luate în 
considerare pentru alegerea procedurii de alocare. (ISO 14044, 2006).  
În acest caz, pot fi întâlnite trei situații principale (Werner, 2005): 

i) Proprietățile imanente ale materialului nu sunt schimbate în cadrul
sistemului de produs considerat și materialul va fi refolosit în aceeași 
aplicație; 
ii) Proprietățile imanente ale materialului sunt schimbate în cadrul sistemului
de produs considerat și materialul va fi refolosit în aceeași aplicație; 
iii) Proprietățile imanente ale materialului sunt schimbate în cadrul
sistemului de produs considerat și materialul va fi refolosit în alte aplicații. 

În primul caz, este o situație de buclă închisă în care înlocuirea materialului primar 
se presupune că este completă și astfel, niciun fel de încărcări de mediu cauzate 
de producția materialului primar sau de debarasarea finală nu sunt alocate 
sistemului de produs. Cel de-al doilea caz corespunde unei abordări de buclă 
deschisă presupunând că este o situație de buclă închisă. În acest caz, 
proprietățile schimbate ale materialului sunt considerate irelevante și reciclarea 
este abordată ca o situație de buclă închisă. În final, în ultimul caz, este o situație 
de buclă deschisă unde înlocuirea materialului primar se presupune a fi parțială. În 
acest caz, încărcările de mediu cauzate de producerea materialului primar sau 
debarasarea finală trebuie să fie parțial alocate sistemului studiat.  
Conform ISO 14044 (2006), în acest caz, situația de buclă închisă este evitată 
deoarece utilizarea materialelor secundare înlocuiește utilizarea materialelor de 
bază.  

3.2.2.2 Evitarea alocării deșeurilor 

În decursul ciclului de viață al oțelului, apar deșeuri în faza de fabricare, în faza de 
procesare finală și în faza de sfârșit al ciclului de viață (vezi Fig. 3.2). Astfel, o 
procedură de alocare trebuie luată în calcul pentru deșeurile ce ies din întregul 
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sistem. Mai mult, așa cum este descris în continuare, oțelul este procesat pe
diferite rute de producție și alocarea fierului vechi de intrare pentru fabricarea
oțelului este o altă problemă care trebuie luată în considerare.

Fabricare primară a oţelului

Fabricare de produse din oţel

Procesare finală

Faza de utilizare

Sfârşitul ciclu de viaţă

Fabricare secundară a 
oţelului

fier vechi

fier vechi

fier vechi

Fig. 3.2: Limitele sistemului LCI, inclusiv datele de sfârșit al vieții privind deșeurile (LCI, 2002)

În final, oțelul poate fi reciclat sau refolosit de mai multe ori și pentru abordarea
reciclării multiple și refolosirii componentelor din oțel este necesară o metodă de
alocare potrivită. 
Astfel, metodologia adoptată privitoare la problema alocării oțelului este abordarea
de reciclare cu buclă închisă privind materialul, dezvoltată de Asociația Mondială a
Oțelului (LCI, 2002). Această metodologie a fost dezvoltată pentru a genera datele
LCI ale produselor din oțel, ce însumează reciclarea la sfârșitul ciclului de viață. 
Adoptarea unei abordări de buclă închisă este justificată de faptul că deșeurile
sunt retopite pentru producerea oțelului nou cu puține schimbări sau fără schimbări
ale proprietăților sale originale. În acest caz, conform standardului ISO 14044,
nevoia de alocare este evitată fiindcă utilizarea materialului secundar înlocuiește
utilizarea materialelor de bază (primare). 
Oțelul poate fi produs prin două metode principale: metoda furnalului clasic și cea
a cuptorului cu arc electric. Principala diferență dintre cele două metode sunt
deșeurile de intrare în procesul de realizare a oțelului: cu metoda furnalului clasic,
oțelul este produs aproape exclusiv din materiale primare, în timp ce, cu metoda
cuptorului cu arc electric, producția de oțel este bazată în cea mai mare parte pe
fierul vechi. 
Astfel, considerând cele două metode principale pentru procesarea oțelului, și
presupunând că datele LCI pentru producția de oțel cu metoda furnalului clasic (cu
prezumția de 100% material primar) data de Xpr și datele LCI pentru producția de
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Extinderea sistemului include abordarea încărcărilor evitate, care elimină
funcțiunile-surplus din procesul multifuncțional prin eliminarea proceselor
echivalente mono-funcționale, în vederea obținerii unui proces mono-funcțional. 
Când nici subdivizarea proceselor, nici extinderea sistemului nu sunt fezabile
pentru scopul și obiectivul studiului, atunci alocarea devine inevitabilă. În acest
caz, două alternative sunt recomandate de către ISO 14044 (2006): (i)
partiționarea intrărilor și ieșirilor sistemului este bazată pe relații fizice (sau chimice
sau biologice) cauzale; sau (ii) alocarea este bazată pe alte relații (ex. valoarea
economică a produselor).
Considerarea refolosirii și reciclării materialelor este o problemă de multi-
funcționalitate, implicând utilizarea de procese de alocare. Principiile de alocare și
procedurile menționate mai sus se aplică și situațiilor de reciclare sau reutilizare, 
deși, în acest caz, schimbările proprietăților imanente ale materialelor vor fi luate în
considerare pentru alegerea procedurii de alocare. (ISO 14044, 2006). 
În acest caz, pot fi întâlnite trei situații principale (Werner, 2005):

i) Proprietățile imanente ale materialului nu sunt schimbate în cadrul
sistemului de produs considerat și materialul va fi refolosit în aceeași
aplicație;
ii) Proprietățile imanente ale materialului sunt schimbate în cadrul sistemului
de produs considerat și materialul va fi refolosit în aceeași aplicație;
iii) Proprietățile imanente ale materialului sunt schimbate în cadrul 
sistemului de produs considerat și materialul va fi refolosit în alte aplicații.

În primul caz, este o situație de buclă închisă în care înlocuirea materialului primar
se presupune că este completă și astfel, niciun fel de încărcări de mediu cauzate
de producția materialului primar sau de debarasarea finală nu sunt alocate
sistemului de produs. Cel de-al doilea caz corespunde unei abordări de buclă
deschisă presupunând că este o situație de buclă închisă. În acest caz,
proprietățile schimbate ale materialului sunt considerate irelevante și reciclarea
este abordată ca o situație de buclă închisă. În final, în ultimul caz, este o situație
de buclă deschisă unde înlocuirea materialului primar se presupune a fi parțială. În
acest caz, încărcările de mediu cauzate de producerea materialului primar sau
debarasarea finală trebuie să fie parțial alocate sistemului studiat.
Conform ISO 14044 (2006), în acest caz, situația de buclă închisă este evitată
deoarece utilizarea materialelor secundare înlocuiește utilizarea materialelor de
bază.

3.2.2.2 Evitarea alocării deșeurilor

În decursul ciclului de viață al oțelului, apar deșeuri în faza de fabricare, în faza de
procesare finală și în faza de sfârșit al ciclului de viață (vezi Fig. 3.2). Astfel, o
procedură de alocare trebuie luată în calcul pentru deșeurile ce ies din întregul
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sistem. Mai mult, așa cum este descris în continuare, oțelul este procesat pe 
diferite rute de producție și alocarea fierului vechi de intrare pentru fabricarea 
oțelului este o altă problemă care trebuie luată în considerare.  

Fabricare primară a oţelului 

Fabricare de produse din oţel 

Procesare finală 

Faza de utilizare 

Sfârşitul ciclu de viaţă 

Fabricare secundară a 
oţelului 

fier vechi 

fier vechi 

fier vechi 

Fig. 3.2: Limitele sistemului LCI, inclusiv datele de sfârșit al vieții privind deșeurile (LCI, 2002) 

În final, oțelul poate fi reciclat sau refolosit de mai multe ori și pentru abordarea 
reciclării multiple și refolosirii componentelor din oțel este necesară o metodă de 
alocare potrivită.  
Astfel, metodologia adoptată privitoare la problema alocării oțelului este abordarea 
de reciclare cu buclă închisă privind materialul, dezvoltată de Asociația Mondială a 
Oțelului (LCI, 2002). Această metodologie a fost dezvoltată pentru a genera datele 
LCI ale produselor din oțel, ce însumează reciclarea la sfârșitul ciclului de viață. 
Adoptarea unei abordări de buclă închisă este justificată de faptul că deșeurile 
sunt retopite pentru producerea oțelului nou cu puține schimbări sau fără schimbări 
ale proprietăților sale originale. În acest caz, conform standardului ISO 14044, 
nevoia de alocare este evitată fiindcă utilizarea materialului secundar înlocuiește 
utilizarea materialelor de bază (primare).  
Oțelul poate fi produs prin două metode principale: metoda furnalului clasic și cea 
a cuptorului cu arc electric. Principala diferență dintre cele două metode sunt 
deșeurile de intrare în procesul de realizare a oțelului: cu metoda furnalului clasic, 
oțelul este produs aproape exclusiv din materiale primare, în timp ce, cu metoda 
cuptorului cu arc electric, producția de oțel este bazată în cea mai mare parte pe 
fierul vechi.  
Astfel, considerând cele două metode principale pentru procesarea oțelului, și 
presupunând că datele LCI pentru producția de oțel cu metoda furnalului clasic (cu 
prezumția de 100% material primar) data de Xpr și datele LCI pentru producția de 



38

LVS3 – Valorificarea conceptului de dezvoltare durabilă în domeniul structurilor metalice

38

oțel cu metoda cuptorului cu arc electric (cu prezumția de 100% oțel secundar) 
dată de Xre, apoi datele LCI asociate cu deșeurile sunt date de expresia (3.1) 

 reprscrap XXYLCI 

Ec. (3.1) 

unde Y este curgerea metalică, ce reprezentând eficiența procesului secundar de 
convertire a deșeurilor în oțel. Conform asociației mondiale a oțelului (LCI, 2002), 
aproximativ 1,05 kg de deșeuri sunt necesare pentru producerea a 1 kg de oțel 
secundar.  
Considerând metoda furnalului clasic, presupunând o intrare de 100% de materie 
primă și o rată de recuperare (fracțiunea de oțel recuperat ca deșeuri în timpul 
ciclului de viață al unui produs din oțel) RR, atunci, la sfârșitul ciclului de viață, 
deșeurile nete produse sunt date de RR. Astfel, LCI pentru 1 kg de oțel, inclusiv 
sfârșitul vieții, este dat de LCI pentru fabricarea primară, cu avantajele resturilor 
produse, așa cum este dat de expresia (3.2) 

  reprpr XXYRRXLCI   
Ec. (3.2) 

Pe de altă parte, presupunând ca 1 kg de oțel secundar este folosit pentru 
producerea de oțel nou cu metoda cuptorului cu arc electric, și la sfârșitul vieții RR 
kg de oțel este recuperat pentru reciclare, atunci, resturile nete consumate sunt 
date de (1/Y – RR). În acest caz, LCI pentru 1 kg de oțel,, inclusiv sfârșitul vieții, 
este dat de LCI pentru fabricarea secundară, cu considerarea fierului vechi utilizat, 
așa cum este exprimat de (3.3) 

    reprre XXYRRYXLCI  1  
Ec. (3.3) 

Rearanjând expresia (3.3), ajungem la expresia (3.2), care indică faptul că LCI a 
sistemului nu depinde de sursa materialului. Aceasta depinde de rata de reciclare 
a oțelului la sfârșitul vieții și de procesul de curgere asociat cu procesul de 
reciclare. Astfel, expresia (3.3) permite alocarea resturilor de oțel independent de 
metoda de producție a oțelului.  
Expresiile anterioare au fost derivate presupunând o producție primară de 100% 
sau o producție secundară de 100%. În realitate, produsele din oțel produse prin 
metoda clasică pot include și un consum de fier vechi, iar produsele cu metoda 
furnalului cu arc electric pot include și un mic procentaj de materiale primare. În 
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acest caz, avantajele sau dezavantajele date de expresia (3.1) pot fi redefinite
după cum urmează:

 reprscrap XXYSRRLCI  )(

Ec. (3.4) 

unde, (RR - S) reprezintă fierul vechi net rezultat la sfârșitul ciclului de viață. 
Considerând datele LCI ale unui produs din oțel finalizat dat de X’, atunci LCI
pentru acel produs, inclusiv reciclarea la sfârșitul ciclului de viață, este dată de
expresia:

    repr XXYSRRXLCI  '

Ec. (3.5) 

Expresia (3.5) este adoptată în metodologiile de LCA prezentate în următorul
capitol, pentru producerea datelor LCI pentru produsele din oțel, inclusiv reciclarea
la sfârșitul ciclului de viață. 

3.2.3 Caracterizarea macro-componentelor
Macro-componentele au fost definite pentru diferite componente ale clădirii
conform schemei de clasificare UniFormat (2010). Următoarele categorii sunt
considerate: (A) Substructura, (B) Anvelopa și (C) Elementele Interioare. Fiecare
categorie principală este apoi sub-divizată. Schema de clasificare detaliată este 
reprezentată în Tabel 3.3. 
În cadrul fiecărei componente a clădirii (vezi Tabel 3.3), macro-componentele
corespondente au aceeași funcțiune și proprietăți similare. Unitatea funcțională a
fiecărei macro-componente este 1 m2 dintr-o componentă a clădirii cu caracteristici
similare, care îndeplinește o viață de serviciu de 50 ani. 
Această abordare a fost dezvoltată pentru evaluarea clădirii în faza inițială de
proiectare (Gervásio et al., 2014). Astfel, pentru a face față lipsei datelor de
proiectare în fazele incipiente de proiectare, structura de rezistență (pentru o
structură din profile laminate la cald, o structură din profile ușoare sau o structură
din beton) este alocată macro-componentelor, făcându-se referință la structura de
rezistență a planșeelor (B1010.10) sau la Cadrul structural al acoperișului
(B1020.10), pe m2. 
Informațiile oferite de fiecare macro-componentă sunt ilustrate de exemplul din
Tabel 3.4. În afară de caracteristicile diferitelor stratificații de materiale, sunt 
oferite, de asemenea, coeficientul de transmitanță termică (U) (luând în calcul
punțile termice, dacă acestea există) și inerția termică (m), pentru înlesnirea
cuantificării energiei operaționale a clădirii. 
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oțel cu metoda cuptorului cu arc electric (cu prezumția de 100% oțel secundar) 
dată de Xre, apoi datele LCI asociate cu deșeurile sunt date de expresia (3.1) 
 

 reprscrap XXYLCI   
Ec. (3.1)  

 
unde Y este curgerea metalică, ce reprezentând eficiența procesului secundar de 
convertire a deșeurilor în oțel. Conform asociației mondiale a oțelului (LCI, 2002), 
aproximativ 1,05 kg de deșeuri sunt necesare pentru producerea a 1 kg de oțel 
secundar.  
Considerând metoda furnalului clasic, presupunând o intrare de 100% de materie 
primă și o rată de recuperare (fracțiunea de oțel recuperat ca deșeuri în timpul 
ciclului de viață al unui produs din oțel) RR, atunci, la sfârșitul ciclului de viață, 
deșeurile nete produse sunt date de RR. Astfel, LCI pentru 1 kg de oțel, inclusiv 
sfârșitul vieții, este dat de LCI pentru fabricarea primară, cu avantajele resturilor 
produse, așa cum este dat de expresia (3.2) 
 

   reprpr XXYRRXLCI   
Ec. (3.2)  

 
Pe de altă parte, presupunând ca 1 kg de oțel secundar este folosit pentru 
producerea de oțel nou cu metoda cuptorului cu arc electric, și la sfârșitul vieții RR 
kg de oțel este recuperat pentru reciclare, atunci, resturile nete consumate sunt 
date de (1/Y – RR). În acest caz, LCI pentru 1 kg de oțel,, inclusiv sfârșitul vieții, 
este dat de LCI pentru fabricarea secundară, cu considerarea fierului vechi utilizat, 
așa cum este exprimat de (3.3) 
 

     reprre XXYRRYXLCI  1  
Ec. (3.3)  

 
Rearanjând expresia (3.3), ajungem la expresia (3.2), care indică faptul că LCI a 
sistemului nu depinde de sursa materialului. Aceasta depinde de rata de reciclare 
a oțelului la sfârșitul vieții și de procesul de curgere asociat cu procesul de 
reciclare. Astfel, expresia (3.3) permite alocarea resturilor de oțel independent de 
metoda de producție a oțelului.  
Expresiile anterioare au fost derivate presupunând o producție primară de 100% 
sau o producție secundară de 100%. În realitate, produsele din oțel produse prin 
metoda clasică pot include și un consum de fier vechi, iar produsele cu metoda 
furnalului cu arc electric pot include și un mic procentaj de materiale primare. În 
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acest caz, avantajele sau dezavantajele date de expresia (3.1) pot fi redefinite 
după cum urmează: 
 

 reprscrap XXYSRRLCI  )(  
Ec. (3.4)  

 
unde, (RR - S) reprezintă fierul vechi net rezultat la sfârșitul ciclului de viață. 
Considerând datele LCI ale unui produs din oțel finalizat dat de X’, atunci LCI 
pentru acel produs, inclusiv reciclarea la sfârșitul ciclului de viață, este dată de 
expresia: 
 

     repr XXYSRRXLCI  '  
Ec. (3.5)  

 
Expresia (3.5) este adoptată în metodologiile de LCA prezentate în următorul 
capitol, pentru producerea datelor LCI pentru produsele din oțel, inclusiv reciclarea 
la sfârșitul ciclului de viață.  

3.2.3 Caracterizarea macro-componentelor 
Macro-componentele au fost definite pentru diferite componente ale clădirii 
conform schemei de clasificare UniFormat (2010). Următoarele categorii sunt 
considerate: (A) Substructura, (B) Anvelopa și (C) Elementele Interioare. Fiecare 
categorie principală este apoi sub-divizată. Schema de clasificare detaliată este 
reprezentată în Tabel 3.3.  
În cadrul fiecărei componente a clădirii (vezi Tabel 3.3), macro-componentele 
corespondente au aceeași funcțiune și proprietăți similare. Unitatea funcțională a 
fiecărei macro-componente este 1 m2 dintr-o componentă a clădirii cu caracteristici 
similare, care îndeplinește o viață de serviciu de 50 ani.  
Această abordare a fost dezvoltată pentru evaluarea clădirii în faza inițială de 
proiectare (Gervásio et al., 2014). Astfel, pentru a face față lipsei datelor de 
proiectare în fazele incipiente de proiectare, structura de rezistență (pentru o 
structură din profile laminate la cald, o structură din profile ușoare sau o structură 
din beton) este alocată macro-componentelor, făcându-se referință la structura de 
rezistență a planșeelor (B1010.10) sau la Cadrul structural al acoperișului 
(B1020.10), pe m2.  
Informațiile oferite de fiecare macro-componentă sunt ilustrate de exemplul din 
Tabel 3.4. În afară de caracteristicile diferitelor stratificații de materiale, sunt 
oferite, de asemenea, coeficientul de transmitanță termică (U) (luând în calcul 
punțile termice, dacă acestea există) și inerția termică (m), pentru înlesnirea 
cuantificării energiei operaționale a clădirii.  
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Tabel 3.3: Schema de clasificare a componentelor clădirii (UniFormat, 2010)  

(A) 
Infrastructura 

(A40) Placa de 
planșeu 

(A4010) Placă de 
planșeu standard 

 

 

(B10) 
Suprastructura 

(B1010) Realizarea 
planșeului 

(B1010.10) Structura de 
rezistență a planșeelor 

 (B1010.20) Plăcile de 
planșeu, plăci și  straturile de 
finisaje 

 (B1020) Realizarea 
acoperișului 

(B1020.10) Elementele 
structurale ale acoperișului 

 
(B) Anvelopa 

(B1020.20) Plăcile de 
acoperiș, plăci și straturi de 
finisaje 

 

(B20) Închideri 
verticale exterioare  

(B2010) Pereți 
exteriori  

(B2010.10) Placarea pereților 
exteriori 

 (B2010.20) Construcția 
pereților exteriori 

 (B2020) Ferestre 
exterioare 

 

 (B2050) Uși exterioare  
 (B30) Închideri 

orizontale 
exterioare 

(B3010) Învelitoare 
acoperiș 

 

 (B3060) Deschideri 
orizontale 

 

(C) Interioare (C10) Construcții 
interioare  

(C1010) Partiții 
interioare 

 

(C20) Finisaje 
interioare 

(C2010) Finisaje la 
pereți 

 

(C2030) Pardosea  
(C2050) Finisaje de 
tavan 

 

 
Macro-componentele au fost incluse într-o bază de date, oferită în Anexa 1 a 
acestui document. 

3.2.4 Exemplu ilustrativ al asamblării macro-componentelor 
În unele cazuri, pentru îndeplinirea funcțiunii componentei unei clădiri, diferite 
macro-componente trebuie considerate simultan. Un exemplu ilustrativ este oferit 
în continuare, pentru o placă de interior a unei clădiri rezidențiale.  

3.2.4.1 Asamblarea macro-componentelor 

Pentru un planșeu interior al unei clădiri, sunt selectate următoarele macro-
componente:  

(i) o macro-componentă pentru pardoseală (C2030),  
(ii) o macro-componentă pentru sistemul structural al planșeului 

(B1010.10),  
(iii) o macro-componentă pentru finisajele de tavan (C2050).  

Ansamblul macro-componentelor selectate este ilustrat în Tabel 3.4. 
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În acest caz, valoarea transmitanței termice (U) nu este dată, deoarece macro-
componenta corespunde unui planșeu interior, și, de aceea, nu influențează 
calculul necesarului energetic. 
 

Tabel 3.4: Ansamblul macro-componentelor pentru un planșeu interior 

Ansamblul macro-
componentelor 

Macro-
componente 

Materialul 

Grosime 
(mm)/ 
Densitate 
(kg/m2) 

Valoar
ea U 
(W/m2.
K) 

m 
(J/m2.
K) 

 

C2030 
Pardoseală 

Plăci din 
ceramică 

31 kg/m2   

Șapă  13 mm   

B1010.10 
Sistemul 
structural al 
planșeului 

OSB 18 mm   
Gol de aer 160 mm   
Vată minerală 40 mm - 61062 
Oțel ușor 14 kg/m2   
Placă din 
ghips - carton 

15 mm   

C2050 
Finisajele de 
tavan 

Vopsea 
decorativă 

0.125 
kg/m2 

  

3.2.4.2 Unitatea funcțională și viața de serviciu estimată a materialelor  

Unitatea funcțională a componentei unei clădiri este o placă de interior (pe m2) a 
unei clădiri rezidențiale, cu o viață de serviciu necesară de 50 de ani. Macro-
componentele selectate trebuie să îndeplinească aceeași unitate funcțională a 
componentei clădirii. Astfel, viața de serviciu estimată a diferitelor materiale trebuie 
să fie luată în calcul.  
Tabel 3.5 indică viața de serviciu estimată a materialelor. 
 

Tabel 3.5: Viața de serviciu estimată a materialelor 

Macro-componentă Material Unitate Viața de serviciu estimată 
[ani] 

Pardoseală Plăci din ceramică m2 25 
Șapă  m2 50 

Sistemul structural al 
planșeului Oțel format la rece kg/m2 50 

Puntea planșeului Vată minerală m2 50 
OSB m2 50 
Placă din ghips-
carton m2 50 

Finisajele de tavan Vopsea m2 10 
 
Astfel, pentru îndeplinirea unității funcționale, unele materiale trebuie să fie 
înlocuite sau reabilitate conform unui scenariu prestabilit.  

C2050 
B1010.2

C2030 
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Tabel 3.3: Schema de clasificare a componentelor clădirii (UniFormat, 2010)

(A) 
Infrastructura

(A40) Placa de 
planșeu

(A4010) Placă de
planșeu standard

(B10)
Suprastructura

(B1010) Realizarea
planșeului

(B1010.10) Structura de
rezistență a planșeelor
(B1010.20) Plăcile de 
planșeu, plăci și straturile de
finisaje

(B1020) Realizarea
acoperișului

(B1020.10) Elementele
structurale ale acoperișului

(B) Anvelopa
(B1020.20) Plăcile de
acoperiș, plăci și straturi de 
finisaje

(B20) Închideri 
verticale exterioare 

(B2010) Pereți
exteriori

(B2010.10) Placarea pereților 
exteriori
(B2010.20) Construcția 
pereților exteriori

(B2020) Ferestre 
exterioare
(B2050) Uși exterioare

(B30) Închideri 
orizontale
exterioare

(B3010) Învelitoare 
acoperiș
(B3060) Deschideri
orizontale

(C) Interioare (C10) Construcții
interioare

(C1010) Partiții
interioare

(C20) Finisaje 
interioare

(C2010) Finisaje la
pereți
(C2030) Pardosea
(C2050) Finisaje de 
tavan

Macro-componentele au fost incluse într-o bază de date, oferită în Anexa 1 a 
acestui document.

3.2.4 Exemplu ilustrativ al asamblării macro-componentelor
În unele cazuri, pentru îndeplinirea funcțiunii componentei unei clădiri, diferite
macro-componente trebuie considerate simultan. Un exemplu ilustrativ este oferit
în continuare, pentru o placă de interior a unei clădiri rezidențiale. 

3.2.4.1 Asamblarea macro-componentelor

Pentru un planșeu interior al unei clădiri, sunt selectate următoarele macro-
componente:

(i) o macro-componentă pentru pardoseală (C2030),
(ii) o macro-componentă pentru sistemul structural al planșeului 

(B1010.10),
(iii) o macro-componentă pentru finisajele de tavan (C2050). 

Ansamblul macro-componentelor selectate este ilustrat în Tabel 3.4.
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În acest caz, valoarea transmitanței termice (U) nu este dată, deoarece macro-
componenta corespunde unui planșeu interior, și, de aceea, nu influențează 
calculul necesarului energetic. 

Tabel 3.4: Ansamblul macro-componentelor pentru un planșeu interior 

Ansamblul macro-
componentelor 

Macro-
componente 

Materialul 

Grosime 
(mm)/ 
Densitate 
(kg/m2) 

Valoar
ea U 
(W/m2.
K) 

m 
(J/m2.
K) 

C2030 
Pardoseală 

Plăci din 
ceramică 

31 kg/m2 

Șapă 13 mm 

B1010.10 
Sistemul 
structural al 
planșeului 

OSB 18 mm 
Gol de aer 160 mm 
Vată minerală 40 mm - 61062 
Oțel ușor 14 kg/m2 
Placă din 
ghips - carton 

15 mm 

C2050 
Finisajele de 
tavan 

Vopsea 
decorativă 

0.125 
kg/m2 

3.2.4.2 Unitatea funcțională și viața de serviciu estimată a materialelor 

Unitatea funcțională a componentei unei clădiri este o placă de interior (pe m2) a 
unei clădiri rezidențiale, cu o viață de serviciu necesară de 50 de ani. Macro-
componentele selectate trebuie să îndeplinească aceeași unitate funcțională a 
componentei clădirii. Astfel, viața de serviciu estimată a diferitelor materiale trebuie 
să fie luată în calcul.  
Tabel 3.5 indică viața de serviciu estimată a materialelor. 

Tabel 3.5: Viața de serviciu estimată a materialelor 

Macro-componentă Material Unitate Viața de serviciu estimată 
[ani] 

Pardoseală Plăci din ceramică m2 25 
Șapă m2 50 

Sistemul structural al 
planșeului Oțel format la rece kg/m2 50 

Puntea planșeului Vată minerală m2 50 
OSB m2 50 
Placă din ghips-
carton m2 50 

Finisajele de tavan Vopsea m2 10 

Astfel, pentru îndeplinirea unității funcționale, unele materiale trebuie să fie 
înlocuite sau reabilitate conform unui scenariu prestabilit.  

C2050 
B1010.2

C2030 



42

LVS3 – Valorificarea conceptului de dezvoltare durabilă în domeniul structurilor metalice

42

3.2.4.3 Scenarii și ipoteze 

Pentru îndeplinirea informațiilor de mediu din toate modulele, sunt necesare 
scenarii și ipoteze.  
Unitatea funcțională este legată de o durată de timp de 50 de ani. Aceasta 
înseamnă că fiecare material din macro-componentă trebuie să îndeplinească 
această cerință. Astfel, materialele cu o viață de serviciu estimată mai mică de 50 
de ani trebuie să fie reabilitate sau înlocuite în timpul acestei perioade. Astfel, sunt 
considerate diferite scenarii pentru fiecare material, pentru ca acesta să se 
încadreze în perioada de timp a analizei. În același mod, în faza de sfârșit a vieții, 
fiecare material are o destinație diferită, conform caracteristicilor sale originale. 
Astfel, pentru fiecare material se consideră un scenariu de sfârșit al vieții, luând în 
calcul proprietățile fiecărui material.  
Toate scenariile menționate mai sus sunt stabilite în conformitate cu regulile 
prevăzute în EN 15643-2 și EN 15978.  

