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1. Introducere  
  
În cursul anului 2001-2002 INCERC a abordat o tematic  de cercetare care a 

vizat evaluarea fondului montan construit în zona Maramure  i Moldova de nord cu 
prec dere jud. Suceava. Evaluarea a avut  în vedere eviden ierea obiectivului general 
privind atingerea parametrilor de confort interior în condi iile concrete de func ionare 
a locuin ei i în raport cu elementele ce îl determin  (climatul exterior, alc tuirea i 
tipul de construc ie, activitatea în gospod rie, combustibil). 

Conform înregistr rilor f cute în urma m sur torilor in situ, s-au eviden iat 
aspectele principale  ce definesc r spunsul real, din punct de vedere higrotermic al 
locuin elor i condi iile de exploatare i func ionare real . 

Locuin ele care au fost supuse m sur torile in situ au fost selectate ca fiind 
semnificative atât pentru  amplasament lor cît i ca solu ii de construire.  

Lucrarea de fa  prezint  selectiv câteva din concluziile studiului efectuat pe 
durata unui an calendaristic pe locuin e amplaste în zona montan  i premontan   de 
nord a rii.   

 
2. Prezentarea cl dirilor supuse m sur torilor in situ 
 
a - Locuin a M1 – Amplasament: Neagra arului, Jude ul Suceava. Altitudine: 

920m. Execu ie: anul 1978. Regim de în l ime: P+1E. Num r de ocupan i: 4. 
Suprafa a construit : 9x9 m2. 
 Pere ii sunt alc tui i din bârne cu sec iunea de15 x 15 cm, tencui i pe ambele fe e, cu 
mortar din argil  i var - la interior i de var i ciment - la exterior; grosimea total  dM1 
= 27cm.  
Plan eul de la parter este constituit dintr-o re ea de grinzi de 10 x 10 cm, dispuse la 
intervale interax de 1m i umplutur  din zgur , pe un strat de 10 cm, tot de zgur . 
Pardoseala finit   este alc tuit  din du umea de scânduri de r inoase de 4 cm 
grosime, îmbinate în nut i feder. 
Plan eul peste etaj este pe grinzi de 10x10 cm, între care exist  umplutur  de argil  cu 
paie cu grosimea egal  cu în l imea grinzilor, iar tavanul este plan, fiind c ptu it cu 
scânduri de 4 cm grosime i tencuit cu mortar de var i nisip aplicat pe ipci. 
Funda ia cl dirii are un soclu de cca. 70 cm în l ime la fa ada sud i de 20 cm la nord. 
Acoperi ul este cu pant  mare, cu arpant  din lemn i învelitoare de tabl .  
Tâmpl ria este de tip obi nuit, din lemn, respectiv ferestre duble cu dou  i trei 
canaturi. Locuin a este dotat  cu: instala ii electrice, instala ii de ap  i canalizare, 
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boiler pentru ap  cald  (înc lzire cu lemne), ma in  de g tit (aragaz), sobe de înc lzire 
cu lemne. 

b. Locuin a M2 - Amplasament: G l ne ti, Jude ul Suceava. Altitudinea zonei: 
400m. Execu ie:  anul 1985. Regim de în l ime: P+1E. Num r de ocupan i: 5. 
Construc ia are dimensiunile în plan de 8,5 x 8,5 m, iar parterul este extins pe o 
suprafa  de 8,10 x 4,35m. 
Pere ii exteriori  sunt din zid rie de BCA cu grosimea de 25 cm, tencui i pe ambele 
fe e, finisajul exterior fiind cu praf de piatr . Grosimea total  a pere ilor exteriori este 
de 28 cm. 
Pere ii exteriori ai parterului extins difer  de cei ai corpului principal: pere ii exteriori 
ai b ii, buc t riei, c m rii i holurilor sunt din zid rie de blocuri de BCA de 20 cm, 
tencui i pe ambele fe e,  
având o grosime total  de 25 cm; peretele buc t riei a fost îmbun t it ulterior din 
punct de vedere termic cu o izola ie suplimentarã de polistiren expandat de 2,4 cm i 
retencuit.  
Sub spa iul holului este amenajat un subsol par ial având func iunea de pivni . Soclul 
cl dirii are în l imea de 30 cm, pe funda ie de beton. 
Pardoselile sunt du umele din scânduri de r inoase nut-feder de 4 cm, dispuse pe 
re ea de rigle de lemn cu sec iunea de 10x10cm i umplutur  de p mânt argilos uscat.  
Plan eele peste etaj i peste parterul extins sunt pe re ele de grinzi de 10 x 10 cm i 
umplutur  de argil  cu paie; tavanul este plan, din scânduri de 3 cm, tencuit.                                     
Acoperi ul are arpant  de lemn i învelitoare de tabl  pe astereal  de scânduri.  
Tâmpl ria este obi nuitã, cu deschidere spre interior, cu distan a dintre geamuri de 20 
cm. 
Construc ia este dotat  cu  instala ii: electrice, de ap , sanitare, de înc lzire a apei 
menajere, de canalizare, de evacuare a aerului viciat la buc t rie (hot  electric ) i 
sobe în fiecare camer  de la parter. Combustibil utilizat pentru înc lzire: lemn, 
exclusiv de esen  tare (fag). 
 

