ЗЕЛЕН ВИТРУВИЙ
Принципи и практики на устойчивото архитектурно
проектиране

• Въведение
• Биоклиматично проектиране
• Проектиране на естествено
осветление
• Проектиране на естествена
вентилация
• Сградна обвивка и енергия
• Подбор на материалите
• Казуси
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Три гледни точки – социална, икономическа,
екологична
• осъзнаване, че социалните и икономически
фактори са от критично важно значение
• акцент върху въпросите на физическата
околна среда
• връзка с проектирането и изграждането
на сгради

A GREEN VITRUVIUS

Устойчивото развитие е
развитие, което осигурява
екологични, икономически и
социални услуги за всички
жители на общността, без да
застрашава
жизнеспособността на
природната, застроената,
икономическата и социалната
системи, от които зависи
функционирането на тези
системи (Световна комисия по
околна среда и развитие
(WCED) - Нашето общо
бъдеще, 1987)

“Устойчива” сграда?

Зелена?
Екологична?
Екологосъобразна?
Енергийноефективна?
Устойчива?

БедЗед, Лондон - жилищна сграда + производствени
помещения

Сградата на областната управа, Офали - обществена сграда + офиси

Банка PNC, Питсбърг - Централа на банката
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Чесапийк, Мериленд - екологичен център

Истински изцяло устойчива сграда

По-висока стойност за собствениците и обитателите
чрез създаване на “по-умни” сгради (технологии,
които оптимизират експлоатационните
характеристики)
Подобряване на качеството на средата в
помещенията (топлинно, визуално и акустично) по
време на обитаването
Ефективна от гледна точка на използваните ресурси
(материали, енергия, вода)
Минимално въздействие върху естествената околна
среда
през целия жизнен цикъл на сградата
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“Устойчива” сграда

Качеството на
експлоатационните
характеристики
Въздействието върху
околната среда
Измервани
- външно и вътрешно
- през целия жизнен цикъл

БедЗед, Лондон
Сградата на областната управа, Офали

Банка PNC, Питсбърг
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Чесапийк, Мериленд

Инструменти за измерване на “устойчивостта”
Енергийна ефективност
Сграда в експлоатация (отопление, охлаждане,
осветление, съоръжения) - експлоатационни
характеристики
Структура на сградата (?сградна тъкан) (материали,
компоненти, системи) – вложена енергия
Въздействие върху околната среда
Електроуреди – екоетикети
Компонент или система на сградата – оценка за пълния
жизнен цикъл

Цялата сграда – системи за оценка на
експлоатационните характеристики
Удовлетвореност на обитателите – проучвания след
настаняването
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Инструменти за измерване на “устойчивостта”
Инструменти за измерване, използвани по време на проектирането,
строителството и експлоатацията
Проектиране – взимане на решение
Проект – определяне на целите / индикативните цели
Концепция (идеен проект?) – определяне
на ориентацията / формата / стратегиите
Разработване на проекта – симулиране на стратегиите,
определяне на потреблението на енергия
Анализ на жизнения цикъл – избор на материали +
компоненти
Тестване на физическите характеристики – експлоатационни
характеристики на конструкцията
След построяването – оценка на въздействието на сградата върху
околната среда
След настаняване на обитателите – анализ на потреблението
на енергия и микросредата
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Стойност на устойчивите сгради

Собственици - обитатели – дългосрочен
поглед

WIT - a+d wejchert

жизнен цикъл 60 години
По-ниски разходи за експлоатация и
поддръжка
90% зависят от микросредата
По-добра топлинна и визуална микросреда
По-висок комфорт и качество на въздуха
в помещенията
Повишава производителността и спомага
за задържането на персонала

Fingal CC -bucholtz mcevoy

Offaly CC -ABK
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Стойност на устойчивите сгради
Наемателите
• Отхвърлят големите, затворени отвсякъде офис
сгради
• Изискват по-строги стандарти за експлоатационни
характеристики

гараж

Анкета на клиентите /обитателите на офис сгради във
Великобритания
• 89% от обитателите на офисите са против климатичните
инсталации
• осъзнават наличието на скрити разходи при експлоатацията
• синдром на “болната сграда”
• комфорт и добро качество на въздуха в помещенията
• оценка на 25% от новите сгради по схемата BREEAM

A GREEN VITRUVIUS

Призма, Нюрнберг,
Йоахим Елбе, атриум
на офис сграда

Стойност на устойчивите сгради
Инвеститорът
• експлоатационните характеристики като актив
• способност за привличане на наематели
• генериране на доход от отдаването под наем
Повишава стойността на актива = по-голяма печалба
Предлагане на зелен комплекс = придобивка
за градоустройственото планиране
Инфраструктурни алтернативи = по-ниски разходи
за изграждането на обекта и участие с капитал
По-малко потребление на енергия = по-ниски емисии
= търговия с въглеродни емисии и възможност
за преговори

