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Подбор на материалите за екологично проектиране
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• Строителството на сгради 
неминуемо нанася щети на 
околната среда

• Ние рядко знаем източника на 
компонентите, влизащи в състава 
на материала 

• Наоколо изобилства от 
противоречива информация

• Компромис между 
дълготрайността и екологичното 
въздействие на материалите?

Въведение
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На материалите в строителството се падат 
повече от 50% от потреблението на ресурси и 
20% от емисиите на СО2

Транспортирането на строителни материали 
представлява 30% от всички транспортирани по 
шосе товари

Въздействията върху околната среда в резултат 
на добива, преработката и транспорта 
представляват основните фактори, които 
допринасят за:

• Емисиите на парникови газове

• Емисиите на токсични вещества съединения

• Разрушаването на местообитания

• Изчерпването на ресурсите

Предварителна информация
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• Два въпроса, свързани със спецификацията 
на материалите:

o Въздействие върху околната среда 
(вложена енергия, оценка на жизнения 
цикъл)
o Въздействие върху здравето на 
обитателите на сградата

• Поемане на отговорност от 
архитекта/автора на спецификацията 

o За околната среда
o За съответствието на сградата с  
предназначението й

• Снабдяване на архитекта/автора на 
спецификацията с инструменти, които да му 
помогнат да вземе информирано решение

Открити въпроси
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Вложена енергия

Производството и строителството 
поглъщат голям дял от общите 
енергийни нужди на една сграда

Вложената енергия включва и 
първичната енергия за:

• Добив / събиране

• Производство

• Монтаж, инсталация

• Демонтаж, разрушаване и/или 
разграждане

• И трябва да включва и транспорта 
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Вложена енергия

С повишаването на ефективността на 
използването на енергията значението на 
вложената енергия се повишава в смисъл на 
цялостното потребление на енергия вътре в 
сградата

• Вложената енергия обикновено представлява
20% от цялото потребление на енергия през

60-те години живот на сградата. Тъй като 
жилищните сгради, в частност, стават свръх 
изолирани, този процент ще се повиши на 20%.

• За една пасивна къща вложената енергия може 
да стигне до 50% от общото потребление на 
енергия за нейните 60 години живот. 
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Количество първична енергия, 
необходимо за създаването на една 
сграда или компонент или материал:

• Дърво 1

• Тухли 4 пъти

• Пластмаса 6 пъти

• Стомана 24 пъти

• Алуминий 120 пъти

Embodied energy of building materials, 

Typical values in MJ/Kg

Kiln dried sawn softwood 3.4

Kiln dried sawn hardwood 2.0

Air dried sawn hardwood 0.5

Hardboard 24.2

Particleboard 8.0

MDF 11.3

Plywood 10.4

Glulam 11

LVL 11

Plastics 90

PVC 80

Synthetic rubber 110

Acrylic paint 61.5

Stabilised earth 0.7

Local quarried stone 5.9

Gypsum plasters 2.9

Plaster board 4.4

Fibre cement 4.8

Cement 5.6

In-situ concrete 1.9

Clay bricks 2.5

Concrete blocks 1.5

Glass 12.7

Aluminium 170

Copper 100

Galvanised steel 38

Recycled aluminium 17

Note figures quoted can vary by a factor of 10.

Вложена енергия
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Вложена енергия

Пример: Алуминий 170 MJ/Kg
• Добив на боксит от мината

• Химическа преработка за отстраняване на 

вредните примеси

• Електролиза за превръщане на суровината 

(Alumina) в алуминий

• Изливане на заготовки

• Съчетаване с други елементи за получаване 

на структурни сплави

• Валцоване, изтегляне или изливане за 

производство на строителен продукт

• Евентуално покритие с поливинилфлуорид 

PVDF (PVF2) за цвят

Други съображения:
• Необходими са 5 пъти повече енергия за 

производството на 1 т алуминий в сравнение 

с 1 т стомана

•Г олемият разход на електроенергия може да 

означава високо равнище на вложения СО2

• Лесно се рециклира  
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Пример: Дървен материал 0,5 – 3,4 MJ/кг

• Засаждане, разреждане, сеч
• Очистване от израстъците, подравняване, бичене
• Подсушване в сушилня или на въздух
• Нарязване на дъски
• Евентуална обработка с препарати за защита 

Други съображения:

• Ефективно неутрален към СО2 материал
• Ниското количество вложена енергия означава, 
че транспортът става важен фактор
• Стопанисвани гори, екологично разнообразие?
• Великобритания и Ирландия внасят до 90% от 
дървения материал за строителството
Изсичането на многогодишни гори води до загуби 
в биоразнообразието и намалява способността на 
земята да поглъща СО2. 

