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Традиционните форми

Традиционните “оградени пространства” 
представляваха монолитни ансамбли

Един единствен материал се използваше 
за структурата, обшивката и вътрешното 
покритие

Опора на товара

Макар и изградено интуитивно, 
традиционното “оградено пространство” 
функционира като “разделителна линия”
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Съвременната архитектурна наука

Отхвърля “случайното” разделяне на околната 
на пасивно и рестриктивно

Наличие на
нови технологии и материали
сомпютризирани програмни продукти за 
симулация

Нов тип сградна обвивка
Интерактивна – посредник за връзка с 
околната среда

Съвременни “оградени пространства”
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Регулира топлинните и 
въздушните потоци, влажността и 
достъпа на дневна светлина към 
вътрешността на сградата и 
отвътре навън,

Сградната обвивка – посредник във взаимоотношението
с околната среда

което води до:
• намаляване на потреблението на 
енергия;
• по-висок комфорт на обитаване;
• по-добро качество на въздуха;
• връзка с околната среда;
• чувство за благоденствие;
• по-висока производителност.
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• Да бъде конструктивно безопасна, солидна и 
дълготрайна;
• Да оптимизира комфорта в помещенията –
топлинен, визуален и акустичен;
• Да осигурява здравословни материали, събразени
с климата в помещенията;

• Да използва потенциала на новите материали;
• Да прилага новаторски технологии за създаване
на “ограждащи пространства”

• Да бъде устойчиво по отношение на земята
и околната среда;

• Интегриране на възобновяеми енергийни източници;
• Да изпълни обещанията за модерно архитектурно
оформление

Изисквания относно проектирането на сградната обвивка
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Директива на ЕС за енергийните характеристики на сградите 2002 г. (EPBD):

Директивата за енергийните характеристики на сградите изисква от страните-
членки:
• да въведат минимални енергийни изисквания за сградите от 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 2006 (ESD)

• 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 

Европейска политика по отношение на изменението 
на климата
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Проектите и строителството на всички сгради трябва да вземат под внимание:

Сградна обвивка – топлинни загуби и топлинни печалби

плътност на застрояването, форма, съотношение на остъкляването, слънцезащитни 
съоръжения

• сградна обвивка – намаляване до минимум на топлинните загуби и увеличаване до 
максимум на топлинните печалби

• топлинни качества на стените, подовете, покривите и отверстията

• изолация, топлинни мостове и прекъснати мостове, херметичност

• качествено изпълнение, спецификация на експлоатационните характеристики и 
тестване

Вентилация – намаляване на топлинните загуби

• техники за вентилация на фасадите – контролирана / с рекуперация на отработената 
топлинна енергия

• интегриране на нови системи и стратегии

Отопление и производство на топла вода за битови нужди – контрол на резултатите

• гориво, системи, контролни уреди, изолация на тръбопроводите и въздуховодите

Производство на енергия от ВЕИ – на обекта – в сградата

Въпроси, които трябва да бъдат решени за постигане 
на енергийна ефективност – в контекста на Директивата за 
енергийните характеристики на сградите/националната методика 
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Проектирането и изграждането на нежилищни сгради трябва да 
реши:

Охлаждането на въздуха, енергийноефективната климатизация на 
въздуха

Енергийноефективното осветление

Използването на енергия от ВЕИ – оценка на възможностите за 
интеграция

Въпроси, които трябва да бъдат решени за постигане на 
енергийна ефективност – в контекста на Директивата за 
енергийните характеристики на сградите / националната 
методика 
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Топлинни загуби и топлинни печалби

omp - charlotte quay

urban projects

clarion quay

Според плътността на застрояване
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Топлинни загуби и топлинни печалби

ориентация

жилищни сгради-
пасивно използване
на слънчевата
енергия 

търговски сгради –
контрол върху 
проникването на 
слънчевите лъчи

естествена 
вентилация/
охлаждане
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Топлинни загуби и топлинни печалби