•Придобивка за градоустройственото
планиране – по-висока плътност за
спечелване на дивидент
от екологосъобразността
•Продажба на “зелена” премия
•“Норуич Билдинг Сосайъти
(Строителното дружество на
Норуич)” предложи изгодни заеми
за добра категоризация по SAP
•БедЗед, Лондон, Бил Дънстър
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Европейска политика по промените на климата
Предистория
• глобални промени на климата
• намаляващи запаси от природни горива – сигурност на
енергоснабдяването (Ирландия: 90% от внос)
• стрес за хората и местната инфраструктура – транспорт, отпадъци,
вода
• на сградите се падат 40% от потреблението на енергия и свързаните
с енергията емисии на СО2 в Европа
• голям потенциал за пестене на енергия в сградите: по
предварителни оценки 20%
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Европейска политика по промените на климата

Протоколът от Киото – намаляване на емисиите на парникови
газове (до 13% над нивото за 1990 г. – в момента 25%)

Предложение на ЕС “След Киото” – до 2020 г. намаляване с 20%
под равнището за 1990 г.
Директива на ЕС за търговията с емисии
Въглеродни данъци – национален план за разпределение за
индустрията
Въглеродни данъци – жилищата, автомобилите и горивата

Директива на ЕС за строителните отпадъци / строителните
продукти в насипно състояние
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Европейска политика по промените на климата
Директива на ЕС за енергийните характеристики на сградите (EPBD) от 2002 г.
Директивата за енергийните характеристики на сградите изисква
от страните-членки:
• да въведат минимални енергийни изисквания за сградите ново
строителство
• да разработят национална методика за изчисляване на енергийните
характеристики
• да осигурят сертификати за категоризация според потреблението на
енергия за всички сгради обект на продажба или отдаване под наем
Директивата на ЕС за енергийна ефективност в крайното потребление и
енергийните услуги (ESD) от 2006 г.
• предлага рамка за повишаване на икономически изгодното подобряване
на ефективността на енергопотреблението
• помага за постигане на националните индикативни цели чрез национални
планове за енергийна ефективност
Преразглеждане на Директивата за енергийните характеристики на сградите
гласувано от Европейския парламент през април 2009 г.
• насърчава активно приемането на сгради с ниски или нулеви въглеродни
емисии
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Страните-членки – национална политика
Национален план за енергийна ефективност на Ирландия 2007-2020 г.
Проектът чертае пътя за постигане на намаляване на потреблението на енергия
с 20% до 2020 г. и публикува “бяла книга” - “Осигуряване на устойчиво
енергийно бъдеще за Ирландия”
Ангажименти:
• да продължи процеса на “затягане” на стандартите в строителните правилници
• да помогне за намаляване на въглеродните емисии
• да осигури намаляване на потреблението на топлинна енергия и емисии на СО2 с
40% в сградите от ново строителство през 2007 г. и допълнително намаляване с 60%
през 2010 г.

Цел:
Постигане въглеродно неутрални сгради до 2019 г. За жилищните сгради е
посочено постигането на това изискване още през 2013 г.
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Страните-членки – национална политика
Намаляването на новото строителство идва да ни напомни сериозно, че не
можем да разчитаме само на сградите от ново строителство за изпълнение
на поетите задължения свързани с въглеродните емисии
50% от жилищния фонд в Ирландия е изграден преди въвеждането на
строителен правилник
Оценката на възможностите за подобряване на енергийната ефективност
определи основните мерки, които имат най-голям потенциал за постигане на
ползи
•подобряване на съществуващите сгради и по-специално на жилищните
•промяна в поведението на ползвателите

Икономически изгоден потенциал за икономии на енергия по сектори (GWh) и технологии
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Директива на ЕС за енергийните характеристики на сградите (EPBD)
Директивата за енергийните характеристики на сградите като част
от законодателството на ЕС
Транспонирана в законодателството на страните-членки на ЕС
и изпълнена в периода 2006 - 2009 г.
Всички свързани с това въпроси:
• плътност, форма на сградите
• сградна обвивка
• изолация, топлинни мостове и уплътнения (херметичност)
• качество на изпълнението, спецификация на енергийните
характеристики и тестване
• отопление, производство на топла вода за битови нужди и охлаждане
• изкуствено осветление
• използване на енергията от ВЕИ
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Изисквания на Директивата на ЕС за енергийните характеристики
на сградите (EPBD) към страните-членки
• да разработят методика за изчисляване на потреблението
на енергия
• да въведат минимални изисквания за енергийни характеристики
за сградите от ново строителство и за крупни реконструкции
(Строителни правилници)

• при проектирането на нови сгради с площ 1000 m2 да се
разгледа целесъобразността от използването на алтернативни
енергийни източници
• сертифициране на сградите според потреблението на енергия и
изготвяне на “Доклад с препоръки” за всички сгради
• обществените сгради с площ 1000 m2 трябва да излагат на видно
място информация за енергийните си характеристики
• инспектиране на климатичните инсталации и котлите
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Изискванията на ЕС – въздействие върху сградите от ново строителство
Категоризация на проекта (съответствие на сградата)
• стандарти за минимални енергийни характеристики заложени
в строителните правилници
• съответствието ще трябва да се изчислява по специална методика
Категоризация на активите според Схемата за категоризацията
на потреблението на енергия от сградите (BER) (сертификат и
доклад с препоръки)
• категоризацията се оценява по чертежи и спецификации
• категоризацията, според потреблението на енергия, трябва да бъде
предоставена от собственика на евентуалните купувачи/наематели
• целесъобразността от използването на алтернативна енергия
трябва да бъде обсъдена за големите сгради от ново строителство (с
площ
1000 m2)
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Изискванията на ЕС – въздействие върху съществуващи сгради
Категоризация на активите според Схемата за категоризацията на
потреблението на енергия от сградите (BER) (сертификат и доклад с
препоръки)
• категоризацията ще се базира върху обследване на сградата
• категоризацията, според потреблението на енергия, трябва да се
предоставя от собственика на евентуалните купувачи/наематели
• няма минимални стандарти за енергийни характеристики
(строителни правилници)
• сертификат и доклад с препоръки (само за информация,
модернизацията на сградата няма да бъде задължителна)
Крупни реконструкции
• минимални стандарти за енергийни характеристики ще бъдат
заложени в строителните правилници
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Изпълнение на Директивата за енергийните характеристики
на сградите
Категоризация на сградите според потреблението на енергия (BER)
• изчислява се потреблението на енергия и емисиите
на СО2, свързани със стандартното за съответния тип
сгради потребление