Вложена енергия
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Пример: Добавъчни материали 1,5 – 2,0  
MJ/кг

•Добив
•Раздробяване
•Сортиране
•Транспорт

Други съображения:

•Представляват 50% от всички строителни 
материали
•Девствените добавъчни материали са 
изчерпаеми ресурси
•Добивът на добавъчните материали разрушава 
местообитания
•Част от нуждите могат да бъдат задоволени от 
рециклирани източници
•Данък върху добавъчните материали?

Вложена енергия
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Вложена енергия

Срок на годност – факторът  на замяна

• Замяна поради повреда преди изтичане на 
срока на годност
• Замяна  поради промяна на приложението
• Замяна поради промени в модата

• Първоначално вложената енергия в 
подовите покрития представлява 10% от 
тази в сградата като цяло, но при 60 години 
жизнен цикъл това може да се повиши до 
60%
• Разделяйте слоевете в зависимост от 
дълготрайността и нуждите от поддръжка
• Монометрична конструкция
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Разглежда материалите от люлката до гроба 
(до люлката)
Използва се за сравняване на различните 
типове конструкции от гледна точка на  
използването им през пълния жизнен цикъл 
на сградата

• Преди строителството – добив, минно дело, горско 
стопанство
• Преработка – пречистване, подобряване, 
стабилизиране
• Транспорт – замърсяване, гориво, шосейна мрежа

• Производство – енергия, вода, отпадъци
• Строителство – монтаж, връзки, енергия, отпадъци
• След приключване на строителството – използване, 
енергия, поддръжка
• Разрушаване – демонтаж, повторна употреба, 
рециклиране, разграждане

Оценка на жизнения цикъл
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Оценката на жизнения цикъл (LCA) следва предписанията на 
стандарта ISO 14040-44 (2000) и обхваща:

• Вложената енергия- (PEI)

• Потенциал за глобално затопляне– (GWP) повишаване на 
температурите (въглероден диоксид, хлорфлуор карбонати (CFC’s ), 
хидрохлорфлуор карбонати (HCFC’s), азотни окиси  NOx, метан)

• Потенциал за нарушаване на озоновия слой – ODP (както по-горе)

• Потенциал за повишаване на киселинността – киселинен дъжд 
(сяра– SOx, азот NOx))

• Потенциал за нефтохимично замърсяване (ниска индустриална 
мъгла – NOx)

Към Европейска декларация за продуктите

Оценка на жизнения цикъл
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Интегрираното управление на жизнения 
цикъл за намаляване на оставените от нас 
следи върху планетата

затваря веригата чрез повторно 
използване и рециклиране – за 
предпочитане в рамките на една и съща 
индустрия с цел избягване на 
замърсяването.

Чрез избирането на конкретен материал 
архитектът специфицира суровините, 
които ще могат да се използват в 
бъдещето.

Оценка на жизнения цикъл

Използване на рециклиран материал: 

Първична Спестена
енергия енергия

(MJ/Kg) (%)

Алуминий      170 95%

Пластмаси 90 88%

Вестникарска
хартия 25 34%

Стъкло 12.7 5%

Мед 100 90%
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Повторна употреба или рециклиране

Рециклирането като повторна употреба
от по-ниска категория

- необходима е енергия за промяна на продукта

- “отложено изхвърляне на сметището”

Повторна употреба в текущото състояние 
(поправка / спасяване на годни за използване 
матирали)

- необходима е малко допълнителна енергия

- площадката за “спасени”  матирали  – транспортиране 
и съхранение

- обикновено само материали с висока стойност

- гаранция за експлоатационните характеристики?