c.  Locuin a M3 – Amplasament: Bor a, Jude ul Maramure . Altitudine: 710 m. 
Execu ie: anul 1982. Regim de în l ime: P+1E. Num r de ocupan i: 4. 
Construc ia este de tip P+E, monovolum, compact, cu laturile de 12,5 x 11,5 m, 
îmbinând elementele tradi ionale cu cele moderne. Este realizat  pe funda ie de beton, 
cu soclu de 80 cm.   
Pere ii exteriori la parter sunt din zid rie de c r mid  plin  cu grosimea de 37,5 cm, 
tencui i cu  mortar de var-ciment la interior i exterior, având grosimea total  de 42,5 
cm.  
Pere ii exteriori al etajului sunt alc tui i din bârne 14 x 14 cm tencuite pe ambele fe e 
pe o re ea de ipci încruci ate, cu tencuial  de var - la interior i de var-ciment la 
exterior, grosimea total  fiind de dM3  = 26 cm. Finisajul exterior este cu praf de piatr . 
Plan eul peste etaj - grinzi de 10 x 10 cm, cu umplutur  de argil  cu paie, cu 
intradosul din scânduri de 4 cm grosime, tencuit cu mortar de var. 
Plan eul de la parter - re ea de grinzi de 10 x 10 cm, dispuse la intervale de 1m i 
umplutur  de p mânt uscat. Pardoseala finit  - du umea de r inoase nut-feder cu 
grosime 4 cm. 
Acoperi ul este cu arpant  din lemn i învelitoare din plãci de azbociment ondulat. 
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Tâmpl ria este de tip obi nuit, dublã, cu dou  i tei canaturi. Combustibilul utilizat 
pentru înc lzire este lemnul de esen  moale i tare.  
 

3.  Analiza r spunsului higrotermic al locuin elor supuse 
m sur torilor in situ  

 
Alegând un set de înregistr ri, pe durata unei s pt mâni în care temperatura 

medie s pt mânal  exterioar  este apropriat  ca valoare de temperatura medie 
anual  a zonei (de exemplu zona Neagra arului – altitudine 920m - 11  18 
martie 2002) rezult , prin analiza direct  a parametrilor temperatur  - umiditate, o 
imagine clar  din punct de vedere cantitativ i calitativ a r spunsului complex al 
locuin ei la factorii climatici exteriori i la tipul de activitate din gospod rie 
(fig.1a, fig.1b). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.1a - Varia ia temperaturii i umidit ii relative a aerului exterior 
Fig.1a - Variation of temperature and relative humidity of the exterior air 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1b - Varia ia temperaturii i umidit ii relative a aerului interior din 
locuin a M1 (buc t rie) 

Fig. 1b - Variation of temperature and relative humidity of the interior air in 
house M1 (kitchen) 

 
Din diagrama T - H (temperatur  - umiditate) pentru aerul exterior 

urm toarele:      
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a. varia ia temperaturii aerului exterior este apropriat  de o varia ie 
periodic , de tip sinusoid deformat  cu ecart de temperatur  zi - noapte 
de aproximativ 14  15 0C. 

b. valoarea medie a temperaturii aerului exterior este în cre tere de la 
aproximativ 0 0C (ziua de luni 11.03.2002 ) c tre + 5 0C ( vineri 
15.03.2002 ) dup  care scade din nou c tre 0 0C (sâmb t  16.03.2002 ). 