3.2.4.3.1 Scenarii pentru transportul materialelor (Modulele A4 și C2) 

Distanțele de transport de la uzinele de fabricare până la șantierul de construcție 
(modulul A4) și distanțele dintre șantierul de demolare și respectiv, locurile de 
reciclare/debarasare (modulul C2) sunt presupuse a fi la o valoare standard de 20 
km, iar transportul este realizat cu camioane cu încărcătură utilă de 22 tone. Cu 
toate acestea, proiectantul poate specifica alte distanțe, permițând realizarea unei 
analize relevante privind transportul diferitelor materiale.  

3.2.4.3.2 Scenarii pentru faza de utilizare (Modulele B1:B7) 

Pentru diferitele materiale, sunt definite scenarii, pentru a îndeplini intervalul de 
timp necesar de 50 de ani. Astfel, în legătură cu ansamblul de macro-componente 
de mai sus, sunt stabilite următoarele scenarii: 

 înlocuirea plăcilor ceramice la intervale de 25 de ani;
 vopsirea tavanului la intervale de 10 ani.

3.2.4.3.3 Scenarii pentru faza de sfârșit a ciclului de viață (Modulele C1:C4) și 
reciclare (Modulul D) 

Pentru faza de sfârșit a ciclului de viață sunt specificate diferite scenarii pentru 
materiale, conform caracteristicilor originale ale acestora, așa cum este indicat în 
Tabel 3.6. Astfel, OSB este considerat ca fiind destinat incinerării (80%) într-o 
uzină pe bază de biomasă de putere, și se ia în considerare recuperarea 
energetică. Oțelul este reciclat, presupunându-se o rată a reciclării de 90%, și se 
iau în considerare resturile nete din procesul de la sfârșitul ciclului de viață. În 
același mod, vata minerală este considerată a fi reciclată (80%). Cu toate acestea, 
datorită lipsei datelor privind procesul de reciclare, nu se obține niciun avantaj în 
afară de reducerea deșeurilor tip moloz.  
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Tabel 3.6: Opțiuni EOL pentru materiale

Material Scenariul de debarasare/reciclare Avantaje
Plăci din ceramică Groapă de gunoi ecologică (100%) -
Șapă Groapă de gunoi ecologică (100%) -
Placă din ghips-
carton Groapă de gunoi ecologică (100%) -

Vată minerală Reciclare (80%) + Groapă de gunoi
ecologică (20%)

-

OSB Incinerare (80%) + Groapă de gunoi
ecologică (20%)

Avantaj datorat recuperării
energetice

Oțel ușor Reciclare (90%) + Groapă de gunoi
ecologică (10%)

Avantaj datorat resturilor nete

Toate materialele rămase se consideră a fi trimise către un depozit de deșeuri
pentru materiale inerte. 

3.2.4.4 Analiza de mediu

Rezultatele ansamblurilor de macro-componente ilustrate în Tabel 3.4 sunt
reprezentate în Tabel 3.7, pe m2.

Tabel 3.7: Analiza de mediu pe ciclul de viață al macro-componentelor (pe m2)

Categoria
de impact A1-A3 A4 B4 C2 C4 D TOTAL

ADP elem.
[kg Sb-Eq.] 1.86E-03 6.59E-09 1.83E-03 5.76E-09 5.93E-07 -1.96E-04 3.49E-03
ADP fosil
[MJ] 1.31E+03 2.45E+00 8.12E+02 2.14E+00 2.31E+01

-
3.35E+02 1.82E+03

AP [kg SO2
Eq.] 2.47E-01 7.91E-04 9.14E-02 6.85E-04 1.01E-02 -4.45E-02 3.05E-01
EP [kg PO4

-

Eq.] 2.61E-02 1.82E-04 1.40E-02 1.57E-04 1.54E-03 -1.01E-03 4.09E-02
GWP [kg
CO2 Eq.] 8.38E+01 1.77E-01 6.48E+01 1.54E-01 6.80E+00

-
1.45E+01 1.41E+02

ODP [kg
R11 Eq.] 2.80E-06 3.09E-12 2.04E-06 2.70E-12 1.27E-09 1.76E-07 5.01E-06
POCP [kg 
Ethene Eq.] 3.41E-02 -2.58E-04 1.43E-02 -2.23E-04 2.62E-03 -1.07E-02 3.98E-02

Analiza contribuției fiecărui modul este afișată în Fig. 3.3. Modulele A1-A3
predomină pentru toate categoriile de impact (mai mult de 50% pentru majoritatea
categoriilor de mediu), fiind urmate de Modulul B4 cu o contribuție care variază de
la 10% până la 20%. Modulul D are o contribuție semnificativă (aproape de 10%)
pentru majoritatea categoriilor de impact. Mai puțin semnificativă este contribuția
modulului C4 (aproape de 5% în unele cazuri), urmată de modulele rămase, cu o
importanță neglijabilă.
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3.2.4.3 Scenarii și ipoteze

Pentru îndeplinirea informațiilor de mediu din toate modulele, sunt necesare
scenarii și ipoteze. 
Unitatea funcțională este legată de o durată de timp de 50 de ani. Aceasta 
înseamnă că fiecare material din macro-componentă trebuie să îndeplinească
această cerință. Astfel, materialele cu o viață de serviciu estimată mai mică de 50
de ani trebuie să fie reabilitate sau înlocuite în timpul acestei perioade. Astfel, sunt 
considerate diferite scenarii pentru fiecare material, pentru ca acesta să se
încadreze în perioada de timp a analizei. În același mod, în faza de sfârșit a vieții,
fiecare material are o destinație diferită, conform caracteristicilor sale originale.
Astfel, pentru fiecare material se consideră un scenariu de sfârșit al vieții, luând în
calcul proprietățile fiecărui material. 
Toate scenariile menționate mai sus sunt stabilite în conformitate cu regulile 
prevăzute în EN 15643-2 și EN 15978.

3.2.4.3.1 Scenarii pentru transportul materialelor (Modulele A4 și C2)

Distanțele de transport de la uzinele de fabricare până la șantierul de construcție
(modulul A4) și distanțele dintre șantierul de demolare și respectiv, locurile de
reciclare/debarasare (modulul C2) sunt presupuse a fi la o valoare standard de 20 
km, iar transportul este realizat cu camioane cu încărcătură utilă de 22 tone. Cu
toate acestea, proiectantul poate specifica alte distanțe, permițând realizarea unei
analize relevante privind transportul diferitelor materiale.

3.2.4.3.2 Scenarii pentru faza de utilizare (Modulele B1:B7)

Pentru diferitele materiale, sunt definite scenarii, pentru a îndeplini intervalul de 
timp necesar de 50 de ani. Astfel, în legătură cu ansamblul de macro-componente
de mai sus, sunt stabilite următoarele scenarii:

 înlocuirea plăcilor ceramice la intervale de 25 de ani;
 vopsirea tavanului la intervale de 10 ani.

3.2.4.3.3 Scenarii pentru faza de sfârșit a ciclului de viață (Modulele C1:C4) și
reciclare (Modulul D)

Pentru faza de sfârșit a ciclului de viață sunt specificate diferite scenarii pentru
materiale, conform caracteristicilor originale ale acestora, așa cum este indicat în
Tabel 3.6. Astfel, OSB este considerat ca fiind destinat incinerării (80%) într-o 
uzină pe bază de biomasă de putere, și se ia în considerare recuperarea
energetică. Oțelul este reciclat, presupunându-se o rată a reciclării de 90%, și se
iau în considerare resturile nete din procesul de la sfârșitul ciclului de viață. În
același mod, vata minerală este considerată a fi reciclată (80%). Cu toate acestea,
datorită lipsei datelor privind procesul de reciclare, nu se obține niciun avantaj în
afară de reducerea deșeurilor tip moloz. 
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Tabel 3.6: Opțiuni EOL pentru materiale 

Material Scenariul de debarasare/reciclare Avantaje 
Plăci din ceramică Groapă de gunoi ecologică (100%) - 
Șapă Groapă de gunoi ecologică (100%) - 
Placă din ghips-
carton Groapă de gunoi ecologică (100%) - 

Vată minerală Reciclare (80%) + Groapă de gunoi 
ecologică (20%) 

- 

OSB Incinerare (80%) + Groapă de gunoi 
ecologică (20%) 

Avantaj datorat recuperării 
energetice 

Oțel ușor Reciclare (90%) + Groapă de gunoi 
ecologică (10%) 

Avantaj datorat resturilor nete 

Toate materialele rămase se consideră a fi trimise către un depozit de deșeuri 
pentru materiale inerte.  

3.2.4.4 Analiza de mediu 

Rezultatele ansamblurilor de macro-componente ilustrate în Tabel 3.4 sunt 
reprezentate în Tabel 3.7, pe m2. 

Tabel 3.7: Analiza de mediu pe ciclul de viață al macro-componentelor (pe m2) 

Categoria 
de impact A1-A3 A4 B4 C2 C4 D TOTAL 

ADP elem. 
[kg Sb-Eq.] 1.86E-03 6.59E-09 1.83E-03 5.76E-09 5.93E-07 -1.96E-04 3.49E-03 
ADP fosil 
[MJ] 1.31E+03 2.45E+00 8.12E+02 2.14E+00 2.31E+01 

-
3.35E+02 1.82E+03 

AP [kg SO2 
Eq.] 2.47E-01 7.91E-04 9.14E-02 6.85E-04 1.01E-02 -4.45E-02 3.05E-01 
EP [kg PO4

-

Eq.] 2.61E-02 1.82E-04 1.40E-02 1.57E-04 1.54E-03 -1.01E-03 4.09E-02 
GWP [kg 
CO2 Eq.] 8.38E+01 1.77E-01 6.48E+01 1.54E-01 6.80E+00 

-
1.45E+01 1.41E+02 

ODP [kg 
R11 Eq.] 2.80E-06 3.09E-12 2.04E-06 2.70E-12 1.27E-09 1.76E-07 5.01E-06 
POCP [kg 
Ethene Eq.] 3.41E-02 -2.58E-04 1.43E-02 -2.23E-04 2.62E-03 -1.07E-02 3.98E-02 

Analiza contribuției fiecărui modul este afișată în Fig. 3.3. Modulele A1-A3 
predomină pentru toate categoriile de impact (mai mult de 50% pentru majoritatea 
categoriilor de mediu), fiind urmate de Modulul B4 cu o contribuție care variază de 
la 10% până la 20%. Modulul D are o contribuție semnificativă (aproape de 10%) 
pentru majoritatea categoriilor de impact. Mai puțin semnificativă este contribuția 
modulului C4 (aproape de 5% în unele cazuri), urmată de modulele rămase, cu o 
importanță neglijabilă. 



44

LVS3 – Valorificarea conceptului de dezvoltare durabilă în domeniul structurilor metalice

44

Fig. 3.4: Impactul asupra mediului pe ciclu de viață pentru o macro-componentă (pe m2) 

Toate macro-componentele au fost calculate într-un mod similar. Cum a fost 
menționat anterior, aceste macro-componente fac posibilă realizarea analizei pe 
ciclu de viață la nivelul elementului sau al clădirii.  

3.3 Algoritmul pentru cuantificarea energiei (faza de utilizare) 

3.3.1 Introducere 
Așa cum a fost menționat anterior, EN 15978 (2011) asamblează toate impacturile 
potențialele asupra mediului ale aspectelor legate de clădire pentru întregul ciclu 
de viață (fabricarea materialelor, utilizare, sfârșitul vieții și reutilizare, recuperare și 
potențial de reciclare) într-un sistem modular. Conform acestui sistem, Modulul B6 
corespunde folosirii energiei operaționale, adică consumul energetic al clădirii. 
Limitele modulului B6 trebuie să se supună EPBD-ului, cu respectarea normei EN 
15603 (2008), și includ energia folosită pentru încălzire, răcire, aprovizionarea cu 
apă caldă menajeră, ventilație, iluminat și sisteme auxiliare.  
Abordarea simplificată adoptată este bazată pe caracteristicile clădirii și ale 
echipamentelor instalate. Aceasta se referă la cuantificarea necesarului energetic 
pentru încălzirea și răcirea spațiului, și pentru aprovizionarea cu apă caldă 
menajeră. Necesarul energetic pentru ventilația mecanică și iluminat nu sunt luate 
în calcul, deoarece aceste două componente nu sunt direct legate de sistemul de 
construcție adoptat pentru clădire. Calculul consumului energetic în vederea 
încălzirii și răcirii urmărește metoda lunară de stare cvasi-stabilă oferită de ISO 
13790 (2008). Acest standard acoperă toate aspectele componentelor de căldură 
implicate în calculele termice și oferă factori de corelație pentru a lua în calcul 
efectelor termice dinamice. Necesarul energetic pentru producția de apă caldă 
menajeră este calculat conform EN 15316-3-1 (2007). 
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3.3.2 Amplasamentul clădirii și climatul 
Pentru calcularea energiei operaționale a unei clădiri în timpul fazei sale de
utilizare, este important să se ia în calcul variabilele cu cea mai mare influență
legate de comportamentul termic și de eficiența energetică a clădirii. 

Fig. 3.5: Factori majori de influență asupra consumului energetic al clădirilor (Santos et al., 2012)

Parametrii pot fi grupați în patru seturi, mai precis: climat, anvelopa clădirii, 
instalațiile clădirii și factori umani, cum este ilustrat în Fig. 3.5. Majoritatea acestor
factori sunt considerați în algoritm conform descrierii detaliate din următoarele
paragrafe. 
Amplasamentul clădirii, din punct de vedere climatic, este de importanță vitală în
calculele comportamentului termic (Santos et al., 2011, 2012). Referitor la această
problemă, vor fi definiți doi parametri climatici majori, în vederea efectuării unui
calcul al necesarului energetic: 

i) temperatura aerului;
ii) radiația solară pe o suprafață cu o orientare dată. 
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Fig. 3.4: Impactul asupra mediului pe ciclu de viață pentru o macro-componentă (pe m2)

Toate macro-componentele au fost calculate într-un mod similar. Cum a fost
menționat anterior, aceste macro-componente fac posibilă realizarea analizei pe 
ciclu de viață la nivelul elementului sau al clădirii. 

3.3 Algoritmul pentru cuantificarea energiei (faza de utilizare) 

3.3.1 Introducere
Așa cum a fost menționat anterior, EN 15978 (2011) asamblează toate impacturile
potențialele asupra mediului ale aspectelor legate de clădire pentru întregul ciclu 
de viață (fabricarea materialelor, utilizare, sfârșitul vieții și reutilizare, recuperare și
potențial de reciclare) într-un sistem modular. Conform acestui sistem, Modulul B6
corespunde folosirii energiei operaționale, adică consumul energetic al clădirii.
Limitele modulului B6 trebuie să se supună EPBD-ului, cu respectarea normei EN 
15603 (2008), și includ energia folosită pentru încălzire, răcire, aprovizionarea cu
apă caldă menajeră, ventilație, iluminat și sisteme auxiliare.
Abordarea simplificată adoptată este bazată pe caracteristicile clădirii și ale
echipamentelor instalate. Aceasta se referă la cuantificarea necesarului energetic
pentru încălzirea și răcirea spațiului, și pentru aprovizionarea cu apă caldă
menajeră. Necesarul energetic pentru ventilația mecanică și iluminat nu sunt luate
în calcul, deoarece aceste două componente nu sunt direct legate de sistemul de
construcție adoptat pentru clădire. Calculul consumului energetic în vederea
încălzirii și răcirii urmărește metoda lunară de stare cvasi-stabilă oferită de ISO
13790 (2008). Acest standard acoperă toate aspectele componentelor de căldură
implicate în calculele termice și oferă factori de corelație pentru a lua în calcul
efectelor termice dinamice. Necesarul energetic pentru producția de apă caldă
menajeră este calculat conform EN 15316-3-1 (2007).
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3.3.2 Amplasamentul clădirii și climatul 
Pentru calcularea energiei operaționale a unei clădiri în timpul fazei sale de 
utilizare, este important să se ia în calcul variabilele cu cea mai mare influență 
legate de comportamentul termic și de eficiența energetică a clădirii.  

Fig. 3.5: Factori majori de influență asupra consumului energetic al clădirilor (Santos et al., 2012) 

Parametrii pot fi grupați în patru seturi, mai precis: climat, anvelopa clădirii, 
instalațiile clădirii și factori umani, cum este ilustrat în Fig. 3.5. Majoritatea acestor 
factori sunt considerați în algoritm conform descrierii detaliate din următoarele 
paragrafe.  
Amplasamentul clădirii, din punct de vedere climatic, este de importanță vitală în 
calculele comportamentului termic (Santos et al., 2011, 2012). Referitor la această 
problemă, vor fi definiți doi parametri climatici majori, în vederea efectuării unui 
calcul al necesarului energetic:  

i) temperatura aerului;
ii) radiația solară pe o suprafață cu o orientare dată.



46

 

LVS3 – Valorificarea conceptului de dezvoltare durabilă în domeniul structurilor metalice 
 

46 

 

 

Fig. 3.6: Temperaturi medii lunare ale aerului extern și radiația solară incidentă: Timișoara (RO) 
 
Metodologia este adaptată pentru cinci regiuni climatice (conform clasificării 
climatice Köppen-Geiger): (i) Csa; (ii) Csb; (iii) Cfb; (iv) Dfb; (v) Dfc. Clasificarea 
climatică Köppen-Geiger este unul din cele mai des folosite sisteme de clasificare 
climatică (Kottek at al., 2006). Fig. 3.7 prezintă clasificarea climatică Köppen-
Geiger pentru Europa. Figura ilustrează cu claritate importanța latitudinii, altitudinii 
și vecinătății coastei, din punct de vedere climatic, în aceste regiuni. În regiuni cu 
latitudine mai joasă (sub 45ºN) (Europa sudică, țările mediteraneene) climatul este 
etichetat ca Csa și Csb, adică ―C – cald temperat‖, ―s – uscat vara‖ și ―a – vară 
caniculară‖ sau ―b – vară caldă‖. 
Deasupra acestor latitudini (între 45-55ºN), în țările Europei central-vestice, 
climatul este clasificat ca Cfb, ceea ce înseamnă ―C - cald temperat‖, ―f – umiditate 
integrală‖ și ―b - vară caldă‖. În țările europene central-estice (la mare depărtare de 
coasta Atlanticului) climatul este clasificat ca Dfb, adică ―D - zăpadă‖,―f - umiditate 
integrală‖ și ―b - vară caldă‖. 
În regiuni cu latitudini și mai mari (mai mult de 55ºN), în țările Europei nordice, 
climatul este cel mai frecvent clasificat ca Dfc, adică ―D - zăpadă‖, ―f - umiditate 
integrală‖ și ―c - vară răcoroasă‖. Acest climat are unele similitudini cu țările 
europene central-estice, principala diferență fiind sezonul de vară mai răcoros. 
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Climate principale: Precipitaţii: Temperatură: 
A: ecuatorială  
B: aridă 
C: temperate caldă 
D: zăpadă 
E: polară 

W: deşertică 
S: stepă 
f: complet umedă 
s: vară uscată 
w: iarnă uscată 
m: musonică 

h: fierbinte aridă 
k: rece aridă 
a: vară fierbinte 
b: vară caldă 
c: vară răcoroasă 
d: continentală extremă 

F: polară îngheţată 
T: tundră polară 

 

Fig. 3.7: Harta europeană a clasificării climatice Köppen-Geiger (Kottek et al., 2006; Google Earth, 
2014). 

 
Urmează a fi implementată o bază de date cu caracter meteorologic pentru diverse 
locații din Europa. Tabel 3.8 prezintă o listă de 48 de orașe pentru care aceste 
informații au fost deja obținute. Majoritatea acestor date climatice au fost obținute 
din baze de date meteorologice pentru simulări energetice cu ajutorul programului 
software EnergyPlus (EERE-USDoE, 2014), iar restul datelor au fost obținute cu 
ajutorul partenerilor de cercetare din cadrul proiectului. 
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Fig. 3.6: Temperaturi medii lunare ale aerului extern și radiația solară incidentă: Timișoara (RO)

Metodologia este adaptată pentru cinci regiuni climatice (conform clasificării
climatice Köppen-Geiger): (i) Csa; (ii) Csb; (iii) Cfb; (iv) Dfb; (v) Dfc. Clasificarea
climatică Köppen-Geiger este unul din cele mai des folosite sisteme de clasificare
climatică (Kottek at al., 2006). Fig. 3.7 prezintă clasificarea climatică Köppen-
Geiger pentru Europa. Figura ilustrează cu claritate importanța latitudinii, altitudinii
și vecinătății coastei, din punct de vedere climatic, în aceste regiuni. În regiuni cu
latitudine mai joasă (sub 45ºN) (Europa sudică, țările mediteraneene) climatul este
etichetat ca Csa și Csb, adică ―C – cald temperat‖, ―s – uscat vara‖ și ―a – vară 
caniculară‖ sau ―b – vară caldă‖.
Deasupra acestor latitudini (între 45-55ºN), în țările Europei central-vestice, 
climatul este clasificat ca Cfb, ceea ce înseamnă ―C - cald temperat‖, ―f – umiditate 
integrală‖ și ―b - vară caldă‖. În țările europene central-estice (la mare depărtare de
coasta Atlanticului) climatul este clasificat ca Dfb, adică ―D - zăpadă‖,―f - umiditate
integrală‖ și ―b - vară caldă‖.
În regiuni cu latitudini și mai mari (mai mult de 55ºN), în țările Europei nordice,
climatul este cel mai frecvent clasificat ca Dfc, adică ―D - zăpadă‖, ―f - umiditate
integrală‖ și ―c - vară răcoroasă‖. Acest climat are unele similitudini cu țările 
europene central-estice, principala diferență fiind sezonul de vară mai răcoros.
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Fig. 3.7: Harta europeană a clasificării climatice Köppen-Geiger (Kottek et al., 2006; Google Earth, 
2014). 

Urmează a fi implementată o bază de date cu caracter meteorologic pentru diverse 
locații din Europa. Tabel 3.8 prezintă o listă de 48 de orașe pentru care aceste 
informații au fost deja obținute. Majoritatea acestor date climatice au fost obținute 
din baze de date meteorologice pentru simulări energetice cu ajutorul programului 
software EnergyPlus (EERE-USDoE, 2014), iar restul datelor au fost obținute cu 
ajutorul partenerilor de cercetare din cadrul proiectului. 
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Tabel 3.8: Lista locațiilor, cu date meteorologice  

Oraș Țara 
Regiune 
climatică  Latitudine 

Amsterdam Olanda Cfb 52 
Ankara Turcia Csb 39 
Arhanghelsk Rusia Dfc 64 
Atena Grecia Csa 37 
Barcelona Spania Csa 41 
Berlin Germania Cfb 52 
Bilbao Spania Cfb 43 
Bratislava Slovacia Cfb 48 
Bruxelles Belgia Cfb 50 
București România Cfa 44 
Coimbra Portugalia Csb 40 
Genova Italia Csb 44 
Graz Austria Dfb 47 
Hamburg Germania Cfb 53 
Helsinki Finlanda Dfb 60 
Istanbul Turcia Csa 40 
Kiev Ucraina Dfb 50 
Kiruna Suedia Dfc 67 
La Coruña Spania Csb 43 
Lisabona Portugalia Csa 38 
Ljubljana Slovenia Cfb 46 
Londra Anglia Cfb 50 
Madrid Spania Csa 40 
Marseille Franța Csa 43 
Milano Italia Cfb 45 
Minsk Belarus Dfb 53 
Montpellier Franța Csa 43 
Moscova Rusia Dfb 55 
Munich Germania Cfb 48 
Nantes Franța Cfb 47 
Nisa Franța Csb 43 
Oslo Norvegia Dfb 59 
Ostersund Suedia Dfc 63 
Paris Franța Cfb 48 
Porto Portugalia Csb 41 
Praga Republica Cehă Cfb 50 
Roma Italia Csa 41 
Salamanca Spania Csb 40 
Sanremo Italia Csb 43 
Sevilla Spania Csa 37 
Stockholm Suedia Dfb 59 
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Tampere Finlanda Dfc 61 
Thessaloniki Grecia Cfa 40 
Timișoara România Cfb 45 
Viena Austria Dfb 48 
Vigo Spania Csb 42 
Varșovia Polonia Dfb 52 
Zurich Elveția Cfb 47 

 

3.3.3 Metoda calculului necesarului energetic 
Metoda adoptată înlesnește calculul necesarului energetic lunar pentru încălzirea 
spațiului, răcirea spațiului și producția de apă caldă menajeră. Pentru 
determinarea contribuției fiecărui termen implicat în calculele termice, este necesar 
să se utilizeze mai multe standarde, așa cum este afișat în Fig. 3.8, pentru răcirea 
și încălzirea spațiului. 
 

 
Fig. 3.8: Grafic de flux al algoritmului și standardelor de referință pentru climatizarea spațiului 

 
Așa cum se poate observa în Fig. 3.8, ISO 13790 (2008) este principalul standard 
folosit, care se referă la calcule specifice altor standarde. Luând în calcul aportul 
mărit al producției de apă caldă menajeră la consumul energetic total al clădirii, în 
principal în clădiri rezidențiale, este necesar să fie estimat acest aport. Așa cum a 
fost menționat anterior, această estimare este efectuată cu ajutorul normei EN 
15316-3-1 (2007). 
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spațiului, răcirea spațiului și producția de apă caldă menajeră. Pentru 
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Așa cum se poate observa în Fig. 3.8, ISO 13790 (2008) este principalul standard 
folosit, care se referă la calcule specifice altor standarde. Luând în calcul aportul 
mărit al producției de apă caldă menajeră la consumul energetic total al clădirii, în 
principal în clădiri rezidențiale, este necesar să fie estimat acest aport. Așa cum a 
fost menționat anterior, această estimare este efectuată cu ajutorul normei EN 
15316-3-1 (2007). 
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Această procedură, cât și arhitectura algoritmului folosit pentru calculul necesarului 
energetic, sunt prezentate în Fig. 3.9. 

Fig. 3.9: Grafic de flux al calculului consumului de energie al unei clădiri 

Submodulele 1 și 2, care corespund valorii U și, respectiv, căldurii specifice a 
elementelor de anvelopă, au fost calculate anterior pentru macro-componentele 
selectate de utilizator. Submodulul 3 acoperă transferul căldurii prin sol. 
Submodulele 4, 5 și 6 se ocupă de sub-rutinele folosite pentru calcularea efectelor 
dispozitivelor de umbrire și a umbrei datorate secțiunii transversale. Cu toate 
acestea, numai secțiunile transversale dreptunghiulare sunt considerate de 
versiunea curentă a programului AMECO. 

3.3.3.1 Necesarul energetic pentru încălzirea și răcirea spațiului 

Ec. (3.6) și Ec. (3.7) sunt ecuațiile de bază definite în ISO 13790 (2008) pentru 
cuantificarea necesarului energetic lunar, ( ), presupunându-se operarea continuă 
(    ) a sistemelor (vezi ISO 13790 pentru nomenclatură): 
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Ec. (3.7)

unde,
    , necesarul energetic pentru încălzire (kWh);

    , necesarul energetic pentru răcire (kWh);

  , pierderea totală de căldură prin transmisie (kWh);
  , pierderea totală de căldură prin ventilație (kWh);

     , factorul de acumulare prin utilizare (-);
     , factorul de utilizare (raportul degajare/pierdere )(-).

Metodologia utilizată pentru calculul acestor pachete de necesar energetic este
descrisă în următoarele secțiuni.

3.3.3.1.1 TRANSFERUL DE CĂLDURĂ PRIN TRANSMISIE

Bilanțul de căldură al clădirii include toate tipurile de transfer de căldură prin 
transmisie: 

(i) pereți;
(ii) acoperiș;
(iii) planșee exterioare (dacă sunt prezente);
(iv) geamuri (sticlă + rame);
(v) planșeu parter.