- гаранция за наличност - много време преди същинското 
влизане в употреба

Оценка на жизнения цикъл
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Оценка на жизнения цикъл

Определянето на разходите за пълния жизнен цикъл 
спомага за установяване на екосъобразността

Като инструмент за проектиране не е толкова лесен за 
използване

Съществуват различни методи за проектиране, които 
обхващат вложената енергия, свързаните с екологията и 
здравето на човека съображения:

• Методът отдаващ предпочитание на околната среда 
Environmental Preference Method (Холандия) 

• Екологичното профилиране на Научноизследователския 
строителен борд (BRE)

• Категоризацията по BREEAM (Методика за екологична 
оценка на британския Научноизследователски строителен 
борд

• Европейските екоетикети 

• Наръчникът по зелено строителство (Великобритания-
Ирландия )

• BEES (програмен продукт за оценка на жизнения цикъл)
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Методът отдаващ предпочитание на околната среда 
(EPM)

Класира материалите според въздействието им 
върху околната среда

Сравнителна класация, което не се базира на преките 

финансови разходи, а на следните критерии:

• Наличност на суровината

• Екологични щети при добива

• Потребление на енергия, включително за транспорта 

• Потребление на вода

• Замърсяване на околната среда, включително 
отпадъци 

• Влияние върху здравето на човека 

• Ремонт, повторна употреба, рециклиране



A GREEN VITRUVIUS

Наличност на суровината

• Устойчив възобновяем ресурс

• Запаси от материала

Екологични щети при добива

• Емисии

• Нанасяне на щети на екосистемата

• Риск от екологична катастрофа

Методът отдаващ предпочитание на околната среда 
(EPM)
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Потребление на енергия през 
всичките етапи

• Вложена енергия

• Многократно влагане на 
енергия / подмяна

• Транспорт

Потребление на вода

• Влияние върху хидроложкия 
цикъл

Методът отдаващ предпочитание на околната среда 
(EPM)
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Методът отдаващ предпочитание на околната среда 
(EPM)

Замърсяване на околната среда

• Замърсяване на подземните 
източници – тежки метали и др.

• Замърсяване на въздуха – прах, 
влакна, летливи органични 
съединения

• Катализатори на изменението на 
климата – СО2, SOx, NOx, CFCs

Влияние върху здравето на човека

• Отрови при производството, 
използването и разграждането

• Качество на въздуха в помещенията -
IAQ 

• Електромагнитни полета - EMFs
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Методът отдаващ предпочитание на околната среда 
(EPM)

Ремонт, повторна употреба,

рециклиране

• Лесна употреба

• Гъвкавост за повторна употреба

• Лесен ремонт и поддръжка

• Дълготрайност на рециклираните 
продукти?
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Оценка на жизнения цикъл за:

• Отрицателно въздействие върху качеството
на въздуха в помещенията – върху здравето
на човека

• Отрицателно въздействие върху околната среда
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Материали и здраве

Положителни качества: 

• Естествен произход

• Не съдържат съставки, отделящи емисии

• Добри топлинни свойства 

• Хигроскопични

• Разсейват се

• Поглъщателна способност

• Без електростатичен заряд

• Устойчиви са на микрофлора и фауна
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Заплахи за здравето, свързани с материалите

Все по-широко използване на синтетични 
материали

Все по-широко използване на композитни 

материали

Все по-широко използване на лепила

Все по-широко използване на защитни 
средства за дърво
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Заплахи за здравето, свързани с материалите

Все по-широко използване на 
синтетични материали

Фондът за дивите животни (WWF) : 
“безконтролен глобален експеримент”

Проучване на Фонда за дивите животни:

• Устойчивите химикали – в околната среда

• Бионатрупвания – невротоксични свойства

• Хормонални нарушения
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PVC:
Използва се за кабели, подови настилки, мембрани, 
тръбопроводи.

Отделяният при производството, горенето и 
разграждането диоксин може да причини фатални 
увреждания, рак, раздразнение на кожата.

Алтернативи: полиетилен, линолеум, полиолефин, 
етиленпропилен зиен мономер (EPDM), керамични и 
чугунени изделия.

Поликарбонат:
Използва се като евтин заместител за остъкляване

Бифенол А може да причини ендокринни нарушения и 
бионатрупвания при производството, горенето и 

разграждането.

Алтернативи: стъкло

Синтетични строителни материали
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Синтетични строителни материали

Синтетични бои: 

Акрилни бои, бои използващи 
разтворители на нефтена основа, 
оцветители от титаниев диоксид, 
причиняващи респираторни 
проблеми, главоболие, рак.

Алтернативи: естествени бои с 
разтворители на растителна основа, в 
т.ч. ленени масла, растителни 

пигменти, варни разтвори.
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Синтетични строителни материали

Синтетични изолационни 
материали:

На основа на уретан, фенол, фини 
минерални влакна – всички те могат 
да причинят респираторни проблеми 
и алергии.

