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Приложен наръчник за строителни предприемачи и ръководители на
проекти относно оценка на разходите на жизнения цикъл на сградите
(ОРЖЦС)

1.

ВЪВЕДЕНИЕ
Една значителна част от капитала на всяка нация е инвестирана в
обществените и частните сгради. Необходимото финансиране за
строителството и поддръжката на сградите е съизмеримо с
финансирането, необходимо за други частни и държавни инвестиции, както
и за промишлено производство. Следователно, много важно е да се
извлече максимална изгода от парите, инвестирани в сградата, което
означава ориентиране към устойчиво строителство.
При устойчивото строителство се изоставя икономическото мислене, което
се базира само на идеята за първоначалните разходи. Паралелно на
първоначалните разходи (разходи за строителство), се взимат предвид и
средствата необходими за експлоатацията, поддръжката и ремонта или
промяната на предназначението на дадена сграда по време на нейния
експлоатационен период. Това не означава непременно, че конкуренцията,
по време на фазата на строителство намалява, но че на първо място
извежда проектирането до решения, които са икономически обосновани
дългосрочни инвестиции.
Ползи от прилагането на ОРЖЦ при експлоатационния период
Експлоатационните
и
енергийните
разходи
често
надхвърлят
първоначалните разходи. Когато се разбере това, се разбира и ползата от
идеята за ОРЖЦ която води към:
!" добри енергийни характеристики и дълготрайност и съответно по-ниски
разходи за поддръжка. Това допринася за добрия финансов баланс
през годините и защита срещу възможни увеличения на цената на
енергията и разходите за обслужващ персонал. Това също така
подобрява екологичните характеристики.
!" дълъг експлоатационен период, тъй като това ще разпредели
първоначалните разходи на много години, като същевременно се
намалява годишния разход. Освен това се отлагат във времето и
разходите за обновяване.
Ползи от прилагане на ОРЖЦ при определяне на гъвкавостта
В дългосрочен план може да се очаква промяна на предназначението на
сградите. Едно цялостно преустройство отразяващо промяната на
предназначението на една сграда може да бъде реализирано със
значително по-малко средства от тези необходими за изграждането на
нова сграда. Една гъвкава сграда е ефективен начин за посрещане на
бъдещи промени.
За да бъде ефективно и рационално икономическото управление на
жизнения цикъл, то трябва да бъде подкрепено от определена стратегия
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за недвижимия имот. Конкретни проектни решения се взимат на база на
тази стратегия.
Тъй като ключовите решения и насоки за проекта се определят предимно
във фазата на изготвяне на проектното задание (поне бюджета),
нормалните методи за оценка на разходите, базирани на статистиката, не
са достатъчни.
Оптимизирането на жизнения цикъл често изисква по-високи инвестиции
(първоначални разходи), за да се благоприятстват ниските разходи за
поддръжка и енергия в дългосрочен план. Това, често е в противоречие с
бюджета изготвен по общоптиетите методи. Проектирането в
съответствие с принципите на ОРЖЦ се изисква от гледна точка на
контрол на разходите. Важността на стратегията на жизнения цикъл
трябва да бъде адекватна за вземането на обосновани финансови
решения..
Предлага се да се постявят ключови цели на стратегията на ОРЖЦ при
изготвянето на проектното задание като:
−

Енергийна характеристика;

−

Клас на гъвкавост / експлоатационен период;

−

Микроклимат.

Експлоатационните разходи на сграда, заедно с нейните функции се
изучават по-отблизо в различните фази на проектирането. Важно е
поставените целеви характеристики да се проследяват по време на целия
процес. Този наръчник предлага практически възможности за определяне
и контролиране на разходите на жизнения цикъл при проектиране и
експлоатация на сградата.
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2.

ДЕФИНИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ
2.1.

Ръководство за експлоатационния период

Експлоатационните целите трябва да бъдат изведени от експлоатационната
стратегията посочена от собственика на сградата. Посредством перспективите за
пространственото използване на сградите или социалното развитие на обществото
не може да се определи средната продължителност на живота на сграда, и все пак
дългият експлоатационен период е основна цел при проектирането на дадена сграда.
Това се подкрепя от разходите на енергия в строителството и производството, както
и от влиянието и замърсяването на околната среда от строителния процес. В
допълнение на това, отрицателните влияния върху градската среда, разходите за
разрушаването на сградите, както и важността на градската среда са факторите,
които подкрепят стратегията за изграждане на сгради за дългосрочно ползване.
Важно е гъвкавостта да се свърже с много-функционалната експлоатация и дългия
живот на сградите. Този въпрос ще бъде разгледан по-обстойно в следващата глава.
Функционалната цел на сградата значително може да надхвърли действителния
живот, като на пример при магазините, където ситуацията се мени през годините
заради конкуренцията.
В приложение 2 целите на експлоатационния период са описани за различни сгради и
части от тях.
Възприетата оценка на гъвкавост влияе също така на експлоатационните цели.
Следователно, ако оценката за гъвкавост е висока за пространствените и технически
решения, експлоатационните цели на стационарните компоненти на сградата като
конструкция, фасада и покрив могат да бъдат повишени.

2.2.