• потреблението на енергия се представя
в kWh/m2/годишно, а емисиите на СО2 се представят
в кг СО2/m2/годишно
• данните се използват за издаването на сертификат
или етикет на сградата, който е подобен на етикета
за енергийните характеристики на домакинските
електроуреди, като например хладилници. Етикетът
има скала от А до G, като сградите от категория А са
енергийно най-ефективни.

• Използва се за доказване на съответствие с
изискванията и издаване на сертификат за
категоризация
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Изпълнение на Директивата за енергийните характеристики на
сградите
Сертификат за категоризация на сградата
според потреблението на енергия (BER) и
доклад с препоръки
• представя се от собственика на нова
или съществуваща сграда
• на всяко лице, което проявява интерес към
закупуване или наемане под наем (може да
бъде получен от органа за строителен надзор)
• валиден за срок от 10 години от датата на
издаване, освен ако не настъпят материални
промени, например междувременно
разширяване на сградата, което би се отразило
на енергийните й характеристики
• ще позволи на потребителя да сравни и оцени
енергийните характеристики
• ще осигури препоръки за подобряване на
потреблението на енергия (доклад с препоръки)
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Изпълнение на Директивата за енергийните характеристики на
сградите
Категоризация за сградите според потреблението на енергия (BER)
за обществени сгради по “ДИСПЛЕЙ”
Всички обществени сгради с обща разгърната площ
1000 m2 са задължени да излагат Сертификата
за енергийните си характеристики “ДИСПЛЕЙ”
на видно място, пред очите на обществеността.
Сертификатът за енергийните характеристики
“ДИСПЛЕЙ” за големи обществени сгради е
изчислен като оперативна категоризация, при която
реалното потребление на енергия от сградата се
сравнява с контролен показател за сгради от същия
тип и се определя по скала от А до G на сертификата,
изразено като първична енергия
OPW, LA, събиране и категоризиране на сградите

A GREEN VITRUVIUS

Сертификат “ДИСПЛЕЙ”
за енергийни характеристики

Директивата за енергийни характеристики на сградите и
изчисляване на потреблението на енергия
Всички сгради:
Ограничаване на топлинните загуби и максимално усвояване на топлинните печалби
- плътност, форма, ориентация, дизайн за пасивно използване на слънчевата енергия,
контрол на проникването на слънчева енергия
сградна обвивка – ограничаване на топлинните загуби и максимално усвояване на
топлинните печалби
- термични свойства на стените, подовете, покривите и отверстията
- изолация, топлинни мостове и термо-пробиви, уплътняване (херметичност)
- квалифицирано изпълнение, спецификация на енергийните характеристики и тестване
вентилация – намаляване на топлинните загуби, Част “F”
- вентилация – регулируема / с рекуперация на отработената топлина
- новаторски системи и стратегии
отопление и БГВ – контрол на мощността
- гориво, система, прибори за управление, изолация на тръбопроводите и
въздухопроводите
Нежилищни сгради:
- охлаждане на въздуха, енергийноефективна климатизация на въздуха –
ограничаване на необходимостта от тях
- осветление – енергийноефективно
- използване на енергия от ВЕИ – достъп до използването й
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Потребление на енергия в жилищата

Покрив

Слънчева
енергия

Прозорци

Подаване на
гориво

Стени

Загуби през
димоотводите

Инфилтрация
и вентилация

Под
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Отчетени резултати
• Годишно потребление на гориво и разходи за гориво

- очаквано (± 5%) при стандартна населеност
• Категоризация на сградите според енергийните й
характеристики (BER)
- на базата на потреблението на първична енергия
(скала от А до G)
• Емисии на СО2
- процент на емисиите на СО2 от 1 жилище - кг/m2/год.
- максимален допустим процент на емисиите на СО2
- и двете включват емисиите от електроцентралата
• Категоризация според въздействието върху околната
среда
- на базата на процента на емисиите на СО2
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Методики за изчисляване, използвани в Ирландия
Различни методики за:
Жилищни сгради – 2005 г.
От ново строителство: Процедура за оценка
на енергийните характеристики (DEAP)

Съществуващи сгради: Процедура за оценка
на енергийните характеристики (DEAP) V3 + Ръководни
насоки за мониторинг
Нежилищни сгради – 2008 г.