Алтернативи: овча вълна, целулоза, 
корк, зебло.
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Композитни плоскости

Композитни плоскости:

Плочи от ориентирани частици (OSB), шперплат, 
МDF, ПДЧ 
Често се използват странични продукти, като 
дървесни стърготини, но трябва да се знае какво е 
съдържанието на лепило.
Лепилата от формалдехид и смоли отделят емисии, 
особено през първите 6 седмици.

Алтернативи: Предлагат се лепила с ниско 
съдържание на формалдехид, и по-специално на 
урея формалдехид
Продукти от слепени влакна, като например 
“Panelvent”.
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Слепващи материали

Лепила и уплътнители:

Акрилни – стенни плочки, подове, пълнители
Цианакрилати – супер-лепила
Епоксидни смоли – лепила за подови настилки и конструкции – съдържат  бифенол А
Формалдехидни смоли – свързващо лепило, урея с високо отделяне на емисии
Изоцианатни смоли – ефективен, по-малко замърсяващ заместител на формалдехида
Поливинил ацетат – лепило за дърво, сравнително безопасно за употреба, лошо при 
производството

Всички посочени по-горе продукти отделят в различна степен емисии и могат да причинят 

респираторни проблеми, дразнене и рак.

Алтернативи:

Естествени лепила от соя, казеин и животински продукти, лепила на водна основа за 

вътрешна употреба, прикрепване чрез пирони и винтове.
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На катранена основа:
Креозотът води до раздразнения и опасност от рак, както в 
производството, така и при изхвърлянето му. 

На база разтворители:
Мед – хром - арсеник е силно отровен при производството и 
изхвърлянето.
Нов индустриален стандарт за мед-хром-боракс.
Пентахлорфенолът отделя 80% емисии през първата година 
(използването му сега е обект на широки ограничения). 
Разтворителите засягат червата, нервната система и дихателните 
пътища.

Алтернативи:
Забележка. Преди 60 години се използваха много малко препарати 
за защита. Използвайте дървен материал с малки чепове; повторно 
използвайте талашита; детайлите, които трябва да бъдат добре 
защитени от атмосферните условия, да се обработват само в 
рисковите зони с  химическия елемент бор; осигурете възможност за 
изсъхвансе на дървото, ако е влажно.

Препарати за защита на дърво
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Повърхностна защита:

Дървото е хигроскопично и е по-
дълготрайно, когато му се позволи да 
диша.
Растителни масла: ленено семе, 
дървесно масло, зехтин

Полиращи пасти: Пчелен восък, 
Carnauba

Шеллакове: Разтворители от растителен 
произход, терпентин на дървесна 
основа.

Дървен материал за интериора
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Въздействие върху околната среда

Неметали – камък, бетон, тухли, стъкло

• Замърсяването обикновено е малко на 
килограм, но самото количество може да 
причини проблеми:

• Добиване – нанасяне на щети на 
екосистемата, прах

• Потребление на енергия, включително 
транспортни разходи

• Жизненият цикъл по принцип е дълъг

• Повторната употреба е възможна, но по 
принцип води до по-ниско качество.
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Въздействие върху околната среда

Неметали – пример: бетон

• Състои се от 53% чакъл, 26% пясък, 14% цимент, 7% вода

• Добивът на чакъл и пясък е свързан с използването на големи площи 
земя

• Може да се използват избрани спасени добавъчни материали

• Енергийната компонента се дължи предимно на цимента

• CO2 се отделя както при производството, така и при втвърдяването на 
цимента – 1т цимент  е равен на 1 т СО2

• 10% отделяне на СО2 от човешката дейност (половината от 
използваното гориво / химическа реакция) транспорта/енергията

• Използването на арматурно желязо (стоманобетон) увеличава 
значително вложената енергия  в материала.

• Повторна употреба е възможна, но обикновено с по-ниско качество.

• Обикновеният цимент “Портланд” е заместен от цимент от 
раздробена гранулирана шлака от доменната пещ (50%) или 
пулверизирана летлива пепел - (30%)
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Циментов разтвор за възстановяване на фуги, 
мазилка, шпакловка, замазка

Вар
• Тъй като се произвежда при по-ниска температура от 
цимента, варовият разтвор изисква по-малко енергия, което 
води до 20% по-ниски емисии на СО2.

• Варовата замазка поглъща СО2 в процеса на изсъхване. 
Дехидратираната вар поема почти толкова СО2 , колкото е 
собственото й тегло, а хидратираната - около 75% и по-малко.
• Замазката от варов разтвор може да се рециклира, за 
разлика от цимента
• Тухлите, слепени с варов разтвор, могат да бъдат 
рециклирани, за разлика от слепените с цимент, които могат 
да се използват само като пълнеж.
• Стабилен материал с гъвкаво приложение, водопроницаем.