Гъвкавост

Гъвкавостта е минималната способност за пространствени промени в една сграда, а
в по-широк смисъл сградата да се адаптира към функционални промени.
Съществува голяма вероятност да възникне необходимост от пространствени
промени във всички части на сградата, които трябва да се вземат в пред вид още при
проектирането. Предвиждането на бъдещи пространствени промени не е голям
разходен фактор при модерното, ориентирано към бъдещето проектиране.
Принципите на гъвкавостта трябва да бъдат дефинирани в фазата на идейния
проект. Оценката на пространствените промени се определя сравнително лесно. Потрудно е, обаче, да се справим с дългосрочните промени, произтичащи от различните
функции и ползватели. Също така трябва да се вземе предвид социалното развитие
и това на заобикалящата среда.
Гъвкавостта на една сграда може да се разгледа в два аспекта: строителна гъвкавост
и гъвкавост на работното място.
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Строителна гъвкавост
Строителната гъвкавост може да се определи в
функционланото използване на сградата, както следва:
•
•
•

съответствие

с

много-

Основната сграда е офис сграда, която също така може да се използва като
светла лаборатория на фирми занимаващи се с електроника и биотехнология;
Тази основна сграда може на по-късен етап да се използва за училище;
Тази основна сграда може на по-късен етап да се използва като хотел или дом за
стари хора.

Други функции на гъвкавостта са:
•
•
•

Основната сграда може да се разшири като се изгради допълнително крило от
едната страна на сградата;
Основната сграда може да се разшири като се надстрои допълнителен етаж;
Партерният етаж на основната сграда трябва да може да се използва като цяло
или разделен на малки офиси в зависимост от това от какво офис пространство
се нуждаят ползвателите.

На ниво сграда гъвкавостта на инсталациите се определя основно от изискванията на
пространственото решение за възможности за прокарване на тръби, канали и кабели.
Друг фактор е оразмеряването на главните разпределителни мрежи така, че да имат
достатъчен обем за задоволяване на допълнителните функции.
На ниво сграда е необходимо да се вземат предвид следните фактори:
•
•
•
•
•
•
•
•

Основното разположение на стълби, асансьори, носещи стени и колони да не
ограничават планирането на пространството;
Конструктивните възможности да позволяват прокарването на допълнителни
вертикални и хоризонтални инсталации (шахти за канали, тръби и кабели);
Конструктивните възможности да позволяват избиването на нови отвори за
инсталации;
Да е предвидено пространство за разширяване на ОВ и електро помещенията и
шахтите;
Оразмеряването на конструктивната височината да позволява прокарването на
допълнителни хоризонтални инсталации;
Да са предвидени възможности за изграждане на нови бани с водонепроницаеми
подове и стени;
Оразмеряването на главните вертикални и хоризонтални тръбопроводи и
канализации, както и на електрическото и телекомуникационно окабеляване да е
в съответствие с изискванията на гъвкавостта;
Да има възможност за измерване на енергийната консумация на всеки ползвател
по отделно.

Функционална промяна която засяга конструкцията и инсталациите е много попредизвикателна алтернатива и не винаги е целесъобразна.
Собствениците на много сгради трябва да се опитат да се нагодят към ситуации
когато се налага известна промяна във функцията на сградите. Социалната система
ще се сблъска с този буфер срещу настъпване на промени, без риск от това голяма
група от недвижими имоти да бъде изоставена и безполезна. От друга страна,
подготовката за промяна на функцията означава повече разходи в сравнение с
промяната на пространството.
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Примери за разумни и проучени промени на функцията са:
Промяна

↓
Жилищна
сграда
Офис
Хотел
Търговска
сграда
Училище

2.3.

Жилищна
сграда

X
X

Офис
сграда

Хотел

X

X
Х

Търговска
сграда

Училище

X

X

X
X
X

X
X

Гъвкавост на ниво работно място

Степените на гъвкавост са:
•
•
•

Никаква гъвкавост;
Ограничена гъвкавост;
Пълна гъвкавост.

Следните действия могат да бъдат предприети:
• Промяна разположението на работното място;
• Промяна на обзавеждането и др., използвани на работното място;
• Промяна на площта на работното място;
• Промяна на вида на работното място (офис стая, отворен офис и др.);
• Промяна на качеството на вътрешния микроклимат.
При изграждането на инсталации на ниво работно място трябва да се вземат в пред
вид следните фактори:
•

Местоположението на изходите и входовете за инсталациите, базирано на
основния модул, използван при проектирането;
• Различни изисквания към отоплението и осветлението за модулите разположени
до фасадата и тези във вътрешните зони на етажа;
• Необходимо е място за допълнителни електро и комуникационни захранвания на
всеки модул;
• Трябва да се имат предвид допълнителни мощности за отопление, охлаждане и
вентилация;
• Необходими са условия за контролиране на вътрешния микроклимат на
различните помещения;
• Компонентите за сервизно обслужване на сградата на ниво работно място трябва
да могат да се демонтират.
Обикновено не се изисква гъвкавост за всяко помещение. На пример кухните, баните,
тоалетните и всички технически помещения запазвата местоположението си.
Разбира се , те също биха могли да се преместят, но тогава разходите по
трансформацията са много по-големи в сравнение с разходите по трансформацията
на обикновените работни пространства.
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2.4.