c. minimul de temperatur  este atins c tre orele 5 00- 6 00, diminea a iar 
maximul c tre orele 15 00 în zilele cu varia ie de amplitudine mare ( T 

 14 - 15 0C ) indicând faptul c  cerul a fost senin sau par ial acoperit, 
favorizând radia ia nocturn  accentuat  i însorirea pe timpul zilei. 

d. acoperirea cerului c tre data de 16.03.2002 conduce ca ziua maxim  de 
temperatur  exterioar  s  fie de + 2, 5 0C iar amplitudinea zi - noapte s  
fie de maxim 6 - 7 0C. 

e. umiditatea relativ  a aerului exterior este cu varia ie sincron  în 
antifaz  cu cea a temperaturii aerului exterior, încât în zilele cu 
amplitudini mari zi - noapte aceasta variaz  în gama 70 % (diminea a 
orele 5 00 – 6 00 când temperatura este sc zut  i are loc i fenomenul de 
condensare a vaporilor în straturile de aer adiacente suprafe ei solului) 
i circa  40 % (dup  amiaz  orele 14 00 – 15 00). 

f. schimbarea climatic  din data de 16.03.2002 indic , odat  cu 
acoperirea cerului i sc derea atât a valorii medii a temperaturii aerului 
exterior cât i a amplitudinii zi - noapte, o cre tere a valorii umidit ii 
relative a aerului exterior la valori de 75 % care se p streaz  pe durata a 
10 - 12 ore. În acest caz, valoarea minim  atins  c tre orele prânzului 
este numai de 55 %; pe durata nop ii umiditatea cre te din nou la valori 
de 70 - 75 %. 

g. zilele cu cer acoperit i cu temperaturi medii ale aerului în jurul valorii 
de 0 0C favorizeaz  producerea ce ei care conduce la valori ridicate ale 
umidit ii relative ale aerului exterior pe toat  durata zilei (  85 % ). 

Analizând diagrama T - H pentru aerului interior locuin ei (înregistrare în 
camer  cu dubl  destina ie buc t rie i dormitor) se constat :  (diagrama T - H - 
11.03. - 17.03.2002 - Neagra arului - pag. 19). 

h. temperatura aerului interior este rezultatul ac iunii combinate a 
influen ei temperaturii exterioare, a ac iunii radia iei solare, a regimului 
de înc lzire i de aerisire a camerei de locuit i a activit ii locatarilor.  

Astfel, exemplificând diagrama din data de 12.03.2002 se observ  : 
- perioada de noapte, de odihn  (orele 24 00 – 4 00) este caracterizat  de 

sc derea natural  de temperatur  de la cca 18 0C la aproximativ 14 0C.  
- începând cu ora 4 00 pân  la ora 5 30 – 6 00 se observ  o sc dere 

accentuat  de temperatur  (de la 14  0C la cca 9 0C). 
- dup  ora 6 00 , are loc o cre tere continu , natural  a temperaturii 

interioare, datorit  începerii activit ii ocupan ilor. În  perioada 6 00 – 
10 00 are loc o cre tere de la cca 9 0C la 15 0C, pe de o parte a activ rii 
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focului dar i ca efect al r s ririi soarelui (fereastra camerei orientat  
c tre S - E). 

- pe durata între orele 10 00 – 17 00 temperatura aerului interior se 
men ine aproximativ constant  indicând pe de o parte lipsa accesului în 
camer  i manevrarea u ilor sau ferestrelor i pe de alt  parte 
manifestarea suprapunerii (cumul rii) efectelor masivit ii termice 
(energia acumulat  în pere ii camerei), a varia iei temperaturii 
exterioare, a transferului termic prin elementele de închidere ale 
camerei i a infiltra iilor naturale de aer din exterior. 

-  odat  cu revenirea de la lucru a locatarului se constat , în jurul orei 16 
00 – 16 15 începutul unei cre teri de temperatur   de la 15 0C la 20 0C 
(c tre ora 20 00) indicând activarea sursei de înc lzire. De la aceast  or  
urmeaz  o perioad  de varia ie foarte lent  c tre ora 24 00  (sc derea 
temperaturii de cca 1 0C) ca efect al ac iunii ced rii c ldurii de c tre 
surs  (sob  de teracot ), al transferului termic prin închiderile 
exterioare ale camerei i al prezen ei locatarului care î i începe 
perioada de odihn . 

i. Este deosebit de interesant  comportarea acestei locuin e din punct de 
vedere al varia iei umidit ii aerului interior. Se observ  c  de i aerul 
exterior prezint  varia ii mari de umiditate relativ  pe parcursul unei 
zile, umiditatea aerului interior se caracterizeaz  printr-o  relativ  
stabilitate. Aceast  varia ie este cauzat  de tipul de alc tuire a pere ilor 
exteriori (lemn tencuit pe ambele fe e cu mortar de var - argil  la 
interior i var - ciment la exterior) având a comportare satisf c toare la 
ac iunea vaporilor de ap  (absorb ia excesului i cedarea în condi ii 
favorabile). 