Transferul de căldură prin transmisie de tipul i) până la iv) are loc prin intermediul
mecanismului de conducție fără efecte masice (implicit), astfel, pierderea sau
acumularea de căldură este proporțională cu diferența de temperatură dintre
mediul interior și exterior și cu coeficientul de transmitanță termică al elementului, 
așa cum reiese din Ec. (3.8), Ec. (3.9) și Ec. (3.10). Transferul de căldură prin
transmisie către sol include efectul de inerție a solului. Aceasta înseamnă că acest
coeficient de transmitanță termică este calculat printr-o abordare diferită față de
celelalte componente, Ec. (3.11).

          (           )  
Ec. (3.8)

                                  

Ec. (3.9) 

   ∑     
 

Ec. (3.10) 
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Ec. (3.7) 

 
unde, 

      , necesarul energetic pentru încălzire (kWh); 
      , necesarul energetic pentru răcire (kWh); 
    , pierderea totală de căldură prin transmisie (kWh); 
    , pierderea totală de căldură prin ventilație (kWh); 
      , factorul de acumulare prin utilizare (-); 
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descrisă în următoarele secțiuni. 
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mecanismului de conducție fără efecte masice (implicit), astfel, pierderea sau 
acumularea de căldură este proporțională cu diferența de temperatură dintre 
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așa cum reiese din Ec. (3.8), Ec. (3.9) și Ec. (3.10). Transferul de căldură prin 
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Ec. (3.11) 

unde, 
    , transferul total de căldură prin transmisie (kWh); 
      , coeficientul global de transfer de căldură (W/K); 

          și           , temperaturi setate ale zonei clădirii pentru modul de 
încălzire, respectiv răcire, (ºC); 

 , durata unei luni date în ISO 13790 (Ms); 
 , coeficientul de transfer termic prin transmisie către mediul exterior (W/K), 

prin: pereți,     ; acoperiș,     ; planșeu exterior,      ; elemente vitrate, 

    ; 

  , coeficientul de transfer termic prin transmisie către sol (W/K); 
     , factorul de ajustare pentru parter, pe lună (W/K); 
  , suprafața elementului i (m2); 
  , transmitanța termică a elementului i (W/m2K); 
   , transmitanța termică a elementului placă + sol (W/m2K). 

Parametrii de timp folosiți în calcule au fost obținuți din ISO13790 și sunt 
prezentați în 
Tabel 3.9. 

Tabel 3.9: Valori de timp 

IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Durata lunii, 

  (Ms) 
2.6784 2.4192 2.6784 2.5920 2.6784 2.5920 2.6784 2.6784 2.5920 2.6784 2.5920 2.6784 

Zile / lună  
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Nr. de zile 
lucrătoare 
(zile) 

23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 

Toți coeficienții termici de transmitanță, cu excepția celui care se referă la 
transferul căldurii prin sol, sunt calculați conform EN ISO 6946:2007. 

Transferul de căldură către sol 
Transferul de căldură către sol este calculat diferit pentru fiecare tip de sistem de 
planșeu parter prezentat în Fig. 3.10. 
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a) Placă pe sol b) Placă suspendată c) Subsol (încălzit sau 
neîncălzit)

Fig. 3.10: Tipuri de planșeu parter

Calculul este efectuat cu ajutorul ISO 13370:2007. Cantitatea de căldură
transferată spre (sau de la) sol este calculată prin modificarea coeficientului de 
transmitanță termică, pentru a lua în calcul izolația suplimentară oferită de sol. Mai
mult, coeficientul de transfer de căldură este modificat, astfel încât acesta să
includă rata fluxului lunar de căldură, care este calculată luând în considerare
efectul de inerție a solului. Proprietățile termice ale solului adoptate sunt
prezentate în
Tabel 3.10.

Tabel 3.10: Proprietățile termice ale solului (ISO 13370:2007)

Conductivitatea 
termică

λ [W/(m·K)] 

Capacitatea de căldură pe 
volum

ρc [MJ/(m3·K)]
Argilă sau aluviuni 1.5 3.00
Nisip sau pietriș 2.0 2.00
Rocă omogenă 3.5 2.00
Standard 2.0 2.00

Transferul de căldură prin ferestre
Algoritmul conține o bază de date cu valori medii ale proprietăților optice și termice
pentru mai multe tipuri de ferestre (EN 15193), așa cum este afișat în Transferul
de căldură prin ferestre este calculat cu ajutorul Ec. (3.10). Cu toate acestea,
pentru a lua în considerare efectul pozitiv al dispozitivelor de umbrire activate în
timpul nopții, este necesar să se modifice coeficientul de transmitanță termică. 
Transmitanța termică corectată,        în W/m2.K, este obținută cu relația:

                                  
Ec. (3.12)

unde,
       , transmitanța termică cumulată a ferestrei și oblonului (W/m2K);
     , fracțiune adimensională care ia în considerare izolarea suplimentară

oferită de dispozitivele de umbrire ;
  , transmitanța termică a ferestrei fără oblon.
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Ec. (3.11) 

unde,
   , transferul total de căldură prin transmisie (kWh);
      , coeficientul global de transfer de căldură (W/K);

          și           , temperaturi setate ale zonei clădirii pentru modul de
încălzire, respectiv răcire, (ºC);

 , durata unei luni date în ISO 13790 (Ms);
 , coeficientul de transfer termic prin transmisie către mediul exterior (W/K), 

prin: pereți,    ; acoperiș,    ; planșeu exterior,     ; elemente vitrate, 

    ;

  , coeficientul de transfer termic prin transmisie către sol (W/K);
     , factorul de ajustare pentru parter, pe lună (W/K);
  , suprafața elementului i (m2);
  , transmitanța termică a elementului i (W/m2K);
   , transmitanța termică a elementului placă + sol (W/m2K).

Parametrii de timp folosiți în calcule au fost obținuți din ISO13790 și sunt
prezentați în
Tabel 3.9.

Tabel 3.9: Valori de timp

IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Durata lunii,

 (Ms)
2.6784 2.4192 2.6784 2.5920 2.6784 2.5920 2.6784 2.6784 2.5920 2.6784 2.5920 2.6784

Zile / lună
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Nr. de zile
lucrătoare
(zile)

23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22

Toți coeficienții termici de transmitanță, cu excepția celui care se referă la
transferul căldurii prin sol, sunt calculați conform EN ISO 6946:2007.

Transferul de căldură către sol
Transferul de căldură către sol este calculat diferit pentru fiecare tip de sistem de
planșeu parter prezentat în Fig. 3.10.
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a) Placă pe sol b) Placă suspendată c) Subsol (încălzit sau
neîncălzit) 

Fig. 3.10: Tipuri de planșeu parter 

Calculul este efectuat cu ajutorul ISO 13370:2007. Cantitatea de căldură 
transferată spre (sau de la) sol este calculată prin modificarea coeficientului de 
transmitanță termică, pentru a lua în calcul izolația suplimentară oferită de sol. Mai 
mult, coeficientul de transfer de căldură este modificat, astfel încât acesta să 
includă rata fluxului lunar de căldură, care este calculată luând în considerare 
efectul de inerție a solului. Proprietățile termice ale solului adoptate sunt 
prezentate în  
Tabel 3.10. 

Tabel 3.10: Proprietățile termice ale solului (ISO 13370:2007) 

 

Conductivitatea 
termică 

λ [W/(m·K)]  

Capacitatea de căldură pe 
volum 

ρc [MJ/(m3·K)] 
Argilă sau aluviuni 1.5 3.00 
Nisip sau pietriș 2.0 2.00 
Rocă omogenă 3.5 2.00 
Standard 2.0 2.00 

Transferul de căldură prin ferestre 
Algoritmul conține o bază de date cu valori medii ale proprietăților optice și termice 
pentru mai multe tipuri de ferestre (EN 15193), așa cum este afișat în Transferul 
de căldură prin ferestre este calculat cu ajutorul Ec. (3.10). Cu toate acestea, 
pentru a lua în considerare efectul pozitiv al dispozitivelor de umbrire activate în 
timpul nopții, este necesar să se modifice coeficientul de transmitanță termică. 
Transmitanța termică corectată,          în W/m2.K, este obținută cu relația: 

                                   
Ec. (3.12) 

unde, 
       , transmitanța termică cumulată a ferestrei și oblonului (W/m2K); 
     , fracțiune adimensională care ia în considerare izolarea suplimentară 

oferită de dispozitivele de umbrire ; 
   , transmitanța termică a ferestrei fără oblon. 
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Tabel 3.11, unde       este transmitanța energiei solare pentru radiația 
perpendiculară pe geam și     este transmitanța termică a ferestrei. 
Transferul de căldură prin ferestre este calculat cu ajutorul Ec. (3.10). Cu toate 
acestea, pentru a lua în considerare efectul pozitiv al dispozitivelor de umbrire 
activate în timpul nopții, este necesar să se modifice coeficientul de transmitanță 
termică. Transmitanța termică corectată,          în W/m2.K, este obținută cu 
relația: 

                                   
Ec. (3.12) 

unde, 
       , transmitanța termică cumulată a ferestrei și oblonului (W/m2K); 
     , fracțiune adimensională care ia în considerare izolarea suplimentară 

oferită de dispozitivele de umbrire ; 
   , transmitanța termică a ferestrei fără oblon. 

Tabel 3.11: Valori standard pentru proprietățile optice și termice ale ferestrelor 

Tip deschidere      ,   
Geam cu un singur strat 0.87 5.8 
Geam cu două straturi 0.78 2.9 
Geam cu două straturi de emisivitate 
scăzută 1 0.72 1.7 
Geam cu două straturi de emisivitate 
scăzută 2 0.67 1.4 
Geam cu două straturi de emisivitate 
scăzută 3 0.65 1.2 
Geam cu trei straturi 0.7 2.0 
Geam cu trei straturi de emisivitate scăzută1 0.5 0.8 
Geam cu trei straturi de emisivitate scăzută2 0.5 0.6 

Transmitanța termică a ferestrei cu dispozitivul de umbrire activat,        , este 
calculată cu ecuația: 

        
 

 
  
       

Ec. (3.13) 

unde, 
   , rezistența termică a oblonului (m2.K/W); 
  , rezistența termică suplimentară pentru o permeabilitate specifică a 
aerului prin jaluzea (m2.K/W). 
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În algoritm, sunt oferite valorile standard pentru   și  , din ISO 10077-1 (2007).
Aceste valori depind de tipul materialului din oblon și de permeabilitatea aerului, 
așa cum este ilustrat în Tabel 3.12.
Fracțiunea adimensională care ia în considerare izolarea suplimentară oferită de
dispozitivele de umbrire,      , prezentată în program, derivată din valori orare, a
fost considerată egală fracției pe timp de noapte (protecție nocturnă).

Tabel 3.12 – Rezistența termică a obloanelor ferestrelor

Tip oblon
Rsh

[m2.K/W]

Permeabilitate pentru aer

Înaltă/Foarte 
înaltă

Medie Strânsă sau 
scăzută

ΔR [m2.K/W]
Oblon rulant din aluminiu de exterior (fără izolație) 0.01 0.00 0.12 0.00
Sistem de umbrire exterior opac din lemn (fără
izolație)

0.10 0.00 0.16 0.00

Oblon rulant din lemn de exterior (fără izolație) 0.10 0.00 0.16 0.00
Oblon rulant din plastic de exterior (fără izolație) 0.10 0.00 0.16 0.00
Jaluzele venețiene din lemn de exterior 0.01 0.09 0.00 0.00
Jaluzele venețiene din metal de exterior 0.01 0.09 0.00 0.00
Jaluzele rulante opace de exterior 0.01 0.09 0.00 0.00
Jaluzele rulante transparente de exterior 0.01 0.09 0.00 0.00
Oblon de interior 0.01 0.00 0.00 0.24
Draperii interioare opace 0.00 0.00 0.00 0.00
Draperii interioare transparente 0.00 0.00 0.00 0.00
Sistem de umbrire interior opac din lemn 0.10 0.00 0.00 0.31
Obloane rulante din plastic cu umplutură din 
spumă 

0.15 0.00 0.19 0.00

Obloane din lemn, 25 mm până la 30mm grosime 0.20 0.00 0.22 0.00

3.3.3.1.2 TRANSFERUL DE CĂLDURĂ PRIN VENTILAȚIE

O tehnică de răcire/încălzire pasivă este prin stabilirea celor mai avantajoase 
condiții de ventilație în clădire, în vederea optimizării performanței termice a 
clădirii. Iarna este de preferat reducerea fluxului de aer de ventilație, pentru a
reduce pierderile de căldură, în timp ce, vara, este mai avantajos să se intensifice
schimburile de aer din interior, dacă temperatura exterioară permite acest lucru. 
Astfel, algoritmul permite definirea unor rate de flux diferite pentru încălzire și 
răcire.
Metodologia de calcul a transferului de căldură prin ventilație este prevăzută de
standardul ISO 13790:2008, clauza 9.3, și este prezentată în următoarele formule:
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Tabel 3.11, unde      este transmitanța energiei solare pentru radiația
perpendiculară pe geam și   este transmitanța termică a ferestrei.
Transferul de căldură prin ferestre este calculat cu ajutorul Ec. (3.10). Cu toate
acestea, pentru a lua în considerare efectul pozitiv al dispozitivelor de umbrire
activate în timpul nopții, este necesar să se modifice coeficientul de transmitanță
termică. Transmitanța termică corectată,        în W/m2.K, este obținută cu
relația:

                                  
Ec. (3.12)

unde,
       , transmitanța termică cumulată a ferestrei și oblonului (W/m2K);
     , fracțiune adimensională care ia în considerare izolarea suplimentară

oferită de dispozitivele de umbrire ;
  , transmitanța termică a ferestrei fără oblon.

Tabel 3.11: Valori standard pentru proprietățile optice și termice ale ferestrelor

Tip deschidere      ,   
Geam cu un singur strat 0.87 5.8
Geam cu două straturi 0.78 2.9
Geam cu două straturi de emisivitate 
scăzută 1 0.72 1.7
Geam cu două straturi de emisivitate 
scăzută 2 0.67 1.4
Geam cu două straturi de emisivitate 
scăzută 3 0.65 1.2
Geam cu trei straturi 0.7 2.0
Geam cu trei straturi de emisivitate scăzută1 0.5 0.8
Geam cu trei straturi de emisivitate scăzută2 0.5 0.6

Transmitanța termică a ferestrei cu dispozitivul de umbrire activat,        , este
calculată cu ecuația:

        
 

 
  
       

Ec. (3.13)

unde,
   , rezistența termică a oblonului (m2.K/W);
  , rezistența termică suplimentară pentru o permeabilitate specifică a
aerului prin jaluzea (m2.K/W).
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În algoritm, sunt oferite valorile standard pentru     și   , din ISO 10077-1 (2007). 
Aceste valori depind de tipul materialului din oblon și de permeabilitatea aerului, 
așa cum este ilustrat în Tabel 3.12. 
Fracțiunea adimensională care ia în considerare izolarea suplimentară oferită de 
dispozitivele de umbrire,      , prezentată în program, derivată din valori orare, a 
fost considerată egală fracției pe timp de noapte (protecție nocturnă). 

Tabel 3.12 – Rezistența termică a obloanelor ferestrelor 

Tip oblon 
Rsh 

[m2.K/W] 

Permeabilitate pentru aer 

Înaltă/Foarte 
înaltă 

Medie Strânsă sau 
scăzută 

ΔR [m2.K/W] 
Oblon rulant din aluminiu de exterior (fără izolație) 0.01 0.00 0.12 0.00 
Sistem de umbrire exterior opac din lemn (fără 
izolație) 

0.10 0.00 0.16 0.00 

Oblon rulant din lemn de exterior (fără izolație) 0.10 0.00 0.16 0.00 
Oblon rulant din plastic de exterior (fără izolație) 0.10 0.00 0.16 0.00 
Jaluzele venețiene din lemn de exterior 0.01 0.09 0.00 0.00 
Jaluzele venețiene din metal de exterior 0.01 0.09 0.00 0.00 
Jaluzele rulante opace de exterior 0.01 0.09 0.00 0.00 
Jaluzele rulante transparente de exterior 0.01 0.09 0.00 0.00 
Oblon de interior 0.01 0.00 0.00 0.24 
Draperii interioare opace 0.00 0.00 0.00 0.00 
Draperii interioare transparente 0.00 0.00 0.00 0.00 
Sistem de umbrire interior opac din lemn 0.10 0.00 0.00 0.31 
Obloane rulante din plastic cu umplutură din 
spumă  

0.15 0.00 0.19 0.00 

Obloane din lemn, 25 mm până la 30mm grosime 0.20 0.00 0.22 0.00 

3.3.3.1.2 TRANSFERUL DE CĂLDURĂ PRIN VENTILAȚIE 

O tehnică de răcire/încălzire pasivă este prin stabilirea celor mai avantajoase 
condiții de ventilație în clădire, în vederea optimizării performanței termice a 
clădirii. Iarna este de preferat reducerea fluxului de aer de ventilație, pentru a 
reduce pierderile de căldură, în timp ce, vara, este mai avantajos să se intensifice 
schimburile de aer din interior, dacă temperatura exterioară permite acest lucru. 
Astfel, algoritmul permite definirea unor rate de flux diferite pentru încălzire și 
răcire. 
Metodologia de calcul a transferului de căldură prin ventilație este prevăzută de 
standardul ISO 13790:2008, clauza 9.3, și este prezentată în următoarele formule: 
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            (           )   
Ec. (3.14) 

 

              (∑              
 

) 

Ec. (3.15) 
 

                       

Ec. (3.16) 
 
unde, 

     , căldura specifică a aerului pe volum (J/m3.K); 
        , rata medie de flux de aer pentru elementul k (m3/s); 
     , factorul de ajustare a temperaturii elementului de flux de aer k (-). 

 
Dacă nu există niciun sistem de pre-încălzire (de exemplu, unitate de recuperare a 
căldurii), factorul de ajustare a temperaturii,      , este 1. În cazul unei clădiri 
echipate cu unitate de recuperare a căldurii: 
 

      (                 ) 
Ec. (3.17) 

 
unde, 

          , fracțiune de flux de aer a elementului k care intră prin unitatea de 
recuperare a căldurii; 

    , eficiența unității de recuperare a căldurii. 
 

3.3.3.1.3 ACUMULĂRILE INTERNE DE CĂLDURĂ  

Căldura generată de ocupanți și dispozitive este calculată prin acumulările interne. 
Aceasta este o parte importantă în bilanțul de căldură al clădirii. Algoritmul poate 
procesa datele introduse de utilizator sau valori standard (luate din ISO 
13790:2008) compuse dintr-un orar săptămânal de utilizare și rata de flux a 
căldurii corespunzătoare. Formula folosită pentru calcularea acumulărilor de 
căldură datorate surselor interne de căldură este:  
 

     (∑         
 

)    (∑                    
 

)    

Ec. (3.18) 
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unde, 
          , fluxul de căldură mediu  din sursă internă k (W); 

           , media fluxul de căldură mediu din sursă internă   în spațiu 
adiacent necondiționat (W); 

     , factorul de reducere pentru spațiul adiacent neclimatizat; 
 , durata lunii (Ms). 

 
Fluxurile interne de căldură dintr-o clădire pot proveni de la: i) rezidenți; ii) 
dispozitive. În Tabel 3.13 sunt prezentate valorile de referință pentru fluxul de 
căldură din partea rezidenților și dispozitivelor. 
 
Tabel 3.13 – Rata de flux de căldură din partea rezidenților și dispozitivelor în clădirile rezidențiale; 

orare (din ISO 13790:2008) 

Zile Ore 

Camera de zi plus 
bucătăria 

(              )    
[W/m2] 

Alte zone condiționate 
(ex. dormitoare) 

(              )    
[W/m2] 

Luni până 
vineri 

07:00 - 17:00 8.0 1.0 
17:00 - 23:00 20.0 1.0 
23:00 - 07:00 2.0 6.0 

Sâmbătă până  
duminică 

07:00 - 17:00 8.0 2.0 
17:00 - 23:00 20.0 4.0 
23:00 - 07:00 2.0 6.0 

 

3.3.3.1.4 ACUMULĂRI DE CĂLDURĂ SOLARĂ 

Acest tip de acumulare de căldură este o altă variabilă majoră în ecuația de bilanț 
a căldurii în cadrul clădirii. Formula generală de calcul este: 
 

     (∑         
 

)    (∑                    
 

)    

Ec. (3.19) 
 
unde, 
          , fluxul de căldură mediu din sursă de căldură solară k (W); 

           , fluxul de căldură mediu din sursă de căldură solară l în spațiu 
adiacent necondiționat (W); 

     , factorul de reducere pentru spațiul adiacent necondiționat; 
 , durata lunii (Ms). 

 
Trebuie calculată zona efectivă de colectare a fiecărui element supus radiației 
solare. Metodele prezentate în ISO 13790 (2008) permit luarea în calcul a efectului 
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           (           )  
Ec. (3.14)

              (∑              
 

)

Ec. (3.15)

                      
Ec. (3.16)

unde,
     , căldura specifică a aerului pe volum (J/m3.K);
        , rata medie de flux de aer pentru elementul k (m3/s);
     , factorul de ajustare a temperaturii elementului de flux de aer k (-).

Dacă nu există niciun sistem de pre-încălzire (de exemplu, unitate de recuperare a
căldurii), factorul de ajustare a temperaturii,      , este 1. În cazul unei clădiri
echipate cu unitate de recuperare a căldurii:

      (                 )
Ec. (3.17)

unde,
          , fracțiune de flux de aer a elementului k care intră prin unitatea de

recuperare a căldurii;
    , eficiența unității de recuperare a căldurii.

3.3.3.1.3 ACUMULĂRILE INTERNE DE CĂLDURĂ

Căldura generată de ocupanți și dispozitive este calculată prin acumulările interne.
Aceasta este o parte importantă în bilanțul de căldură al clădirii. Algoritmul poate
procesa datele introduse de utilizator sau valori standard (luate din ISO
13790:2008) compuse dintr-un orar săptămânal de utilizare și rata de flux a 
căldurii corespunzătoare. Formula folosită pentru calcularea acumulărilor de
căldură datorate surselor interne de căldură este: 

    (∑         
 

)    (∑                    
 

)   

Ec. (3.18)
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unde, 
        , fluxul de căldură mediu  din sursă internă k (W); 

          , media fluxul de căldură mediu din sursă internă   în spațiu 
adiacent necondiționat (W); 

     , factorul de reducere pentru spațiul adiacent neclimatizat; 
 , durata lunii (Ms). 

Fluxurile interne de căldură dintr-o clădire pot proveni de la: i) rezidenți; ii) 
dispozitive. În Tabel 3.13 sunt prezentate valorile de referință pentru fluxul de 
căldură din partea rezidenților și dispozitivelor. 

Tabel 3.13 – Rata de flux de căldură din partea rezidenților și dispozitivelor în clădirile rezidențiale; 
orare (din ISO 13790:2008) 

Zile Ore 

Camera de zi plus 
bucătăria 

(              )   
[W/m2] 

Alte zone condiționate 
(ex. dormitoare) 

(              )   
[W/m2] 

Luni până 
vineri 

07:00 - 17:00 8.0 1.0 
17:00 - 23:00 20.0 1.0 
23:00 - 07:00 2.0 6.0 

Sâmbătă până  
duminică 

07:00 - 17:00 8.0 2.0 
17:00 - 23:00 20.0 4.0 
23:00 - 07:00 2.0 6.0 

3.3.3.1.4 ACUMULĂRI DE CĂLDURĂ SOLARĂ 

Acest tip de acumulare de căldură este o altă variabilă majoră în ecuația de bilanț 
a căldurii în cadrul clădirii. Formula generală de calcul este: 

     (∑         
 

)    (∑                    
 

)    

Ec. (3.19) 

unde, 
        , fluxul de căldură mediu din sursă de căldură solară k (W); 

          , fluxul de căldură mediu din sursă de căldură solară l în spațiu 
adiacent necondiționat (W); 

     , factorul de reducere pentru spațiul adiacent necondiționat; 
 , durata lunii (Ms). 

Trebuie calculată zona efectivă de colectare a fiecărui element supus radiației 
solare. Metodele prezentate în ISO 13790 (2008) permit luarea în calcul a efectului 
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dispozitivelor de umbrire, umbrire datorată clădirii în sine și a altor fenomene 
dependente de climat. Acest efect este descris în următoarele paragrafe. 
 
Fluxul de căldură prin aporturi solare este obținut din: 
 

                                           
Ec. (3.20) 

 
unde, 
         , factorul de umbrire  pentru obstacole exterioare (-); 

      , aria efectivă de colectare a elementului k (-); 
      , radiația solară incidentă pe metru pătrat de arie colectată k (W/m2); 
    , factorul de formă între elementul clădirii k și bolta cerească (-); 
    , fluxul de căldură suplimentar datorat radiației termice de la element k 
(W/m2) până la bolta cerească. 

 

Factorul de umbrire pentru obstacole exterioare,         , este neglijat în această 
versiune a programului AMECO. Aria efectivă de colectare solară a elementelor de 
geam este calculată prin: 

 

                            

Ec. (3.21) 
 
unde, 
       , factorul de umbrire pentru dispozitive de umbrire mobile (-); 

   , transmitanța totală a energiei solare pentru partea transparentă a 
elementului (-); 

  , fracțiunea de arie a ramei ferestrei (-); 
    , aria generală proiectată a ferestrei (m2). 

 

Este posibil să luăm în calcul efectul pozitiv (din timpul sezonului rece, de 
exemplu) al dispozitivelor de umbrire aplicate ferestrelor. Pentru aceasta este 
necesară determinarea factorului de umbrire pentru dispozitivele de umbrire prin, 

 

       
(          )                    

   
 

Ec. (3.22) 
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unde, 
      , transmitanța totală a energiei solare pentru fereastra cu jaluzele 

activate; 

        , fracțiunea de timp ponderată cu dispozitivul de umbrire în uz. 
 
Valorile adoptate ale transmitanței energiei solare pentru fereastra cu dispozitiv de 
umbrire activat,       , sunt prezentate în  
 
Tabelul 3.14 și au fost obținute din RCCTE (2006).  
 
 
Tabelul 3.14: Transmitanța energiei solare pentru fereastra cu dispozitiv de umbrire activat,        

 

Culoarea dispozitivului de 
umbrire 

Tipul dispozitivului de umbrire Deschis Intermediar Închis 
Oblon rulant din aluminiu de exterior (fără izolație) 0.03 0.05 0.06 
Sistem de umbrire exterior opac din lemn (fără 
izolație) 0.04 0.05 0.07 
Oblon rulant din lemn de exterior (fără izolație) 0.04 0.07 0.09 
Oblon rulant din plastic de exterior (fără izolație) 0.04 0.07 0.09 
Jaluzele venețiene din lemn de exterior 0.08 0.08 0.08 
Jaluzele venețiene din metal de exterior 0.09 0.09 0.09 
Jaluzele rulante opace de exterior  0.04 0.06 0.08 
Jaluzele rulante transparente de exterior  0.16 0.18 0.2 
Oblon de interior 0.47 0.59 0.69 
Draperii interioare opace  0.37 0.46 0.55 
Draperii interioare transparente  0.39 0.48 0.58 
Sistem de umbrire interior opac din lemn 0.35 0.46 0.58 
Obloane rulante din plastic cu umplutură din 
spumă  0.04 0.07 0.09 
Obloane din lemn, 25 mm până la 30 mm grosime 0.04 0.05 0.07 

 

Fracțiunea de timp ponderată cu dispozitiv de umbrire antisolară activat,         , 
este calculată pentru fiecare orientare și este bazată pe valori orare ale radiației 
solare (determinate cu ajutorul programului EnergyPlus, care se bazează pe 
modelul Perez pentru realizarea calculelor solare). Aceasta este fracțiunea de timp 
în care radiația solară este superioară punctului de referință într-o orientare dată.  

În cazul unei ferestre fără geam de difuzie și fără dispozitiv de umbrire, 
transmitanța totală a energiei solare,    , este calculată conform: 

             

Ec. (3.23) 
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dispozitivelor de umbrire, umbrire datorată clădirii în sine și a altor fenomene 
dependente de climat. Acest efect este descris în următoarele paragrafe.