Форма на сградата – жилищни сгради

Апартаментите – двоен подход / атриум / 
зимни градини
Къщи със собствен вход – редови / съседни дворове 
/ двойни
Отделни къщи – самостоятелни/ на калкан

• форма – открита повърхност
• местоположение на обитаемите пространства
• максимално използване на топлинните печалби

от слънцето/ дневната светлина
• интегриране / разширяване / оранжерии
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Топлинни загуби и топлинни печалби

Форма на сградата – нежилищни сгради

• форма и планировка на пространството
• компактна форма – дизайн за оптимизиране 
на:

естествената вентилация и естественото 
осветление

регулиране на външните топлинни печалби 
от слънцето

намаляване на вътрешните топлинни 
печалби

отделяне на местоположението от 
функцията
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• Контролиране на външните топлинни притоци 
Регулиране на достъпа на слънчева радиация –
засенчване
Южно хоризонтално, изток/запад вертикално
Вътрешно/външно, фиксирано / регулируемо
Контрол на инфилтрацията

• Осигуряване на естествената вентилация/охлаждане 
през нощта
използване на достъпния хладен нощен въздух
за извличане на топлинната енергия, складирана в 
термичната маса

Топлинни загуби и топлинни печалби
Фасада на сградата – нежилищна сграда

• Балансиране на дневната светлина / топлинни
печалби / топлинни печалби от слънцето
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• Качества на топлинната изолация 

• Контрол на инфилтрацията

• Мембрани за херметичност

• Определяне на топлинните мостове и на прекъснатите 
топлинни мостове

• Квалифицирано изпълнението, експлоатационни 
характеристики

• Спецификации и тестване

Топлинни загуби и топлинни печалби

Конструкция на сградната обвивка
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Конструкция на сградната обвивка

Уплътнена, херметична сградна обвивка без 
фуги
•U-стойности
Повишена и напълно изолирана

•Топлинни мостове
Сведени до минимум топлинни мостове на връзките 
между етажните плочи, балконите, платформите, 
изнесените напред компоненти, прозорците, 
стълбищата, стените на покрива

Повтарящи се топлинни мостове –
Напречни греди, подпори – трябва да се разглеждат 
катоU-стойността на съответния компонент

•Проникване на въздух
Намаляване на въздушните течове

Топлинни загуби и топлинни печалби – проектиране на 
сградната обвивка
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• Устойчивост
Жизнен цикъл, суровини годни за 
изхвърляне/повторна употреба
Вложена енергия и категоризация за 
екологосъобразност
Качество на въздуха в помещенията – естествено 
/ създадено от човека

• Икономически аспекти
Анализ на разходите и ползите и срок на откупуване
Намаляващ размер на приходите от възвръщаемост

• Спецификация
Форма, проводимост, пропускливост, горимост,
издръжливост, сертификация и стандарти

Изолация

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране
на сградната обвивка
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Изолация

• Разположение
Конструкция на сградата, форма, излагане на  външни
условия
От ново строителство, след реконструкция,
консервация
Отоплителен режим на сградата – бърза/бавна реакция
Съхранение на топлинните печалбите от слънчевата
енергия

• Съхраняване на топлината енергия за отопление
и охлаждане
Намалява резките колебания на външната температурата на
Изложението е ефективно до дълбочина 75mm
Вградените тръби могат да оползотворяват
складираната топлинна енергия.

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка
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Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка

• пропускаща парата херметичност
• наличие на патентовани системи
• необходимост от обучение
• необходима проверка на качеството

на изпълнението
• тест за вратата снабдена с въздушна завеса

Херметизирана сградна обвивка

Вентилацията с адекватно управление спомага 
за постигането на предвидените по проект 
U-стойности
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• Покрийте с мембрана крайщата на конструкцията,
за да осигури непрекъснатост

• разработете детайлите, за да осигурите 
последователност при строителството

Херметичност

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка

• покрийте и запечатайте със защитна 
преграда срещу радон пода на приземния 
етаж
• създайте зона за електрическите кабели / 
услуги зад мазилките и поставете мембрана, 
така че да не бъдат перфорирани при 
инсталацията на сервизните мрежи