În raport cu locuin a  M1 (din lemn tencuit ) este deosebit de interesant  
varia ia parametrilor T - H în cazul locuin ei realizate din BCA (M2 - înregistrare 
T - H – fig 2a, 2b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2a- Varia ia temperaturii i umidit ii relative a aerului exterior 
Fig.2a- Variation of temperature and relative humidity of the exterior air 
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Fig. 2b -Varia ia temperaturii i umidit ii relative a aerului interior 
Fig. 2b- Variation of temperature and relative humidity of the interior air 

 
Viteza de varia ia temperaturii aerului interior este mai mare decît în locuin a 

M1 datorat  lipsei masivit ii termice a spa iului în care s-a realizat înregistrarea. 
M sur toarea in situ s-a realizat în buc t ria locuin ei care are pere i exteriori 

realiza i din BCA, grosime 20 cm, placa i la interior, cu polistiren de 24 cm tencui i. 
Stratul interior de polistiren face ca, datorit  iner iei termice mici, varia ia 
temperaturilor s  fie mult mai rapid  decât în cazul pere ilor masivi termic. 

Din acest motiv chiar dac  parametrii de climat exteriori sunt la aceea i valoare, 
amplitudinile varia iei temperaturii i umidit ii aerului interior sunt mai mari decât în 
cazul locuin ei M1 (lemn tencuit), sau M3 (zid rie de c r mid ).  

Exemplificând cu data de 06.04.2002, înregistrarea indic  între   orele 0 - 7 30 
diminea a o sc dere natural  de temperatur  de la 18 0C la 13 0C. 
Începând de la ora 7 30 este activat  sursa de c ldur  care asigur  în buc t rie i 
prepararea hranei. Se constat  c  între orele 12 00 – 14 00 exist  o degajare de vapori 
care conduce la cre terea cu 20 % a umidit ii relative a aerului exterior. 
Vârful de temperatur  este atins la ora 18 00 fiind de 29 0C dup  care temperatura 
scade din nou liber pân  a doua zi c tre ora 5 00 (13 0C). 

Panta sc derii este mult accentuat  în prima parte a perioadei de dup  încetarea 
func ion rii sursei de c ldur . Un fapt demn de semnalat este c  la aceast  locuin , 
amplasat  în zona G l ne ti - R d u i (zona premontan ) unde chiar dac  num rul de 
zile c lduroase pa an este mai mare decât în zonele montane, s-a constatat, cu ocazia 
prelev rii de mostre din zid ria de BCA a pere ilor exteriori c , în zona b ii, partea 
inferioar  a pere ilor a suportat o degradare semnificativ . 

Cauza constatat  a fost acumularea progresiv  a apei în perete care datorit  
ciclurilor repetate de înghe  - dezghe  naturale, au transformat blocurile de BCA în 
zone amorfe în care structura celular  nu mai este sesizabil  i care în urma 
determin rilor de laborator prezint  o umiditate de 21 %  (procent raportat la mas ). 
Conform descrierii proprietarului, condi iile minim acceptabile pentru baie au fost din 
ce în ce mai greu de realizat consumul de combustibil crescând anual pentru a realiza 
acela i efect. Construc ia este exploatat  din anul 1985.  