От ново строителство: Процедура за оценка на
енергийните характеристики за нежилищни обекти
(NEAP)
Съществуващи сгради: също (NEAP)

• една одобрена методика за жилищни сгради от ново
строителство/съществуващи
• множество одобрени методики за нежилищни сгради
– от ново строителство и съществуващи, т.е. обществен
сгради, търговски сгради, училища и др.
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Техническо ръководство
Околна среда, наследство
и местно самоуправление

Искания за промяна на Техническо ръководство (TGD) Част “L”, 2007
Комбинация от мерки за постигане на съответствие с 2007/2008, Част “L”
Спецификация за къщи на калкан (двуетажни, обща разгърната застроена площ = 126 м2)
U-стойности
Стени = 0,25 W/m2K
Покрив = 0,15 W/m2K
Под = 0,20 W/m2K
Прозорци и остъклени врати = двойно остъкляване, ниско-емисионно меко покритие, кухина
16 мм, напълнени с аргон, дървени рамки, 1,7 W/m2K, пропускане на слънчевите лъчи = 0,63
Топлинни мостове = 0,08 х общата открита повърхностна площ (W/m2K)
Въздухопроницаемост (инфилтрация дължаща се на конструкцията) = 0,4 ac/h
Котел = кондензен котел, работещ с природен газ от мрежата, сезонна ефективност 90%, в
затворено помещение, вентилатор за отработените газове
Прибори за управление на отоплителната система = програматор + стаен термостат +
термостатични вентили на радиаторите, превключване на котела
Допълнително отопление = работещи с газ уреди, затворена в кожух предна част, с
вентилатор, балансирани отработени газове, ефективност 72%
Нискоенергийни осветителни тела = 75%
Система за производство на топла вода за битови нужди = слънчева система за подгряване
на водата с 3,8 м2 колектор с плоски панели
Капацитет за вътрешно натрупване на топлина = среден
Вентилационна система = естествена вентилация със изходящи засмукващи вентилатори с
прекъснато действие
Комин = няма; свободна циркулация на отработени газове = няма; изходящи вентилатори = 3
A GREEN VITRUVIUS

UCD ERG Проучване на Енергийната изследовтелска група
на Университетския колеж на Дъблин
• установено е, че е възможно намаляване на потреблението на енергия и
емисии на СО2 с 40% в болшинството на представителните типове сгради от ново
строителство чрез подобряване на проектирането и строителството на сградите
• предложената индикативна цел за подобряванe на експлоатационните
характеристики със 60%, предвидена за 2010 г., ще изисква интегриране на
комбинация от енергийноефективни материали, новаторски компоненти и
технологии и все повече системи за производство на енергия от ВЕИ
• Притеснения на Федерацията на строителната индустрия относно:
предлагането на пазара на компоненти и материали;
необходимостта от обучение по новите стандарти на архитектите, плановиците,
контрольорите по количеството на вложените материали и строителите;
гаранция за купувачите, че използваните нови технологии ще функционират добре
в дългосрочен план;
по-високите разходи – цената за постигане на 40% по-ефективен стандарт в
момента изисква прибавяне на около 8 500 Евро към капиталните разходи за
типично жилище. Една въглеродно неутрална къща очевидно ще струва
значително повече.
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Стандартът “Пасивна къща”
• от проектантите и строителите се очаква да
създават сгради, които ще изискват новаторство в
дизайна и гарантирани резултати от строителните
работи , по-високи от предвидените в стандарт а;
необходимост от обръщане към европейските
стандарти за ръководни насоки
• доброволен строителен стандарт разработен и
сертифициран от Института за сгради с пасивно
използване на слънчевата енергия в Германия
• може да бъде изпълнен чрез използване на найразлични проектантски стратегии, строителни
методи и технологии и е приложим за всеки тип
сграда
• предлага условия на добър комфорт през
зимата и лятото, без да са необходими
традиционни отоплителни системи и без активно
охлаждане
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Стандартът “Пасивна къща”
Изисквания
Годишна нужда от отопление (доставена
енергия) 15 kWh/m2 отопляема площ
и
Горна граница за общото потребление на
първична енергия за отопление,
вентилация, електроенергия за
вентилаторите и помпите, домакинските
електроуреди и осветлението не повече от
120 kWh/м2/год., независимо от
енергийния източник
Освен това, резултатите от теста за
херметичност не трябва да превишават 0,6
ac/h @ 50 Ра

Еквивалентно на BER А2/А1 (BR В1)
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Към стандарт “Пасивна къща”
Все по-голям брой инициативи в цяла Европа за насърчаване
използването на този стандарт
Страна

Индикативна цел в Европа

Австрия

Равнище на стандарта “Пасивна къща” 2020 г.

Дания

Равнище на стандарта “Пасивна къща” 2015 г.

Германия

Равнище на стандарта “Пасивна къща” 2015 г.