• уплътнете с ленти всички отверстия на фермите
• специфицирайте всички врати и прозорци така, че 
да не се допуска течение
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Измерва въздушния поток през вентилатора
Измерва разликата в налягането между външната
среда и вътрешността на сградата 

Лимити за спазване на стандартите:
Великобритания + Ирландия Част “L” q50 < 10 m3/h m2  (въздухопропускливост при50 Pa)

Стандартът “Пасивна къща” n50 < 0.6 ach   (обмен на въздуха при 50 Pa)

Инфилтрация

Врата с въздушна завеса – метод за повишаване
на налягането с вентилатор

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка
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Инфилтрация

Откриване на въздушни течове – термографска 
камера

• измерва повърхностните температури
• топлинни печалби / топлинни загуби чрез конвекция 
при движението на въздуха

• въздушните течове са по-добре видими 
от външната страна, когато налягането в 
сградата се повишава при използването на 
врата с въздушна струя

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка



A GREEN VITRUVIUS

Инфилтрация

Откриване на въздушни течове – термографска
камера

При използване във вътрешността на сградата

•по-тъмния цвята показва студените 
повърхности (топлинни загуби през тези точки)
• отрицателното налягане при вратата с 
въздушна завеса помага за определяне на 
местата с въздушни течове при навлизането на 
студен въздух от външната среда

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка
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• Топлинни мостове – по-високи топлинни загуби

• 15% от топлинните загуби през сградната
обвивка при нормално строителство

• В зиданите стени с кухини само на връзките в 
стените се дължат 6% от топлинните загуби

• Повишен риск от конденз и строителни
дефекти

• Точките на съединяване на елементите,
отверстията за прозорците и вратите са силно
уязвими

Възникване на топлинни мостове

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка
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Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка

Структурни връзки с прекъснат термомост при готовите 
елементи - Schock 
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Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка

Структурни връзки с прекъснат термомост
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Подове с прекъснат термомост

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка
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Изолирани прегради на кухини

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка
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• Прекъснат термомост

• Топли дистанционери

• Изолирана рамка
от фибростъкло

Frame material U-value (W/m2K)

Wood 1.6 – 2.8

UPVC 2.8 – 3.6

Aluminium with thermal barrier 3.6 – 5.0

Aluminium or steel without thermal

barrier

7.0

Рамки на прозорците

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка

thermotechoptiwin
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• Двойно остъкляване - U-стойност 3.1

•Ниско емисионно стъкло - сега приет 
стандарт @ 2.3

•Газ аргон @ U-стойност 1.5

• optitherm @ U-стойност 1.1

•Т ройно остъкляване “Пасивна къща” @ 
U-стойност 0.8

• Фасади с двойно остъкляване

• Електрохромирано остъкляване

• Полупрозрачен изолационен материал

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка

Спецификация на стъклата
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• оптимизира дневната светлина / пести топлинна 
енергия

• балансира преминаването на светлината и 
топлината енергия / U-стойност

• сандвичпанел на стена или покрив

• Kalwall - фибростъкло

• Okalux - стъкло

• Okasolar – насочващи светлината щори

• Okapane – изолирани

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка

Полупрозрачен изолационен материал
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• Okalux полупрозрачен изолационен материал

• Разработен с външна изолация на стената STO

• Вътрешната плътна стена достига 60о С при ниско зимно 
слънце

Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка

Соларна стена
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Ограничаване на топлинните загуби – проектиране на
сградната обвивка

Балансиране на естественото осветле-
ние с топлинните характеристики

•Балансиране на остъклената с 
неостъклената площ

•Остъкляването % от площта на пода = 
U-стойност

• Методът LT (Кеймбридж)
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Научноизследователски институт за строителни
за материали BRE

Архитект: Fielden Clegg Architects

Построен през 1996 г.