Fluxul de căldură prin aporturi solare este obținut din:

                                        

Ec. (3.20)

unde,
        , factorul de umbrire pentru obstacole exterioare (-);
      , aria efectivă de colectare a elementului k (-);
      , radiația solară incidentă pe metru pătrat de arie colectată k (W/m2);
    , factorul de formă între elementul clădirii k și bolta cerească (-);

   , fluxul de căldură suplimentar datorat radiației termice de la element k 
(W/m2) până la bolta cerească.

Factorul de umbrire pentru obstacole exterioare,         , este neglijat în această
versiune a programului AMECO. Aria efectivă de colectare solară a elementelor de
geam este calculată prin:

                           
Ec. (3.21)

unde,
      , factorul de umbrire pentru dispozitive de umbrire mobile (-);
   , transmitanța totală a energiei solare pentru partea transparentă a 

elementului (-);
  , fracțiunea de arie a ramei ferestrei (-);
    , aria generală proiectată a ferestrei (m2).

Este posibil să luăm în calcul efectul pozitiv (din timpul sezonului rece, de 
exemplu) al dispozitivelor de umbrire aplicate ferestrelor. Pentru aceasta este
necesară determinarea factorului de umbrire pentru dispozitivele de umbrire prin,

       
(          )                    

   
Ec. (3.22)
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unde, 
     , transmitanța totală a energiei solare pentru fereastra cu jaluzele 

activate; 

        , fracțiunea de timp ponderată cu dispozitivul de umbrire în uz. 

Valorile adoptate ale transmitanței energiei solare pentru fereastra cu dispozitiv de 
umbrire activat,       , sunt prezentate în  

Tabelul 3.14 și au fost obținute din RCCTE (2006). 

Tabelul 3.14: Transmitanța energiei solare pentru fereastra cu dispozitiv de umbrire activat,      

Culoarea dispozitivului de 
umbrire 

Tipul dispozitivului de umbrire Deschis Intermediar Închis 
Oblon rulant din aluminiu de exterior (fără izolație) 0.03 0.05 0.06 
Sistem de umbrire exterior opac din lemn (fără 
izolație) 0.04 0.05 0.07 
Oblon rulant din lemn de exterior (fără izolație) 0.04 0.07 0.09 
Oblon rulant din plastic de exterior (fără izolație) 0.04 0.07 0.09 
Jaluzele venețiene din lemn de exterior 0.08 0.08 0.08 
Jaluzele venețiene din metal de exterior 0.09 0.09 0.09 
Jaluzele rulante opace de exterior 0.04 0.06 0.08 
Jaluzele rulante transparente de exterior 0.16 0.18 0.2 
Oblon de interior 0.47 0.59 0.69 
Draperii interioare opace 0.37 0.46 0.55 
Draperii interioare transparente 0.39 0.48 0.58 
Sistem de umbrire interior opac din lemn 0.35 0.46 0.58 
Obloane rulante din plastic cu umplutură din 
spumă  0.04 0.07 0.09 
Obloane din lemn, 25 mm până la 30 mm grosime 0.04 0.05 0.07 

Fracțiunea de timp ponderată cu dispozitiv de umbrire antisolară activat,         , 
este calculată pentru fiecare orientare și este bazată pe valori orare ale radiației 
solare (determinate cu ajutorul programului EnergyPlus, care se bazează pe 
modelul Perez pentru realizarea calculelor solare). Aceasta este fracțiunea de timp 
în care radiația solară este superioară punctului de referință într-o orientare dată.  

În cazul unei ferestre fără geam de difuzie și fără dispozitiv de umbrire, 
transmitanța totală a energiei solare,    , este calculată conform: 

          
Ec. (3.23) 
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unde, 

   , factor de corecție pentru geam nedisipabile (-); 

     , transmitanța energiei solare pentru radiația perpendiculară pe geam 
sau SHGC (-). 

Cu toate acestea, dacă există dispozitive de umbrire aplicate pe fereastră, sau 
dacă geamul este cu difuzie, atunci este necesar calculul transmitanței solare 
medii, bazate pe suma a fracțiunilor directe și difuze ale radiațiilor solare. Acest 
parametru este calculat lunar prin Ec. (3.24). 

 

                (     )         

Ec. (3.24) 
 

     
∑           
 
∑        
 

 

Ec. (3.25) 
 

    
∑        
 
∑        
 

 

Ec. (3.26) 
unde, 

   , factor, dependent de poziția (orientarea, înclinarea) ferestrei, de climat 
și anotimp (-); 

       , transmitanța energiei solare pentru radiația solară în funcţie de 
poziţia soarelui pe cer (unghiul azimutului),      , reprezentativ pentru 
poziția (orientarea, înclinarea) ferestrei, climat și anotimp (-); 

       , transmitanța energiei solare pentru radiația solară izotropă difuză (-); 

      ,  media radiației solare directe pe oră i (W/m2); 

    ,  media totală a radiației solare directe pe oră i (W/m2); 

  ,  unghiul de incidență solară (˚); 

 ,  numărul de ore din lună. 

Radiația solară directă și totală și unghiul de incidență solară,       ,      și   , 
respectiv, au fost obținute cu ajutorul programului EnergyPlus, care se bazează pe 
modelul Perez pentru realizarea calculelor solare. 

Fracțiunea tâmplăriei raportată la fereastră,   , este calculată cu ajutorul 
standardului ISO 10077-1 (2006). Pot fi folosite valorile 0,2 sau 0,3, care dintre 
acestea dă valoarea de transmitanță maximă pentru fereastră. Valoarea standard 
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pentru climatele dominate de căldură, 0,3, a fost adoptată (ISO 13790, notă de 
clauză 11.4.5). 

Aria generală proiectată a ferestrei,     , include geamul și ramele, deoarece 
proprietățile termice ale ferestrei atribuite în program sunt ale întregului element 
(geamul și rama). Această metodologie este recomandată și de ISO 13789:2007 
în Anexa B. 

Aria efectivă de colectare solară a elementelor opace este calculată prin ecuația, 

 

                    
Ec. (3.27) 

 
unde, 

    , coeficient de absorbție adimensional pentru radiația elementului opac; 

   , coeficientul de rezistență la căldură a suprafeței exterioare a 
elementului opac, obținut din ISO 6946:2007 (m2.K/W); 

  , transmitanța termică a părții opace, calculată conform ISO 6946:2007 
(W/m2.K); 

  , aria proiectată (pe un plan paralel suprafeței) a elementului opac (m2); 

Coeficientul de absorbție adimensional pentru radiația solară depinde de culoarea 
suprafeței exterioare a elementului opac, așa cum este prezentat în următorul 
tabel (RCCTE, 2006). 

 
Tabel 3.15: Coeficientul de absorbție pentru radiația solară a elementului opac (RCCTE, 2006) 

Culoare S,c 
Deschisă 0.3 
Medie 0.5 
Închisă 0.8 

Radiația solară incidentă,       , este o valoare medie pentru intervalul de timp al 
lunii calculate. Desigur, aceasta depinde de climat, latitudine și poziție (orientare și 
înclinare). 

Factorul de formă dintre element și bolta cerească,     , este considerat a fi 1.0 și 
0.5 pentru elemente neumbrite orizontale și, respectiv verticale. 

Radiația termică la bolta cerească,     , este calculată în acumulări solare. Cu 
toate acestea, există un transfer de căldură prin radiație datorat diferenței de 
temperatură dintre suprafață și element (presupunând că acesta este egal cu 
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unde,

 , factor de corecție pentru geam nedisipabile (-);

     , transmitanța energiei solare pentru radiația perpendiculară pe geam
sau SHGC (-).

Cu toate acestea, dacă există dispozitive de umbrire aplicate pe fereastră, sau
dacă geamul este cu difuzie, atunci este necesar calculul transmitanței solare
medii, bazate pe suma a fracțiunilor directe și difuze ale radiațiilor solare. Acest
parametru este calculat lunar prin Ec. (3.24).

                (     )        
Ec. (3.24)

     
∑           
 
∑        
 

Ec. (3.25)

    
∑        
 
∑        
 

Ec. (3.26)
unde,

   , factor, dependent de poziția (orientarea, înclinarea) ferestrei, de climat
și anotimp (-);

       , transmitanța energiei solare pentru radiația solară în funcţie de 
poziţia soarelui pe cer (unghiul azimutului),      , reprezentativ pentru
poziția (orientarea, înclinarea) ferestrei, climat și anotimp (-);

       , transmitanța energiei solare pentru radiația solară izotropă difuză (-);

      ,  media radiației solare directe pe oră i (W/m2);

    ,  media totală a radiației solare directe pe oră i (W/m2);

  ,  unghiul de incidență solară (˚);

 ,  numărul de ore din lună.

Radiația solară directă și totală și unghiul de incidență solară,       ,     și   , 
respectiv, au fost obținute cu ajutorul programului EnergyPlus, care se bazează pe
modelul Perez pentru realizarea calculelor solare.

Fracțiunea tâmplăriei raportată la fereastră,  , este calculată cu ajutorul
standardului ISO 10077-1 (2006). Pot fi folosite valorile 0,2 sau 0,3, care dintre
acestea dă valoarea de transmitanță maximă pentru fereastră. Valoarea standard
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pentru climatele dominate de căldură, 0,3, a fost adoptată (ISO 13790, notă de 
clauză 11.4.5). 

Aria generală proiectată a ferestrei,     , include geamul și ramele, deoarece 
proprietățile termice ale ferestrei atribuite în program sunt ale întregului element 
(geamul și rama). Această metodologie este recomandată și de ISO 13789:2007 
în Anexa B. 

Aria efectivă de colectare solară a elementelor opace este calculată prin ecuația, 

                  
Ec. (3.27) 

unde, 

    , coeficient de absorbție adimensional pentru radiația elementului opac; 

   , coeficientul de rezistență la căldură a suprafeței exterioare a 
elementului opac, obținut din ISO 6946:2007 (m2.K/W); 

  , transmitanța termică a părții opace, calculată conform ISO 6946:2007 
(W/m2.K); 

 , aria proiectată (pe un plan paralel suprafeței) a elementului opac (m2); 

Coeficientul de absorbție adimensional pentru radiația solară depinde de culoarea 
suprafeței exterioare a elementului opac, așa cum este prezentat în următorul 
tabel (RCCTE, 2006). 

Tabel 3.15: Coeficientul de absorbție pentru radiația solară a elementului opac (RCCTE, 2006) 

Culoare S,c 
Deschisă 0.3 
Medie 0.5 
Închisă 0.8 

Radiația solară incidentă,       , este o valoare medie pentru intervalul de timp al 
lunii calculate. Desigur, aceasta depinde de climat, latitudine și poziție (orientare și 
înclinare). 

Factorul de formă dintre element și bolta cerească,     , este considerat a fi 1.0 și 
0.5 pentru elemente neumbrite orizontale și, respectiv verticale. 

Radiația termică la bolta cerească,     , este calculată în acumulări solare. Cu 
toate acestea, există un transfer de căldură prin radiație datorat diferenței de 
temperatură dintre suprafață și element (presupunând că acesta este egal cu 
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temperatura exterioară) și bolta cerească. Ec. (3.28) oferă modul de calcul pentru 
acest fenomen de transfer al căldurii, 

 

                       

Ec. (3.28) 
 
unde, 

  , coeficientul de transfer al căldurii radiative exterioare (W/m2.K); 

    , diferența medie dintre temperatura exterioară a aerului și temperatura 
aparentă a cerului (˚C). 

Standardul ISO 13790:2008 postulează că acest coeficient de transfer al căldurii 
radiative externe,    (W/m2.K), poate fi luat ca 5.ε (unde ε este emisivitatea 
materialului), care corespunde unei temperaturi medii de 10 ˚C a temperaturii 
suprafeței și boltei cerești.  

Conform ISO 13790 (clauza 11.4.6) diferența medie dintre temperatura exterioară 
a aerului și temperatura aparentă a bolții cerești,     , poate fi luată ca 9˚C în 
regiunile sub-polare, 13˚C la tropice și 11˚C în zonele intermediare. 

3.3.3.1.5 PARAMETRII DINAMICI 

Pentru modul de încălzire, factorul de acumulare prin utilizare,        , este dat de 
următoarele ecuații: 
 

Dacă      și     , atunci:              

         
Ec. (3.29) 

 

Dacă     , atunci:          
     

Ec. (3.30) 
 

Dacă     , atunci:         
  

 

Ec. (3.31) 
 
unde,  

               este raportul de bilanț al căldurii;  
               este un parametru adimensional;  
       este constanta temporală a zonei clădirii și ia în calcul inerția 

termică a clădirii și transferul de căldură prin transmisie și 
ventilație;  

     si     sunt parametri adimensionali, care iau valorile de 1 și 15, 
respectiv (valoarea din ISO 13790). 
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Factorul de utilizare lunară pentru modul de răcire este obținut prin una din 
următoarele formule: 
 

Dacă      și     , atunci:               

    
        

Ec. (3.32) 
 

Dacă     , atunci:          
     

Ec. (3.33) 
 

Dacă     , atunci:          

Ec. (3.34) 
 
Parametrii folosiți pentru obținerea factorilor de utilizare sunt similari celor pentru 
modul de încălzire, dar cu valorile corespondente modului de răcire (parametrii 
adimensionali      și      sunt de asemenea luați ca 1 și 15 în ISO 13790, 
respectiv). 
 
Masa internă a clădirii este introdusă în calcule prin constanta de timp a zonei 
clădirii,  , exprimată în ore. Această valoare este obținută prin: 

 

    
     (               )

 

Ec. (3.35) 
 
unde, 

  , căldura specifică internă a clădirii sau a zonei clădirii (J/K); 

       , coeficientul global de transfer de căldură obținut din Ec. (3.9); 

       , coeficientul global de transfer de căldură obținut din Ec. (3.15). 
 
Căldura specifică internă a clădirii,    (J/K), a fost calculată ca suma capacităților 
de căldură a tuturor elementelor de construcție în contact termic direct cu aerul 
interior al clădirii (ISO 13790), dată de: 
 

   ∑   
 

   

Ec. (3.36) 
unde, 

   căldura specifică internă pe suprafața elementului de construcție al 
clădirii   (J/K.m2); 

   este aria suprafeței elementului de construcție al clădirii   (m2). 
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temperatura exterioară) și bolta cerească. Ec. (3.28) oferă modul de calcul pentru
acest fenomen de transfer al căldurii,

                     
Ec. (3.28)

unde,

  , coeficientul de transfer al căldurii radiative exterioare (W/m2.K);

    , diferența medie dintre temperatura exterioară a aerului și temperatura 
aparentă a cerului (˚C).

Standardul ISO 13790:2008 postulează că acest coeficient de transfer al căldurii
radiative externe,   (W/m2.K), poate fi luat ca 5.ε (unde ε este emisivitatea
materialului), care corespunde unei temperaturi medii de 10 ˚C a temperaturii
suprafeței și boltei cerești. 

Conform ISO 13790 (clauza 11.4.6) diferența medie dintre temperatura exterioară
a aerului și temperatura aparentă a bolții cerești,     , poate fi luată ca 9˚C în
regiunile sub-polare, 13˚C la tropice și 11˚C în zonele intermediare.

3.3.3.1.5 PARAMETRII DINAMICI

Pentru modul de încălzire, factorul de acumulare prin utilizare,        , este dat de 
următoarele ecuații:

Dacă     și     , atunci:             

        

Ec. (3.29)

Dacă     , atunci:         
    

Ec. (3.30)

Dacă     , atunci:        
  

Ec. (3.31)

unde, 
              este raportul de bilanț al căldurii; 
              este un parametru adimensional;
      este constanta temporală a zonei clădirii și ia în calcul inerția

termică a clădirii și transferul de căldură prin transmisie și
ventilație; 

    si    sunt parametri adimensionali, care iau valorile de 1 și 15,
respectiv (valoarea din ISO 13790).
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Factorul de utilizare lunară pentru modul de răcire este obținut prin una din 
următoarele formule: 

Dacă     și    , atunci:              

    
       

Ec. (3.32) 

Dacă    , atunci:         
    

Ec. (3.33) 

Dacă    , atunci:         

Ec. (3.34) 

Parametrii folosiți pentru obținerea factorilor de utilizare sunt similari celor pentru 
modul de încălzire, dar cu valorile corespondente modului de răcire (parametrii 
adimensionali      și      sunt de asemenea luați ca 1 și 15 în ISO 13790, 
respectiv). 

Masa internă a clădirii este introdusă în calcule prin constanta de timp a zonei 
clădirii,  , exprimată în ore. Această valoare este obținută prin: 

    
     (               )

Ec. (3.35) 

unde, 

  , căldura specifică internă a clădirii sau a zonei clădirii (J/K); 

       , coeficientul global de transfer de căldură obținut din Ec. (3.9); 

       , coeficientul global de transfer de căldură obținut din Ec. (3.15). 

Căldura specifică internă a clădirii,    (J/K), a fost calculată ca suma capacităților 
de căldură a tuturor elementelor de construcție în contact termic direct cu aerul 
interior al clădirii (ISO 13790), dată de: 

   ∑   
 

  

Ec. (3.36) 
unde, 

   căldura specifică internă pe suprafața elementului de construcție al 
clădirii   (J/K.m2); 

   este aria suprafeței elementului de construcție al clădirii   (m2). 
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Căldura specifică internă pe suprafața elementului de construcție,   , a fost 
calculată pentru fiecare macro-componentă cu ajutorul standardului EN ISO 
13786:2007, Anexa A, care utilizează o metodă simplificată pentru această 
evaluare.  
Pentru a determina rapid căldura specifică internă a clădirii, ISO 13790 oferă valori 
standard pe metru pătrat al unei categorii de clădiri date. Aceste valori sunt 
prezentate în Tabel 3.16 pentru metoda lunară și de anotimp. 
 

Tabel 3.16 – Valori standard pentru căldura specifică internă (ISO 13790, 2008) 

Categoria 
   

[J/K] 

Foarte ușoară 80000.   

Ușoară 110000.    

Medie 165000.    

Grea 260000.    

Foarte grea 370000.    

fA  - Aria planșeului 

 
Durata lunilor de încălzire și răcire  

Pentru a face o estimare a lunilor cu necesar de răcire sau încălzire, ISO 13790 
oferă două metode bazate pe raportul bilanțului de căldură și parametri 
adimensional,    și   . Chiar dacă standardul menționat propune două metode, 
numai cea detaliată este abordată și prezentată în acest document (clauza 7.4.1.1 
– metoda b), deoarece aceasta poate fi implementată în program. 

Modul de încălzire: 

Estimarea fracțiunii de lună pentru care este nevoie de energie pentru încălzirea 
spațiului începe cu calculul unui raport ideal de bilanț al căldurii,       , care 
corespunde unui factor ideal de acumulare prin utilizare,      . Ultimul ia o valoare 
care anulează necesarul energetic pentru încălzirea spațiului. Acest raționament 
este adoptat de la o clădire ideală cu inerție termică infinită, unde            și, 
astfel,          . Deoarece o clădire reală are inerție termică finită, nu toate 
acumulările de căldură sunt efective în încălzirea spațiului și contribuie la ridicarea 
temperaturii interioare până la temperaturi de confort (datorate supraîncălzirii). 
Astfel, factorul de acumulare prin utilizare este mai mic și este necesar să existe 
mai multe acumulări pentru a echilibra ecuația de echilibru a căldurii și pentru a 
anula necesarul energetic. Acest raționament nu este valabil în cazul transferului 
de căldură (dacă raportul bilanțului de căldură este mai mic decât 1, înseamnă că 
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transferul de căldură este mai mare decât acumulările de căldură; deoarece 
factorul de utilizare a căldurii nu poate lua o valoare mai mare decât 1, nu este 
posibilă anularea necesarului energetic, și nu este posibil să se determine un 
raport optim de bilanț al căldurii mai mic decât 1.0). Acest raționament este 
explicată grafic în Fig. 3.11. 

 

Fig. 3.11: Parametrii relevanți pentru determinarea fracțiunii de lună cu necesar energetic de răcire 
sau încălzire (ISO 13790) 

Raportul optim de bilanț al căldurii este calculat cu: 

 

       
      

  
 

Ec. (3.37) 
 

Pentru calculul fracțiunii de lună cu necesar de energie pentru încălzire, este 
necesar să determinăm    la începutul și la sfârșitul lunii. Media    pentru 
începutul lunilor este obținută din media lui    din luna analizată și luna anterioară. 
Media    la sfârșitul lunii este obținut din media lui    din luna analizată și luna 
următoare. Mai mult, doi ―noi‖ parametri sunt necesari:      și     . Primul este 
obținut ca minimul dintre cei doi    calculați prin procesele precedente, iar      
corespunde maximului. Acești parametri (     și     ) sunt raporturile de bilanț de 
căldură la începutul și, respectiv, la sfârșitul lunii și sunt calculați după cum 
urmează:  
 

Dacă            , atunci      

Ec. (3.38) 
 

Dacă            , atunci      

Ec. (3.39) 

 Curba ideală (inerție mare)  

 Inerția termică reală  
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Căldura specifică internă pe suprafața elementului de construcție,  , a fost
calculată pentru fiecare macro-componentă cu ajutorul standardului EN ISO
13786:2007, Anexa A, care utilizează o metodă simplificată pentru această
evaluare. 
Pentru a determina rapid căldura specifică internă a clădirii, ISO 13790 oferă valori
standard pe metru pătrat al unei categorii de clădiri date. Aceste valori sunt
prezentate în Tabel 3.16 pentru metoda lunară și de anotimp.

Tabel 3.16 – Valori standard pentru căldura specifică internă (ISO 13790, 2008)

Categoria
  

[J/K]

Foarte ușoară 80000.  

Ușoară 110000.   

Medie 165000.   

Grea 260000.   

Foarte grea 370000.   

fA - Aria planșeului

Durata lunilor de încălzire și răcire

Pentru a face o estimare a lunilor cu necesar de răcire sau încălzire, ISO 13790
oferă două metode bazate pe raportul bilanțului de căldură și parametri 
adimensional,   și   . Chiar dacă standardul menționat propune două metode,
numai cea detaliată este abordată și prezentată în acest document (clauza 7.4.1.1
– metoda b), deoarece aceasta poate fi implementată în program.

Modul de încălzire:

Estimarea fracțiunii de lună pentru care este nevoie de energie pentru încălzirea
spațiului începe cu calculul unui raport ideal de bilanț al căldurii,       , care
corespunde unui factor ideal de acumulare prin utilizare,      . Ultimul ia o valoare
care anulează necesarul energetic pentru încălzirea spațiului. Acest raționament
este adoptat de la o clădire ideală cu inerție termică infinită, unde           și, 
astfel,          . Deoarece o clădire reală are inerție termică finită, nu toate
acumulările de căldură sunt efective în încălzirea spațiului și contribuie la ridicarea
temperaturii interioare până la temperaturi de confort (datorate supraîncălzirii).
Astfel, factorul de acumulare prin utilizare este mai mic și este necesar să existe
mai multe acumulări pentru a echilibra ecuația de echilibru a căldurii și pentru a
anula necesarul energetic. Acest raționament nu este valabil în cazul transferului 
de căldură (dacă raportul bilanțului de căldură este mai mic decât 1, înseamnă că
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transferul de căldură este mai mare decât acumulările de căldură; deoarece 
factorul de utilizare a căldurii nu poate lua o valoare mai mare decât 1, nu este 
posibilă anularea necesarului energetic, și nu este posibil să se determine un 
raport optim de bilanț al căldurii mai mic decât 1.0). Acest raționament este 
explicată grafic în Fig. 3.11. 

Fig. 3.11: Parametrii relevanți pentru determinarea fracțiunii de lună cu necesar energetic de răcire 
sau încălzire (ISO 13790) 

Raportul optim de bilanț al căldurii este calculat cu: 

      
      

  
Ec. (3.37) 

Pentru calculul fracțiunii de lună cu necesar de energie pentru încălzire, este 
necesar să determinăm    la începutul și la sfârșitul lunii. Media    pentru 
începutul lunilor este obținută din media lui    din luna analizată și luna anterioară. 
Media    la sfârșitul lunii este obținut din media lui    din luna analizată și luna 
următoare. Mai mult, doi ―noi‖ parametri sunt necesari:      și     . Primul este 
obținut ca minimul dintre cei doi    calculați prin procesele precedente, iar     
corespunde maximului. Acești parametri (     și     ) sunt raporturile de bilanț de 
căldură la începutul și, respectiv, la sfârșitul lunii și sunt calculați după cum 
urmează:  

Dacă          , atunci      

Ec. (3.38) 

Dacă          , atunci      

Ec. (3.39) 

 Curba ideală (inerție mare)  

 Inerția termică reală  
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Ecuația (3.39) arată că dacă raportul cel mai scăzut al bilanțului de căldură al 
extremelor lunii este mai mare decât optimul, atunci, în acea lună nu va fi nevoie 
de încălzirea spațiului. Cu toate acestea, dacă niciuna dintre aceste condiții nu 
sunt îndeplinite, se aplică următoarele formule: 

Dacă      , atunci                  
       

Ec. (3.40) 

Dacă      , atunci                    
       

Ec. (3.41) 

Aceste ecuații urmăresc același raționament ca și ecuațiile (3.38) și (3.39), cu 
diferența că  ecuațiile (3.40) și (3.41)    se referă la o valoare medie lunară și nu 
la o valoare de la extremele lunii.  
Durata sezonului de încălzire poate fi  determinată și ca suma de    calculați 
pentru fiecare lună, adică: 

  ∑    

  

   
Ec. (3.42) 

Modul de răcire: 

Raționamentul făcut în cazul modului de încălzire poate fi aplicat și în cazul 
modului de răcire. Astfel, nici o altă explicație suplimentară nu va fi menționată 
aici. Calculul fracțiunii de lună cu necesar de energie pentru răcire este efectuat 
folosind inversul raportului bilanțului de căldură optim, (   ⁄ )

   
.Acest parametru 

este calculat cu: 

(   ⁄ )
   

       
  ⁄

Ec. (3.43) 

Apoi, parametrii de limită, (   ⁄ )
 
 and (   ⁄ )

 
 sunt obținuți prin ecuațiile (3.44) și 

(3.45): 

Dacă (   ⁄ )
 

 (   ⁄ )
   

, atunci      

Ec. (3.44) 

Dacă (   ⁄ )
 

 (   ⁄ )
   

, atunci      

Document cadru

67

Ec. (3.45)

Cât privește modul de încălzire, dacă niciuna din aceste condiții nu se verifică,
atunci:

Dacă (  ⁄ )  (  ⁄ )
   

, atunci        
(   ⁄ )

   
 (   ⁄ )

 
(   ⁄ ) (   ⁄ )

 
Ec. (3.46)

Dacă (  ⁄ )  (  ⁄ )
   

, atunci            
(   ⁄ )

   
 (   ⁄ )

(   ⁄ )
 
  (   ⁄ )

Ec. (3.47)

Sezonul de răcire poate fi de asemenea calculat prin însumarea tuturor   ale
fiecărei luni,așa cum este prezentat în Ecuația (3.48):

   ∑     
  

   
Ec. (3.48)

Necesarul de energie pentru sistemele de operare intermitente
Când sistemele HVAC (încălzire – ventilare - aer condiţionat) operează pe baza
unui orar (adică în mod intermitent), ISO 13790 (2008) oferă metode pentru 
determinarea nevoilor de energie redusă, bazate pe calculele pentru modul
continuu, așa cum a fost prezentat anterior în Ec. (3.6) și Ec. (3.7). Calculul 
presupune reducerea necesarului energetic de încălzire și răcire,      și      , 
printr-un factor de reducție adimensional pentru răcire și încălzire intermitentă,
      și       . Fracțiunile de lună cu necesar de energie în modul de încălzire și
răcire,     și    , sunt de asemenea aplicate. Astfel, 

                                       

Ec. (3.49)

                                       

Ec. (3.50)

Constanta de timp a clădirii,  , și raporturile de bilanț al căldurii,  și  , 
influențează factorul de reducție al necesarului energetic datorită operării
intermitente a sistemelor HVAC, așa cum se observă în următoarele ecuații:

               
    
    (       ) , with                Ec. (3.45) 
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Ecuația (3.39) arată că dacă raportul cel mai scăzut al bilanțului de căldură al
extremelor lunii este mai mare decât optimul, atunci, în acea lună nu va fi nevoie
de încălzirea spațiului. Cu toate acestea, dacă niciuna dintre aceste condiții nu
sunt îndeplinite, se aplică următoarele formule:

Dacă      , atunci                  
       

Ec. (3.40)

Dacă      , atunci                    
       

Ec. (3.41)

Aceste ecuații urmăresc același raționament ca și ecuațiile (3.38) și (3.39), cu
diferența că ecuațiile (3.40) și (3.41) se referă la o valoare medie lunară și nu
la o valoare de la extremele lunii. 
Durata sezonului de încălzire poate fi determinată și ca suma de  calculați
pentru fiecare lună, adică:

  ∑    

  

   
Ec. (3.42)

Modul de răcire:

Raționamentul făcut în cazul modului de încălzire poate fi aplicat și în cazul
modului de răcire. Astfel, nici o altă explicație suplimentară nu va fi menționată
aici. Calculul fracțiunii de lună cu necesar de energie pentru răcire este efectuat
folosind inversul raportului bilanțului de căldură optim, (  ⁄ )

   
.Acest parametru

este calculat cu:

(  ⁄ )
   

         ⁄

Ec. (3.43)

Apoi, parametrii de limită, (  ⁄ )
 

and (  ⁄ )
 

sunt obținuți prin ecuațiile (3.44) și 

(3.45):

Dacă (  ⁄ )
 
 (  ⁄ )

   
, atunci     

Ec. (3.44)

Dacă (  ⁄ )
 
 (  ⁄ )

   
, atunci     
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Cât privește modul de încălzire, dacă niciuna din aceste condiții nu se verifică, 

atunci:  

Dacă (   ⁄ )  (   ⁄ )
   

, atunci        
(   ⁄ )

   
 (   ⁄ )

 
(   ⁄ ) (   ⁄ )

 
Ec. (3.46) 

Dacă (   ⁄ )  (   ⁄ )
   

, atunci            
(   ⁄ )

   
 (   ⁄ )

(   ⁄ )
 
  (   ⁄ )

Ec. (3.47) 

Sezonul de răcire poate fi de asemenea calculat prin însumarea tuturor    ale 
fiecărei luni,așa cum este prezentat în Ecuația (3.48): 

   ∑     
  

   
Ec. (3.48) 

Necesarul de energie pentru sistemele de operare intermitente  
Când sistemele HVAC (încălzire – ventilare - aer condiţionat) operează pe baza 
unui orar (adică în mod intermitent), ISO 13790 (2008) oferă metode pentru 
determinarea nevoilor de energie redusă, bazate pe calculele pentru modul 
continuu, așa cum a fost prezentat anterior în Ec. (3.6) și Ec. (3.7). Calculul 
presupune reducerea necesarului energetic de încălzire și răcire,       și      , 
printr-un factor de reducție adimensional pentru răcire și încălzire intermitentă, 
       și       . Fracțiunile de lună cu necesar de energie în modul de încălzire și 
răcire,      și    , sunt de asemenea aplicate. Astfel, 

                                       

Ec. (3.49) 

                                       

Ec. (3.50) 

Constanta de timp a clădirii,  , și raporturile de bilanț al căldurii,    și   , 
influențează factorul de reducție al necesarului energetic datorită operării 
intermitente a sistemelor HVAC, așa cum se observă în următoarele ecuații: 

               
    
     (       ) , with                  

Ec. (3.51) 
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    (       ) , with                 

Ec. (3.52) 

unde, 
      este un parametru fix, luat ca 3 (atât pentru modul de încălzire cât și 

pentru cel de răcire);  
      este fracțiunea numărului de ore în care sistemele operează;  
     , reprezintă fracțiunea numărului de zile din săptămână, cu sistemele 

activate. 

