
1.3 Transfer de căldură printr-o fereastră simplă - Ex 2.1.6 pg 53 

1.3.1 Enunț 
O componentă a pierderii totale de căldură a unei camere este pierderea de căldură prin 
fereastra cu un singur geam a camerei, așa cum se arată în figura 2.1.18. Temperatura în 
interior e menținut[ la Ti = 22 °C, iar temperatura exterioară este To = - 5 °C. Fereastra are 
înălțimea H = 0,5 m și lățimea B = 2 m. Vremea este calmă și nu există vânt. Presupunând 
că temperatura sticlei e uniformă (constantă) Tw, se calculează pierderile de căldură prin 
fereastră. 

1.3.2 Rezolvare 

 
Figura 1.4 2.1.18 Pierderea de căldură printr-o fereastră cu un singur geam. 

Schema de curgere a aerului de lângă fereastră este prezentată în figura 2.1.18. Atunci 
când aerul cald din cameră se apropie sau vine în contact cu fereastră, el pierde căldură și 
temperatura sa scade. Pentru că acest aer răcit de lângă fereastră este mai dens și mai 
greu decât aerul din cameră la acea înălțime, el începe să se deplaseze în jos și e înlocuit 
de aerul cald din încăpere în partea de sus a ferestrei. O mișcare similară dar opusă a 
aerului are loc în afara ferestrei. Pierderea totală de căldură poate fi calculată din 

 Φ = Q
•

 = αi A(Ti - Tw) = αo A(Tw - To) (2.1.35) 
unde αi și αo sunt coeficienții medii de transfer termic prin convecție naturală pentru interior 
și exterior, respectiv. Folosind relatia recomandată de Fujii și Imura [1972] pentru o placă 
verticală cu temperatură constantă, Tw (din la tabelul 2.1.2) și inlocuind unghiul de înclinare 
θ = 0, obținem 

NuH = 0.56 RaH1/4 unde RaH = Gr Pr = 
gβ∆T H3

νa   

iar H este înălțimea geamului. Rețineți că diferența de temperatură în expresia pentru 
numărul Rayleigh depinde de mediul pentru care se calculează coeficient de transfer termic. 
De exemplu, pentru calculul coeficientului de convectie la suprafața interioară αi, respectiv 
exterioară αo, vom scrie 

 NuH,i = 
αi H

λ  = 0.56 νa

1/4







gβ (Ti - Tw) H3

  (2.1.36) 

 NuH,o = 
αo H

λ  = 0.56 νa

1/4







gβ (Tw - To) H3

  (2.1.37) 
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Toate proprietățile din ecuațiile (2.1.36) sau (2.1.37) ar trebui calculate la temperatura 

filmului de aer Tfi = (Ti + Tw) / 2 sau Tfo = (To + Tw) / 2. Pentru a calcula Q
•

 și proprietățile 
aerului, trebuie să știm Tw. Pentru a estima Tw, presupunem că proprietățile aerului nu se 
schimbă în mod semnificativ în intervalul de temperatură de interes pentru această 
problemă (pentru a verifica această ipoteză vezi tabelele de proprietati ale aerului). Cu 
ajutorul acestei ipoteze, se obține că raportul dintre ecuațiile (2.1.36) și (2.1.37) este 

 
αo

αi
 =  



Tw - To

Ti - Tw

1/4

 (2.1.38) 

care oferă o relație între αo, αi, și Tw. O altă ecuație de acest gen poate fi obținută din Eq. 
(2.1.35): 

 
αo

αi
 =  

Ti - Tw

Tw - To
 (2.1.39) 

Prin rezolvarea ecuațiilor (2.1.38) și (2.1.39), putem arăta că 

 Tw = 
To + Ti

2  = 8.5 ºC  

Acum, prin calculul lui αi sau αo și înlocuire în ecuația (2.1.35), poate fi calculat transferul 
total de căldură. În acest caz, vom alege să rezolvăm pentru αo. Prin urmare, proprietățile 
aerului trebuie calculate la  

Tf = 
To + Tw

2  = 1.75 ºC 

Proprietațile aerului la Tf = 1.75 °C sunt  
λ = 0.0238 W/m K, ν = 14.08 × 10-6 m2/s, a = 19.48 × 10-6 m2/s, iar β = 1/Tf = 0.00364 K-1. 