Принципи на поддръжка и обновяване

Дори и сграда при чието проектиране са взимани устойчиви решения, се нуждае от
постоянно обслужване и поддръжка. Повърхностите се износват, техническите
системи се чупят, а конструкцията остарява. Дори и да е определен сервизният живот
на система или част от сграда, винаги има компоненти чийто живот е по-кратък от
този на цялата система или част от сграда. Също така, компонентите на системата се
нуждаят от различно обслужване и поддръжка.
Принципът на поддръжката и
обновяването
е
да
се
поддържат тези качествени
показатели които са зададени в
самото
начало,
още
в
проектната фаза. Разбира се,
могат да бъдат поставени нови
изисквания за качество по
време на проектирането на
обновяването.
Обикновено
това означава актуализиране
на стандартите в съответствие
със съвременните изисквания.
Основната задача на фирмата
за поддръжка, включително и
на собственика на сградата, е
да се реши каква политика да се прилага при поддържането на сградата: така
наречената постоянна поддръжка и дълъг цикъл на обновяване, или минимална
поддръжка и кратък цикъл на обновяване. Заложената продължителност на живот на
сградата не означава непременно, че след достигането и сградата трябва да се
разруши. При достигане на тази продължителност трябва да се направи пълно
обновяване така, че да се изпълнят първоначално заложените стандарти за качество
на сградата.
Що се отнася до политиката за управление живота на сградата, положението днес е
много трудно, тъй като не съществуват стандарти или правила а и има много малко
опит по отношение на възможните нови приложения на една сграда по време на
жизнения и цикъл. Може да се направи сравнителна оценка на различните материали
и системи и разходите свързани с тях въз основа на очакваната продължителност на
живота им.
По отношение на техническите системи, техния живот може да се класифицира като
•
•
•

Технически;
Функционален и
Икономически.

Тези три вида живот много често се различават един от друг. Технически добре
функциониращ уред или система, може фактически да функционира зле спрямо
изискванията на стандартите. Функционално добре работеща система може да бъде
икономически неизгодна, поради липсата на техническа поддръжка или скъпи
резервни части. Също така новата алтернативна технология може да превърне
старата добре работеща система в икономически неизгодна за поддръжка. Това се
отнася за всички системи в сградите и по специално за телекомуникационните и
аудиовизуалните системи.

This project is co-funded by the European Community

Приложен наръчник за ОРЖЦ
Страница 8

Типични цикли на поддръжка за компонентите на инсталациите са представени в
приложение 3.

2.5.

Екологични цели

Екологичните фактори, които влияят на строителния проект са:
•
•
•
•
•

Използването на природни ресурси
Емисии
Качество на вътрешния микроклимат
Дълготрайност
Общество и природа

Най-важният от тези фактори е използването на природни ресурси. Той може да се
раздели в три категории, които са:
•
•
•

Използване на енергия
Използване на вода
Използване на суровини

Всички те се използват и при процеса на строителство (производство, транспорт и
работа на обекта) и по време на експлоатацията на сградата.
Собственикът на сградата определя целевите стойности за годишна консумация на
топлинна енергия и електричество. Действителните стойности се определят на
базата на сравнителна информация за подобни сгради. В допълнение към
сравнителните стойности, собственикът на сградата може да определи специални
изисквания за пестене на енергия или за използване на възобновяеми енергийни
източници.
Експлоатацията на сградата води до замърсяване главно на въздуха. Това най-често
се свързва с потреблението на енергия. Най-чести замърсители са CO2, SO2 и C2H4.
Тяхното количество зависи от вида на използваната енергия за отопление на
сградата и тази за производството на електричество.
Други замърсители причинени от експлоатацията на сградите са отпадъчните
материали и води.
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2.6.

Показатели за вътрешния микроклимат и здравето

Вътрешният микроклимат най-често е свързан с топлинния комфорт, наситеността на
миризми, нивото на шум, вентилацията и вътрешните замърсители на въздуха.
Показателите за вътрешния микроклимат и здравето могат да бъдат извлечени от
изискванията на спесификациите. Подход базиран на изисквания разглежда нуждите
на сградата, а не техническите решения.
В повечето страни има нормативи определящи минимални нива на комфорт. За да се
достигнат различни нива на качество, съществуват систематични методи.
В приложение 4 е представена Финландската класификация за вътрешен
микроклимат. Тя се базира на три различни нива на качество на вътрешната среда.
По-високите категории съответстват на по-добор качество на вътрешната среда, а
по-ниските са минималните изисквания за качество, които са малко или повече
изискванията на официалните строителни наредби и кодекси.
Важно е да се определят целеви стойности както за емисиите на миризми от
строителните материали, така и за състоянието на въздуха в сградата. Очевидно е,
че чистотата на строителните материали е също толкова важна както и добрата
вентилация за комфортен вътрешен микроклимат.
Показателите, изискванията и спесификациите трябва да се взимат под внимание на
всеки етап от проектирането. Това означава, че собственикът на сградата избира
целеви показатели за вътрешния микроклимат заедно с проектантския екип. Така той
контролира процеса на проектиране като ясно очертава показателите за вътрешното
пространство и ги свежда до знанието на всички проектанти. Всеки член на
проектантския екип следи за това взетите решения по отношение на избрания клас
на качество на вътрешното пространство да бъде отбелязан във всички необходими
договорни документи. Допълнително това включва чистота на строителната работа и
въздухо-преработвателните системи, както и емисиите на строителните материали и
чистотата на компонентите на вентилационната система. Възложителят включва
всички тези изисквания в плана за контрол върху качеството на строителния обект.
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3.