3.3.3.2 Necesarul de energie pentru producția de apă caldă menajeră 

Energia necesară pentru producerea apei calde menajere, în        , este 
calculată conform EN 15316-3-1 (2007). Ea este influențată de tipul clădirii, 
suprafața etajului și diferența de temperatură dintre apa care intră si cea care este 
dorită la ieșire, conform relației: 

                     (         ) 
Ec. (3.53) 

unde, 
     este necesarul lunar de volum de apă caldă menajeră, așa cum este 

prescris în EN 15316-3-1 (2007);  
     este temperatura apei calde menajere la punctul de curgere [˚C]; 
    , temperatura apei la intrarea în sistem [˚C]. 

Pentru o singură locuință, volumul zilnic necesar de apă caldă menajeră este 
bazat pe suprafața etajului și calculat (în m3/zi) după cum urmează, 

      
     

Ec. (3.54) 
unde, 

 , necesarul unitar bazat pe litri de apă la 60˚C/zi; 

  , numărul de unități luate în calcul. 

Volumul lunar de apă caldă menajeră necesar,     , poate fi obținut prin 
multiplicarea valorii zilnice,   , cu numărul de zile ale lunii. 

Parametrii,   și   , depind de tipul și destinația clădirii și pot fi calculați în funcție 
de aria locuită, după cum urmează,  
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Dacă      , apoi        (  )    
  

Ec. (3.55)

Dacă         , apoi    
Ec. (3.56)

3.3.3.3 Consumul energetic

Necesarul energetic calculat nu ia în calcul eficiența sistemelor instalate în clădire
pentru climatizarea spațiului interior și pentru producerea apei calde menajere. 
Algoritmul consideră că sistemele clădirii au eficiențe diferite, deoarece sunt rare
situațiile în care, de exemplu, sistemele de răcire și de încălzire, sunt similare. 
Astfel, fiecare necesitate energetică (răcirea spațiului, încălzirea spațiului,
producția de apă caldă menajeră) este afectată de eficiența echipamentului
respectiv. Formula generală pentru calculul consumului energetic care este
aplicată pentru fiecare tip de necesitate energetică este: 

      
   
    

Ec. (3.57)
unde,

   , necesar energetic;

    , eficiența sistemului.

Valorile standard adoptate pentru eficiența energetică a sistemului și pentru tipul
de energie consumată sunt prezentate în tabelele de mai jos. Majoritatea acestor
valori au fost obținute din RCCTE (2006).

Tabel 3.17: Eficiența sistemului de încălzire a spațiului și energia folosită 

Sistem de încălzire       , Tip de energie
Rezistență electrică 1 Electricitate
Încălzitor pe bază de gaz 0.87 Gaz
Încălzitor pe bază de
carburant lichid 

0.8 Carburant lichid

Încălzitor pe bază de 
carburant solid 

0.6 Carburant solid 

Aer condiționat (Încălzire) 4 Electricitate
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Ec. (3.51)

               
    
     (        ) , with                 

Ec. (3.52)

unde,
     este un parametru fix, luat ca 3 (atât pentru modul de încălzire cât și

pentru cel de răcire); 
     este fracțiunea numărului de ore în care sistemele operează; 
      , reprezintă fracțiunea numărului de zile din săptămână, cu sistemele

activate.

3.3.3.2 Necesarul de energie pentru producția de apă caldă menajeră 

Energia necesară pentru producerea apei calde menajere, în        , este
calculată conform EN 15316-3-1 (2007). Ea este influențată de tipul clădirii,
suprafața etajului și diferența de temperatură dintre apa care intră si cea care este
dorită la ieșire, conform relației:

                     (         )
Ec. (3.53)

unde,
    este necesarul lunar de volum de apă caldă menajeră, așa cum este

prescris în EN 15316-3-1 (2007);
    este temperatura apei calde menajere la punctul de curgere [˚C];
    , temperatura apei la intrarea în sistem [˚C].

Pentru o singură locuință, volumul zilnic necesar de apă caldă menajeră este
bazat pe suprafața etajului și calculat (în m3/zi) după cum urmează,

      
    

Ec. (3.54)
unde,

, necesarul unitar bazat pe litri de apă la 60˚C/zi;

  , numărul de unități luate în calcul. 

Volumul lunar de apă caldă menajeră necesar,     , poate fi obținut prin 
multiplicarea valorii zilnice,   , cu numărul de zile ale lunii.

Parametrii, și   , depind de tipul și destinația clădirii și pot fi calculați în funcție
de aria locuită, după cum urmează,
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Dacă      , apoi        (  )    
  

Ec. (3.55) 

Dacă         , apoi     

Ec. (3.56) 

3.3.3.3 Consumul energetic 

Necesarul energetic calculat nu ia în calcul eficiența sistemelor instalate în clădire 
pentru climatizarea spațiului interior și pentru producerea apei calde menajere. 
Algoritmul consideră că sistemele clădirii au eficiențe diferite, deoarece sunt rare 
situațiile în care, de exemplu, sistemele de răcire și de încălzire, sunt similare. 
Astfel, fiecare necesitate energetică (răcirea spațiului, încălzirea spațiului, 
producția de apă caldă menajeră) este afectată de eficiența echipamentului 
respectiv. Formula generală pentru calculul consumului energetic care este 
aplicată pentru fiecare tip de necesitate energetică este:  

      
   
    

Ec. (3.57) 
unde, 

   , necesar energetic; 

    , eficiența sistemului. 

Valorile standard adoptate pentru eficiența energetică a sistemului și pentru tipul 
de energie consumată sunt prezentate în tabelele de mai jos. Majoritatea acestor 
valori au fost obținute din RCCTE (2006). 

Tabel 3.17: Eficiența sistemului de încălzire a spațiului și energia folosită 

Sistem de încălzire       , Tip de energie 
Rezistență electrică 1 Electricitate 
Încălzitor pe bază de gaz 0.87 Gaz 
Încălzitor pe bază de 
carburant lichid  

0.8 Carburant lichid 

Încălzitor pe bază de 
carburant solid  

0.6 Carburant solid 

Aer condiționat (Încălzire) 4 Electricitate 
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Tabel 3.18: Eficiența sistemului de răcire a spațiului și energia folosită 

Sistem de răcire     Tip de energie 
Aer condiționat (Răcire) 3 Electricitate 
Mașină de refrigerare (ciclu 
de compresie) 

3 Electricitate 

Mașină de refrigerare (ciclu 
de absorbție) 

0.8 Electricitate 

Table 3.19: Eficiența sistemului ACM și energia folosită 

Sistem de încălzire        Tip de energie 
Boiler electric 0.9 Electrică 
Boiler pe gaz 0.6 Gaz 
Încălzitor independent prin 
condensare  

0.72 Gaz 

Încălzitor independent 0.4 Gaz 

Consumul total de energie în clădire este determinat prin însumarea tuturor 
energiilor utilizate:  

          
     
      

      
      

        
        

Ec. (3.58) 

Energia primară este calculată prin multiplicarea factorului de conversie,    , 
[kgoe/kWh] cu consumul de energie: 

                                                       

Ec. (3.59) 

Factorul de conversie din consumul de energie (sau utilizare) la energia primară 
depinde de tipul de combustibil (sau tipul de energie) pentru fiecare sistem. 
Valorile standard au fost obținute din RCCTE (2006) și sunt prezentate în Tabel 
3.20. 

Tabel 3.20: Factor de conversie de la utilizarea energiei la energia primară (RCCTE, 2006) 

Tip energie     [kgoe/kWh] 
Electricitate 0.29 
Gaz, carburant lichid 
sau solid  0.086 
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3.3.3.4 Inerția termică

În ceea ce privește inerția termică, pentru căldura specifică interioară a clădirii, 
calculele au fost realizate așa cum este sugerat în ISO 13790 și prezentat anterior
în ecuația (3.36). Căldura specifică interioară pe arie de macro-componentă a fost
calculată conform prescripțiilor din anexa A a EN ISO 13786 (2007). Aceasta
reprezintă o procedură simplificată bazată pe adâncimea de penetrare a valului de
căldură, calculată pentru materialele adiacente suprafeței interioare, care este
adecvată acestor tipuri de calcule. În metoda prescrisă, este luată în calcul căldura
specifică a straturilor pereților, până la o grosime maximă de 100 mm (măsurând
de la suprafața interioară).

3.3.3.5 Punți termice 

Efectul punților termice repetate (ex. datorate stâlpișorilor din oțel, conform Fig. 
3.12) din cadrul elementelor de construcție (ex. pereți și planșee) este luat în
considerare în calculul transmitanței termice (valoarea U). Efectul liniar și punctual
al punților termice este neglijat. Această valoare U este inclusă în baza de date a
programului pentru fiecare macro-componentă.

Neglijând punțile termice 
U = 0.162 W/(m2K)

Cu punte termică la cadrul din oțel
U = 0.227 W/(m2K)

Fig. 3.12: Efectul punților termice pentru valorile transmitanței termice la un cadru din elemente
ușoare din oțel pentru un perete exterior
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Tabel 3.18: Eficiența sistemului de răcire a spațiului și energia folosită

Sistem de răcire     Tip de energie
Aer condiționat (Răcire) 3 Electricitate
Mașină de refrigerare (ciclu
de compresie)

3 Electricitate

Mașină de refrigerare (ciclu
de absorbție)

0.8 Electricitate

Table 3.19: Eficiența sistemului ACM și energia folosită

Sistem de încălzire        Tip de energie
Boiler electric 0.9 Electrică
Boiler pe gaz 0.6 Gaz
Încălzitor independent prin 
condensare 

0.72 Gaz

Încălzitor independent 0.4 Gaz

Consumul total de energie în clădire este determinat prin însumarea tuturor
energiilor utilizate: 

          
     
      

      
      

        
        

Ec. (3.58)

Energia primară este calculată prin multiplicarea factorului de conversie,    , 
[kgoe/kWh] cu consumul de energie:

                                                       

Ec. (3.59)

Factorul de conversie din consumul de energie (sau utilizare) la energia primară
depinde de tipul de combustibil (sau tipul de energie) pentru fiecare sistem.
Valorile standard au fost obținute din RCCTE (2006) și sunt prezentate în Tabel
3.20. 

Tabel 3.20: Factor de conversie de la utilizarea energiei la energia primară (RCCTE, 2006)

Tip energie     [kgoe/kWh]

Electricitate 0.29
Gaz, carburant lichid 
sau solid 0.086
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3.3.3.4 Inerția termică 

În ceea ce privește inerția termică, pentru căldura specifică interioară a clădirii,   
calculele au fost realizate așa cum este sugerat în ISO 13790 și prezentat anterior 
în ecuația (3.36). Căldura specifică interioară pe arie de macro-componentă a fost 
calculată conform prescripțiilor din anexa A a EN ISO 13786 (2007). Aceasta 
reprezintă o procedură simplificată bazată pe adâncimea de penetrare a valului de 
căldură, calculată pentru materialele adiacente suprafeței interioare, care este 
adecvată acestor tipuri de calcule. În metoda prescrisă, este luată în calcul căldura 
specifică a straturilor pereților, până la o grosime maximă de 100 mm (măsurând 
de la suprafața interioară). 

3.3.3.5 Punți termice 

Efectul punților termice repetate (ex. datorate stâlpișorilor din oțel, conform Fig. 
3.12) din cadrul elementelor de construcție (ex. pereți și planșee) este luat în 
considerare în calculul transmitanței termice (valoarea U). Efectul liniar și punctual 
al punților termice este neglijat. Această valoare U este inclusă în baza de date a 
programului pentru fiecare macro-componentă. 

Neglijând punțile termice 
U = 0.162 W/(m2K) 

Cu punte termică la cadrul din oțel 
U = 0.227 W/(m2K) 

Fig. 3.12: Efectul punților termice pentru valorile transmitanței termice la un cadru din elemente 
ușoare din oțel pentru un perete exterior  
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Valorile U ale elementelor cu punți termice au fost determinate prin metoda 
prezentată în Secțiunea 6 a ISO 6946 (2007) și perfectată de Gorgolewski (2007), 
deoarece prima este aplicabilă numai dacă stratul de izolație nu este interconectat 
cadrelor metalice. Cea de-a doua metodă se referă la determinarea a două limite 
pentru rezistența termică a elementului de construcție și la factori de corecție care 
depind de dimensiunile stâlpișorilor și de distanțele dintre ei. O limită inferioară 
este calculată prin combinarea rezistențelor paralele ale straturilor, presupunând 
că toate planurile au aceeași temperatură. O limită superioară de rezistență 
termică este de asemenea calculată prin însumarea rezistențelor fiecărei căi de 
căldură. Când elementul nu dezvoltă punte termică, se aplică metoda straturilor 
omogene, care ia în calcul circuitul în serie al rezistențelor termice.  

3.3.4 Calibrarea algoritmului 
Pentru verificarea și îmbunătățirea preciziei algoritmului implementat pentru 
predicția energiei operaționale pentru încălzirea și răcirea spațiului unei clădiri, 
bazat pe metoda lunară cvasi-stabilă din ISO 13790, au fost realizate mai multe 
verificări și proceduri de calibrare.  
În primul rând este verificată precizia algoritmului lunar prin aplicarea acestuia în 
douăsprezece cazuri de testare prescrise în EN 15265 pentru un singur 
compartiment de birou. Deoarece clădirile reale sunt mai complexe, având mai 
mult de un singur compartiment, algoritmul este apoi calibrat pentru o clădire 
rezidențială multi-compartimentată, folosindu-se factorii de corecție aplicați celor 
patru componente principale de bilanț al căldurii și parametrii dinamici 
adimensionali.  
În final, în Secțiunea 4.2, algoritmul calibrat obținut este validat prin aplicarea sa 
pe un studiu de caz (clădire rezidențială de înălțime mică) și comparând rezultatele 
obținute cu cele obținute prin analiza dinamică avansată folosind DesignBuilder 
/EnergyPlus. 

3.3.4.1 Verificarea preciziei conform EN 15265 

Secțiunea prezintă câteva teste realizate pentru verificarea preciziei algoritmului 
lunar, folosind cele 12 cazuri (Tabel 3.21) prescrise în EN 15265 (2007) pentru un 
singur compartiment de birou (Fig. 3.13). Acest standard consideră o cameră de 
referință cu o fereastră orientată spre vest, iar analiza este efectuată pentru diferite 
condiții limită, variații ale acumulărilor interne și solare și două moduri de 
încălzire/răcire: continuu și intermitent. Pentru fiecare din cele douăsprezece 
cazuri testate, standardul oferă rezultate de referință pentru necesarul de energie 
pentru încălzire și răcire, pentru o locație specifică (Trappes, France), pentru care 
datele climatice sunt prescrise prin valori orare ale temperaturii aerului exterior și 
ale radiației solare.  
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Tabel 3.21: Cazuri testate prescrise în EN 15265 (2007) pentru validarea calculului necesităților 
energetice pentru încălzirea și răcirea spațiului folosind metode dinamice 

Informativ Normativ Normativ

Test 1 Caz de referință Test 5 = Test 1 + Intermitent
HVAC

(doar 8h00-
18h00 de
Luni până

Vineri)

Test 9 = Test 5 +

Acoperiș 
Extern 

Test 2 Inerție termică mai mare Test 6 = Test 2 + Test 10 = Test 6 +

Test 3 Fără acumulări interne Test 7 = Test 3 + Test 11 = Test 7 +

Test 4 Fără protecție solară Test 8 = Test 4 + Test 12 = Test 8 +

Fig. 3.13: Modelul pentru un singur compartiment de birou, conform EN 15265

Deoarece este important să se evalueze acuratețea termenilor care fac parte din 
bilanțul necesarului de căldură, iar aceștia nu sunt dați în standardul EN 15265,
cazurile testate au fost de asemenea calculate cu ajutorul programului informatic
de calcul dinamic avansat DesignBuilder, care folosește algoritmul de simulare
energetică al programului EnergyPlus. Camera testată a fost definită complet atât 
cu ajutorul programului dinamic indicat, cât și în algoritmul lunar, pentru generarea
estimărilor de necesar energetic. Fig. 3.14 ilustrează erorile obținute prin 
abordarea stării cvasi-statice prezentate lunar (cu referire la rezultatele simulării
dinamice oferite de algoritmul EnergyPlus) și calculate ca procentaj al necesarului
energetic anual total. Eroarea maximă lunară este mai mică de 12%, așa cum este
arătat în Fig. 3.14. Eroarea este mai mare în lunile de vară și iarnă pentru
modulele de răcire si, respectiv, încălzire. 
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Valorile U ale elementelor cu punți termice au fost determinate prin metoda 
prezentată în Secțiunea 6 a ISO 6946 (2007) și perfectată de Gorgolewski (2007),
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că toate planurile au aceeași temperatură. O limită superioară de rezistență
termică este de asemenea calculată prin însumarea rezistențelor fiecărei căi de
căldură. Când elementul nu dezvoltă punte termică, se aplică metoda straturilor
omogene, care ia în calcul circuitul în serie al rezistențelor termice. 

3.3.4 Calibrarea algoritmului
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bazat pe metoda lunară cvasi-stabilă din ISO 13790, au fost realizate mai multe
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În primul rând este verificată precizia algoritmului lunar prin aplicarea acestuia în
douăsprezece cazuri de testare prescrise în EN 15265 pentru un singur
compartiment de birou. Deoarece clădirile reale sunt mai complexe, având mai
mult de un singur compartiment, algoritmul este apoi calibrat pentru o clădire
rezidențială multi-compartimentată, folosindu-se factorii de corecție aplicați celor
patru componente principale de bilanț al căldurii și parametrii dinamici
adimensionali.
În final, în Secțiunea 4.2, algoritmul calibrat obținut este validat prin aplicarea sa
pe un studiu de caz (clădire rezidențială de înălțime mică) și comparând rezultatele
obținute cu cele obținute prin analiza dinamică avansată folosind DesignBuilder 
/EnergyPlus.

3.3.4.1 Verificarea preciziei conform EN 15265

Secțiunea prezintă câteva teste realizate pentru verificarea preciziei algoritmului
lunar, folosind cele 12 cazuri (Tabel 3.21) prescrise în EN 15265 (2007) pentru un
singur compartiment de birou (Fig. 3.13). Acest standard consideră o cameră de
referință cu o fereastră orientată spre vest, iar analiza este efectuată pentru diferite
condiții limită, variații ale acumulărilor interne și solare și două moduri de
încălzire/răcire: continuu și intermitent. Pentru fiecare din cele douăsprezece
cazuri testate, standardul oferă rezultate de referință pentru necesarul de energie
pentru încălzire și răcire, pentru o locație specifică (Trappes, France), pentru care
datele climatice sunt prescrise prin valori orare ale temperaturii aerului exterior și
ale radiației solare. 
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Tabel 3.21: Cazuri testate prescrise în EN 15265 (2007) pentru validarea calculului necesităților 
energetice pentru încălzirea și răcirea spațiului folosind metode dinamice  

Informativ Normativ Normativ 

Test 1 Caz de  referință Test 5 = Test 1 +  Intermitent
HVAC 

(doar 8h00-
18h00 de 
Luni până 

Vineri) 

Test 9   = Test 5 + 

Acoperiș 
Extern 

Test 2 Inerție termică mai mare Test 6 = Test 2 + Test 10 = Test 6 + 

Test 3 Fără acumulări interne  Test 7 = Test 3 + Test 11 = Test 7 + 

Test 4 Fără protecție solară Test 8 = Test 4 + Test 12 = Test 8 + 

Fig. 3.13: Modelul pentru un singur compartiment de birou, conform EN 15265 

Deoarece este important să se evalueze acuratețea termenilor care fac parte din 
bilanțul necesarului de căldură, iar aceștia nu sunt dați în standardul EN 15265, 
cazurile testate au fost de asemenea calculate cu ajutorul programului informatic 
de calcul dinamic avansat DesignBuilder, care folosește algoritmul de simulare 
energetică al programului EnergyPlus. Camera testată a fost definită complet atât 
cu ajutorul programului dinamic indicat, cât și în algoritmul lunar, pentru generarea 
estimărilor de necesar energetic. Fig. 3.14 ilustrează erorile obținute prin 
abordarea stării cvasi-statice prezentate lunar (cu referire la rezultatele simulării 
dinamice oferite de algoritmul EnergyPlus) și calculate ca procentaj al necesarului 
energetic anual total. Eroarea maximă lunară este mai mică de 12%, așa cum este 
arătat în Fig. 3.14. Eroarea este mai mare în lunile de vară și iarnă pentru 
modulele de răcire si, respectiv, încălzire.  
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a) Modul de încălzire

b) Modul de răcire

Fig. 3.14: Erori lunare ale algoritmului (metoda stării cvasi-statice lunare ) – rezultate de referință: 
EnergyPlus (metodă orară dinamică avansată )  

3.3.4.2 Factori de calibrare 

Abordarea stării cvasi-statice lunare include mai multe simplificări atunci când este 
comparată cu simulări dinamice avansate (bazată pe date orare). Mai mulți 
parametri contribuie direct la aceste diferențe:  

(i) factorii dinamici de utilizare lunară, , .H gn m  și , .C ls m , presupuși constanți și 

independenți de datele climatice și de programul de ocupare, pentru 
fiecare regiune climatică;  

(ii) diferiții termeni energetici, trQ , veQ , intQ  și solQ , calculați pentru 
temperaturi interioare constante, așa cum sunt definiți de punctele 
extreme pentru perioadele de încălzire și răcire.  

