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Система за осигуряване на качеството при обновяване на сгради
с цел повишаване енергийната им ефективност
Уважаеми,
След две години и половина интензивни дейности
проектът SQUARE приключи. Това е последния бюлетин
който ще бъде разпространен сред вас. За мен, лично
и професионално работата по този проект беше
невероятен опит, среща с компетентни и ентусиазирани
заинтересовани хора , изпълнени с енергия да направят
нещо добро за сградния фонд.
Партниорите разработиха Система за осигуряване на
качеството (СОК) при енергийно ефективно обновяване
и прилагането й в четири пилотни проекта. Тя беше
използвана от участниците от мрежата TRECO, които
срещнахме и с които споделяхме знания и опит по време
на проекта. Това беше плодотворо сътрудничество
между две групи - представители на изследователски и
жилищни асоциации.

Искам да благодаря на всички, които взеха участие и следяха
напредъка на проекта SQUARE . Надявам да се срещнем
отново.
С уважение,

Кристина Мьорнел
Доктор, старши сътрудник
Институт по технически проучвания Швеция,
Координатор на проекта SQUARE

Не забравяйте да свалите докладите, брошурите и
презентациите на SQUARE на различни езици от сайта на
проекта www.iee-square.eu.

Партньорите
AEE - Институт за устойчиви технологии, Австрия
EAП - Енергийна агенция - Пловдив, България
TKK Технически Университет – Хелзинки, Финландия
Трекодоме, Нидерландия
TTA - Трама Техно Амбиентал С.Л, Испания
Пома Архитектура С.Л, Испания
СП Институт за технически проучвания Швеция,
AB Alingsåshem, Швеция
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Мерки за подобряване на енергийната ефективност

Амбициозните и високоефективните подобрения на жилищните
сгради на пилотните проекти от SQUARE доведоха до енергийни
спестявния от близо 80 или 90%. Докладът посочваше десетте
най-важни мерки за подобряване на енергийната ефективност,
които са били удовлетворителни за енергийното изпълнение
и комфортната обстановка – както и повлеме на работната

фаза. Описанието на всяка мярка включва информация за
стойностите, системите за удостоверяване и примери и връзки
от “най-добрите практики”. Тъй като климата се променя в
различните Европейски страни, беше взето решение да се
представят мерките за три различни типа европейски климат, за
да бъдат изпълнени специфичните изисквания.

Най-актуалните
мерки за енергийна
ефективност за
отопление и охлаждане
на обновени жилищни
сгради при три типа
европейски климат
( Забележка: AEE INTEC )

 Разпространение на информация
Скорошни събития
На национална работна среща в Грац, Аврстрия през
ноември относно дейностите по обновяване на
жилищния фонд, системата SQUARE беше представена.
Въпросът на работната среща беше “Има ли сбълъсък
между ползи и качество?”
На Конференцията за Европейска технологична
строителна платформа (ECTP) в Брюксел, през ноември,
проектът SQUARE беше представен от Кристина Мьорнел
(координаторът на SQUARE).
Тя представи и реализирането на системата за качество
в процес на обновяване – с пректични примери от
шведския пилотен проект Brogården – на няколко
събития, например Шведската национална енергийна
конвенция 2010 в Стокхолм, националния семинар
в Бугсентрум (шведски център, който предоставя

информация за сградите на собственитците на сгради
в района на Готенбург) и Българската работна среща по
проекта SQUARE в София. Всички се състояха през март.
Предстоящи събития
Информация за SQUARE ще бъда разпространена на
някои предстоящи събития:
•
“Дните на строителството” на СП Институт
за технически проучвания Швеция, Бораш, на 29-30
Септември 2010
•
Конференция за пасимни сгради, в Алборг, Дания,
на 7-8 Октомври 2010
•
37ят IAHS Световен конгрес за жилищните
теми, “Дизайн, технологии, обновяване и управление на
сградите”, в Сантандер, Испания, на 26-29 Октомври 2010
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 Статус на пилотния проект
Австрийският пилотен проект – Дизелвег
В Грац в рамките на австрийския пилотен проект бяха
обновени 212 апартамента, построени през 50-те, 60-те
и 70-те. Участникът в SQUARE, AEE Институт за устойчиви
технологии следя проекта и най-вече подобренията на
вътрешната среда и енергийното изпълнение.
Последната конструкция е в употреба. Фазата за
възлагане беше завършена в края на 2009. Започна
фазата за мониторинг, която ще продължи до 2011. AEE
INTEC и строителния предприемач събират информация
за системата за мониторинг, въпреки че имат някои
проблеми с метода на събиране на информация. AEE
INTEC са избрали домакинства за първите интервюта след
завършване на обновяването. Допълнително трябва д а
се уреди управлението на оплакванията.
За добрите практики от Дизелвег, строителната компания
GIWOG беше наградена с “Energy Globe Styria” и “Austrian
Climate-Protection Award” за сезон есен/ зима 2009.

