
RESUMO 
 
A janela SOLVENT corresponde a um conceito inovador, desenvolvido com o 
objectivo de tornar mais favorável o comportamento das superfícies envidraçadas 
em termos de equilíbrio entre o seu desempenho energético e o seu impacto 
sobre o conforto visual dos ocupantes dos espaços. Consiste num vidro duplo 
claro e num vidro absorvente, separados por um canal de ar aberto nas 
extremidades inferior e superior. A caixilharia de suporte é reversível, de modo a 
que o vidro absorvente se localize no interior em modo de Inverno e no exterior em 
modo de Verão. 
Este trabalho descreve a modelação do comportamento térmico e aerodinâmico 
da janela SOLVENT, e estuda o seu balanço energético, assim como as suas 
implicações sobre o conforto visual e as necessidades energéticas para 
aquecimento, arrefecimento e iluminação, quando integrada em edifícios reais. 
Aquando da modelação, dedica-se particular atenção à caracterização da 
convecção de calor entre os vidros e o escoamento de ar que circula no canal por 
efeito da diferença de temperatura entre ambos. Este aspecto revelou-se crítico 
em termos de desempenho do modelo. Considerando ainda outras componentes 
da modelação, foi desenvolvido um modelo global para caracterização integrada 
do sistema. Este modelo foi calibrado e validado com dados experimentais obtidos 
numa das células de teste PASSYS existente no Porto, na qual foi instalado um 
protótipo da janela SOLVENT. 
O modelo resultante foi depois aplicado à caracterização do balanço energético da 
janela e à obtenção do seu factor solar, quer em modo de Inverno quer em modo 
de Verão. 
O modelo foi também integrado no software de simulação térmica global de 
edifícios ESP-r, de modo a estimar as consequências energéticas da janela 
SOLVENT quando integrada em edifícios reais. Nesta fase dedicou-se especial 
atenção à dinâmica do controlo dos dispositivos de sombreamento e da 
iluminação artificial, por parte dos ocupantes ou de sistemas automáticos. 
Nos dois casos de estudo analisados, um gabinete tipo escritório e uma escola, 
verifica-se que de uma forma geral a janela SOLVENT propicia poupanças 
energéticas, quer quando comparada com uma janela de vidro duplo claro, quer 
quando comparada com uma janela de vidro duplo de controlo solar. A extensão 
dessas poupanças depende significativamente das características particulares do 
edifício, tais como ganhos internos, clima e orientação das fachadas envidraçadas. 
Uma conclusão mais genérica foi a confirmação do grande potencial de poupança 
energética que se poderá obter através do controlo eficiente e integrado dos 
sistemas de sombreamento e iluminação eléctrica. Este potencial de poupança 
poderá, em certos casos, ser próximo de 50% do consumo de energia primária 
para aquecimento, arrefecimento e iluminação. 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The SOLVENT window is a new concept, with the goal of improving the balance 
between energy efficiency and visual comfort for glazing systems. It consists of 
double clear glazing and an absorptive glazing, separated by an air gap open at 
the bottom and at the top. 
The window frame is reversible, so that the absorptive glazing is at the indoor side 
in Winter mode and at the outdoor side in Summer mode. 
This work describes the thermal and aerodynamic behaviour of the SOLVENT 
window, studies its energetic balance and its implications upon visual comfort and 
energy consumption for heating, cooling and lighting when integrated in real 
buildings. 
In the thermal and aerodynamic analysis, a special attention was devoted to the 
characterization of the heat convection at the buoyancy-induced flow in the open 
air channel, which proved to be a critical aspect to characterize the system 
behaviour. An integrated thermal and air flow model for the entire system was 
developed and validated with experimental data obtained from a prototype installed 
at a PASSYS test cell in Porto. 
The resulting model was then applied to characterize the energy balance of the 
window and to obtain its solar factor in Winter mode and in Summer mode. 
The model was also integrated in a whole building simulation ESP-r scheme, to 
evaluate the energetic consequences of the SOLVENT window when used in 
realistic buildings. The dynamics of controlling the shading devices and the electric 
lighting received a special attention. 
In the two case-studies analysed, an office and a school, both with a South 
orientation of the windows, the SOLVENT window generally produced energy 
savings when compared to either a double clear glazing window or a double 
glazing solar control window. The magnitude of the savings depends significantly 
on the particular characteristics of the building, such as internal loads, climate and 
orientation. 
A more general conclusion was the confirmation of the large potential for energy 
savings by using efficient and integrated controls for window shadings and space 
electric lighting, sometimes close to 50% of the primary energy needed for heating, 
cooling and lighting. 
 
 
 