Холандия

Равнище на стандарта “Пасивна къща” 2015 г.
Не жилищните ще бъдат следващите

Великобритания

Равнище на стандарта “Пасивна къща” 2013 г.
НУЛЕВИ ВЪГЛЕРОДНИ 2016 г.
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Кодекс за устойчивите жилища
Институт за строителни изследвания (BRE)
• доброволен кодекс за жилища
• установява шест нива за изпълнение
• свързан е с предложените строителни правилници
• осигурява ръководни насоки за строителството

• не само енергия: енергия и емисии на СО2, вода, материали, отпадъци,
здравословна среда, екология
2010

2013

Шест равнища – еквивалент на BER B3- A1
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2016

Иновационен парк на Института за строителни изследвания (BRE)
– Фарът на “Кингспан Оф-сайт”
Кодекс за устойчиви жилища – Ниво 6
къща на бъдещето с нулеви нетни въглеродни
емисии
отговаря на стандарта, по който до 2016 г. трябва
да бъдат изградени всички жилищни сгради от
ново строителства
сграда със свръх изолация и херметичност
снабдена е с ефективен контрол на проникването
на слънчевата енергия, заедно с интегрирани
сградни системи, които са изградени на принципа
на производство на енергия от ВЕИ и устойчиви
технологии, технологии за ефективно използване
на водата и пасивно охлаждане и вентилация
Техническите системи и решения са разработени от
“Кингспан Оф-сайт”
Фирмата създава жилищни домове с ниво на
енергийни характеристики заложено в Кодекса за
устойчиви жилища
Еквивалентно на BER A1
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Постигане на индикативните цели за въглеродни емисии
и по-висока устойчивост на сградния фонд
Очевидно е, че множество заинтересовани страни във веригата на
строителната индустрия ще установят, че са изправени пред значително
предизвикателство, свързано с:
Осигуряването на необходимите енергийни характеристики за сградите от
ново строителство
Осигуряването на икономически ефективни решения за обновяване на
съществуващи сгради
Въпроси с широк обхват:
• политика и нормативна уредба
• проектантска и строителна практика
• нови технологии
• използване на енергията
“Само индикативните цели не са достатъчни. Без обединяване на усилията,
без реална промяна в начина, по който живеем и работим, няма да можем да
постигнем целите, които сме си поставили. Необходима ни е, по-специално,
революция в начините, по които планираме, проектираме и изграждаме
сградите, в които живеем и работим.”
Маргарет Бекет, Министър на жилищната политика и планирането на Великобритания
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Контекст – в исторически план

Дизайнът на сградите
Беше съобразен с местоположението им
Поемаше или изменяше микроклимата
Създаваше пространства, съответстващи на
предвидените за тях функции
Използваха се материали от местен произход
Строителството се извършваше от местни
майстори

Паладио, кръглата
вила, 1550 г.

Минимално въздействие върху околната среда
около сградите през целия им жизнен цикъл
Франк Ллойд Райт, къщата
на Джакоб,1943 г.
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Контекст – днес

Развитие и променен социален/търговски контекст
Предполагаема неизчерпаемост на ресурсите
Поява на все повече нови материали и строителни методи
Правилници и законодателство
Промени в практиките и строителни процедури
Някои промени имат потенциал да носят изгоди

Заедно допринесоха за неустойчивото развитие на застроената
среда
A GREEN VITRUVIUS

Успешно изграждане на истински устойчива сграда

Научно-изследователските и развойни проекта показаха, че
успешното изграждане на напълно устойчива сграда изисква:
• сериозен и всеобхватен процес на взимане на решение при
проектирането
• излагане на целите свързани с енергийните характеристики
във проекта
• преследване на интегрирани проектантски стратегии за
пасивно и активно използване на слънчевата енергия и
решения за постигането им
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Отдаден на идеята клиент и проектантски екип

Въвеждане на интегриран подход при
проектирането
назначаване на мултидисциплинарен екип още в
ранния етап на работата
Експертиза при прилагането на стратегиите
оценка на компетентността / специализираните
умения
привличане за участие на клиента и в идеалния
случай и на обитателите
договаряне на структура на хонорарите,
която не се базира на производителността на
оборудването, процент от осигурената услуга
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Познаване на проектантските стратегии

Стратегиите играят ролята на карта, която направлява
избора на проектантски решения
Въвеждане на стратегии за проектиране с пасивно
използване на слънчевата енергия
пасивно използване на слънчевата енергия +
естествено осветление + естествена вентилация
Намаляване на нуждата от енергия, вода и материали
Използвайте мерки за енергоспестяване
Задоволяване на енергийните нужди
от възобновяеми енергийни източници
Вятър, слънчева енергия, геотермална енергия,
биомаса
Интегриране на енергоспестяващи, ефективни
технологии
Уреди за контрол, системи за управление на
енергията в сградите, иновационни компоненти
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Проектантски стратегии – макрообект
намаляване на неконтролираното разрастване на селището заради новия комплекс – отдайте предпочитание
на използван в миналото терен пред “зелената поляна”
намаляване на потреблението на енергия за транспорт –
определете възможните транспортни варианти,
извършете оценка на обществения транспорт, групиране
(изграждане на “клъстъри”) на функциите
поддържайте и/или възстановете/увеличете биоразнообразието на природните системи, естествения
характер на обекта
откликнете на изискванията за микроклимата –
оптимизирайте съществуващите положителни, намалете
до минимум негативните (слънчева радиация, дневна
светлина, преобладаващи ветрове, топография)
създайте екологосъобразни енергийни характеристики
на сградата
r. rogers, parcbit
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Проектантски стратегии

OMP – кеят “Шарлоте”