Datele climatice, programul de ocupare și planul clădirii influențează de 
asemenea, indirect, parametrii de mai sus.  
În consecință, în ciuda bunei aplicări a abordării stării cvasi-statice lunare cu privire 
la cazurile-test prescrise în EN 15265, performanța clădirilor reale cu planuri și 
condiții de operare complexe, situate în climate diferite, poate devia semnificativ 
de la rezultatele obținute cu această abordare simplificată. Acest fapt este 
recunoscut în ISO 13790, unde sunt menționate posibilele diferențe care variază 
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de la 50% până la 150%, oferind, astfel, o procedură pentru derivarea factorilor de
utilizare lunari (Anexa I la ISO 13790).
Pentru a minimiza această dispersie, au fost definiți noi factori de corecție , 
calibrați pentru îmbunătățirea estimării variațiilor termenilor energetici: (i) transferul
căldurii prin transmisie; (ii) transferul căldurii prin ventilație; (iii) acumulările interne 
de căldură; (iv) acumulările de căldură solară, așa cum este arătat în ecuațiile
(3.60) până la (3.62), 

                              (             )  
Ec. (3.60)

                                   (             )  
Ec. (3.61)

                           

Ec. (3.62)

unde,        este transferul corectat al căldurii prin transmisie;   este
coeficientul de corecție pentru transferul căldurii prin transmisie;         este
transferul corectat al căldurii prin ventilație;    este coeficientul de corecție pentru
transferul căldurii prin ventilație;     este coeficientul de corecție pentru
acumulările interne; și     este coeficientul de corecție pentru acumulările solare,
excluzând radiația termică până la bolta cerească. Se poate observa că factorii de 
corecție au fost calibrați pentru fiecare regiune climatică. În afară de factorii de
corecție menționați anterior pentru cele patru componente principale de transfer al
căldurii, parametrii adimensionali, 0Ha , 0H , 0Ca și 0C , au fost de asemenea 
calibrați pentru fiecare regiune climatică. 
Întrucât obiectivul algoritmului lunar este să prezică necesarul energetic al
clădirilor, în loc să se concentreze pe un singur compartiment al clădirii, așa cum
este prescris în EN 15265 (2007), toate calibrările au fost realizate cu un nou set
de cazuri de testare bazat pe caracteristicile tipice ale clădirii (apartament), așa
cum este ilustrat în Fig. 3.15.
Cazurile testate folosesc aceleași proprietăți termice ca și anvelopa cazurilor 
testate în cadrul EN 15265 (2007) (Tabel 3.22), dar cu condiții de margine diferite
(pereți și acoperiș non-adiabatici) și arie a planșeului mai mare (79.2 m2). Rata de
flux a aerului presupusă este 1.0 schimbare de aer pe ora (constantă).
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a) Modul de încălzire

b) Modul de răcire

Fig. 3.14: Erori lunare ale algoritmului (metoda stării cvasi-statice lunare ) – rezultate de referință: 
EnergyPlus (metodă orară dinamică avansată ) 
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comparată cu simulări dinamice avansate (bazată pe date orare). Mai mulți
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(i) factorii dinamici de utilizare lunară, , .H gn m și , .C ls m , presupuși constanți și

independenți de datele climatice și de programul de ocupare, pentru
fiecare regiune climatică; 

(ii) diferiții termeni energetici, trQ , veQ , intQ și solQ , calculați pentru
temperaturi interioare constante, așa cum sunt definiți de punctele
extreme pentru perioadele de încălzire și răcire. 
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asemenea, indirect, parametrii de mai sus.
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de la 50% până la 150%, oferind, astfel, o procedură pentru derivarea factorilor de 
utilizare lunari (Anexa I la ISO 13790). 
Pentru a minimiza această dispersie, au fost definiți noi factori de corecție , 
calibrați pentru îmbunătățirea estimării variațiilor termenilor energetici: (i) transferul 
căldurii prin transmisie; (ii) transferul căldurii prin ventilație; (iii) acumulările interne 
de căldură; (iv) acumulările de căldură solară, așa cum este arătat în ecuațiile 
(3.60) până la (3.62),  

                                    (             )   
Ec. (3.60) 

                                    (             )   
Ec. (3.61) 

                           

Ec. (3.62) 

unde,         este transferul corectat al căldurii prin transmisie;     este 
coeficientul de corecție pentru transferul căldurii prin transmisie;         este 
transferul corectat al căldurii prin ventilație;     este coeficientul de corecție pentru 
transferul căldurii prin ventilație;      este coeficientul de corecție pentru 
acumulările interne; și      este coeficientul de corecție pentru acumulările solare, 
excluzând radiația termică până la bolta cerească. Se poate observa că factorii de 
corecție au fost calibrați pentru fiecare regiune climatică. În afară de factorii de 
corecție menționați anterior pentru cele patru componente principale de transfer al 
căldurii, parametrii adimensionali, 0Ha , 0H , 0Ca  și 0C , au fost de asemenea 
calibrați pentru fiecare regiune climatică.  
Întrucât obiectivul algoritmului lunar este să prezică necesarul energetic al 
clădirilor, în loc să se concentreze pe un singur compartiment al clădirii, așa cum 
este prescris în EN 15265 (2007), toate calibrările au fost realizate cu un nou set 
de cazuri de testare bazat pe caracteristicile tipice ale clădirii (apartament), așa 
cum este ilustrat în Fig. 3.15. 
Cazurile testate folosesc aceleași proprietăți termice ca și anvelopa cazurilor 
testate în cadrul EN 15265 (2007) (Tabel 3.22), dar cu condiții de margine diferite 
(pereți și acoperiș non-adiabatici) și arie a planșeului mai mare (79.2 m2). Rata de 
flux a aerului presupusă este 1.0 schimbare de aer pe ora (constantă). 
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Fig. 3.15: Model al unei clădiri folosit în cazurile testate pentru calibrarea algoritmului lunar 

Tabel 3.22 – Proprietățile termice ale anvelopei, pentru cazurile de calibrare testate 

Element Valoarea U 
[W/m2.K] 

mκ
[J/m2.K] 

Perete exterior 0.493 81297 
Perete interior - 9146 

Acoperiș 0.243 6697 
Planșeu parter - 63380 

O modificare importantă în modelele de calibrare este legată de ocupare și de 
programul sistemelor de operare, întrucât tipurile de test din EN 15265 (2007) 
cuprind compartimente de birouri. Astfel, programele de ocupare și fluxurile de 
căldură respective au fost derivate din ISO 13790 (2008) pentru clădiri 
rezidențiale, așa cum a fost prezentat anterior în Tabel 3.13.  
Având în vedere importanța suprafețelor vitrate pentru acumulările solare și 
pierderile de căldură prin transmisie, au fost studiate raporturi de arie perete - 
podea diferite, așa cum este prezentat în Tabel 3.23. De asemenea, în procesul 
de calibrare au fost studiate scenarii cu și fără dispozitive de umbrire.  

Tabel 3.23 – Principalele variabile ale cazurilor testate folosite pentru calibrare 

Caz testat GFR 
[%] 

NGWR 
[%] 

SGWR 
[%] 

Dispozitive 
de umbrire 

T1 35 36 54 
ON 

T2 OFF 

T3 25 20 40 
ON 

T4 OFF 

T5 15 12 24 
ON 

T6 OFF 
GFR: raport suprafață vitrată-planșeu;  
NGWR: raport suprafață vitrată - perete orientate spre nord;  
SGWR: raport suprafață vitrată - perete orientate spre sud. 
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Toate tipurile de test au fost rulate în cinci regiuni climatice diferite: (i) Csa; (ii) 
Csb; (iii) Cfb; (iv) Dfb; și(v) Dfc. Factorii de corecție au fost derivați prin
minimizarea erorii pentru fiecare sub-set de cazuri testate pentru fiecare regiune
climatică, care în unele situații a ajuns și la 500 de cazuri. Fig. 3.16 ilustrează
îmbunătățirile acurateței, cu și fără factorii de corecție pentru zona climatică Dfb,
prezentând îmbunătățiri medii de la 43% eroare absolută până la mai puțin de 2%.

Fig. 3.16: Îmbunătățirea acurateței metodei lunare ISO 13790 pentru climatul Dfb: energia totală 
anuală pentru încălzirea și răcirea spațiului

Fig. 3.17 prezintă îmbunătățirile pentru cele cinci regiuni climatice abordate. Este
interesant de observat că, fără corecții, precizia metodei este mai scăzută pentru
climate mai reci, cea mai mare eroare având loc pentru regiunea climatică Dfc și
cea mai mică pentru regiunea climatică Csb. Metoda lunară a prezentat acuratețe
mai scăzută în estimarea nevoilor energetice pentru cele mai reci luni, întrucât 
comparațiile cu metoda dinamică au dovedit că acumulările sunt folosite într-un 
mod mai eficient pentru încălzirea spațiului decât a fost considerat în metoda
simplificată. Acest efect este cu atât mai relevant și evident cu cât acumulările
solare sunt mai scăzute. În mod global, cu factori de corecție, toate erorile sunt
mai mici de 10%. 

Fig. 3.17: Eroarea medie a metodei lunare cu și fără factori de calibrare 
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Fig. 3.15: Model al unei clădiri folosit în cazurile testate pentru calibrarea algoritmului lunar

Tabel 3.22 – Proprietățile termice ale anvelopei, pentru cazurile de calibrare testate 

Element Valoarea U
[W/m2.K]

mκ
[J/m2.K]

Perete exterior 0.493 81297
Perete interior - 9146

Acoperiș 0.243 6697
Planșeu parter - 63380

O modificare importantă în modelele de calibrare este legată de ocupare și de 
programul sistemelor de operare, întrucât tipurile de test din EN 15265 (2007)
cuprind compartimente de birouri. Astfel, programele de ocupare și fluxurile de
căldură respective au fost derivate din ISO 13790 (2008) pentru clădiri
rezidențiale, așa cum a fost prezentat anterior în Tabel 3.13. 
Având în vedere importanța suprafețelor vitrate pentru acumulările solare și 
pierderile de căldură prin transmisie, au fost studiate raporturi de arie perete -
podea diferite, așa cum este prezentat în Tabel 3.23. De asemenea, în procesul
de calibrare au fost studiate scenarii cu și fără dispozitive de umbrire. 

Tabel 3.23 – Principalele variabile ale cazurilor testate folosite pentru calibrare

Caz testat GFR
[%]

NGWR
[%]

SGWR
[%]

Dispozitive 
de umbrire

T1 35 36 54
ON

T2 OFF

T3 25 20 40
ON

T4 OFF

T5 15 12 24
ON

T6 OFF
GFR: raport suprafață vitrată-planșeu; 
NGWR: raport suprafață vitrată - perete orientate spre nord;
SGWR: raport suprafață vitrată - perete orientate spre sud.
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Se observă că modelul de erori este diferit cu și fără dispozitivele de umbrire. Din 
acest motiv, factorii de calibrare au fost descriși separat pentru aceste două cazuri. 
Tabel 3.24 și Tabel 3.25 prezintă diverși factori de corecție, împărțiți în funcție de 
gradul de utilizare a unui dispozitiv de umbrire mobil.  

Tabel 3.24 – Factori de calibrare obținuți când dispozitivele de umbrire solară sunt activate 

Dispozitive de umbrire activate 
Modul de încălzire Modul de răcire 

Regiune 0Ha  0H Qtr Qve Qsol Qint 0Ca 0C Qtr Qve Qsol Qint 

Csa 1.00 15.67 1.00 1.00 0.90 0.93 1.20 15.00 1.07 1.00 0.83 0.90 
Csb 1.33 15.00 1.00 1.07 0.97 0.93 1.10 15.00 1.03 1.10 0.97 1.00 
Cfb 1.33 15.00 0.93 0.83 1.10 1.07 1.30 15.00 1.00 1.00 1.00 1.03 
Dfb 1.30 14.67 0.83 0.90 1.25 1.25 1.00 15.00 1.07 1.07 0.97 1.00 
Dfc 1.25 14.33 0.83 0.83 1.17 1.50 1.00 15.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tabel 3.25 – Factori de calibrare obținuți când dispozitivele de umbrire solară nu sunt activate 

Dispozitive de umbrire dezactivate 
Regiune 0Ha  0H Qtr Qve Qsol Qint 0Ca 0C Qtr Qve Qsol Qint 

Csa 0.93 15.00 1.00 1.00 1.03 1.03 1.25 15.00 1.17 1.33 0.83 0.90 
Csb 1.13 15.00 1.00 0.97 1.03 1.00 0.93 15.00 1.08 1.17 0.87 0.87 
Cfb 1.17 15.00 1.00 0.93 1.00 1.03 1.08 15.00 1.08 1.33 0.90 0.87 
Dfb 1.33 15.00 0.93 0.87 1.17 1.10 1.20 15.00 1.00 1.00 0.83 0.90 
Dfc 1.50 14.00 0.80 0.80 1.07 1.20 1.00 15.00 1.17 1.17 0.92 0.90 

Având în vedere că algoritmul lunar permite luarea în considerare a diferitelor 
moduri de activare a dispozitivelor de umbrire iarna și vara, factorii de calibrare din 
Tabel 3.24 au fost implementați în modul de răcire și cei din Tabel 3.25 în modul 
de încălzire. 
Factorii de calibrare au fost aplicați cazurilor de test 3 și 4 (25% raportul suprafață 
vitrată-planșeu, Tabel 3.23) localizate în cinci orașe ale regiunilor climatice Csa și 
Dfb, pentru evaluarea erorii produse când se folosește climatul fiecărei regiuni. În 
Fig. 3.18 se poate observa că eroarea apărută variază în funcție de locație, așa 
cum de altfel era de așteptat. Cele mai mari erori au loc în cazul orașelor Atena 
(16.2%) și Kiev (15.5%), pentru regiunile climatice Csa și Dfb, respectiv. Cu toate 
acestea, eroarea medie este mai mică decât 10% pentru cele două regiuni 
climatice (Csa: 8.2% și Dfb: 7.9%). 
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a) R:Roma; L: Lisabona; Md: Madrid; A: Atena; Mr: Marsilia

b) Mi: Minsk; H: Helsinki; S: Stockholm; Mo: Moscova; K: Kiev

Fig. 3.18: Verificarea preciziei calibrării, când aceasta este aplicată mai multor orașe ale regiunilor 
climatice: a) Csa; b) Dfb
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4 VALIDAREA METODOLOGIILOR ADOPTATE 

În continuare este prezentată validarea abordărilor descrise în secțiunile 
anterioare. Sunt prezentate două cazuri, pentru care este realizat un studiu de caz 
prin utilizarea abordării simplificate, iar rezultatele sunt comparate cu rezultatele 
oferite de metode avansate de analiză. Acestea sunt realizate prin utilizarea 
software-ului comercial GaBi 6 (2012) și DesignBuilder (2012), pentru evaluarea 
ciclului de viață și, respectiv, pentru cuantificarea energiei. 

4.1 Validarea abordării pe macro-componente 

Validarea abordării pe macro-componente este bazată pe un studiu de caz care se 
referă la o clădire rezidențială de înălțime mică din Portugalia. Rezultatele obținute 
prin abordarea adoptată sunt comparate cu cele obținute printr-o analiză avansată 
care folosește programul GaBi. Analiza este realizată la nivelul clădirii.  

4.1.1 Descrierea studiului de caz 
Clădirea este o casă rezidențiala cu două etaje, pentru o singură familie, localizată 
în Coimbra (Portugalia). Fațadele și planurile orizontale ale clădirii sunt oferite în 
Fig. 4.1 si, respectiv, Fig. 4.2.  

Fig. 4.1: Fațadele clădirii 

Aria totală a construcției este de aproximativ 202 m2, cu 100,8 m2 la parter și100,8 
m2 la primul etaj (din care 20,2 m2 în terasă). Înălțimea totală a clădirii este de 6 m. 
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Fig. 4.2 Planurile clădirii pe nivele.

Suprafețele vitrate ale fiecărei fațade sunt de asemenea date în planurile clădirii.
Tabel 4.1 rezumă ariile anvelopei clădirii. 

Tabel 4.1 - Pereții și suprafețele vitrate în faza preliminară

Nord
[m2]

Est
[m2]

Sud
[m2]

Vest
[m2]

Suma
[m2]

Pereți 41.3 49.9 38.3 60.4 189.9
Geam 13.0 17.3 15.6 4.3 50.2

4.1.2 Selectarea macro-componentelor
În vederea evaluării pe ciclu de viață a clădirii, sunt selectate macro-componente
pentru principalele elemente ale clădirii, și anume, suprastructura, închiderea
exterioară verticală și interioarele, indicate în Tabelul 4.2.
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Suprafețele vitrate ale fiecărei fațade sunt de asemenea date în planurile clădirii. 
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Pereți 41.3 49.9 38.3 60.4 189.9 
Geam 13.0 17.3 15.6 4.3 50.2 

4.1.2 Selectarea macro-componentelor 
În vederea evaluării pe ciclu de viață a clădirii, sunt selectate macro-componente 
pentru principalele elemente ale clădirii, și anume, suprastructura, închiderea 
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4.1.3 Aplicarea abordării pe macro-componente 
Conform geometriei clădirii și prin utilizarea macro-componentelor selectate 
(indicate în Tabelul 4.2), calculele de mediu sunt efectuate pentru întreaga clădire 
și pentru o durată de viață de 50 de ani. Rezultatele sunt indicate în Fig. 4.3, 
considerând modulele definite în EN 15978. Acest grafic reprezintă contribuția 
fiecărui modul pe categorii de impact. După cum se poate observa din acest grafic, 
faza producției materialelor (modulele A1-A3) domină toate categoriile de impact 
(cu contribuții mai mari de 60%). 

Fig. 4.3: Contribuția fiecărui modul pe categorie de impact 

Faza de operare (modulul B4), cea de reciclare și cea de recuperare a materialelor 
(modulul D) au o influență  importantă asupra majorității categoriilor de impact, 
fiind urmate de faza de demolare (modulele C2 – C4). În Fig. 4.3 se observă că, 
pentru modulul D, sunt obținute valori negative, ceea ce indică faptul că această 
soluție prezintă avantaje datorită reciclării și/sau recuperării de material după 
demolarea clădirii. Rezultatele pentru fiecare categorie de impact sunt rezumate în 
Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 - Analiza de mediu pe ciclul de viață al clădirii 

Categoria de impact TOTAL 
Elemente ADP [kg Sb-Echiv.] 1.11E-01 

ADP fossil [MJ] 4.38E+05 
AP [kg SO2-Echiv.] 1.35E+02 

EP [kg Phosphate-Echiv.] 1.53E+01 
GWP [kg CO2-Echiv.] 3.54E+04 
ODP [kg R11-Echiv.] 1.00E-03 

POCP [kg Ethene-Echiv.] 3.71E+01 
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4.1.4 Comparație cu analiza detaliată pe ciclu de viață 
În această secțiune, casa unifamilială este analizată luând în calcul detaliile întregii
clădiri și fazele ciclului de viață. Analiza pe ciclu de viață prezentată completează
abordarea cu macro-componente descrisă anterior, și anume fundațiile clădirii și
faza de construcție (modulul A5). Analiza completă de ciclu al vieții a fost realizată
cu ajutorul programului GaBi 6 (2012).
Fundațiile clădirii sunt din beton armat, iar primul nivel al clădirii este elevat la 
aproximativ 50 cm de la sol. La sfârșitul ciclului de viață se consideră că betonul
armat este reciclat, presupunând aceleași rată de reciclare. 
Faza de construcție (modulul A5) ia în considerare următoarele procese: (i) 
pregătirea terenului (excavarea solului și transportul la depozit) și (ii) procesul de
construcție (utilizarea echipamentului de construcție pentru asamblarea structurii și
a unui stivuitor pentru ridicarea panourilor structurale). Durata lucrărilor de
construcție pentru clădire a fost estimată la 1,5 luni.
Rezultatele analizei pe ciclu de viață, luând în calcul toate fazele ciclului de viață,
sunt reprezentate în Fig. 4.4.

Fig. 4.4: Analiza pe ciclu de viață a întregii clădiri

Faza de producție a materialelor (modulele A1-A3) domină toate categoriile de
impact (cu contribuții mai mari de 60%). Faza de construcție (modulele A4-A5) are
o importanță neglijabilă, variind de la 0%, pentru categoriile de ODP, POCP și
ADPelements până la aproximativ 2,1% pentru categoria de mediu de ADPfossil. Faza
de operare (modulul B4), cea de reciclare și cea de recuperare de materiale
(modulul D) au o contribuție semnificativă pentru majoritatea categoriilor de
impact, fiind urmate de faza de demolare (modulele C2 – C4). Se remarcă că
aceste concluzii au fost deja obținute în abordarea simplificată, în ciuda limitărilor 
acesteia.
În concluzie, erorile relative pentru fiecare categorie de impact, în cadrul abordării
simplificate, în comparație cu analiza completă, sunt indicate în Tabel 4.4.
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(cu contribuții mai mari de 60%).
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fiind urmate de faza de demolare (modulele C2 – C4). În Fig. 4.3 se observă că,
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soluție prezintă avantaje datorită reciclării și/sau recuperării de material după
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Tabel 4.3.
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(modulul D) au o contribuție semnificativă pentru majoritatea categoriilor de 
impact, fiind urmate de faza de demolare (modulele C2 – C4). Se remarcă că 
aceste concluzii au fost deja obținute în abordarea simplificată, în ciuda limitărilor 
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Tabel 4.4 - Erorile înregistrate (%) pe categorii de impact prin utilizarea abordării cu macro-
componente 

ADP 
elemente ADP fosil AP EP GWP ODP POCP 

0.0% -2.4% -1.3% -1.3% -1.3% -0.1% -0.5% 

Pentru majoritatea categoriilor de impact asupra mediului, eroarea este neglijabilă. 
Desigur, considerarea altor sisteme de construcție poate conduce la o relevanță 
mai mare a fazei de construcție.  
Astfel, în ciuda limitărilor abordării cu macro-componente, rezultatele obținute prin 
metodologia propusă sunt similare cu rezultatele obținute din analiza detaliată pe 
ciclu de viață. 

4.2 Validarea abordării pentru calculul necesarului energetic 

Validarea abordării adoptate pentru calculul energetic este bazată pe același 
studiu de caz. În următoarele secțiuni, sunt descrise toate datele de intrare 
suplimentare, precum și procedura de calcul. 
Rezultatele date de către abordarea adoptată sunt comparate cu cele obținute 
printr-o analiză dinamică mai avansată care folosește DesignBuilder / EnergyPlus 
(2012). 

4.2.1 Date de climat și caracteristici termice ale solului 
Clădirea este localizată în Coimbra, care aparține regiunii climatice Csb. Valorile 
lunare ale temperaturii aerului și ale radiației solare globale sunt prezentate în Fig. 
4.5. 

Fig. 4.5: Date de climate pentru Coimbra: radiația solară și temperatura a aerului 

Ca și caracteristici termice ale solului au fost considerate cele standard, furnizate 
în Tabel 3.10. 
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4.2.2 Date legate de ocupare
Programul de ocupare și fluxul de căldură datorat încărcărilor interioare (activitatea
ocupanților, dispozitivele și iluminatul) au fost considerate ca valori standard oferite
de ISO 13790 și prezentate anterior în Tabel 3.13. Temperaturile de confort au fost
considerate 20˚C și 25˚C pentru iarnă și, respectiv, vară.

4.2.3 Sistemele de instalații ale clădirii
În același fel, în ceea ce privește informațiile tehnice și programul sistemelor de
instalații ale clădirii (încălzire, răcire, ventilație și producerea apei calde menajere) 
au fost considerate valorile standard indicate în Tabel 4.5.

Tabel 4.5 - Datele de intrare pentru utilitățile clădirii (valori standard)

Utilitățile clădirii Valori

Aer condiționat
(Punct extrem 20ºC – 25ºC) (1)

COP Încălzire = 4.0
COP Răcire = 3.0

Producția de apă caldă menajeră 2 Eficiență: 0.9

Ventilație + rata de infiltrare(3)

(Valori constante)
0.6 ac/h (Mod încălzire)
1.2 ac/h (Mod răcire)

(1) din ISO13790 (2008) – Tabel G.12;
(2) conform EN 15316-3-1 (2007);
(3) depinde de ventilația anvelopei clădirii și strategiile pasive de răcire.

4.2.4 Suprafețe vitrate și specificațiile operaționale relative la umbrire
Caracteristicile și proprietățile elementelor vitrate sunt indicate în Tabel 4.6. În
acest caz, sunt considerate ferestre cu geam dublu și ramă din PVC.

Tabel 4.6 - Proprietăți optice și termice ale geamurilor (geam + rame)

Materiale Valoarea U
[W/m2.K] SHGC

Ramă din PVC și geam dublu (8+6 mm, cu 
spațiu de aer de 14 mm) 2.597 0.780

Proprietățile termice ale dispozitivelor de umbrire sunt ilustrate în Tabel 4.7.

Tabel 4.7 - Proprietăți optice și termice ale dispozitivelor de umbrire 

Element Transmitanța 
solară Reflexie solară R

[m2.K/W] ggl+sh

Obloane 0.02 0.80 0.260* 0.04**

*oblonul și spațiul de aer inclus (ISO 10077, 2006); **EN 13363-1, 2007.

4.2.5 Anvelopa opacă 
Caracteristicile și proprietățile elementelor opace ale fațadelor sunt luate din
macro-componente (vezi Tabelul 4.2).



87

LVS3 – Valorificarea conceptului de dezvoltare durabilă în domeniul structurilor metalice

86

Tabel 4.4 - Erorile înregistrate (%) pe categorii de impact prin utilizarea abordării cu macro-
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ciclu de viață.
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Validarea abordării adoptate pentru calculul energetic este bazată pe același
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Rezultatele date de către abordarea adoptată sunt comparate cu cele obținute
printr-o analiză dinamică mai avansată care folosește DesignBuilder / EnergyPlus
(2012).
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Clădirea este localizată în Coimbra, care aparține regiunii climatice Csb. Valorile
lunare ale temperaturii aerului și ale radiației solare globale sunt prezentate în Fig. 
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4.2.2 Date legate de ocupare 
Programul de ocupare și fluxul de căldură datorat încărcărilor interioare (activitatea 
ocupanților, dispozitivele și iluminatul) au fost considerate ca valori standard oferite 
de ISO 13790 și prezentate anterior în Tabel 3.13. Temperaturile de confort au fost 
considerate 20˚C și 25˚C pentru iarnă și, respectiv, vară. 

4.2.3 Sistemele de instalații ale clădirii 
În același fel, în ceea ce privește informațiile tehnice și programul sistemelor de 
instalații ale clădirii (încălzire, răcire, ventilație și producerea apei calde menajere) 
au fost considerate valorile standard indicate în Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 - Datele de intrare pentru utilitățile clădirii (valori standard) 

Utilitățile clădirii Valori 

Aer condiționat 
(Punct extrem 20ºC – 25ºC) (1) 

COP Încălzire = 4.0 
COP Răcire = 3.0 

Producția de apă caldă menajeră 2 Eficiență: 0.9 

Ventilație + rata de infiltrare(3) 
(Valori constante) 

0.6 ac/h (Mod încălzire) 
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(1) din ISO13790 (2008) – Tabel G.12; 
(2) conform EN 15316-3-1 (2007); 
(3) depinde de ventilația anvelopei clădirii și strategiile pasive de răcire. 

4.2.4 Suprafețe vitrate și specificațiile operaționale relative la umbrire 
Caracteristicile și proprietățile elementelor vitrate sunt indicate în Tabel 4.6. În 
acest caz, sunt considerate ferestre cu geam dublu și ramă din PVC. 

Tabel 4.6 - Proprietăți optice și termice ale geamurilor (geam + rame) 

Materiale Valoarea U 
[W/m2.K] SHGC 

Ramă din PVC și geam dublu (8+6 mm, cu 
spațiu de aer de 14 mm) 2.597 0.780 

Proprietățile termice ale dispozitivelor de umbrire sunt ilustrate în Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 - Proprietăți optice și termice ale dispozitivelor de umbrire 

Element Transmitanța 
solară Reflexie solară R 

[m2.K/W] ggl+sh 

Obloane 0.02 0.80 0.260* 0.04** 

*oblonul și spațiul de aer inclus (ISO 10077, 2006); **EN 13363-1, 2007. 

4.2.5 Anvelopa opacă  
Caracteristicile și proprietățile elementelor opace ale fațadelor sunt luate din 
macro-componente (vezi Tabelul 4.2). 
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Culoarea anvelopei exterioare opace a clădirii afectează acumulările solare. S-a 
considerat ca respectiva clădire are o culoare deschisă, cu un coeficient de 
absorbție de 0.4. 

4.2.6 Rezultatele performanței energetice a clădirii 
În acest caz, necesarul energetic, calculat cu algoritmul lunar, este 651.3 kWh și 
2195,0 kWh, pe an, pentru încălzirea și răcirea spațiului, respectiv. Astfel, 
necesarul energetic, pe an, pentru încălzirea și răcirea spațiului este 2846.3 kWh 
(23.0 kWh/m2) și pentru producția de apă caldă menajeră este 2642 kWh (21.3 
kWh/m2).  
Necesarul energetic lunar pentru răcirea spațiului respectiv încălzirea spațiului, , 
este indicat în Fig. 4.6.  

Fig. 4.6: Necesarul energetic pentru răcirea și încălzirea spațiului (bazat pe algoritmul lunar) 

4.2.7 Comparația cu simularea numerică avansată 
O comparație între rezultatele oferite de algoritmul lunar și rezultatele simulărilor 
dinamice avansate a fost realizată pentru evaluarea acurateței primelor.  

4.2.7.1 Modelul pentru simularea dinamică 

Simularea dinamică avansată a comportamentului termic al clădirii a fost realizată 
folosind software-ul DesignBuilder (2012). Sursa datelor meteorologice folosite în 
simulare a fost aceeași ca și pentru abordarea simplificată. Cu toate acestea, în 
acest caz, în loc de valorile lunare ale temperaturii în stare uscată și ale radiației 
solare, sunt folosite valori orare, ca, de altfel, pentru toți parametrii climaterici. 
Modelarea tri-dimensională avansată permite simularea arhitecturii întregii clădiri, 
simulare ilustrată în Fig. 4.1 și Fig. 4.2. Astfel, Fig. 4.7 ilustrează două vederi 
exterioare în elevație ale modelului din DesignBuilder folosit pentru simularea 
dinamică. Modelul clădirii a fost asamblat folosind zece zone termice diferite, care 
corespund partițiilor interioare ale clădirii(Fig. 4.8):  

(i) spațiul auxiliar de la subsol, care a fost modelat ca un spațiu 
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(ii) parterul, care are trei zone termice; 
(iii) primul etaj, cu cinci zone; 
(iv) aria comună ambelor etaje, care include coridoarele și scările.

a) Vederi de sud și vest b) Vederi de nord și est

Fig. 4.7: Vederi în elevație ale modelului clădirii

a) Subsol b) Parter c) Etaj

Fig. 4.8: Dispunerea spațiilor pe nivele

Elementele clădirii considerate în model sunt aceleași cu cele descrise anterior 
pentru abordarea pe macro-componente (vezi Tabel 4.2, Tabel 4.6 şi Tabel 4.7,
respectiv pentru componente opace, vitrate și dispozitive de umbrire). De
asemenea, aceeași strategie a fost considerată pentru controlul umbrei ferestrelor.
În plus, programul de ocupare, ratele de ventilare și infiltrare, eficiența și programul
echipamentului de aer condiționat sunt luate tot din analiza anterioară. 
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asemenea, aceeași strategie a fost considerată pentru controlul umbrei ferestrelor. 
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O comparație grafică între necesarul lunar de energie și cel anual, pentru încălzire 
și răcire, calculate prin ambele metode, este afișată în Fig. 4.9. Nevoile energetice, 
pe an, pentru încălzirea și răcirea spațiului, oferite de simulările dinamice, sunt de 
932.4 kWh și 2133.3 kWh, respectiv, conducând la un necesar energetic total de 
3065.7 kWh pe an (24.8 kWh/m2). 