УПРАВЛЕНИЕ
СГРАДАТА
3.1.

НА

РАЗХОДИТЕ

НА

ЖИЗНЕНИЯ

ЦИКЪЛ

НА

Цели и възможности за управление

Продължителността на живота на сградата трябва да се вземе предвид още във
фазата на идейния проект. Оценката на разходите за сградата трябва да включва
фактори, които влияята на разумната продължителност на живота и предвидените
разходи.
В идейния проект се взимат в пред вид само най-важните фактори засягащи
управлението на устойчивите решения. Те са:
•
•
•

Енергийно потребление по време на експлоатационния период;
Строителна гъвкавост и гъвкавост на ниво работно място;
Микроклимат.

Идейния проект фиксира бъдещите строителни и експлоатационни разходи. В тази
фаза трябва да се определят икономически изгодни разходи за енерго-спестяващи
мерки, достатъчно гъвкави проектните решения и да се заложат качествени
показатели за вътрешния микроклимат. Тези показатели трябва да се определят
независиомо от факта, че в идейния проект не се знае още как ще се решат
технически тези ключови въпроси в следващите етапи на проектирането.

3.2.

Управление на разходите на жизнения цикъл на сградата в различните
фази на проектирането

Управлението на разходите на жизнения цикъл на сградата се осъществява във
всяка фаза на проектирането. Главните проектанти трябва да знаят, че определянето
на разходите на жизнения цикъл на сградата не е отделна част от проекта, а че
повечето от елементите на проекта включват решаване на задачи свързани с
управлението на разходите на жизнения цикъл на сградата (РЖЦ).
Планирането на РЖЦ се осъществява на два етапа. Първият от тях е цялостната
концепция на сградата. Вторият е да се проектира всеки детайл в съответствие с
набора от устойчиви цели зададен в идейния проект. Сътрудничеството в
проектантския екип е много важно, особено на първо ниво, като по този начин
изискванията за енергийна ефективност, за гъвкавост и вътрешен микроклимат могат
да бъдат отразени във всички части на проекта: архитектурна, конструктивна,
електро, ВиК и ОФ и инсталации.
В последващия списък са изложени указанията за управление разходите на жизнения
цикъл на сградата на различните фази от проектирането. Указанията са разделени в
три различни групи в съответствие със задачите на архитекти, строителни инженери,
електро, ВиК и ОВ инженери.
В таблицата с указанията е показано какви дейности по управлението на разходите
се извършват при различните етапи на проектирането. Това дава възможност на
проектния ръководител да следва дейностите в хронологичен ред. Важно е не само
да следи дали проектантите са предприели необходимите действия, а и че тези
действия са документирани.
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възможни бъдещи нужди

Експлоатация на сградата
Гъвкавост
• Многофункционалност,
възможност за преместване
на стени и свързване на
пространства
• Общи части
• Етажна височина
• Достатъчно пространство за
технически помещения, шахти
и инсталации на сградата
Дълготрайност
• Дълготрайност на материали
и компоненти
• Материали и компоненти с
различна продължителност на
експлоатация
да
се
инсталират така, че да могат
да бъдат поддържани и
заменяни, без да си пречат
един на друг
• Инсталации, като тръби и
кабели,
с
кратка
или
ограничена продължителност
на експлоатация, не трябва
да се инсталират в или зад
материали с по-дълъг живот
като бетон.
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Проверени

Възложител

Електро,
ВиК,
ОВ инженери

Строителен
инженер
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отклонение от зададените
стойности,
вертикални
температурни
разлики,
подови
температури,
движение на въздуха на
въздуха
и
относителна
влажност, в зависимост от
системата за категоризиране
на вътрешния климат (S1, S2
и S3)

• Наръчници за сервиз и
поддръжка
• Обучение на ползвателите.
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Енергийно потребление
• Вентилация според нуждите
• Използване на топлината на
изхвърляния въздух
• Използване
на
слънчева
енергия
и
енергия
от
вътрешни товари
• Ефективни системи и контрол
• Енергийно
ефективни
компоненти и продукти
• Подбор
на
уреди
за
управление на вентилацията
в
съответствие
със
специфичните мощности на
ветилаторите
• Контрол на температурата по
стаи (зима/лято)
• Измерване на енергийната
консумация
(отопление,
електричество)
на
всеки
ползвател
• Овлажняване
• Контрол на осветлението в
зависимост от естествената
светлина
• Измерване потреблението на
вода на всеки ползвател
• Водо-спестяващи санитарни
уреди
Вътрешен микроклимат
Качество на вътрешния въздух
• Разположение
на
вентилационните отвори
• Ефективност на филтрите
• Вентилация
според
потреблението
с
контролиране на CO2
• Вентилационни
системи
класифицирани по чистота
(M1 класифицирани продукти)
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ОВ