Австрийският пилотен проект: нова фасада на обновена сграда
Лице за контакт: Армин Кноцер, AEE Институт за устойчиви
технологии

Шведският пилотен проект - Брьогарден
Шведският пилотен проект: тестване на обновена сграда!

За отопление при умерен под се консумира около 18.5 kWh/m2.
Преди обновяването тази стойност беше около 115 kWh/m2.
Наемателите на четвъртата сграда се изнесоха през февруари. В
началото на март започна сваляне на фасадата.
Повреме на студения период през февруари, EZA (Немският
център за енергия и околна среда) посети района за обучение
за сертифициране на проектанти на пасивни сгради. Другите
дейности включиха два дни измервания на вътрешната среда в
шест апартамента. Бяха проведени интервюта сред наемателите
на тези апартаменти.

Общинската жилищна асоциация Аленгсашем
обновява жилищен район, наречен Брьогарден, според
изискванията за пасивни сгради. Къщите, построени през
70-те са оценени като влажни и “старомодни”.
Обновяването на първите три сгради е завършено и
наемателите са се нанесли. Първата зима на сградите
беше труден тест, т.к. зимата в Швеция беше една от
най-студените за последните 23 години! С няколко
изключения, наемателите бяха доволни от изпълнението
на сградите.

Системата SQUARE беше реализирана заедно със
съществуващата система за удостоверяване на качеството и
в работните и контролните системи. Проведоха се срещи с
персонала за обслужване и поддръжка за да се открият начини
за интегриране на системата във всекидневната работа. Бяха
създадани протоколи за инспекциите, проведени съгласно
системата за удостоверяване на качеството, процедурите за
регистриране на оплакванията и дейностите, които трябва да
се проведат, за да бъдат полезни при стратегическото планиране
на развитието на сградния фонд . Работата продължи. Крайният
резултат е по-пълна картина на бъдещите нужди, по-ефективен процес
за подобряване на вътрешната среда и енергийното изпълнение.
Последният ще позволи предвиждане и анализ на първоначалните
решения, ефективни дейности, списъци за планиране и комуникация.
Лица за контакт: Инг-Мари Одегрен, Алингсешем и Андерс Киркандер,
Passivhuscentrum
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 Статус на пилотен проект - продължение
Испанският пилотен проект – улица Свети Йоан де Малта
Испанският пилотен проект се състоеше от шест апартамента
в старата част на квартал в Барселона. Сградата, построена през
1890 година беше в тежко състояние и се нуждаеше от пълно
обновяване. Проектът на практика е завършен.
През летните месеци на 2009 работата беше забавена (поради
икономическата криза). През това време ние проведохме
тестове за:
•
Плътността на въздуха и за водата
•
Степента на въздухообмен
•
Система за възвръщане на енергията и сензор за CO2
•
Изпълнението на изолацията
•
Удостоверяване на правилната инсталация на всички
уреди и осветлението
През септември и октомври беше завършена работата по
вътрешнатта среда в стаите, кухните и тоалетните. По същото
време започна и продажбата на апартаментите.
Изненадващо, четири от тях бяха заети много по-рано от
очакваното (имайки в предвид тежката икономическа криза в
Испания). Това наложи да се включат газта, отоплението, водата
и т.н по-бързо от планираното.
TTA и POMA подготвят ръководство на потребителя с
инструкции за правилното ползване на сградата и услугите,
свързани с нея (топлинните услуги и възвръщането на
топлината), както и как да постигнат добра вътрешна среда. Ние
работим и с персонала за поддръжка на топлинните системи за
да включим котлите и компонентите им.
За да се проследи консумацията на всеки апартамент,
проектът е предоставил уреди за измерване на енергийната
консумация (за отоплението и за топлата вода), електричеството
и водата. За да разпредели консумацията на газ, TTA и POMA
разработват софтеур, който да предоставят на потребителите и
на управителя на имота. POMA и TTA ще извършват мониторинг