Fig. 4.9: Necesarul energetic al unei clădiri pentru răcirea și încălzirea spațiului: simulări dinamice 
(Dyn) versus algoritm lunar (ISO) 

După cum se observă din Fig. 4.9, necesarul energetic calculată cu metoda 
simplificată (metoda lunară) arată o bună potrivire cu rezultatele obținute din 
calcule dinamice. Dacă se compară nevoile totale de energie (încălzire și răcire) 
ale fazei dezvoltate (2846.3 kWh/an) cu calculul dinamic, eroarea este de -7.2%.  

4.3 Remarci finale 

Cele două abordări simplificate prezentate în acest document evită utilizarea unor 
instrumente complexe, cum ar fi LCA, care necesită de obicei o anumită expertiză 
în domeniu, și oferă o reducere substanțială a timpului necesar pentru realizarea 
unei asemenea analize.  
Validarea ambelor abordări a fost bazată pe comparația cu analize avansate 
realizate prin utilizarea software-ului comercial GaBi 6 (2012) și DesignBuilder 
(2012), pentru evaluarea pe ciclul de viață și, respectiv, cuantificarea energiei.  
Comparația rezultatelor obținute prin ambele tipuri de analize permite 
concluzionarea faptului că ambele abordări sunt îndeajuns de corecte.  
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ANEXA 1 – BAZA DE DATE A MACRO-COMPONENTELOR 
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.1a Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

OSB (mm) 18 Incinerare 80
Cavitate de aer (mm) 160
Vată minerală (mm) 40 Reciclare 80
Placă din ghips-carton
(mm)

15 Reciclare 80

Elemente ușoare din
oțel LWS (kg/m2)

14 Reciclare 90

B1010.10.1a - LCA

Echivalentul funcțional:
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
OSB PE Internațional Germania 2008
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
Elemente ușoare din oțel
(LWS)

Worldsteel Mondial 2007

Vată minerală PE Internațional Europa 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 șiC2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date utilizate în Modulul C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclarea oțelului Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,83E-05 1,76E-09 1,54E-09 3,37E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,48E+02 6,54E-01 5,72E-01 1,31E+00 -3,35E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,70E-01 2,11E-04 1,83E-04 5,74E-04 -4,45E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,41E-02 4,86E-05 4,20E-05 8,79E-05 -1,01E-03
GWP [kg CO2-Equiv.] 5,12E+01 4,71E-02 4,12E-02 3,86E-01 -1,46E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,65E-07 8,25E-13 7,21E-13 7,21E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,53E-02 -6,89E-05 -5,95E-05 1,49E-04 -1,07E-02
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor 

B1010.10.1a Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

OSB (mm) 18 Incinerare 80 
Cavitate de aer (mm) 160 
Vată minerală (mm) 40 Reciclare  80 
Placă din ghips-carton 
(mm) 

15 Reciclare  80 

Elemente ușoare din 
oțel LWS (kg/m2) 

14 Reciclare  90 

B1010.10.1a - LCA 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
OSB PE Internațional Germania 2008 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
Elemente ușoare din oțel 
(LWS) 

Worldsteel Mondial 2007 

Vată minerală PE Internațional Europa 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 șiC2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date utilizate în Modulul C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclarea oțelului  Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,83E-05 1,76E-09 1,54E-09 3,37E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,48E+02 6,54E-01 5,72E-01 1,31E+00 -3,35E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,70E-01 2,11E-04 1,83E-04 5,74E-04 -4,45E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,41E-02 4,86E-05 4,20E-05 8,79E-05 -1,01E-03
GWP [kg CO2-Equiv.] 5,12E+01 4,71E-02 4,12E-02 3,86E-01 -1,46E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,65E-07 8,25E-13 7,21E-13 7,21E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,53E-02 -6,89E-05 -5,95E-05 1,49E-04 -1,07E-02
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.1b Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

OSB (mm) 18 Incinerare 80 
Cavitate de aer (mm) 160 - - 
EPS (mm) 40 Incinerare 80 
Placă din ghips-carton 15 Reciclare 80 
Elemente ușoare din 
oțel LWS (kg/m2) 

14 Reciclare 90 

B1010.10.1b - LCA 

 

Echivalentul funcțional: 

1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 
Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
OSB PE Internațional Germania 2008 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
Elemente ușoare din oțel 
(LWS) 

Worldsteel Mondial 2007 

EPS PE Internațional Europa 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008 
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclarea oțelului  Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,75E-05 1,53E-09 1,34E-09 3,80E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,36E+02 5,70E-01 5,00E-01 1,37E+00 -3,57E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,30E-01 1,84E-04 1,60E-04 6,24E-04 -5,26E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 9,54E-03 4,24E-05 3,68E-05 1,00E-04 -1,48E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 4,68E+01 4,11E-02 3,60E-02 2,48E+00 -1,63E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 8,21E-07 7,19E-13 6,31E-13 6,98E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 3,55E-02 -6,01E-05 -5,20E-05 1,42E-04 -1,12E-02
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.1c Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

OSB (mm) 18 Incinerare 80
Cavitate de aer (mm) 160
XPS (mm) 40 Incinerare 80
Placă din ghips-carton 15 Reciclare 80
Elemente ușoare din
oțel LWS (kg/m2)

14 Reciclare 90

B1010.10.1c - LCA

Echivalentul funcțional:
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
OSB PE Internațional Germania 2008
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
Elemente ușoare din oțel
(LWS)

Worldsteel Mondial 2007

XPS PE Internațional Europa 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclarea oțelului Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,81E-05 1,56E-09 1,37E-09 4,42E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,75E+02 5,78E-01 5,07E-01 1,54E+00 -3,70E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,33E-01 1,87E-04 1,62E-04 7,16E-04 -5,74E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 9,73E-03 4,30E-05 3,73E-05 1,17E-04 -1,77E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 4,79E+01 4,16E-02 3,65E-02 3,78E+00 -1,72E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,64E-07 7,29E-13 6,40E-13 7,61E-11 1,75E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,49E-02 -6,09E-05 -5,28E-05 1,54E-04 -1,15E-02
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.1b Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

OSB (mm) 18 Incinerare 80
Cavitate de aer (mm) 160 - -
EPS (mm) 40 Incinerare 80
Placă din ghips-carton 15 Reciclare 80
Elemente ușoare din
oțel LWS (kg/m2)

14 Reciclare 90

B1010.10.1b - LCA

Echivalentul funcțional:

1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.
Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
OSB PE Internațional Germania 2008
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
Elemente ușoare din oțel
(LWS)

Worldsteel Mondial 2007

EPS PE Internațional Europa 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclarea oțelului Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,75E-05 1,53E-09 1,34E-09 3,80E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,36E+02 5,70E-01 5,00E-01 1,37E+00 -3,57E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,30E-01 1,84E-04 1,60E-04 6,24E-04 -5,26E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 9,54E-03 4,24E-05 3,68E-05 1,00E-04 -1,48E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 4,68E+01 4,11E-02 3,60E-02 2,48E+00 -1,63E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 8,21E-07 7,19E-13 6,31E-13 6,98E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 3,55E-02 -6,01E-05 -5,20E-05 1,42E-04 -1,12E-02
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.1c Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

OSB (mm) 18 Incinerare 80 
Cavitate de aer (mm) 160 
XPS (mm) 40 Incinerare 80 
Placă din ghips-carton 15 Reciclare 80 
Elemente ușoare din 
oțel LWS (kg/m2) 

14 Reciclare 90 

B1010.10.1c - LCA 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
OSB PE Internațional Germania 2008 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
Elemente ușoare din oțel 
(LWS) 

Worldsteel Mondial 2007 

XPS PE Internațional Europa 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008 
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclarea oțelului  Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,81E-05 1,56E-09 1,37E-09 4,42E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,75E+02 5,78E-01 5,07E-01 1,54E+00 -3,70E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,33E-01 1,87E-04 1,62E-04 7,16E-04 -5,74E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 9,73E-03 4,30E-05 3,73E-05 1,17E-04 -1,77E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 4,79E+01 4,16E-02 3,65E-02 3,78E+00 -1,72E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,64E-07 7,29E-13 6,40E-13 7,61E-11 1,75E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,49E-02 -6,09E-05 -5,28E-05 1,54E-04 -1,15E-02
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.1d Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

OSB (mm) 18 Incinerare 80 
Cavitate de aer (mm) 160 
PUR (mm) 40 Incinerare 80 
Placă din ghips-carton 
(mm) 

15 Reciclare 80 

LWS (kg/m2) 14 Reciclare 90 

B1010.10.1d - LCA 

 

Echivalentul funcțional: 

1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
OSB PE Internațional Germania 2008 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
Oțel ușor (LWS) Worldsteel Mondial 2007 
PUR PE Internațional Europa 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 șiC2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Date 
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008 
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclarea oțelului  Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 4,65E-05 1,56E-09 1,37E-09 4,48E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 6,19E+02 5,78E-01 5,07E-01 1,76E+00 -3,57E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,37E-01 1,87E-04 1,62E-04 1,43E-03 -5,26E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,09E-02 4,30E-05 3,73E-05 3,06E-04 -1,48E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,18E+01 4,16E-02 3,65E-02 2,59E+00 -1,63E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,65E-07 7,29E-13 6,40E-13 8,46E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,37E-02 -6,09E-05 -5,28E-05 1,90E-04 -1,12E-02
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B1010.10.1e Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

OSB (mm) 18 Incinerare 80
Cavitate de aer (mm) 160
Plută (mm) 40 Incinerare 80
Placă din ghips-carton
(mm)

15 Reciclare 80

LWS (kg/m2) 14 Reciclare 90

B1010.10.1e - LCA

Echivalentul funcțional:
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
OSB PE Internațional Germania 2008
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
Elemente ușoare din oțel
(LWS)

Worldsteel Mondial 2007

Plută PE Internațional Europa 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclarea oțelului Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,72E-05 1,64E-09 1,43E-09 3,09E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,04E+02 6,09E-01 5,32E-01 1,21E+00 -3,35E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,35E-01 1,97E-04 1,70E-04 5,26E-04 -4,45E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,13E-02 4,53E-05 3,91E-05 8,06E-05 -1,01E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 4,75E+01 4,38E-02 3,83E-02 3,54E-01 -1,46E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,64E-07 7,68E-13 6,71E-13 6,61E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,27E-02 -6,42E-05 -5,54E-05 1,37E-04 -1,07E-02
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.1d Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

OSB (mm) 18 Incinerare 80
Cavitate de aer (mm) 160
PUR (mm) 40 Incinerare 80
Placă din ghips-carton
(mm)

15 Reciclare 80

LWS (kg/m2) 14 Reciclare 90

B1010.10.1d - LCA

Echivalentul funcțional:

1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
OSB PE Internațional Germania 2008
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
Oțel ușor (LWS) Worldsteel Mondial 2007
PUR PE Internațional Europa 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 șiC2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Date
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclarea oțelului Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 4,65E-05 1,56E-09 1,37E-09 4,48E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 6,19E+02 5,78E-01 5,07E-01 1,76E+00 -3,57E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,37E-01 1,87E-04 1,62E-04 1,43E-03 -5,26E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,09E-02 4,30E-05 3,73E-05 3,06E-04 -1,48E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,18E+01 4,16E-02 3,65E-02 2,59E+00 -1,63E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,65E-07 7,29E-13 6,40E-13 8,46E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,37E-02 -6,09E-05 -5,28E-05 1,90E-04 -1,12E-02

Document cadru 
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.1e Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

OSB (mm) 18 Incinerare 80 
Cavitate de aer (mm) 160 
Plută (mm) 40 Incinerare 80 
Placă din ghips-carton 
(mm) 

15 Reciclare 80 

LWS (kg/m2) 14 Reciclare 90 

B1010.10.1e - LCA 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
OSB PE Internațional Germania 2008 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
Elemente ușoare din oțel 
(LWS) 

Worldsteel Mondial 2007 

Plută PE Internațional Europa 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclarea oțelului  Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,72E-05 1,64E-09 1,43E-09 3,09E-08 -1,96E-04

ADP fossil [MJ] 5,04E+02 6,09E-01 5,32E-01 1,21E+00 -3,35E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,35E-01 1,97E-04 1,70E-04 5,26E-04 -4,45E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,13E-02 4,53E-05 3,91E-05 8,06E-05 -1,01E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 4,75E+01 4,38E-02 3,83E-02 3,54E-01 -1,46E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 7,64E-07 7,68E-13 6,71E-13 6,61E-11 1,76E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,27E-02 -6,42E-05 -5,54E-05 1,37E-04 -1,07E-02
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor  

B1010.10.2a Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

PE (mm) 20 Incinerare 80 
Beton (kg/m2) 410 Reciclare 70 
Armătură (kg/m2) 8.24 Reciclare 70 
Tablă oțel (kg/m2) 11.10 Reciclare 70 
Placă din ghips-carton 
(mm) 

15 Reciclare 80 

Structură oțel (kg/m2) 40 Reciclare 90 

B1010.10.2a - LCA 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Beton PE Internațional Germania 2011 
Armătură Worldsteel Mondial 2007 
Tablă oțel Worldsteel Mondial 2007 
Structură oțel Worldsteel Mondial 2007 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
PE PE Internațional Germania 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare PE PE Internațional Europa 2011 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -4,61E-04 2,08E-08 1,81E-08 1,26E-06 -3,32E-04

ADP fossil [MJ] 1,56E+03 7,71E+00 6,74E+00 4,90E+01 -3,44E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 3,93E-01 2,49E-03 2,16E-03 2,14E-02 -9,22E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 3,65E-02 5,73E-04 4,96E-04 3,28E-03 -2,77E-03
GWP [kg CO2-Equiv.] 1,51E+02 5,56E-01 4,86E-01 1,58E+01 -3,67E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 1,88E-06 9,73E-12 8,51E-12 2,68E-09 1,04E-06

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,27E-02 -8,13E-04 -7,01E-04 5,54E-03 -1,90E-02

Document cadru
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Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007

B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.2b Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

EPS (mm) 20 Incinerare 80
Beton (kg/m2) 410 Reciclare 70
Armătură (kg/m2) 8.24 Reciclare 70
Tablă oțel (kg/m2) 11.10 Reciclare 70
Placă din ghips-carton
(mm)

15 Reciclare 80

Structură oțel (kg/m2) 40 Reciclare 90
B1010.10.2b - LCA

Echivalentul funcțional:
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Beton PE Internațional Germania 2011
Armătură Worldsteel Mondial 2007
Tablă oțel Worldsteel Mondial 2007
Structură oțel Worldsteel Mondial 2007
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
EPS PE Internațional Europa 2011
Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -4,62E-04 2,08E-08 1,81E-08 1,26E-06 -3,32E-04

ADP fossil [MJ] 1,54E+03 7,71E+00 6,74E+00 4,89E+01 -3,37E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 3,92E-01 2,49E-03 2,16E-03 2,13E-02 -8,94E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 3,64E-02 5,73E-04 4,96E-04 3,27E-03 -2,61E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 1,50E+02 5,55E-01 4,86E-01 1,54E+01 -3,62E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 1,91E-06 9,73E-12 8,50E-12 2,68E-09 1,04E-06

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,92E-02 -8,13E-04 -7,01E-04 5,53E-03 -1,88E-02

Reciclare oțel  Worldsteel Mondial 2007 
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.2a Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

PE (mm) 20 Incinerare 80
Beton (kg/m2) 410 Reciclare 70
Armătură (kg/m2) 8.24 Reciclare 70
Tablă oțel (kg/m2) 11.10 Reciclare 70
Placă din ghips-carton
(mm)

15 Reciclare 80

Structură oțel (kg/m2) 40 Reciclare 90

B1010.10.2a - LCA

Echivalentul funcțional:
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Beton PE Internațional Germania 2011
Armătură Worldsteel Mondial 2007
Tablă oțel Worldsteel Mondial 2007
Structură oțel Worldsteel Mondial 2007
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
PE PE Internațional Germania 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare PE PE Internațional Europa 2011
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -4,61E-04 2,08E-08 1,81E-08 1,26E-06 -3,32E-04

ADP fossil [MJ] 1,56E+03 7,71E+00 6,74E+00 4,90E+01 -3,44E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 3,93E-01 2,49E-03 2,16E-03 2,14E-02 -9,22E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 3,65E-02 5,73E-04 4,96E-04 3,28E-03 -2,77E-03
GWP [kg CO2-Equiv.] 1,51E+02 5,56E-01 4,86E-01 1,58E+01 -3,67E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 1,88E-06 9,73E-12 8,51E-12 2,68E-09 1,04E-06

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,27E-02 -8,13E-04 -7,01E-04 5,54E-03 -1,90E-02

Document cadru 
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor 

B1010.10.2b Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

EPS (mm) 20 Incinerare 80 
Beton (kg/m2) 410 Reciclare 70 
Armătură (kg/m2) 8.24 Reciclare 70 
Tablă oțel (kg/m2) 11.10 Reciclare 70 
Placă din ghips-carton 
(mm) 

15 Reciclare 80 

Structură oțel (kg/m2) 40 Reciclare 90 
B1010.10.2b - LCA 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Beton PE Internațional Germania 2011 
Armătură Worldsteel Mondial 2007 
Tablă oțel Worldsteel Mondial 2007 
Structură oțel Worldsteel Mondial 2007 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
EPS PE Internațional Europa 2011 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclare oțel  Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -4,62E-04 2,08E-08 1,81E-08 1,26E-06 -3,32E-04

ADP fossil [MJ] 1,54E+03 7,71E+00 6,74E+00 4,89E+01 -3,37E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 3,92E-01 2,49E-03 2,16E-03 2,13E-02 -8,94E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 3,64E-02 5,73E-04 4,96E-04 3,27E-03 -2,61E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 1,50E+02 5,55E-01 4,86E-01 1,54E+01 -3,62E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 1,91E-06 9,73E-12 8,50E-12 2,68E-09 1,04E-06

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,92E-02 -8,13E-04 -7,01E-04 5,53E-03 -1,88E-02
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor 

B1010.10.2c Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

XPS (mm) 20 Incinerare 80 
Beton (kg/m2) 410 Reciclare 70 
Armătură (kg/m2) 8.24 Reciclare 70 
Tablă oțel (kg/m2) 11.10 Reciclare 70 
Placă din ghips-carton 
(mm) 

15 Reciclare 80 

Structură oțel (kg/m2) 40 Reciclare 90 
B1010.10.2c - LCA 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Beton PE Internațional Germania 2011 
Armătură Worldsteel Mondial 2007 
Tablă oțel Worldsteel Mondial 2007 
Structură oțel Worldsteel Mondial 2007 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
XPS PE Internațional Germania 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare XPS PE Internațional Europa 2011 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclare oțel  Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -4,62E-04 2,08E-08 1,82E-08 1,26E-06 -3,32E-04

ADP fossil [MJ] 1,56E+03 7,71E+00 6,74E+00 4,90E+01 -3,43E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 3,94E-01 2,49E-03 2,16E-03 2,14E-02 -9,19E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 3,65E-02 5,74E-04 4,96E-04 3,28E-03 -2,75E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 1,51E+02 5,56E-01 4,86E-01 1,60E+01 -3,66E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 1,88E-06 9,73E-12 8,51E-12 2,68E-09 1,04E-06

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,39E-02 -8,13E-04 -7,01E-04 5,54E-03 -1,89E-02

Document cadru
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.2d Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

Plută (mm) 20 Reciclare 80
Beton (kg/m2) 410 Reciclare 70
Armătură (kg/m2) 8.24 Reciclare 70
Tablă oțel (kg/m2) 11.10 Reciclare 70
Placă din ghips-carton
(mm)

15 Reciclare 80

Structură oțel (kg/m2) 40 Reciclare 90
B1010.10.2d - LCA

Echivalentul funcțional:
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -4,62E-04 2,08E-08 1,82E-08 1,25E-06 -3,32E-04

ADP fossil [MJ] 1,52E+03 7,73E+00 6,76E+00 4,88E+01 -3,26E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 3,95E-01 2,50E-03 2,16E-03 2,13E-02 -8,54E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 3,73E-02 5,75E-04 4,97E-04 3,26E-03 -2,37E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 1,51E+02 5,57E-01 4,87E-01 1,43E+01 -3,53E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 1,88E-06 9,75E-12 8,53E-12 2,68E-09 1,04E-06

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,28E-02 -8,15E-04 -7,03E-04 5,53E-03 -1,86E-02

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Beton PE Internațional Germania 2011
Armătură Worldsteel Mondial 2007
Tablă oțel Worldsteel Mondial 2007
Structură oțel Worldsteel Mondial 2007
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
Plută PE Internațional Germania 2011
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.2c Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

XPS (mm) 20 Incinerare 80
Beton (kg/m2) 410 Reciclare 70
Armătură (kg/m2) 8.24 Reciclare 70
Tablă oțel (kg/m2) 11.10 Reciclare 70
Placă din ghips-carton
(mm)

15 Reciclare 80

Structură oțel (kg/m2) 40 Reciclare 90
B1010.10.2c - LCA

Echivalentul funcțional:
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Beton PE Internațional Germania 2011
Armătură Worldsteel Mondial 2007
Tablă oțel Worldsteel Mondial 2007
Structură oțel Worldsteel Mondial 2007
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
XPS PE Internațional Germania 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare XPS PE Internațional Europa 2011
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -4,62E-04 2,08E-08 1,82E-08 1,26E-06 -3,32E-04

ADP fossil [MJ] 1,56E+03 7,71E+00 6,74E+00 4,90E+01 -3,43E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 3,94E-01 2,49E-03 2,16E-03 2,14E-02 -9,19E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 3,65E-02 5,74E-04 4,96E-04 3,28E-03 -2,75E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 1,51E+02 5,56E-01 4,86E-01 1,60E+01 -3,66E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 1,88E-06 9,73E-12 8,51E-12 2,68E-09 1,04E-06

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,39E-02 -8,13E-04 -7,01E-04 5,54E-03 -1,89E-02
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor 

B1010.10.2d Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

Plută (mm) 20 Reciclare 80 
Beton (kg/m2) 410 Reciclare 70 
Armătură (kg/m2) 8.24 Reciclare 70 
Tablă oțel (kg/m2) 11.10 Reciclare 70 
Placă din ghips-carton 
(mm) 

15 Reciclare 80 

Structură oțel (kg/m2) 40 Reciclare 90 
B1010.10.2d - LCA 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclare oțel  Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -4,62E-04 2,08E-08 1,82E-08 1,25E-06 -3,32E-04

ADP fossil [MJ] 1,52E+03 7,73E+00 6,76E+00 4,88E+01 -3,26E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 3,95E-01 2,50E-03 2,16E-03 2,13E-02 -8,54E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 3,73E-02 5,75E-04 4,97E-04 3,26E-03 -2,37E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 1,51E+02 5,57E-01 4,87E-01 1,43E+01 -3,53E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 1,88E-06 9,75E-12 8,53E-12 2,68E-09 1,04E-06

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,28E-02 -8,15E-04 -7,03E-04 5,53E-03 -1,86E-02

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Beton PE Internațional Germania 2011 
Armătură Worldsteel Mondial 2007 
Tablă oțel Worldsteel Mondial 2007 
Structură oțel Worldsteel Mondial 2007 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
Plută PE Internațional Germania 2011 
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.3a Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

PE (mm) 20 Incinerare 80 
Beton (kg/m2) 455.4 Reciclare 70 
Armături (kg/m2) 21.17 Reciclare 70 

B1010.10.3a 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Beton PE Internațional Germania 2011 
Armături Worldsteel Mondial 2007 
PE PE Internațional Germania 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclare oțel  Worldsteel Mondial 2007 
Incinerare PE PE Internațional Europa 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -5,27E-05 2,07E-08 1,81E-08 1,36E-06 -1,09E-05

ADP fossil [MJ] 6,37E+02 7,68E+00 6,71E+00 5,31E+01 -4,99E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,62E-01 2,48E-03 2,15E-03 2,32E-02 -1,80E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,12E-02 5,71E-04 4,94E-04 3,55E-03 -7,25E-04
GWP [kg CO2-Equiv.] 7,42E+01 5,53E-01 4,84E-01 1,70E+01 -5,44E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 2,64E-07 9,69E-12 8,47E-12 2,91E-09 3,61E-08

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,23E-02 -8,09E-04 -6,98E-04 6,00E-03 -2,31E-03

Document cadru
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.3b Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

EPS (mm) 20 Incinerare 80
Beton (kg/m2) 455.4 Reciclare 70
Armături (kg/m2) 21.17 Reciclare 70

B1010.10.3b

Echivalentul funcțional:
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Beton PE Internațional Germania 2011
Armături Worldsteel Mondial 2007
EPS PE Internațional Europa 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -5,38E-05 2,07E-08 1,81E-08 1,36E-06 -1,09E-05

ADP fossil [MJ] 6,18E+02 7,68E+00 6,71E+00 5,30E+01 -4,24E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,61E-01 2,48E-03 2,15E-03 2,31E-02 -1,52E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,11E-02 5,71E-04 4,93E-04 3,55E-03 -5,61E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,36E+01 5,53E-01 4,83E-01 1,66E+01 -4,87E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 2,93E-07 9,68E-12 8,46E-12 2,90E-09 3,61E-08

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,87E-02 -8,09E-04 -6,98E-04 6,00E-03 -2,14E-03
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.3a Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

PE (mm) 20 Incinerare 80
Beton (kg/m2) 455.4 Reciclare 70
Armături (kg/m2) 21.17 Reciclare 70

B1010.10.3a

Echivalentul funcțional:
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Beton PE Internațional Germania 2011
Armături Worldsteel Mondial 2007
PE PE Internațional Germania 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007
Incinerare PE PE Internațional Europa 2011

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -5,27E-05 2,07E-08 1,81E-08 1,36E-06 -1,09E-05

ADP fossil [MJ] 6,37E+02 7,68E+00 6,71E+00 5,31E+01 -4,99E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,62E-01 2,48E-03 2,15E-03 2,32E-02 -1,80E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,12E-02 5,71E-04 4,94E-04 3,55E-03 -7,25E-04
GWP [kg CO2-Equiv.] 7,42E+01 5,53E-01 4,84E-01 1,70E+01 -5,44E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 2,64E-07 9,69E-12 8,47E-12 2,91E-09 3,61E-08

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,23E-02 -8,09E-04 -6,98E-04 6,00E-03 -2,31E-03
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.3b Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

EPS (mm) 20 Incinerare 80 
Beton (kg/m2) 455.4 Reciclare 70 
Armături (kg/m2) 21.17 Reciclare 70 

B1010.10.3b 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică  Data 
Beton PE Internațional Germania 2011 
Armături Worldsteel Mondial 2007 
EPS PE Internațional Europa 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclare oțel  Worldsteel Mondial 2007 
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -5,38E-05 2,07E-08 1,81E-08 1,36E-06 -1,09E-05

ADP fossil [MJ] 6,18E+02 7,68E+00 6,71E+00 5,30E+01 -4,24E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,61E-01 2,48E-03 2,15E-03 2,31E-02 -1,52E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,11E-02 5,71E-04 4,93E-04 3,55E-03 -5,61E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,36E+01 5,53E-01 4,83E-01 1,66E+01 -4,87E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 2,93E-07 9,68E-12 8,46E-12 2,90E-09 3,61E-08

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,87E-02 -8,09E-04 -6,98E-04 6,00E-03 -2,14E-03
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.3c Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

XPS (mm) 20 Incinerare 80 
Beton (kg/m2) 455.4 Reciclare 70 
Armături (kg/m2) 21.17 Reciclare 70 

B1010.10.3c 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Beton PE Internațional Germania 2011 
Armături Worldsteel Mondial 2007 
XPS PE Internațional Europa 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică  Data 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007 
Incinerare XPS PE Internațional Europa 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -5,35E-05 2,07E-08 1,81E-08 1,36E-06 -1,09E-05