100 обитатели

Офис пространство/зали за семинари с 
отворен план

Задание:

Температура през зимата не по-малко от 
18оС

Температура през лятото не повече от 28оС 
за 1%

CIBSE – добра и типична практика

Променлив  ток 220-400 kWh/m2/год.

Номинално напрежение 130 –230
kWh/m2/год.

Постигнато - 100kWh/m2/г.
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Форма на сградата/ планировка на 
пространството

Етажен план 13.5 m – естествена вентилация

Ос изток-запад - засенчване

Планировката на етажите е разделена на 
отворено пространство и офиси-клетки, като 
по този начин позволява напречна 
вентилация в откритото пространство, докато 
офисите-клетки с дълбочина 4,5 м са 
разположени на северната страна и са с 
едностранна естествена вентилация

“Плитката” планировка ,с открито 
пространство и офиси, е съчетана със силно 
остъклена фасада

План на етажа с офиси-клетки на 
северната страна и открита планировка 
по южната страна

Институт за строителни изследвания BRE
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• фасадата с южно изложение има външна обвивка 
от полупрозрачни управлявани с мотор външни 
стъклени щори (“Колт Интернешънъл”)

• управляват се от системата за управление на 
сградата, но нейната команда може да бъде 
променена ръчно, от обитателите

•осигурява засенчване от слънчевите лъчи –
стъклените щори следват пътя на слънчевите лъчи 
и разсейват преките слънчеви лъчи

• облачни дни щорите заемат хоризонтално 
положение за оптимизиране на естественото 
осветление и изглед навън

• годишният принос на фотоволтаичната системи 

е1500 kW

Фасада на сградата
Стоманена рамка, куха стена

Институт за строителни изследвания BRE
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Плоча на пода от готов бетонен 
панел

•Термична маса

•Прозорец тип “оберлихт” 
позволява на дневната светлина 
да прониква ефективно в 
помещенията

•Въздуховод осигурява охлаждане 
на пространството и 
вентилация/пълно проветряване 
през нощта

•Тръбопроводи за отопление и 
охлажданет– отверстие и 
термопомпа

•Електрическа инсталация

Институт за строителни изследвания BRE
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Вентилационна шахта

•системата с вентилационна шахта / 
вертикални комини е предназначена да 
изтегля топлия въздух през въздуховод с 
вълнообразна конструкция, както и през 
ниско разположени прозорци

• външната страна вентилационните 
шахти са остъклени с гравирани стъклени 
блокчета, които осигуряват достъп на 
дневна светлина

•пропелерен тип вентилатори с ниско 
съпротивление са монтирани на 
равнището на най-горния етаж, за 
осигуряване на минимална вентилация и 
изхвърлят натрупаните във вътрешността 
топлинни печалби през нощта

Напречен разрез през вентилационната шахта (ляво) и 
остъклената фасада (дясно)

Институт за строителни изследвания BRE
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Проектантите и изпълнителите трябва да създават сгради, които изискват 
новаторски подход в проектирането и гарантирано качество на 
изпълнение, по-високи от действащия нормативен стандарт – обръщайки 
се към европейските стандарти за насоки

Все по-голям брой инициативи в цяла Европа насърчават използването 
на този стандарт

Стандартът “Пасивна къща” насочен към нулеви 
въглеродни емисии

страна Индикативна цел в Европа

Австрия Равнище на стандарт “Пасивна къща” 2020 г.

Дания Равнище на стандарт “Пасивна къща” 2015 г.

Германия Равнище на стандарт “Пасивна къща” 2015 г.

Холандия Равнище на стандарт “Пасивна къща” 2015 г.

Нежилищните сгради: по-късно

Великобритания Равнище на стандарт “Пасивна къща” 2013 г.