Испанският пилотен проект: екстериор
на консумацията за една година и ще я сравняват с прогнозите
на проекта и с консумацията на подобни сгради в които няма
енергийни подобрения.
Реализирането на системата SQUARE за всички участници
беше много полезен и положителен опит. Той е помогнал за
значителни подобрения в работата, строителния процес и
предоставянето на апартаментите на крайния ползвател.
Лице за контакт: Яаме Серасолсес, TTA Trama Tecno Ambien¬tal
S.L

Финландският пилотен проект – Ученически дом Pohjanka¬leva
Може да прочетете повече за финландския пилотен проект
в Бюлетин 2 /2009 на проекта SQUARE, който може да бъден
намерен на уеб сайта на проекта.
Лице за контакт: Яри Палонен, TKK Университет за технологии Хелзинки

Испанският пилотен проект: интериор

www.iee-square.eu

4 (6)

БЮЛЕТИН
No. 1 • 2010

 Интересен финландски проект
”Промяната на климата” на многоетажна къща
- повишаване енергийните спестявания и вътрешния климат
Този проект е част от Програмата за развитие на финландските
предградия
Описание на проекта
Във финландия през 50те и 70те има строителен разцвет.
По-голямата част от новите апартаменти са били построени в
многоетажни блокове. Много предградия се състоят най-вече
от този вид жилищни сгради, които могат да бъдат наемани
или закупувани. Те ще се нуждаят от цялостна обновяване в
близко бъдеще. Привлекателността и качеството на жилищата е
основен фактор при за бъдещето на предградието.
Много е трудно да се обновяват жилища на различна възраст,
за да са готови за бъдещите екологични предизвикателства,
като например намаляване на енергийната консумация.
Обновяването трябва да се извършва заедно с енергийните
подобрения. Но тези условия не трябва да отпадат. Мерките
за повишаване на енергийната икономия и качеството на
въздуха във вътрешната среда трябва да бъдат съчетавани с
други нужни, належащи обновителни дейности, повреме на
жизнения цикъл на сградата. Други части на сградата, които
може би също ще се нуждаят от обновяване са например
фасадата, прозорците, отоплителната система и канализацията,
санитарните възли и други. Една от основните задачи е да се
постигне добра вентилация.
Важни са времето и предвидените процеси за обновяване.
Особен проблем са компаниите за жилища. Вземането на
решения и финансирането са различни неща в сравнение с
компаниите за недвижимо имущество, които се притежават
от едит собственик – например такива са социалните жилища
или тези, които се наемат. Затова основните целеви групи на
този проект са собствениците и живущите, но и жилищните
компании.
Фразата “промяна на климата” в проекта означава три различни
неща:
•
Глобалната промяна на климата, която засяга нуждата
от обновяване на дадена сграда
•
Обновяване с цел подобряване на вътрешния климат
на сградата
•
Обновяване с цел промяна начина на мислене на
собствениците и живущите
Целите на проекта
Целта е да се развият практически решения и ефективни
процеси за управление жизнения цикъл на дадената жилищна
сграда.
Целта е и да се съставят примери за едновременно подобрение
на енергийната икономия, качеството на вътрешната среда
и сътрудничеството между жилищните общности. Тези три
елемента оформят балансираната промяна на климата на
жилищата.