Проверка
на
процедрите по
пускане в експлоатация от гледна
точка на ОРЖЦ

Строителен
инженер

Пускане в експлоатация

Архитект
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Топлинни условия
• Избор на топлинни условия,
стайна
температура
(зима/лято), временно
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Осветление
• Мощност на осветлението
• Ефективност на осветлението
Звук
•

Звукова
изолация
инсталации, съоръжения и
компоненти
на
сградата,
отчитайки изискванията на
възможни бъдещи нужди

Експлоатация на сградата
Гъвкавост
• Многофункционалност,
възможност за преместване
на стени и свързване на
пространства
• Общи части
• Етажна височина
• Достатъчно пространство за
технически помещения, шахти
и инсталации на сградата
Дълготрайност
• Дълготрайност на материали
и компоненти
• Материали и компоненти с
различна продължителност на
експлоатация
да
се
инсталират така, че да могат
да бъдат поддържани и
заменяни, без да си пречат
един на друг
• Инсталации, като тръби и
кабели,
с
кратка
или
ограничена продължителност
на експлоатация, не трябва
да се инсталират в или зад
материали с по-дълъг живот
като бетон.
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• Наръчници за сервиз и
поддръжка
• Обучение на ползвателите.
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3.3.

Управление на разходите на жизнения цикъл на сградите при различни
видове договори
Както вече бе споменато, управлението на разходите на жизнения цикъл на сградите
се осъществява на всяка фаза от проектирането на сградата. Когато се стигне до
строителство, съществуват няколко начина на управление. Възможностите на
собствениците на сградата да влияят върху решенията свързани с управлението на
разходите на жизнения цикъл на сградата варират според вида на договора.
Съществуват няколко вида договори, основните са:
!" Пълен договор
!" Договор за проектиране и строителство
!" Договор за управление на обекта
При тези три вида договори решенията за разходите се взимат на различни етапи от
реализацията на проекта. Има неписано правило, според което след като е взето
дадено решение за разходите е много трудно да се промени съдържанието на
договора.

?

НА СГРАДА

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР
ИНСТАЛАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

АРХИТЕКТ
КЛИЕНТ/СОБСТВЕНИК

ПОДРОБНА

ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП

ПОД ИЗПЪЛНИТЕЛ
.
-

ИЗПЪЛНИТЕЛ

.
ПОД ИЗПЪЛНИТЕЛ

.

ДОСТАВЧИК

ДОСТАВЧИК

?
УПРАВЛЕНИЕ НА
РАЗХОДИТЕ ЗА
=

ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ
НА СГРАДАТА
И РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА
=

ИНВЕСТИЦИОННИ
РАЗХОДИ

Фигура 1. Пълен договор
При пълния договор, който се използва най-често, клиентът/собственикът на сградата
може да контролира фазите на проектирането до подробни спецификации, което му
дава възможност да предложи собствена политика за оценка на разходите за
жизнения цикъл на сградата. С проектантски екип, ориентиран към оценка на
разходите за жизнения цикъл, могат да се постигнат добри резултати в това
направление. Всички възможности могат да се обсъждат и оценяват, това води до
реална оценка. Резултатите се специфицират подробно и на тях се подчинява
изпълнителя.
В повечето случаи подробна спесификация не означава конкретен продукт, тъй като
трябва да се даде възможност на доставчика за офериране. Въпреки, че често има
супервайзер нает от собственика за да следи изпълнението на договора от страна на
изпълнителя, на практика е много трудно да се проверят качествата на всички
оферирани продукти или системи.
От друга страна едно добро решение може лесно да бъде провалено от грешен избор
на продукти.
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Фигура 2. Договор за проетиране и строителство, подробни решения базирани на
ОРЖЦС от изпълнителния екип
В договора за проектиране и строителство финасовото споразумение се прави на поранна фаза, поне на фаза работен проект. В договорното споразумение обикновено
се включват общи изисквания и спецификации. Действителният работен проект се
прави от организацията на изпълнителя.
От гледна точка на ОРЖЦС, ключов фактор е способността да се включат в
спецификациите показатели за оценката на разходите на жизнения цикъл на
сградата по начин, по който те да бъдат измерими. Възможностите на собственика на
сградата да се намесва в проектантския екип на изпълнителя с по-подробни въпроси
зависи от договорното споразумение.
Бяха разработени няколко проекта (Хелзинкския университет, сграда на
Информационен Център Вики) при които нивото на работа на отоплителните,
вентилационните и климатичните системи беше договорено предварително на база
на пет годишни измервания след пускане в експлоатация. От тези опити възникнаха
много въпроси:
!" Броя и поведението на обитателите
!" Времето (температура, слънцегреене, вятър)
!" Оборудване на ползвателите
!" Работен режим (в различните части на сградата)
!" Действително ниво на вътрешния микроклимат.
Много работа е необходима за изясняване (ако изобщо е възможно) на всички
“извън-договорни” ситуации с оглед достигане на честен край на сделката. За
решаването на тези проблеми за сега няма стандартни методи.
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Фигура 3. Договор за управление на обект
В договора за управление на обект клиентът/собственикът на сградата участва във
всяко решение по проекта или за покупка на продукти. Това позволява използване на
възможностите за оценка на разходите на жизнения цикъл на сградата, но също така
изисква по-голямо участие през цялото време на процеса. Това трябва да бъде
направено много компетентно иначе би било безполезно.
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4.

МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ НА ЖИЗНЕНИЯ
ЦИКЪЛ НА СГРАДАТА
4.1.

Методи

Теоритично управлението на разходите на жизнения цикъл се основава на следното
равенство:

t
n Dt +e0(1+q) Et
K = A+ ∑
(1+ r)t
t =0
A
Dt
e0
q
Et
n
r

инвестиция
разходи за поддръжка през година t
първоначални енергийни разходи
повишаване на цената на енергията в зависимост от инфлацията
годишно енергийно потребление t
експлоатационен период (изчислен период)
лихва (реална)

Процедурата по вземане на решение е представена на фигура 5. На практика,
спецификациите на продуктите не дават необходимата и надеждна информация
нужна за взимане на решение. В допълнение на това са необходими изпитания,
изчисления и чист практически опит.

Фигура 4 Процедура за решение за оптимизация на разходите на жизнения цикъл.
Съответсва ли продукта на спесификацията?
Стои и въпросът за открит конкурс. Няма проблеми когато спесификацията се отнася
до продукт познат на проектантския екип. В повечето случаи се изисква открит търг
за закупуване на продукти и системи, в тези случаи е необходимо да се следват
всички методи указани във фигура 4.
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4.2.

Разходи при различни жизнени цикли

В практиката равенството за разходите на жизнения цикъл в глава 4.1 не важи за
тези елементи, които имат по-кратък живот от самата сграда. Това се отнася за
повечето инсталации на сградата и по-специално за отоплението, вентилацията и
климатизацията.
При започване на нов цикъл на живот, смяната на тръбите означава намеса в
нормалния живот на сградата, с отпадъци, прах, шум, разбиване. В много случаи
наемателите трябва да напуснат сградата за определен период. Създаването на
нова строителна площадка и организация, изисква значително по-големи разходи,
отколкото подновяването на системата.
Това ни дава нова формула за инсталация, ремонтирана n-пъти по време на живота
на сградата
Kобщо = K +( K1+R1 ) + …+( Kn+Rn )
K1 = разходи за инсталацията при първи ремонт
R1 = допълнителни разходи за ремонт при първи ремонт
Много собственици на сгради считат за много критично принуждаването на
наемателите да напуснат и за това опитват да отложат техническия ремонт доста
след изтичане на техническия живот на инсталацията. Те се опитвата да комбинират
различни видове ремонти по едно и също време за да спестят допълнителни
разходи и да ги разпределят на няколко инсталации. За съжаление, това води до
лошо функциониращи системи.
За да се атакува този проблем, проектните решения, които осигуряват гъвкавост,
достъпност и предвидливи проектни методи за подмяна могат съществено да
намалят допълнителните разходи за ремонт. Добра идея е да се доближат тези
основни цикли (20 - 30 години), които са по-къси от живота на сградата, и да се опита
да се определят като обекти на частичен ремонт няколко инсталации.

4.3.

Софтуер

Не съществува стандартизиран софтуер. Методите са различни за рализчните
видове софтуер и държави. Като цяло, всеки един от тях разглежда разходите,
времето и лихвата. Често е необходим допълнителен софтуер (енергийни
изчисления, др.). Наличните софтуерни пакети са представени в приложение 5.

Приложения
1. Управление на РЖЦ, контролен списък,
2. Примери за експлоатационен период на части, системи и елементи на сгради
3. Списък на типичните цикли на поддръжка на инсталациите
4. Пример за класифициране на вътрешния микроклимат (Финландия)
5. Пример за софтуер (Финландия)
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Приложение 1

Приложение 1. Управление на разходите на жизнения цикъл на
сградата, контролен списък
Идеен проект
Енергийно потребление
• Необходими са компенсационни изчисления ако площта на прозорците надхвърля 50 % от
фасадата. Допълнителното енергийно потребление може да се компенсира ако се
използват материали и елементи на сградната обвивка (прозорци, стени, покрив) с подобри топло-технически характеристики или по-ефективно използване на топлината от
изхвърления въздух, в сравнение с изискванията на кодекса.
• Формата на сградата трябва да бъде възможно най-компактна. Енергията, която се губи
през фасадата и покрива варира в зависимост от типа сграда от 30 до 50 % от общото
потребление на енергия за отопление на сградата.
• В градски условия не винаги е възможно сградата да се ситуира върху мястото така, че
микроклимата около сградата да е оптимален. Все пак, защитата на сградата от директна
слънчева светлина и силни ветрове, като се имат предвит условията на място, може
сериозно да повлияе на енергийното потребление.
• Когато се определя надморската височината на приземния етажа на сградата, в
допълнение на друг фактори, трябва да се проучи необходимостта за изпомпване на
канализационна вода. Изпомпването на канализационна вода, означава поитребление на
електричество.
• Топлинните характеристики на прозорците при зимни и летни условия са фактори, които
трябва внимателно да се проучат. През лятото, в повечето случаи, външното засенчване е
необходимо, за да се предотврати проникването на директна слънчева светлина и
прегряване на въздуха, което е неблагоприятно за работа в помещенията.
• Една трета от потребеното електричество в търговски сгради се използва за изкуствено
осветление. Ето защо е необходимо да се използва естествено осветление, доколкото това
е възможно. Въпросът за естественото осветление трябва да се разисква във връзка с
топлинните характеристики на прозорците и засенчването срещу външна слънчева
радиация, както и ориентацията на прозорците.