Folosind aceste Proprietați, se obtine că numărul Rayleigh este: 

RaH,o =
gβ (Tw - To) H3

νa  = 220e06 

Din (2.1.37) se obține  
αo = λ/H 0.56 RaH,o1/4 = 3.25 W/m2-K 

și 

 Φ = Q
•

 = αo A (Tw - To) =  
 = 3.25 W/m2 K × 1 m2 × (281.65 K - 268.15 K) = 43.87 W. 
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1.4 Transfer de căldură printr-o fereastră dublă - Ex 2.1.7 pg 55 

1.4.1 Enunț 
Se consideră o fereastră cu două foi de geam ca cea din Fig 2.1.19. Temperaturile interioară 
respectiv exterioară sunt aceleași ca în exemplul anterior (Ti = 22 °C, To = -5 °C). Distanța 
dintre geamuri este L = 20 mm, înălțimea ferestrei este H = 0.5 m, iar lățimea B = 2 m. Să 
se calculeze pierderile de căldură și să se compare cu cele de la fereastra cu o foaie de 
geam. Se neglijează rezistența termică prin conducție termică în foile de sticlă. 

1.4.2 Rezolvare 

 
Figura 1.5 2.1.19 Pierderea de caldură printr-o fereastră dublă. 

Circuitul termic pentru sistem este prezentat în figură. Temperaturile T1 și T2 (care trebuie 
determinate !) reprezintă temperaturile medii ale sticlei (care se consideră constante pe 
toată suprafața datorită grosimii mici și conductivității termice bune a sticlei). Pentru calculul 
lor se folosesc următoarele relații: 
 
Ecuația fluxului termic este: 
 Φ = qs A = α1(Ti - T1) A = α2(T1 - T2) A = α3(T2 - To) A (2.1.40) 

⇒ 
α1

α3
 =  



T2 - To

Ti - T1
și 

α2

α1
 =   



Ti - T1

T1 - T2

Coeficienții de transfer de căldură prin convecție naturală între sticlă și interior/exterior α1 și 
α3 pot fi calculați cu relațiile (2.1.36) și (2.1.37): 

 NuH,i = 
αi H

λ  = 0.56 νa

1/4







gβ (Ti - Tw) H3

  (2.1.36) 

 NuH,o = 
αo H

λ  = 0.56 νa

1/4







gβ (Tw - To) H3

  (2.1.37) 

 ⇒ 
α1

α3
 =  



Ti - T1

T2 - To

1/4

 (2.1.41) 

O altă relație între α1, α3, T1, și T2, se obține din Eq. (2.1.40): 

 
α1

α3
 =  



T2 - To

Ti - T1
 (2.1.42) 
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Prin rezolvarea celor două ecuații se obține o primă relație de legătură între T1 și T2: 
 T1 + T2 = Ti + To ⇒ T2 = … (2.1.43) 
O a doua relație de legătură se obține folosind relația de calcul pentru transferul de căldură 
în spațiul dintre foile de geam (MacGregor and Emery [1969]) 
 NuL = αL/λ = 0.42 RaL0.25 Pr0.012 (H/L)-0.3 (obs.: 0.72^.012= .996 ≈ 1) 

  (2.1.44) 

unde RaL =
gβ (T1 - T2) L3

νa   (obs.: 0,42*0,04^0,3 = 0,159 ≈ 0,16 ) ⇒ 

  (2.1.45) 
unde L/H = 0.04. Coeficientul de transfer de căldură α1 poate fi calculat din Eq. (2.1.36) 
(folosită pentru a-l calcula pe hi) și poate fi scris ca 

  (2.1.46) 
unde numărul Rayleigh a fost scris în funcție de (Ti - To) în loc de (Ti - T1). Înlocuind pe L/H, 
raportul dintre α2 și α1 devine (obs.: 0.16/0.04^(1-0.75)*0.56 = 0.6388 ≈ 0,63) 

 + ⇒ T1 = 0.71 Ti + 0.29 To 
Înlocuind pe Ti și To, se obține T1 = 14.2 °C, și înlocuind pe T1, Ti, și To în Eq. (2.1.43), se 
obține T2 = 2.8 °C. Cunoscându-i pe T1 și T2, se poate calcula RaL. Pentru calculul lui RaL, 
se folosesc proprietățile aerului la Tf = (T1 + T2)/2 = 8.5 °C, care sunt λ = 0.0244 W/m K, ν 
= 14.8 × 10-6 m2/s, a = 20.6 ×10-6 m2/s, and β = 1/Tf = 0.00355 K-1 

 
din Eq. (2.1.44) α2 = 1.97 W m K iar 

 Φ = Q
•

 = α2 A (T1 - T2) = 22,46 W 
Obs. Ec (2.1.36) și (2.1.37) (2.1.40)x3 și (2.1.44) formeaza un sistem de 6 ecuatii cu 6 
necunoscute: Q, t1, t2, α1, α2, și α3 care poate fi rezolvat numeric 

1.4.3 Concluzii 
Comparând pierderile de căldură cu cele din exemplul 2.1.6 pentru o fereastră cu un singur 
geam, observăm că pierderile de căldură printr-o fereastră cu un singur geam sunt de 
aproape două ori mai mari decât cele printr-o fereastră cu geam dublu pentru aceleași în 
condiții interioare și exterioare. 
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