Резултати от проекта
1. Инструменти за вземане на решения и управление на проикти
за обновяване. Кога, как и в какви съчетания работят? Към
отделните сгради или жилищни компании ще бъдат обсъдени и
някои обновителни процеси.
2.
Примери за работни дейности при различните
случеи. Ще бъдат обхванати начално планиране, управление
на строителството, дизайн и изпълнителни фази. Ще бъдат
обмислени специални проблеми с вземането на решения от
жилищни компании и комуникацията както в тях, така и между
съседни жилищни компании.
3.
Информация за наличните решения, услуги и
източници.
4.
Добри примери, успешни случеи.
5.
Оценка на бъдещото развитие и нуждите на
експерименталните конструкции.
Групата на проекта и работния план
Участници в проекта са:
•
Университет за технологии – Хелзинки, HVAC
•
VTT Финландски технически център за проучвания
•
Федерация на финландските фирми за недвижими
имоти
Три предградия с оглед на времето и фонда си са избрани да
участват н проекта:
•
Маунула, Хелзинки
•
Матинкуле, Еспо
•
Кеюпуисто, Лапти
Група предприятия представящи дизайна, договорите и
производството участват в съветващото тяло на проекта.
Работните фази по проекта:
1.
Проучвателна фаза
2.
Инвентар на участващите предградия, изчисления и
симулации
3.
Съставяне на концепции за обновяване за сгради –
примери
4.
Анализи и предложения за мерки
5.
Доклади и разпространение
Комуникацията и свързването с други дейности във
Финландия са важна част от работния подход. Националната
комуникационна програма “Tee Parannus” е пътя към широката
публика. Продължителност: Април 2009 – Май 2011
Лице за контакт:
Яри Палонен, TKK Университет за технологии – Хелзинки
Юри Ниминен, VTT Финландски технически център за
проучвания
Markku Rantama, Федерация на финландските фирми за
недвижими имоти (координатор по проекта)
За повече информация, посетете www.teeparannus.fi/kimu
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 Шеста работна среща
Срещата през март 2010, София, България
Последната среща по проекта SQUARE се състоя в София,
България. Домакин беше партньорът ни Енергийна агенция
– Пловдив от Пловдив, България. Започна с вечеря в типично
български ресторант, пълен със семейни двойки, празнуващи
8 март. На следващият ден започна срещата – опитахме се
за съберем различните части на проекта, да планираме
завършването му и финалните доклади.
Работна среща със заинтересовани лица от България
Вторият ден беше посветен на работна среща със
заинтересовани лица, която се проведе в сградата на REHAU.
Партньорите по проекта представиха реализирането на
системата в пилотните проекти в Швеия, Австрия, Барселона и
Оулу. Чиел Бунстра представи проект за обновяване в Розендал.
След обед имаше разходка из сградата на REHAU, която е
първата “почти пасивна сграда” в България. Представител на
REHAU ни показа PVC рамка за прозорци за нова пасивна сграда
с U-стойност 0.73 W/m2.K както и прозорец, разработен за
нуждите на обновяване на сградите.
Татяна Стоянова, която работи за ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБДИНЕНИТЕ НАЦИИ представи демонстрационен
проект за обновяване на многофамилни сгради в България.
В България има над 80 000 многофамилни жилищни сгради с
700 000 апартамента. Голяма част от тези сгради се нуждаят от
обновяване. Необходимата инвестиция е близо 4 млн. евро.
Затова, проекта SQUARE е още по-нужен и полезен инструмент.
До сега, 27 многофамилни сгради са били обновени и още 27
сгради са в процес на обновяване. Но, има още много да се
направи, за да се постигнат добри енергийни характеристики с
добра вътрешна среда на тези сгради.
Деветдесет и шест процента от кооперациите в България
са частна собственост. Този факт създава проблеми при
взимането на решение за обновяването им. Най-често
реализираните от отделния собственик мерки за обновяване

са смяна на прозорците и поставянето на допълнителна
изолация на фасадата. Често семействата в кооперациите
са с различни финансови възможности за обновяване и
затова някои апартаменти са обновени – а други не. Няма
традиция в управлението и поддръжката на многофамилните
сгради. Ефективният процес на обновяване изисква обстойно
техническо познание и умения, както и професионално
управление. Новият закон за кооперативната собственост не
окуражава създаването на асоциации (юридически лица) за
управление и обновяване на общата собственост.

Многофамилни сгради в София. Една сграда може да има
толкова различни прозорци, колкото и апартаменти.

За повече информация:
Лице за контакт Кристина Мьорнел, координатор
Институт по технически проучвания Швеция,
E-mail: kristina.mjornell@sp.se, Тел: +46 10 516 57 45
С подкрепата на
Европейската Комисия - Интелигентна енергия Европа

Intelligent Energy

Работно посещение в сградата на REHAU

Europe

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация
е на нейните автори. Тя не отразява мнението на
европейските общества. Европейската комисия не е
отговорна за ползването на информация извън тази
брошура.

www.iee-square.eu
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