НУЛЕВИ ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ 2016 г.
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• Доброволен строителен стандарт разработен от 
Института за сгради с пасивно използване на 
слънчевата енергия в Германия

• Изпълнява се чрез използване на най-различни 
проектантски стратегии, строителни методи и 
технологии

• Приложим за всеки тип сграда

• Предлага условия за добър комфорт през зимата и 
лятото

• Без да са необходими традиционни отоплителни 
системи и без активно охлаждане

Приложимост?

• Отсъствие на национални системи за оценка извън 
строителните правилници

• Сертифицирани компоненти и технологии

Стандартът “Пасивна къща”
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Изисквания 

•Г одишна нужда от отопление (доставена 
енергия) 15 kWh/м2 отопляема площ
 
• Горна граница за общото потребление на 
първична енергия за отопление, вентилация, 
електроенергия за вентилаторите и помпите, 
домакински електроуреди и осветление 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 A2/A3 

Стандартът “Пасивна къща”
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Стандартът “Пасивна къща”

Подходящ ли е за други климатични 
зони

Високоефективна механична вентилационна 
система с рекупериране на отработената 
топлинна енергия ≥ 75%

Качество на въздуха според нивото на 
вентилацията:
Минимум вентилация 30 m³/h/на човек, или
Минимална вентилация 0.4 ac/h

Може ли да се постигне без рекуператор за 
отработената топлинна енергия?
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Проучване на Енергийната научноизследова-
телска група в Университетския колеж на 
Дъблин (UCD ERG) свързано с приложението на 
стандарта в жилищното строителство в 
Ирландия
• значителен потенциал за пестене на енергия, ако 
бъде приложен при сгради от ново строителство

• анализът при по-умерения климат в Ирландия 
констатира, че изискванията могат да бъдат по-
свободни, за да се постигне този стандарт

• може да бъде изпълнен, както при зидани 
конструкции, така и при дървени конструкции

• стандартът би постигнал категория А3 в сравнение 
със сегашната В1

Стандартът “Пасивна къща”
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Изграждане на “пасивна къща” в Ирландия
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Част “L 2007” въведе принципите на самата 
идея, но изискванията не са толкова строги

Климатични услови

Строителни практики

Ръководни насоки за ново строителство и при 
обновяване:
• свързани с проектирането и изграждането на 
пасивни къщи в Ирландия

• и с модернизация на съществуващите 
жилища

Достъпно на адрес: www.sei.ie/renewables

Приложение на “пасивната къща” в Ирландия
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Кодекс на устойчивите жилища
Научноизследователски строителен борд (BRE)

• доброволен кодекс за жилищата

• определя шест степени на изпълнение

• свързан е с предложените строителни правилници

• осигурява ръководни насоки за строителството

• не само енергия

2010         2013                           2016
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Жилища, демонстриращи съответствие с всичките шест степени на 
Кодекса, построени в седалището на Научноизследователски строителен 
борд в Уотфорд

Домът на Eco-Techn Swedish ‘Organics” – степен 2
Демонстрационната къща на “Osbourne” – степен 3
Еко-къщата “Hanson” – степен 4 (“Пасивна къща”)
Сградата на “Stewart Milne Sigma” – степен 5
Фарът на “Kingspan” – степен 6 (нулеви въглеродни емисии)

Кодекс за устойчивите жилища
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Кодекс за устойчиви жилища – степен 6

• къща на бъдещето с нулеви нетни въглеродни емисии
• отговаря на стандарта, по който до 2016 г. трябва да 
бъдат изграждани всички сгради от ново строителство
• свръхизолирана, херметизирана сграда
• имаефективно управление на слънчевата енергия и 
интегрирани сградни системи, които са базирани на 
възобновяеми и устойчиви технологии, ефективно 
използване на водата и пасивно охлаждане и 
вентилация
• техническите системи и решения са изобретени от  
“Kingspan Off-site”
• фирмата създава жилищни сгради с експлоатационни 
характеристики отговарящи на степените на Кодекса за 
устойчиви жилища

Еквивалентно на BER A1

Фарът на “Kingspan Off-site”
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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”