 
Concluzii 

 Programul de m sur tori in situ a cuprins pe lâng  m surarea cantitativ  a 
parametrilor i determinarea calitativ , în condi ii reale, a senza iei de confort 
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higrotermic i observarea activit ilor specifice fiec rei locuin e, precum i a efectului 
acestora asupra caracteristicilor legate de r spunsul higrotermic al cl dirilor. 
Principalele observa ii de ordin calitativ sunt urm toarele: 

Senza ia de confort higrotermic este net resim it  în casele cu pere i din lemn 
tencuit, chiar i atunci când temperatura aerului interior scade pentru scurt 
timp sub valorile normale. 
La numai 4...5 ore de func ionare a unei sobe, într-o camer  neînc lzit  
anterior pe o durat  mare, în condi iile de temperatur  exterioar  de – 8 0C i 
umiditate de 75 %, senza ia de confort era deplin  în unul din dormitoarele 
locuin ei M1 (pere i din lemn tencuit) situat  la etaj. Senza ia de confort a 
devenit sesizabil  începând de la temperaturi interioare de 17...17,5 0C. 
Acela i mod de evaluare calitativ  realizat pe construc ia M2 (cu pere i din 
BCA) a condus la concluzia c  senza ia de confort nu a mai fost resim it  nici 
la temperaturi de peste 220C, la durate de înc lzire mai mari de 12...15 ore, 
existând senza ia permanent  de perete rece, un gradient mare de temperatur  
pe vertical  i pe orizontal  (între centrul camerelor i pere ii exteriori) i de 
umiditate ridicat  a aerului interior. 
C derea de temperatur  i implicit cre terea umidit ii relative a aerului 
interior sunt deosebit de accentuate în cazul construc iei din BCA dup  
încetarea înc lzirii spa iului locuit.  
Consumul de combustibil a fost mai mare cu cca. 60 % pentru înc lzirea unei 
camere de dormit în locuin a M2, în raport cu acela i tip de camer  (suprafa  - 
volum) din locuin a M1. 
Amplitudinea oscila iei de temperatur  interioar , de la momentul încet rii 
înc lzirii pân  la momentul relu rii, peste noapte, este de cca. 10...12 0C în 
cazul locuin ei M2 în raport cu valoarea de 6...7 0C la locuin a M1 (cu suprafe e 
i volume de înc lzit identice ca m rime). 

Din punct de vedere al alc tuirii i tipului de construc ie solu iile studiate,  au 
fost toate de tip parter - etaj . În cazul locuin ei M3 situat  în zon  montan  i 
construit  cu dou  solu ii diferite de pere i exteriori (parter - c r mid  în 
zid rie de 37,5 cm i etaj din bârn  14 cm tencuit  pe ambele fe e pe re ea 
dubl  de ipci) a permis compararea efectului asupra condi iilor de confort. 
Compararea comport rii celor dou  tipuri de solu ii de elemente de închidere 
exterioar  a condus la concluzia c  manifestarea iner iei termice a zid riei de 
c r mid  în raport cu peretele din lemn se traduce prin o stabilitate mare a 
temperaturii aerului interior în raport cu regimul de înc lzire intermitent .  

 Calitatea unei construc ii de locuit, analizând doar aspectele prezentate anterior, 
rezult  aplicând solu ii i materiale adaptate zonei respective, astfel încât, în raport cu 
volumul, suprafa a locuit , num rul de ocupan i i conformarea func ionalului la tipul 
i structura convenabil  s  poat  fi satisf cute cerin ele esen iale de izolare termic  i 

de comportare corespunz toare la ac iunile climatice dinamice ale zonelor premontane 
i montane. 

De i toate locuin ele studiate sunt construite cu toate utilit ile necesare (pentru 
a avea comparabilitate din punct de vedere al dot rii cu instala ii) senza ia de confort 



Livia Miron, C. L z rescu, C. Miron Analiza comparativ  a r spunsului higrotermic… 

 

 62

higrotermic este diferen iat  chiar dac  s-au reprodus identic condi iile de exploatare 
zilnic  ale locuin ei. 
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Abstract  
 

A Comparative Analysis of the Hygrothermic Response of Wood 
and Brick or BCA Masonry Houses Considered Representative 
for the Northern Mountainous and Premountainous Area of the 
Country 
 

During 2001-2002 INCERC took on complex research, aimed at evaluating the 
mountain constructions built in Maramures and Northern Moldova. The evaluation 
had as a general objective the accomplishment of the interior comfort parameters 
under actual functioning conditions of the house and depending on the elements 
determining it. According to reports obtained following the measurements in situ, the 
main aspects have emerged which define the hygrothermic response of the houses and 
the conditions of exploitation and actual functioning. This paper presents a 
comparative analysis of the actual hygrothermic response for three distinct types of 
wood and brick or BCA masonry houses.     

Keywords: power efficiency, measurements in situ, thermal comfort, interior 
climate,  comparative study, wood constructions, brick constructions.  
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