Микроклимат
Качество на въздуха в сградата
• Цоклите на сградат трябва да се проектират така, че снега да не води до течове в сградата.
Препоръчителната минимална височина на цокъла при северни климатични условия е 60
см.
• Всики покриви трябва да имат козирки. Това е необходимо, за да се предотврати
намокрянето на стените и разрушаването им под смесеното влияние на вода и лед.
• Всички мокри помещения трябва да се изграждат от водонепропускливи материали, за да
се предотврати появата на мухъл или влага.
• Трябва да се използват само класифицирани строителни материали с ниски емисии.
• Всяка стая трябва да бъде снабдена с отваряем прозорец, за да бъде възможно
проветряването и.
• Строителните материали трябва да се подбират така, че да могат да се поддържат чисти.
Проектът също трябва да бъде разработен така, че всички повърхности да могат да бъдат
почиствани.
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Приложение 1
Топлинен комфорт
• Топлинните условия като стайна температура (зима, лято), временни отклонения от
избраните стойности, вертикални температурни разлики, етажна температура, движение на
въздуха и относителна влажност, трябва да бъдат уточнени. Документът “Класификация на
вътрешния климат” може да бъде изплозван за избор на категорията вътрешен климат.
• Засенчването на прозорците е необходимо. То може да се направи според слънчевите
характеристики на прозорците с щори между стъклата или външните засенчващи
приспособления. Дърветата с листа са добър източник на сянка. Те не пропускат
директната слънчева светлина през лятото и позволяват използването на слънчевата
радиация през зимата.
Осветление
• Хората се чувстват по-добре при естествено, отколкото при изкуствено осветление.
Звук
• Сградната обвивка трябва да се проектира така, че външния шум и транспортния шум да не
пречат на хората в сградата.
• Трябва да се определят изисквания за звукови изолации между стаите, апартаментите и
етажите.
Функция на сградата
Гъвкавост
• Трябва да се обсъдят параметрите на гъвкавостта. Трябва да се определят и вземат в пред
вид строителната гъвкавост и гъвкавостта на ниво работно място.
Общи части
• Етажната височина трябва да се определи въз основа на функционалните изисквания и
целите на приспособимостта.
• Основният проект на сервизните системи на сградата трябва да се изпълни, за да може да
се определят пространствените нужди за обслужване на сградата (технически помещения,
шахти и вертикални линии). Необходимо е да се определят изискванията за
приспособимост.
Трайност
• Трябва да се определи живота на сградата и инсталациите. Трябва да се определят и
изискванията за трайност на строителните материали и компоненти.
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Приложение 2

Приложение 2
Примери за експлоатационния период на части, системи и елементи
на сгради

Конструкция /
Инсталация
Конструкция
- носещи елементи
- фасада
- повърхност на
фасадата
- дограма
- преградни стени и
довършителни работи
Инсталации на
сградата
Отопление
- тръби
- топлообменници
- помпи и вентили
- радиатори
Водопровод
- медни и чугунени
тръби
- PVC тръби

- санитарни уреди
Климатизация
- въздухообработвателни
инсталации
- въздуховоди и
аксесоари
- контролни уреди
- водо охладители
Електричество
- кабели
- разпределитени табла
- осветителни тела
- телефонна мрежа
- телевизионна мрежа

Обществена
сграда

Офис
сграда

Търговска
сграда

Училищна
сграда

100
100
50

50
50
30

50
30
20

50
50
30

35
35

30
20

20
10

30
30

50
100
35
15
50
35
35

50
50
25
15
50
25
25

30
50
25
15
30
25
25

50
50
35
15
50
35
35

50
35

50
25

50
25

50
25

35
35

25
25

20
20

35
35

50

50

50

50

15
35
35
50
20
35
20
10

10
25
25
30
20
25
20
10

10
25
20
30
20
10
20
10

15
35
35
50
20
35
20
10
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Приложение 3

Приложение 3
Списък на типичните цикли на поддръжка на компоненти на сградата
Отоплителни системи:
Компонент
Газов котел
Горелки
Вентилационни шахти,
комини
Топлофикационна
подстанция
Тръби, стомана
Тръби, полиетилен
Вентили
Арматура
Помпи
Радиатори
Електрическо отопление
Подово отопление
Контролни уреди

Живот (години)
30
10
30

Цикъл на поддръжка
(години)
1
1
1

20

5

50
80
20
20
20
50
20
80
10

50
80
2
2
2
20
2
20
1

Вентилационна и климатична системи
Компонент

Живот (години)