Потенциални икономии по сектори

Национален план за енергийна ефективност 
на Ирландия за периода 2007-2020 г.
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Икономически ефективни сгради от ново строителство: 
стремеж към нулеви въглеродни емисии – въглеродно 
неутрални?
• намаляване на новото строителство идва да ни напомни сериозно, че не можем да 
разчитаме само на сградите от ново строителство за изпълнение на поетия ангажимент 
свързан с въглеродните емисии;
• 50% от жилищния фонд в Ирландия е изграден преди влизането в сила на строителния 
правилник;
• оценката на възможностите за енергийна ефективност от SEI определи най-важните 
мерки, които имат най-голям потенциал за постигане на ползите от подобряването на 
съществуващите сгради и по-специално на жилищните сгради, които водят до промяна 
в поведението на потребителите.

Икономически изгоден потенциал за икономии на енергия по сектори (GWh) и технологии



A GREEN VITRUVIUS

Построен между 1950 г. и 1970 г.
204 апартамента
първоначално индивидуално отопление и лоши условия

Реконструкция:
- соларна фасада: “изолация чрез светлина”, готови елементи
- интегриране на балконите в сградната обвивка
- слънчеви термоколектори + термопомпа
- децентрализирана вентилационна система с рекуперация на 
отработената топлинна енергия

Намаление на потреблението: от 140-220 kWh/m2 годишно
на 9.6-13.6 kWh/m2 годишно

“Дизелвег”, Грац
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“Дизелвег”, Грац
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“Дизелвег”, Грац
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“Дизелвег”, Грац
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Herzog + de Meuron, SUVA, Базел

1950 г., офис-сграда, остъклени 
отвори в стената / каменна 
облицовка

Югоизточна / югозападна фасади –
заслепяване – щори – малко дневна 
светлина – високи енергийни 
разходи – лоша работна среда

Проект: нова облицовка за подобря-
ване на топлинните характеристики 
и осветлението 

SUVA, Базел
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Прозорци с 
електрозадвижване

В горната част -
призматични

Оптимизиране на 
дневното осветление

Намаляване на 
заслепяването

Средните - прозрачни

Вентилация, изглед навън

Долните – растерна 
щампа 

Събиране на топлинни 
печалби от слънцето/ 
охлаждане

SUVA, Базел, Herzog+de Mueron
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Система за управление на сградата
Метеорологична станция на покрива

• Дифузна и пряка слънчева радиация

• Скорост и посока на вятъра

•Т емператури на външния въздух

Датчици на фасадата

Изчисляване с компютър на ъгъла на огряване от слънцето 
в зависимост от информацията за географската 
дължина/ширина

Ползвателите имат контрол върху панелите за осигуряване 
на изглед навън и отваряемия прозорец

SUVA, Базел, Herzog+de Mueron
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Методиките към 
Директивата за енергийните 
характеристики на сградите

Инструмента по стандарта 
“Пасивна къща” (PHPP)

Симулацията “Енергия 
Плюс”

Инструменти за оценка
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• минималистичен екоподход

• пасивни стратегии

• ефективна сградна обвивка с мерки за енергоспестяване

• интегриране на новаторски технологии и технологии 
за използване на ВЕИ

• извършване на тестове след завършване на 
строителството

• мониторинг след настаняване на обитателите

Изводи
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За повече информация

The New Autonomous House, R and B Vale, Thames and Hudson
(Новата автономна къща)
Intelligent Skins, Wigginton and Harris, Elsivier (Интелигентни 
сградни обвивки)

EU Energy performance of Buildings Directive (Европейска 
директива за енергийните характеристики на сградите)
EU Promotion of European Passive Houses (PEP) (ЕС насърчаване 
на “пасивните къщи” в Европа)
EU Best Facades: Case studies, (ЕС най-добрите фасади: казуси)
Isover Изолация
Kalwall Прозрачна изолация
Schoeck Сградни системи

http://www.isover.com/
http://www.kalwall.com/
http://www.schoeck.co.uk/