ADP fossil [MJ] 6,37E+02 7,68E+00 6,71E+00 5,31E+01 -4,89E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,63E-01 2,48E-03 2,15E-03 2,32E-02 -1,77E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,12E-02 5,71E-04 4,94E-04 3,56E-03 -7,04E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,42E+01 5,53E-01 4,84E-01 1,72E+01 -5,37E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 2,64E-07 9,69E-12 8,47E-12 2,91E-09 3,61E-08

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,35E-02 -8,09E-04 -6,98E-04 6,01E-03 -2,28E-03

Document cadru
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.3d Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

Plută (mm) 20 Reciclare 80
Beton (kg/m2) 455.4 Reciclare 70
Armături (kg/m2) 21.17 Reciclare 70

B1010.10.3d

Echivalentul funcțional:
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Beton PE Internațional Germania 2011
Armături Worldsteel Mondial 2007
Plută PE Internațional Germania 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -5,40E-05 2,07E-08 1,83E-08 1,36E-06 -1,09E-05

ADP fossil [MJ] 6,02E+02 7,69E+00 6,80E+00 5,29E+01 -3,17E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,64E-01 2,49E-03 2,18E-03 2,31E-02 -1,12E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,19E-02 5,72E-04 5,00E-04 3,54E-03 -3,22E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,40E+01 5,54E-01 4,90E-01 1,55E+01 -4,05E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 2,64E-07 9,71E-12 8,58E-12 2,90E-09 3,62E-08

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,24E-02 -8,11E-04 -7,07E-04 6,00E-03 -1,91E-03
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.3c Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

XPS (mm) 20 Incinerare 80
Beton (kg/m2) 455.4 Reciclare 70
Armături (kg/m2) 21.17 Reciclare 70

B1010.10.3c

Echivalentul funcțional:
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Beton PE Internațional Germania 2011
Armături Worldsteel Mondial 2007
XPS PE Internațional Europa 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007
Incinerare XPS PE Internațional Europa 2011

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -5,35E-05 2,07E-08 1,81E-08 1,36E-06 -1,09E-05

ADP fossil [MJ] 6,37E+02 7,68E+00 6,71E+00 5,31E+01 -4,89E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,63E-01 2,48E-03 2,15E-03 2,32E-02 -1,77E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,12E-02 5,71E-04 4,94E-04 3,56E-03 -7,04E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,42E+01 5,53E-01 4,84E-01 1,72E+01 -5,37E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 2,64E-07 9,69E-12 8,47E-12 2,91E-09 3,61E-08

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,35E-02 -8,09E-04 -6,98E-04 6,01E-03 -2,28E-03
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B1010.10 Structura de rezistență a planșeelor

B1010.10.3d Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

Plută (mm) 20 Reciclare  80 
Beton (kg/m2) 455.4 Reciclare  70 
Armături (kg/m2) 21.17 Reciclare  70 

B1010.10.3d 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de planșeu al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, cu o 
transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Beton PE Internațional Germania 2011 
Armături Worldsteel Mondial 2007 
Plută PE Internațional Germania 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] -5,40E-05 2,07E-08 1,83E-08 1,36E-06 -1,09E-05

ADP fossil [MJ] 6,02E+02 7,69E+00 6,80E+00 5,29E+01 -3,17E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,64E-01 2,49E-03 2,18E-03 2,31E-02 -1,12E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,19E-02 5,72E-04 5,00E-04 3,54E-03 -3,22E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,40E+01 5,54E-01 4,90E-01 1,55E+01 -4,05E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 2,64E-07 9,71E-12 8,58E-12 2,90E-09 3,62E-08

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,24E-02 -8,11E-04 -7,07E-04 6,00E-03 -1,91E-03
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.1a Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

OSB (mm) 13 Incinerare 80 
Vată minerală (mm) 120 Reciclare  80 
Placă din ghips-carton 
(mm) 

15 Deșeu 

LWS (kg/m2) 15 Reciclare  90 

B1010.20.1a 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, 
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
OSB PE Internațional Germania 2008 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
Elemente ușoare din oțel 
(LWS) 

Worldsteel Mondial 2007 

Vată minerală PE Internațional Europa 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 3,06E-05 2,19E-09 1,92E-09 4,32E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 7,09E+02 8,14E-01 7,12E-01 1,68E+00 -3,05E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 2,65E-01 2,63E-04 2,28E-04 7,35E-04 -4,81E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,41E-02 6,05E-05 5,23E-05 1,13E-04 -1,17E-03
GWP [kg CO2-Equiv.] 6,50E+01 5,86E-02 5,13E-02 4,94E-01 -1,73E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 6,43E-07 1,03E-12 8,98E-13 9,24E-11 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 3,27E-02 -8,58E-05 -7,40E-05 1,91E-04 -1,13E-02

Document cadru
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.1b Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

OSB (mm) 13 Incinerare 80
EPS (mm) 120 Incinerare 80
Placă din ghips-carton
(mm)

15 Deșeu

LWS (kg/m2) 15 Reciclare 90

B1010.20.1b

Echivalentul funcțional:
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani,
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații adiționale:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
OSB PE Internațional Germania 2008
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
Elemente ușoare din oțel
(LWS)

Worldsteel Mondial 2007

EPS PE Internațional Europa 2011
Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,82E-05 1,93E-09 1,62E-09 5,61E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 6,75E+02 7,18E-01 6,00E-01 1,84E+00 -3,70E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,44E-01 2,32E-04 1,92E-04 8,87E-04 -7,24E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,03E-02 5,34E-05 4,41E-05 1,50E-04 -2,60E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,18E+01 5,17E-02 4,33E-02 6,79E+00 -2,22E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 8,13E-07 9,05E-13 7,57E-13 8,54E-11 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,33E-02 -7,57E-05 -6,24E-05 1,70E-04 -1,27E-02
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.1a Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

OSB (mm) 13 Incinerare 80
Vată minerală (mm) 120 Reciclare 80
Placă din ghips-carton
(mm)

15 Deșeu

LWS (kg/m2) 15 Reciclare 90

B1010.20.1a

Echivalentul funcțional:
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani,
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
OSB PE Internațional Germania 2008
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
Elemente ușoare din oțel
(LWS)

Worldsteel Mondial 2007

Vată minerală PE Internațional Europa 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008
Deșeu în sol al materialelor
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 3,06E-05 2,19E-09 1,92E-09 4,32E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 7,09E+02 8,14E-01 7,12E-01 1,68E+00 -3,05E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 2,65E-01 2,63E-04 2,28E-04 7,35E-04 -4,81E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 2,41E-02 6,05E-05 5,23E-05 1,13E-04 -1,17E-03
GWP [kg CO2-Equiv.] 6,50E+01 5,86E-02 5,13E-02 4,94E-01 -1,73E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 6,43E-07 1,03E-12 8,98E-13 9,24E-11 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 3,27E-02 -8,58E-05 -7,40E-05 1,91E-04 -1,13E-02

Document cadru 
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B2010.20 Construcția pereților exteriori 

B2010.20.1b Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

OSB (mm) 13 Incinerare 80 
EPS (mm) 120 Incinerare 80 
Placă din ghips-carton 
(mm) 

15 Deșeu 

LWS (kg/m2) 15 Reciclare  90 

B1010.20.1b 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, 
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații adiționale: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
OSB PE Internațional Germania 2008 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
Elemente ușoare din oțel 
(LWS) 

Worldsteel Mondial 2007 

EPS PE Internațional Europa 2011 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008 
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,82E-05 1,93E-09 1,62E-09 5,61E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 6,75E+02 7,18E-01 6,00E-01 1,84E+00 -3,70E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,44E-01 2,32E-04 1,92E-04 8,87E-04 -7,24E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,03E-02 5,34E-05 4,41E-05 1,50E-04 -2,60E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,18E+01 5,17E-02 4,33E-02 6,79E+00 -2,22E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 8,13E-07 9,05E-13 7,57E-13 8,54E-11 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 6,33E-02 -7,57E-05 -6,24E-05 1,70E-04 -1,27E-02
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B2010.20 Construcția pereților exteriori 

B2010.20.1c Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

OSB (mm) 13 Incinerare 80 
XPS (mm) 120 Incinerare 80 
Placă din ghips-carton 
(mm) 

15 Deșeu 

LWS (kg/m2) 15 Reciclare 90 

B1010.20.1c 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, 
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
OSB PE Internațional Germania 2008 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
Elemente ușoare din oțel 
(LWS) 

Worldsteel Mondial 2007 

XPS PE Internațional Germania 2011 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 
Lista seturilor de date folosite înModulele C4-D 
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008 
Incinerare XPS PE Internațional Europa 2011 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,99E-05 2,24E-09 1,84E-09 7,46E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 7,89E+02 8,33E-01 6,85E-01 2,36E+00 -4,08E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,53E-01 2,69E-04 2,19E-04 1,16E-03 -8,70E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,09E-02 6,20E-05 5,04E-05 2,01E-04 -3,46E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,52E+01 6,00E-02 4,94E-02 1,07E+01 -2,52E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 6,41E-07 1,05E-12 8,65E-13 1,04E-10 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 3,16E-02 -8,79E-05 -7,13E-05 2,06E-04 -1,36E-02

Document cadru
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.1d Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

OSB (mm) 13 Incinerare 80
PUR (mm) 120 Incinerare 80
Placă din ghips-carton
(mm)

15 Deșeu

LWS (kg/m2) 15 Reciclare 90

B1010.20.1d

Echivalentul funcțional:
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani,
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
OSB PE Internațional Germania 2008
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
Elemente ușoare din oțel
(LWS)

Worldsteel Mondial 2007

PUR PE Internațional Germania 2011
Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008
Incinerare PUR PE Internațional Europa 2011
Deșeu în sol al materialelor 
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 8,52E-05 2,24E-09 1,84E-09 7,64E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 9,22E+02 8,33E-01 6,85E-01 3,02E+00 -3,70E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,66E-01 2,69E-04 2,19E-04 3,30E-03 -7,23E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,43E-02 6,20E-05 5,04E-05 7,68E-04 -2,60E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 6,70E+01 6,00E-02 4,94E-02 7,11E+00 -2,22E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 6,44E-07 1,05E-12 8,65E-13 1,30E-10 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,81E-02 -8,79E-05 -7,13E-05 3,15E-04 -1,27E-02
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.1c Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

OSB (mm) 13 Incinerare 80
XPS (mm) 120 Incinerare 80
Placă din ghips-carton
(mm)

15 Deșeu

LWS (kg/m2) 15 Reciclare 90

B1010.20.1c

Echivalentul funcțional:
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani,
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
OSB PE Internațional Germania 2008
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
Elemente ușoare din oțel
(LWS)

Worldsteel Mondial 2007

XPS PE Internațional Germania 2011
Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011
Lista seturilor de date folosite înModulele C4-D
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008
Incinerare XPS PE Internațional Europa 2011
Deșeu în sol al materialelor 
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,99E-05 2,24E-09 1,84E-09 7,46E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 7,89E+02 8,33E-01 6,85E-01 2,36E+00 -4,08E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,53E-01 2,69E-04 2,19E-04 1,16E-03 -8,70E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,09E-02 6,20E-05 5,04E-05 2,01E-04 -3,46E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,52E+01 6,00E-02 4,94E-02 1,07E+01 -2,52E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 6,41E-07 1,05E-12 8,65E-13 1,04E-10 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 3,16E-02 -8,79E-05 -7,13E-05 2,06E-04 -1,36E-02

Document cadru 
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.1d Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

OSB (mm) 13 Incinerare 80 
PUR (mm) 120 Incinerare 80 
Placă din ghips-carton 
(mm) 

15 Deșeu 

LWS (kg/m2) 15 Reciclare 90 

B1010.20.1d 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, 
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
OSB PE Internațional Germania 2008 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
Elemente ușoare din oțel 
(LWS) 

Worldsteel Mondial 2007 

PUR PE Internațional Germania 2011 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008 
Incinerare PUR PE Internațional Europa 2011 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 8,52E-05 2,24E-09 1,84E-09 7,64E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 9,22E+02 8,33E-01 6,85E-01 3,02E+00 -3,70E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,66E-01 2,69E-04 2,19E-04 3,30E-03 -7,23E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,43E-02 6,20E-05 5,04E-05 7,68E-04 -2,60E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 6,70E+01 6,00E-02 4,94E-02 7,11E+00 -2,22E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 6,44E-07 1,05E-12 8,65E-13 1,30E-10 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,81E-02 -8,79E-05 -7,13E-05 3,15E-04 -1,27E-02
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.1e Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

OSB (mm) 13 Incinerare 80 
Plută (mm) 120 Reciclare  80 
Placă din ghips-carton 
(mm) 

15 Deșeu 

LWS (kg/m2) 15 Reciclare 90 

B1010.20.1e 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, 
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
OSB PE Internațional Germania 2008 
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008 
Elemente ușoare din oțel 
(LWS) 

Worldsteel Mondial 2007 

Plută PE Internațional Germania 2011 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,72E-05 3,49E-09 1,60E-09 3,48E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 5,78E+02 1,30E+00 5,94E-01 1,36E+00 -3,05E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,60E-01 4,19E-04 1,90E-04 5,92E-04 -4,81E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,55E-02 9,64E-05 4,37E-05 9,07E-05 -1,17E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,39E+01 9,34E-02 4,28E-02 3,98E-01 -1,73E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 6,40E-07 1,64E-12 7,49E-13 7,44E-11 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,50E-02 -1,37E-04 -6,17E-05 1,54E-04 -1,13E-02

Document cadru
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.2a Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

Perete din cărămidă
(mm)

11 Deșeu

Cavitate aer (mm) 0
Vată minerală (mm) 60 Reciclare 80
Perete din cărămidă
(mm)

11 Deșeu

B1010.20.2a

Echivalentul funcțional:
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani,
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Cărămidă PE Internațional Germania 2011
Vată minerală PE Internațional Europa 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Deșeu în sol al materialelor 
inerte

PE Internațional Germania 2011

A1-A3 A4 C2 C4

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 4,00E-06 1,37E-08 1,20E-08 1,55E-06

ADP fossil [MJ] 6,11E+02 5,10E+00 4,46E+00 6,05E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,33E-01 1,65E-03 1,43E-03 2,64E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,58E-02 3,79E-04 3,28E-04 4,04E-03
GWP [kg CO2-Equiv.] 8,12E+01 3,67E-01 3,21E-01 1,78E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 3,62E-09 6,43E-12 5,62E-12 3,32E-09

POCP [kg Ethene-Equiv.] 1,21E-02 -5,37E-04 -4,64E-04 6,86E-03
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.1e Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

OSB (mm) 13 Incinerare 80
Plută (mm) 120 Reciclare 80
Placă din ghips-carton
(mm)

15 Deșeu

LWS (kg/m2) 15 Reciclare 90

B1010.20.1e

Echivalentul funcțional:
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani,
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
OSB PE Internațional Germania 2008
Placă din ghips-carton PE Internațional Europa 2008
Elemente ușoare din oțel
(LWS)

Worldsteel Mondial 2007

Plută PE Internațional Germania 2011
Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare OSB PE Internațional Germania 2008
Deșeu în sol al materialelor 
inerte

PE Internațional Germania 2011

Reciclare oțel Worldsteel Mondial 2007

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,72E-05 3,49E-09 1,60E-09 3,48E-08 -2,10E-04

ADP fossil [MJ] 5,78E+02 1,30E+00 5,94E-01 1,36E+00 -3,05E+02

AP [kg SO2-Equiv.] 1,60E-01 4,19E-04 1,90E-04 5,92E-04 -4,81E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,55E-02 9,64E-05 4,37E-05 9,07E-05 -1,17E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 5,39E+01 9,34E-02 4,28E-02 3,98E-01 -1,73E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 6,40E-07 1,64E-12 7,49E-13 7,44E-11 3,41E-07

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,50E-02 -1,37E-04 -6,17E-05 1,54E-04 -1,13E-02

Document cadru 
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B2010.20 Construcția pereților exteriori 

B2010.20.2a Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu 

Cavitate aer (mm) 0 
Vată minerală (mm) 60 Reciclare  80 
Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu 

B1010.20.2a 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, 
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Cărămidă PE Internațional Germania 2011 
Vată minerală PE Internațional Europa 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

A1-A3 A4 C2 C4

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 4,00E-06 1,37E-08 1,20E-08 1,55E-06

ADP fossil [MJ] 6,11E+02 5,10E+00 4,46E+00 6,05E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 1,33E-01 1,65E-03 1,43E-03 2,64E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,58E-02 3,79E-04 3,28E-04 4,04E-03
GWP [kg CO2-Equiv.] 8,12E+01 3,67E-01 3,21E-01 1,78E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 3,62E-09 6,43E-12 5,62E-12 3,32E-09

POCP [kg Ethene-Equiv.] 1,21E-02 -5,37E-04 -4,64E-04 6,86E-03
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.2b Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu 

Cavitate aer (mm) 0 
EPS (mm) 60 Incinerare 80 
Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu 

B1010.20.2b 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, 
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Cărămidă PE Internațional Germania 2011 
EPS PE Internațional Europa 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,81E-06 1,34E-08 1,17E-08 1,56E-06 -4,49E-08

ADP fossil [MJ] 5,94E+02 4,97E+00 4,35E+00 6,06E+01 -3,21E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 7,23E-02 1,61E-03 1,39E-03 2,65E-02 -1,22E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 8,96E-03 3,70E-04 3,20E-04 4,06E-03 -7,17E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,46E+01 3,58E-01 3,13E-01 2,09E+01 -2,46E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 8,86E-08 6,27E-12 5,48E-12 3,31E-09 -4,97E-11

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,74E-02 -5,24E-04 -4,52E-04 6,85E-03 -7,02E-04

Document cadru
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.2c Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

Perete din cărămidă
(mm)

11 Deșeu

Cavitate aer (mm) 0
XPS (mm) 60 Incinerare 80
Perete din cărămidă
(mm)

11 Deșeu

B1010.20.2c

Echivalentul funcțional:
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani,
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:

Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Cărămidă PE Internațional Germania 2011
XPS PE Internațional Germania 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare XPS PE Internațional Europa 2011
Deșeu în sol al materialelor 
inerte

PE Internațional Germania 2011

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 3,64E-06 1,34E-08 1,17E-08 1,57E-06 -7,18E-08

ADP fossil [MJ] 6,51E+02 4,98E+00 4,36E+00 6,08E+01 -5,14E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 7,67E-02 1,61E-03 1,39E-03 2,66E-02 -1,95E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 9,23E-03 3,71E-04 3,20E-04 4,09E-03 -1,15E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,63E+01 3,59E-01 3,14E-01 2,29E+01 -3,94E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 3,00E-09 6,29E-12 5,50E-12 3,32E-09 -7,96E-11

POCP [kg Ethene-Equiv.] 1,15E-02 -5,25E-04 -4,53E-04 6,87E-03 -1,12E-03
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.2b Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

Perete din cărămidă
(mm)

11 Deșeu

Cavitate aer (mm) 0
EPS (mm) 60 Incinerare 80
Perete din cărămidă
(mm)

11 Deșeu

B1010.20.2b

Echivalentul funcțional:
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani,
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:

Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Cărămidă PE Internațional Germania 2011
EPS PE Internațional Europa 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare EPS PE Internațional Europa 2011
Deșeu în sol al materialelor 
inerte

PE Internațional Germania 2011

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,81E-06 1,34E-08 1,17E-08 1,56E-06 -4,49E-08

ADP fossil [MJ] 5,94E+02 4,97E+00 4,35E+00 6,06E+01 -3,21E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 7,23E-02 1,61E-03 1,39E-03 2,65E-02 -1,22E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 8,96E-03 3,70E-04 3,20E-04 4,06E-03 -7,17E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,46E+01 3,58E-01 3,13E-01 2,09E+01 -2,46E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 8,86E-08 6,27E-12 5,48E-12 3,31E-09 -4,97E-11

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,74E-02 -5,24E-04 -4,52E-04 6,85E-03 -7,02E-04

Document cadru 
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.2c Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu 

Cavitate aer (mm) 0 
XPS (mm) 60 Incinerare 80 
Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu 

B1010.20.2c 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, 
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Cărămidă PE Internațional Germania 2011 
XPS PE Internațional Germania 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare XPS PE Internațional Europa 2011 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 3,64E-06 1,34E-08 1,17E-08 1,57E-06 -7,18E-08

ADP fossil [MJ] 6,51E+02 4,98E+00 4,36E+00 6,08E+01 -5,14E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 7,67E-02 1,61E-03 1,39E-03 2,66E-02 -1,95E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 9,23E-03 3,71E-04 3,20E-04 4,09E-03 -1,15E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,63E+01 3,59E-01 3,14E-01 2,29E+01 -3,94E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 3,00E-09 6,29E-12 5,50E-12 3,32E-09 -7,96E-11

POCP [kg Ethene-Equiv.] 1,15E-02 -5,25E-04 -4,53E-04 6,87E-03 -1,12E-03
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.2d Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu 

Cavitate aer (mm) 0 
PUR (mm) 60 Incinerare 80 
Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu 

B1010.20.2d 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, 
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Cărămidă PE Internațional Germania 2011 
PUR PE Internațional Germania 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Incinerare PUR PE Internațional Europa 2011 
Deșeu în sol al materialelor PE Internațional Germania 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 3,13E-05 1,34E-08 1,17E-08 1,57E-06 -4,52E-08

ADP fossil [MJ] 7,17E+02 4,98E+00 4,36E+00 6,12E+01 -3,22E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 8,33E-02 1,61E-03 1,39E-03 2,77E-02 -1,21E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,09E-02 3,71E-04 3,20E-04 4,37E-03 -7,15E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 8,22E+01 3,59E-01 3,14E-01 2,11E+01 -2,46E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 4,11E-09 6,29E-12 5,50E-12 3,34E-09 -4,99E-11

POCP [kg Ethene-Equiv.] 9,80E-03 -5,25E-04 -4,53E-04 6,92E-03 -7,02E-04

Document cadru
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inerte

B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.2e Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

Perete din cărămidă
(mm)

11 Deșeu

Cavitate aer (mm) 0
Plută (mm) 60 Reciclare 80
Perete din cărămidă
(mm)

11 Deșeu

B1010.20.2e

Echivalentul funcțional:
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani,
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Cărămidă PE Internațional Germania 2011
Plută PE Internațional Germania 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Deșeu în sol al materialelor 
inerte

PE Internațional Germania 2011

A1-A3 A4 C2 C4

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,27E-06 1,35E-08 1,18E-08 1,55E-06

ADP fossil [MJ] 5,46E+02 5,03E+00 4,40E+00 6,03E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 8,06E-02 1,63E-03 1,41E-03 2,63E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,16E-02 3,74E-04 3,23E-04 4,03E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,57E+01 3,62E-01 3,17E-01 1,77E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 2,30E-09 6,35E-12 5,55E-12 3,31E-09

POCP [kg Ethene-Equiv.] 8,25E-03 -5,30E-04 -4,57E-04 6,84E-03
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.2d Materiale Grosime/
densitate

Scenariul de sfârșit
al vieții

RR (%)

Perete din cărămidă
(mm)

11 Deșeu

Cavitate aer (mm) 0
PUR (mm) 60 Incinerare 80
Perete din cărămidă
(mm)

11 Deșeu

B1010.20.2d

Echivalentul funcțional:
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani,
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K.

Informații suplimentare:

Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Cărămidă PE Internațional Germania 2011
PUR PE Internațional Germania 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km)

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Transportul cu camionul PE Internațional Mondial 2011

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data
Incinerare PUR PE Internațional Europa 2011
Deșeu în sol al materialelor PE Internațional Germania 2011

A1-A3 A4 C2 C4 D

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 3,13E-05 1,34E-08 1,17E-08 1,57E-06 -4,52E-08

ADP fossil [MJ] 7,17E+02 4,98E+00 4,36E+00 6,12E+01 -3,22E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 8,33E-02 1,61E-03 1,39E-03 2,77E-02 -1,21E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,09E-02 3,71E-04 3,20E-04 4,37E-03 -7,15E-04

GWP [kg CO2-Equiv.] 8,22E+01 3,59E-01 3,14E-01 2,11E+01 -2,46E+00

ODP [kg R11-Equiv.] 4,11E-09 6,29E-12 5,50E-12 3,34E-09 -4,99E-11

POCP [kg Ethene-Equiv.] 9,80E-03 -5,25E-04 -4,53E-04 6,92E-03 -7,02E-04

Document cadru 
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inerte 

B2010.20 Construcția pereților exteriori 

B2010.20.2e Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu 

Cavitate aer (mm) 0 
Plută (mm) 60 Reciclare  80 
Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu 

B1010.20.2e 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, 
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Cărămidă PE Internațional Germania 2011 
Plută PE Internațional Germania 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

A1-A3 A4 C2 C4

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 2,27E-06 1,35E-08 1,18E-08 1,55E-06

ADP fossil [MJ] 5,46E+02 5,03E+00 4,40E+00 6,03E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 8,06E-02 1,63E-03 1,41E-03 2,63E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,16E-02 3,74E-04 3,23E-04 4,03E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,57E+01 3,62E-01 3,17E-01 1,77E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 2,30E-09 6,35E-12 5,55E-12 3,31E-09

POCP [kg Ethene-Equiv.] 8,25E-03 -5,30E-04 -4,57E-04 6,84E-03
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B2010.20 Construcția pereților exteriori

B2010.20.2f Materiale Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu 

Cavitate aer (mm) 0 
Vată minerală (mm) 60 Deșeu 
Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu 

B1010.20.2f 

 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, 
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Cărămidă PE Internațional Germania 2011 
Vată minerală PE Internațional Europa 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Transportul cu camionul  PE Internațional Mondial 2011 

Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 
Proces Sursă de date Acoperirea geografică Data 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Deșeu în sol al vatei minerale PE Internațional Germania 2010 

A1-A3 A4 C2 C4

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 6,07E-04 1,35E-08 1,18E-08 1,55E-06

ADP fossil [MJ] 6,13E+02 5,01E+00 4,38E+00 6,05E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 9,80E-02 1,62E-03 1,40E-03 2,67E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,33E-02 3,73E-04 3,22E-04 5,07E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,81E+01 3,61E-01 3,16E-01 1,83E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 3,81E-09 6,32E-12 5,53E-12 -3,92E-09

POCP [kg Ethene-Equiv.] 8,60E-03 -5,28E-04 -4,56E-04 7,01E-03
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B2010.20 Construcția pereților exteriori 

B2010.20.2f Materiale  
 

Grosime/ 
densitate 

Scenariul de sfârșit 
al vieții 

RR (%) 

 

Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu  

Cavitate aer (mm) 0   
Vată minerală (mm) 60 Deșeu  
Perete din cărămidă 
(mm) 

11 Deșeu  

B1010.20.2f 

 
 

Echivalentul funcțional: 
1 m2 de perete structural al unei clădiri, proiectat pentru o viață de serviciu de 50 de ani, 
cu o transmitanță termică (U) de 0.92 W/m2.K și o inerție termică (m) de 61060 J/m2.K. 
   

Informații suplimentare: 
Lista seturilor de date folosite în Modulele A1-A3 

Proces    Sursă de date Acoperirea geografică  Data 
Cărămidă PE Internațional Germania 2011 
Vată minerală PE Internațional Europa 2011 
  
Lista seturilor de date folosite în Modulele A4 și C2 (presupunând distanțe de 20 km) 
Proces    Sursă de date Acoperirea geografică  Data 
Transportul cu camionul   PE Internațional Mondial 2011 
 
Lista seturilor de date folosite în Modulele C4-D 
Proces    Sursă de date Acoperirea geografică  Data 
Deșeu în sol al materialelor 
inerte 

PE Internațional Germania 2011 

Deșeu în sol al vatei minerale PE Internațional Germania 2010 
 
 

A1-A3 A4 C2 C4

ADP elements [kg Sb-Equiv.] 6,07E-04 1,35E-08 1,18E-08 1,55E-06

ADP fossil [MJ] 6,13E+02 5,01E+00 4,38E+00 6,05E+01

AP [kg SO2-Equiv.] 9,80E-02 1,62E-03 1,40E-03 2,67E-02

EP [kg Phosphate-Equiv.] 1,33E-02 3,73E-04 3,22E-04 5,07E-03

GWP [kg CO2-Equiv.] 7,81E+01 3,61E-01 3,16E-01 1,83E+01

ODP [kg R11-Equiv.] 3,81E-09 6,32E-12 5,53E-12 -3,92E-09

POCP [kg Ethene-Equiv.] 8,60E-03 -5,28E-04 -4,56E-04 7,01E-03




