Realizarea unor elemente constructive care sa asigure
reducerea substantiala a pierderilor termice;

Widfangul sau sasul reprezinta un element constructiv intalnit
frecvent in inteligenta traditiei populare a poporului nostru privind
realizarea constructiilor de case.
Acesta este un antespatiu, neincalzit, amplasat la intrarea in casa,
unde cei care intra isi lasa de obicei hainele, umbrela, palaria, etc.
In afara acestui aspect privind confortul, widfangul are un rol
extrem de important in reducerea drastica a pierderilor
termice ale imobilului in timpul sezonului rece, reducand
radical volumul de de aer cald, care se pierde de regula la
intrarea-iesirea din imobil.
Trebuie mentionat faptul ca la temperaturi foarte scazute, in
cazul extrem de negativ in care la un imobil, camera cu volumul
cel mai mare (de obicei livingul) comunica direct cu exteriorul,
la numai cateva deschideri de usa, mai ales in cazul usilor
glisante, intregul volum de aer cald, al livingului, este pierdut in
exterior, in locul lui patrunzand foarte repede, pe la partea
inferioara aerul rece, in lipsa widfangului.

O simpla deschidere iarna, a unei usi glisnate catre exterior,
a unui living, fara widfang, poate costa intre 5-30 lei, din punct
de vedere al costului energiei termice pierdute.
Widfangul nu are sistem de incalzire, dar este bine sa fie
izolat termic in acelasi sistem ca si imobilul.
Cu ocazia efectuarii probelor de functionare a instalatiilor
termice de incalzire si preparare a apei calde menajere,
realizate la mai multi beneficiari, care mi-au ascultat sfatul de
a construi un mic widfang la intrarea in imobil, am constatat,
ca suscesiunea fazelor de pornire a pompei de caldura pentru
redresarea temperaturii interioare a imobilului este evident mai
redusa, comparativ cu imobile fara widfang avand structuri si
suprafete utile asemanatoare.
Explicatia este foarte simpla.Viteza cu care aerul cald din imobil
iese pe usa acestuia deschisa catre exterior este cu atat mai mare cu cat temperatura exterioara este
mai scazuta.La deschiderea usii catre exterior, aerul cald iese cu viteza foarte mare pe la partea
superioara, iar aerul rece intra foarte repede pe la partea inferioara.Daca incinta care comunica cu
exteriorul are volum mare (de obicei livingul), solutia este cea mai rea posibila, deoarece cantitatea
de aer cald pierduta este uriasa, proportionala cu cantitatea de aer rece intrata.
In cazul existentei widfangului, acest volum de aer pierdut, este limitat la volumul widfangului, care
avand si o temperatura mai scazuta, comparativ cu livingul, va genera un schimb de aer cu un volum
incomparabil mai mic si cu o viteza de circulatie mult mai redusa.
Implicatiile acestui mic detaliu constructiv, privind existenta widfangului, asupra cheltuielilor de
incalzire, este foarte mare.
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