UP – кеят “Кларитон”
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Проектантски стратегии – микрообект
Оптимизиране на положителните черти, намаляване
на отрицателните
Създаване на климат за подобряване на енергийните
характеристики
Слънчева радиация (3.0 kWh/м2/год.) пряка и
дифузна
Ориентация, наклон
Достъп на слънчевите лъчи, прекалено
засенчване
Прегради за дневната светлина – височина /
разстояние
Преобладаващи ветрове (посока юг до югозапад,
скорост 6 м/сек)
Изложение, растителност, заслони
Топография – изпарения, влажност на въздуха,
енергия от ВЕИ
PM Doyle, Център “Scelligs“
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Проектантски стратегии – проектиране с пасивно използване
на слънчевата енергия
събиране на слънчевата енергия
форма, ориентация на остъкляването, съотношение,
материали
складиране на топлинната енергия
пряко, непряко, материали за съхраняване на
енергията
южна фасада

разпределение на топлинната енергия
циркулация на топлия въздух, механичен вентилатор
съхраняване на топлинната енергия
конструкцията на сградата

северна фасада
“Херцог”, общежитие, Бавария
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Проектантски стратегии – съхраняване на топлинната енергия

форма на сградата и планировка на
пространствата
сградна обвивка на компактна сграда
топлинно зониране / дейност, функция
намаляване на топлинните загуби от
преминаване
изолация на стените, подовете, покривите
намаляване на загубите от инфилтрация
уплътняване, фоайета изложени на течение
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Проектантски стратегии – естествено осветление
ориентация и форма на сградата
качество на осветлението в помещенията
разпределение на светлината
коефициент за естествено осветление 5% осветеност
вътрешна геометрия – съотношение стая /
прозорец
съотношения на остъкляване – 20% от площта /
север /юг
разпределение на светлината
покрив / атриум / светлинни лавици

a+d wejchert,
beresford court

отражателна способност на повърхностите
бяла – 85%, жълта – 65%
erg, sei offices
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Естествено осветление – форма на сградата

A GREEN VITRUVIUS

Естествено осветление – съотношение геометрия/остъкляване
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Повишаване на естественото осветление –
хоризонтални/вертикални щори
Rays
reflected
from
mirrors

White ceiling
Acts as secondary
diffuser
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Подобрване на използването на естественото
осветление – светлинни лавици

повишава равномерността на естественото
осветление в пространството
намалява заслепяването по работните
повърхности
осигурява засенчване от пряко попадане
на слънчевите лъчи
хоризонтално – южна фасада
проектантски проблеми –
местоположение и оразмеряване
отражение и заслепяване
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Новаторски техники за естествено осветление

Призматично остъкляване
Пренасочващи щори
Светлинни тръби
Огледала
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Проектантски стратегии – вентилация

Вятър

-Скорост
-Посока
-Честота

-Турбуленция
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Проектантски стратегии – вентилация

Задейства се от вятъра – положително / отрицателно
налягане
коминен ефект / студен и сух /топъл и влажен / покрив

Foster, Swiss Re
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Проектантски стратегии – вентилация
Големина и местоположение на отвестията
вътрешно налягане > външното,
следователно въздухът излиза НАВЪН

вътрешно налягане < външното,
следователно въздухът се придвижва
НАВЪТРЕ
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Проектантски стратегии – охлаждане
регулиране на външните топлинни печалби
регулиране на проникването
на слънчевите лъчи – засенчване
южно хоризонтално, източно /западно вертикално
вътрешно / външно, фиксирани / регулируеми
засенчващи устройства
контролиране на инфилтрацията

изпарително охлаждане
намаляване до минимум на вътрешните топлинни
печалби
проектиране за намаляване на топлинните печалби
намаляване на използването на изкуствено
осветление
специфициране на енергийноефективни домакински
електроуреди
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Проектантски стратегии – охлаждане през нощта

използване на безплатния хладен нощен въздух за извличане
на складираната в термичната маса топлинна енергия

Екологична сграда на Института за строителни
изследвания (BRE)
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Проектантски стратегии – материали

оценка на жизнения цикъл
местни / устойчиви ресурси
вложена енергия
емисии – атмосфера
спецификация на предпазните покрития,
химикали
качество на въздуха в помещенията – здраве
дизайн за дълъг живот / лесна поддръжка
дизайн за рециклиране / повторна употреба

cat, Уелс, Информационен център
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Проектантски стратегии – възобновяеми енергийни
източници
Слънчева енергия
слънчеви панели – производство на топла вода
за битови нужди и отопление
фотоволтаични системи системи – производство
на електроенергия
Подземни източници
земята, вода – отопление и производство на
топла вода за битови нужди
Вятър
турбини – генерират електроенергия
Биомаса
растения и отпадъци – отопление
Нови технологии
Интелигентни системи и уреди за контрол
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cat photovoltaic roof
100m2 - 13kW ,9mW

arklow bank 3.6MW

Проектантски стратегии – вода

Намаляване на потреблението
прибори с нисък дебит

Събиране на дъждовна вода
от покривите
филтриране и складиране
Пречистване
мивки и душове (слабо замърсена вода)
филтриране и пречистване с
ултравиолетови лъчи
Повторна употреба (зелена) в тоалетните
ваните, душовете
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Проектантски стратегии – отпадъци

Строителни отпадъци
Проект за преработване на отпадъците
свеждане до минимум – сортиране +
повторна употреба + рециклиране –
план за управлението на отпадъците
Отпадни води
компостиращи тоалетни
тръстикови плантации
“живи машини”
Домакински отпадъци
намаляване, предаване за рециклиране,
компостиране
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Реализиране на стратегиите и етапи на проектирането

Кога стратегиите се интегрират в процеса на проектирането?
Изпълняват се в процеса на архитектурното проектиране
Технически експертен принос на целия проектантския екип
Критично значение на ранните етапи, след които промените в
дизайна няма да бъдат полезни или икономически изгодни

Как стратегиите се изпълняват в процеса на проектиране?