Въздействие върху околната среда
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Въздействие върху околната среда

Метали

• Разходът на енергия обикновен е 
висок на килограм поради 
трудностите при добива и 
преработката

• Замърсяване на подпочвените води и 
емисии по време на производството

• Жизненият цикъл е със средна 
продължителност (продължителен 
период на склад преди употреба).

• Добри възможности за повторна 
употреба и ниско потребление на 
енергия при повторната употреба.
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Въздействие върху околната среда

Пример за метали: цинк

• Запасите от достъпен за извличане цинк са ограничени

• Добивът на цинк е свързан с емисии на кадмий, които могат 
да нанесат щети на околната среда.

• При производството се отделя голямо количество отпадъци 
със съдържание на тежки метали.

• В агресивни среди частиците цинк мигрират в почвата и 
подпочвените води.

• Рециклирането на цинка може да бъде лесно, макар и 
скъпо.
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Въздействие върху околната среда

Синтетични материали

• Петролни деривати – екологичен риск 
при извличането и транспорта

• Висок разход на енергия при 
преработката, хидрокарбонатни 
емисии

• Жизненият цикъл варира от среден до 
дълъг

• Възможно е изтичане на замърсители, 
лоши и токсични пожароопасни 
показатели

• Ниска степен на рециклиране, 
понякога възможно
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Въздействие върху околната среда

Пример за синтетични материали: PVC (поливинилхлорид)

• Основните суровини за производството му са петрол и сол

• По-ниско равнище на използване на петрол в сравнение с други 

пластмаси

• Хлорът се извлича от солта чрез много енергоемка електролиза.

• При електролизата могат да се отделят азбест и живак

• При добива се освобождават мутагенни материали, като например 
винилхлорид

• При разграждането и изгарянето на PVC се освобождават диоксини  и 

полихлорирани бифенили (“свинският грип” от 2008 г.)

• PVC може успешно да се рециклира с известно понижение на 
качеството.
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Въздействие върху околната среда

Дървен материал

• Практически СО2 неутрален, ниско 
количество вложена енергия

• Мек и податлив на обработка материал

• Жизненият цикъл - среден до дълъг

• Добри възможности за повторна 
употреба

• Разходи за управление на горското 
стопанство и транспорта?

• Използване на препарати за 
предпазване на дървото и трудности 
при специфициране на детайлите?

• Използване на слепващи агенти при 
ПДЧ плоскостите?
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Възникващи нови (или преоткрити) технологии

Подходящи ли са материалите / строителни правилници D3

• Да са снабдени с европейска (ЕС) маркировка

• Европейско техническо одобрение

• Сертификат от приемателна комисия или ЕС еквивалент

• Могат да се разгледат и други методи, като например експлоатационни 
характеристики и сертификация от независим орган
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Трупи

• Практически СО2 неутрален, ниско 
количество на вложена енергия

• Мек и податлив на обработка 
материал

• Жизненият цикъл среден до дълъг

• Ниски разходи за вложена енергия

• Свързващи детайли?

Възникващи нови (или преоткрити) технологии
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Комплекс на лесничейство “Хуук парк”, архитект Едуард Кълинан
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Комплекс на лесничейство “Хуук парк”, архитект 
Едуард Кълинан
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Комплекс на лесничейство “Хуук парк”, архитект Едуард 
Кълинан
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Комплекс на лесничейство “Хуук парк”, архитект Едуард Кълинан
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Музей на Уийлд* и Даунленд, Съсекс
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Музей на Уийлд* и Даунленд, Съсекс
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Музей на Уийлд* и Даунленд, Съсекс
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Музей на Уийлд* и Даунленд, Съсекс
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Пръст

• Практически СО2 неутрален материал, 
ниско количество вложена енергия

• Мек и податлив на обработка

• Жизненият цикъл е евентуално дълъг

• Добри възможности за повторна 
употреба

• Комбинации ,например с плет измазан 
с глина, кирпич, стабилизатори за 
цимент или вар за трамбувана пръст 
или блокове

Възникващи нови (или 
преоткрити) технологии
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Трамбувана земна маса за Катедралата на помирението, Берлин
(Архитекти: Засенрот и Райтерман)
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Трамбувана земна маса, Център за алтернативни технологии, Уелс
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Трамбувана земна маса, проектът “Еден” 
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Възникващи нови (или преоткрити) технологии