A GREEN VITRUVIUS

Етап “изготвяне на възлагателно писмо”
– формулиране на целите свързани с
експлоатационните характеристики
• обсъждане с клиента
• установяване на енергийната цел –
контролни показатели – типичен базов
пример, добра практика, новаторство
• извеждане като приоритет намаляване
на потреблението на енергия, вода и
материали
• въвеждане на стратегии за проектиране с пасивно използване на слънчевата
енергия преди интегрирането на сложни
технологии
• сравняване на стратегиите от ранните
етапи на проектиране с критериите за
категоризиране
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UK DETR
econ 19

CIBSE

BREEAM

Използване на цялостно проектиране
на системата
• изчислете дяловете на синергичните
взаимовръзки между сградните системи и
сградната обвивка
• интеграция и оптимизация на множеството
аспекти при проектирането на сградата –
творческо програмиране
• вместо да разглеждате елементите един по
един, всеки компонент трябва да служи за
постигане на повече от една цел

BRE, Уотфорт

Градска порта, Дюселдорф
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Реорганизирайте бюджетите
• похарчен е 1% от средствата за
проекта, определени са 70% от
разходите за жизнения цикъл
• много стратегии за пасивно използване на слънчевата енергия са с неутрални разходи за южните жилищни
помещения и за северните работни
помещения
• решенията при интегрираното
проектиране дават възможност за
прехвърляне на разходите –
специфицирайте водопропускащи
повърхности , намалете нуждата от
твърди настилки при оформлението на
ландшафта и от дрениране
• прехвърлете разходите за ненужните
неща към пера, които подобряват
характеристиките на сградата
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БедЗед Лондон, Дънстър

Определяне на разходите за пълния жизнен цикъл
• проучете, оценете и калкулирайте на ранен
етап разходите за новаторски и нови
технологии
• общата стойност на икономиите на енергия и
избегнатите емисии на СО2 за жизнения цикъл
може да натежат повече от капиталните
разходи за новаторски технологии
Чесапийк, Мериленд, платинен медал по
Системата за сертифициране на сгради (LEED)
Търговски офис + преводачески център
Ново строителство, 3000 m2, 80 обитатели
Завършен: 2000 г. Разходи: 7 500 000 щ. д.
20% от разходите за сградните компоненти са
директно отнесени, като разходи за зелени мерки
Първоначалната инвестиция ще се изплати за 7-8
години чрез по-ниските експлоатационни разходи.
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Определете приоритетите на
проектантските стратегии и разходите
Офис сграда на банката PNC, Питсбърг,
сребърен медал по Системата за
сертифициране на сгради (LEED)
65 000 m2, 1 800 служители
интегриран подход при проектирането
анкета сред служителите в етапа “Проектиране” –
естествено осветление
голяма търговска сграда – на осветлението се падат 30%
от нуждите от електроенергия
93% от обитаемите пространства имат изглед към
външната среда
79% от обитаемото пространство има естествено
осветление, стратегиите включват просторно южно
изложение , прозорци на покрива, атриум, остъклени
преградни стени и врати и прозорци “clerestory” (тесни
прозорци непосредствено поo покрива)
удовлетвореност на клиентите и служителите и висока
производителност
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Инструменти за взимане на решения при
проектирането
Разнообразие от инструменти за подпомагане
взимането на решение
на хартия и чрез компютър
прости или изискват експерти-професионалисти
подходящи за случая – етап “Проектиране”,
изисква анализ
Процесът на проектиране
Водете си записки в процеса на проектиране и
взимане на решения, например инструментариума
OGC
Ръководни насоки в етапа “Идеен проект”
прости инструменти – слънцегреене / естествено
осветление /термовизия
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ecotect

daylight

Инструменти за взимане на решение при проектирането

Напреднал етап “Проектиране”
симулиране на отделни проектантски стратегии
за количествено изразяване на равнището на
експлоатационните характеристики
топлинна енергия
естествено осветление
вентилация
• подбор, използване на инструментите
• необходим е известен опит
• отговорници и техните роли
• интегрирани инструменти
светление - излъчване
cfd - измерване на потоците
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Оценка на жизнения цикъл
Извършете оценка на
въздействието върху околната
среда за пълния жизнен цикъл –
материали, компоненти, системи

параметрите на оценката обхващат
вложена енергия – материал
потребление на материали – количество,
Envest Ecopoints
невъзобновяеми източници,
дълготрайност
замърсяване на въздуха – емисии на СО2,
NOx и SOx
замърсяване на водата при експлоатация
производство на твърди битови отпадъци
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Експлоатационни характеристики на сградата, свързани с
качеството на строителството
Проектирайте, специфицирайте и изисквайте качествено строителство
Значение на
големите и важни детайли
прецизните спецификации
новаторските компоненти
доброто изпълнение
топлинни мостове
въздушни течове
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Физическо тестване на експлоатационните характеристики
на сградата – преди предаването