Слама – Център за алтернативни технологии, Уелс

• Практически СО2 неутрален 
материал, ниско количество вложена 
енергия – 0,25 MJ/кг

• Мек и податлив на обработка

• Висока изолационна стойност

• Безвредно разграждане

• Имате нужда от “яки ботуши и 
шапка” и бали с по-малко от 14% 
съдържание на влага

• Съчетава се най-добре с дървена 
конструкция и замазка
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Възникващи нови (или преоткрити) технологии

Слама
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Възникващи нови (или преоткрити) технологии

Слама
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• Практически СО2 неутрален материал, 
ниско количество вложена енергия –
0,25 MJ/кг

• Мек и податлив на обработка

• Жизнен цикъл среден до дълъг

• Годен за повторна употреба материал?

• Противопожарна защита?

• Начини на свързване?

Възникващи нови (или преоткрити) 
технологии

Картон – Павильонът на Япония на ЕКСПО 

2000
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Възникващи нови (или 
преоткрити) технологии

Картон – Начално училище в Уестбъроу

15 м х 6 м

Стените и покрива са изградени от носещи 
дървени греди, обкантени с изолирани 
плоскости от картон

Колони от картон
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Възникващи нови (или преоткрити) технологии

Вароконопена смес

• По-лека и издръжлива от бетона?

• Използва се за подова настилка, трамбувани 
стени с дървена рамка или плет измазан с 
глина.

• Изолационни свойства, хигроскопична, 
диша

• Конопът е бързо растящ устойчив ресурси, 
не се нуждае от пестициди

• Конопът се отглежда в Ирландия и се 
обработва във Великобритания

• Използва се коноп с високо съдържание на 
силикат споен с вар като свързващ агент
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Възникващи нови (или преоткрити) технологии

Зелени покриви

• Заместители на оставения от сградата 
върху земята отпечатък – площ загубена 
за всякаква растителност

• Осигуряват местообитания и кислород

• Борят се против ефекта на  градските 
“топлинни острови” 

• По-скоро поглъщат звука отколкото го 
отразяват

• Изолационни свойства

• Предпазват мембраната и удължават 
живота й

• Сюнгер за поройните води за 
контролиране на оттока в градската 
канализация

• Интензивни – екстензивни форми
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Възникващи нови (или преоткрити) технологии

Изолационни материали

• Овча вълна – източник от местен 
произход, с ниско ниво на вложена 
енергия, здравословен, диша, 
дълготраен

• Лен – източник от местен произход, 
ниско съдържание на вложена 
енергия, здравословен, диша, 
дълготраен

• Целулоза – повторно използване на 
вестникарска хартия, диша

• Pavatex – плоскости от пресовани 
вълнени влакна, без лепила, 
използват спомагателни продукти, 
дишат
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Общи ръководни насоки

Повторно използване на материалите:

• Затваря веригата на използването на 
материалите

• “Отпадъкът” се превръща в ресурс

• Проблемът се превръща във 
възможност

• Рециклиране или  рециклиране с 
понижаване на качествата
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Изводи

• Икономия на средства – намалете разхода на материали

• Използвайте управляеми възобновяеми ресурси

• Навсякъде, където е възможно, закупувайте материалите от местни 
производители, намалявайте транспорта на материалите по шосе

• Използвайте повторно и рециклирайте – старайте се проектите ви да 
осигуряват гъвкавост и възможности за демонтаж

• Избирайте материали с ниско въздействие върху околната среда

• Запазете материалите с високо съдържане на вложена енергия за местата, на 
които се изискват високи експлоатационни характеристики

• Избирайте материалите с отчитане на влиянието им върху здравето на човека
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За повече информация

• Екология на строителните материали (The Ecology of Building Materials) –Berge

• Зелен наръчник  за специфициране (The green guide to specification) – BRE report 
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• Справочник за устойчиво строитeлство (Handbook of sustainable building) - Anink, 

Boonstra, Mak.  - James

• Наръчник за зелено строителство (Green Building Handbook) – Wooley, Kimmins, 

Harrison  - Spon

• Център за алтернативни технологии (Centre for Alternative Technology) –

www.cat.org.uk

• Технологии за естествено стрителство (Natural Building Technologies) –

www.natural-building.co.uk

• Софтуерът membrane на BRE (Envest Software)

• BREEAM (Великобритания)

• www.Greenspec.co.uk

http://www.natural-building.co.uk/
http://www.natural-building.co.uk/
http://www.natural-building.co.uk/