термографично обследване
открива топлинните загуби
вътре в сградата или отвън
по-тъмният цвят показва студените
повърхности (топлинни загуби през
тези места)
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Физическо тестване на експлоатационните характеристики
на сградата – преди предаването
Тест за херметичност
Изчисляване на въздушния поток през сградата
• м3/ч при 50 Ра (референтно налягане)
• обмяна на въздуха за час
измерва въздушния поток през вентилатора и
разликата в налягането между външната среда
и вътрешността на сградата
Разделете потока на обема на сградата
(n50 ) или площта на сградната обвивка
(q50)
Лимити за съответствието със стандарти:
Великобритания / Ирландия, Част “L“ нежилищни сгради
q50 10 м3/ч м2 (проникване на въздух при 50 Ра)
Стандарт “Пасивна къща”
n50 0,6 ach (обмен на въздуха при 50 Ра)
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Оценка на експлоатационните характеристики на сградата –
потребление на енергия
Мониторинг на енергийните характеристики
Система за енергийно управление
в сградите (BEMS)
Мониторинг на отделните системи, например на
слънчевата система
Подобряване на енергийните
характеристики
Разработете стратегия за поддръжката
Поддържайте всички компоненти и системи в
оптимално експлоатационно състояние
Разработете наръчник за потребителя / наемателя
Разработете наръчник за операторите на
системите
Създайте програма за поддръжка
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Оценка на експлоатационните характеристики на сградите
LEED – Система за сертифициране на сгради енергия + екологични характеристики (САЩ) –
сгради от ново строителство, ведомствени
сгради, многоетажни жилищни сгради – LEED –
EB, съществуващи сгради
BREEAM - Методика за екологична оценка на
Британския научноизследователски институт
(Великобритания) – нови, съществуващи,
търговски, промишлени
Eco Homes -“ЕкоДомове” – жилищни сгради, от
ново строителство и обновени
GBTool (Green Building Challenge tool) Инструмент “Предизвикателството на зеленото
строителство” – Канада/международен – сгради
ново строителство, съществуващи и търговски
сгради, училища, жилищни сгради
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BREEAM

EcoHomes
GBTool

Оценка на експлоатационните характеристики на сградите –
критерии за категоризация на сградите
• въздействие върху околната среда
• енергия
• транспорт
• замърсяване
• вода
• земеползване и екология
• здраве и благоденствие
Всеки раздел носи допълнително
Признание / точки, например:
LEED – бронз / сребро / злато/ платина
“Еко домовете” – задоволително / добро / много
добро / отлично

претеглени
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Един ирландски метод за оценка на въздействието върху околната
среда
Идея “MArchSc”: Neasa Hourigan
Надзор: Paul Kenny Vivienne Brophy
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Бал при категоризацията по ирландския метод за оценка
на въздействието върху околната среда (IBEAM)
Целта на ирландския метод за
оценка на въздействието върху
околната среда е да отличи само
добрите и много добрите проекти
и по този начин да постави
минималния бал на по-високо
ниво от това на Методиката за
екологична оценка на Британския
научноизследователски институт
(BREEAM). Тази оценка е подобна
на оценката по Системата за
сертифициране на сгради (LEED)
Ирландският метод за оценка на
въздействието върху околната
среда включва и категория
Ниво 1+ за изключителни по
характера си проекти.
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IBEAM

Точки

BREEAM

Точк
и

LEED

Точки*

Ниво 4

40

Приема
се

25

Сертифицирано

37 – 46

Ниво 3

50

Добро

40

Сребро

47 – 55

Ниво 2

60

Много
добро

55

Злато

56 – 73

Ниво 1

75

Отлично

70

Платина

74 – 100

Ниво 1+

85

Точки за различните нива по схемите за оценка на
въздействието върху околната среда IBEAM, BREEAM и
LEED.
* Точките за LEED бяха нормализирани до общо 100
за улесняване на сравнението

Оценка след настаняването
Мониторинг на средата – естествено осветление, температури,
акустика

Лазерен темп.
датчик

Регистратор
на СО

Брояч на частици

Регистратор на темп.
и излъчваната топлина
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Регистратор на CO2

Тръбички за поглъщане
на химикали

Оценка след настаняването

Мониторинг на чувството за удовлетвореност на ползвателите
на сградата
• по-висока стойност на сградата
• обитателите работят по-добре
•П о-малко болнични
Списанието “Тематични изследвания на строителните услуги във
Великобритания” извършва оценка, извлича поуки и ревизира
целите на бъдещи проекти
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Архитектите – допринасят за бъдещото на устойчивото развитие

• професионален ангажимент към “подобряване на качеството на живота
чрез изграждане на устойчиви селища” (САЩ)
• повишават информираността на клиентите/инвеститорите за ползите от
зеленото строителство
• насърчават членовете на проектантския екип да прилагат интегрирани
проектиране на сградата
• оценяват екологичните характеристики за пълния жизнен цикъл на
сградите
• определят значението на “зелена сграда” – създават общ стандарт за
измерване
• стимулират зелената конкуренция
• променят облика на строителната индустрия
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