Цикъл на поддръжка
(години)

30
30

1
1

30

5

50
20
20
20
25

5
5
1
1
10

25

5

30
30
20

1
1
1

Вентилационни единици
Въздухообработвателни
инсталации
Вентилатори за
пречистване на въздуха
Въздуховоди
Арматура
Смукателен капак
Кухненски капак
Съоръжения за
набавяне на въздух
Съоръжения за
изсмукване на въздух
Водо охладители
Кондензатори
Контролни уреди
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Приложение 3
Водопровод:
Компонент

Живот (години)
25

Цикъл на поддръжка
(години)
5

80

80

40

40

80

80

20
20
20
20
20

2
5
2
1
1

30
20
50
30
50
20
20

5
5
1
1
5
2
1

Живот (години)
50

Цикъл на поддръжка
(години)
5

50
50
50
30
30

5
10
5
5
5

Живот (години)
20
30

Цикъл на поддръжка
(години)
5
5

20

5

Водопроводни тръби,
медни
Водопроводни тръби,
полиетиленови
Канализационни тръби,
чугунени
Канализационни тръби,
полипропиленови
Кранове
Арматура
Помпи
Бойлери
Резервоари за топла
вода
Санитарни уреди
Батерии
Подов сифон
Покривна воронка
Пожарни хидранти
Пожарогасители
Контролни уреди
Електрическа инсталация:
Компонент
Главно
разпределително табло
Трафопост
Кабелни канали
Кабели
Осветителни тела
Електрически
съоръжения
Телекомуникации:
Компонент
Телефонна мрежа
Теле/радио антенна
система
Каблена система за
интернет
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Приложение 4

Приложение 4
Пример за класифициране на вътрешния микроклимат (Финландия)
Параметър
Топлинни условия
- стайна температура, лято
- стайна температура, зима
- температурен градиент
- температура на пода
Въздушен поток (течение)
- скорост на въздуха, лято
(24 oC)
- скорост на въздуха, зима
(21 oC)
Влажност
- относителна влажност, лято
- относителна влажност, зима
Климатичен контрол
- температурни отклонения
от зададените стойности
- индивидуален контрол на
стайната температура, лято
- индивидуален контрол на
стайната температура, зима
Качество на вътрешния
въздух
Максимална концентрация на
замърсителите на вътрешния
въздух
- CO2
- TVOC
- CO
- цигарен дим в зоните за
непушачи
- масова концентрация на
въздушни частични
субстанции (PM10)
Звукови условия
Макс. шумово ниво,
произведено от механичното
оборудване

Качествено
ниво 1

Качествено
ниво 2

Качествено
ниво 3

23-24 oC
21-22 oC
2 oC
19-29 oC

23-26 oC
20-22 oC
3 oC
19-29 oC

22-27 oC
20-23 oC
4 oC
17-31 oC

0,20 m/s

0,25 m/s

0,30 m/s

0,14 m/s

0,17 m/s

0,20 m/s

25-45 %

-

-

0,5

1,0

2,0

Да

Не

Не

Да

Да

Да

700 ppm
200 µg/m3
2 mg/m3
Не доловим

900 ppm
300 µg/m3
3 mg/m3
Не доловим

1200 ppm
600 µg/m3
8 mg/m3
Не доловим

20µg/m3

40 µg/m3

50 µg/m3

30 dB

33 dB

33 dB
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Приложение 5

Приложение 5
Пример за софтуер за оценка на разходите за жизнения цикъл
(Финландия)

SAKU
Saku е програма приложение на Еxcel, при която може да се съчетаят две
алтернативи на разходи за жизнения цикъл. Saku е разработен за сравняване на
разходите за жизнения цикъл на инсталациите на сградите. Тъй като това е метод
базиран на изчисления в Еxcel, могат да се правят и други сравнения, като на
елементи от цялата сграда.
Софтуерът се основава на годишни разчети през живота на сградата или
инсталацията. Първоначалните разходи (строителните разходи), годишните разходи
за обслужване и поддръжка, разходите за обновяване и разрушаване са
необходимите входящи данни. Още повече, че същите разходи са необходими за
оценка на алтернативни решения.
Информацията за разходите и енергийното потребление трябва да бъдат
определени с други инструменти или програми когато се използва софтуера.
Основното ниво на информация за разходите може да се определи на пример по
метода на Haahtela-Kiiras използващ софтуер Wintaku и сравнителните разходи
използващи оценката на собствените разходи на проектанта. Софтуерът WinnEtana,
Motiwatti или IDA-ICE може да се използва за оценка на енергийното потребление.
Софтуерът накратко може да се оцени като:
+ Добра основа за входяща информация
+ Сравнение на различни възможности чрез графики
+ Лесна промяна на лихвата и цената на енергията (анализ на чувствителността)
- Информацията за разходите и енергията трябва да се формира чрез други
инструменти
- Предимно за изчисления на инсталациите на сградата.
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Приложение 5
RAE
RAE e основно приложение в Windows, което може да се използва за изчисляване на
разходите за живота на сградата и изискуемата изгода от наем от даден капиталов
доход и лихва.
Това се извършва чрез разходния анлаиз, който сравнява данните на съществуваща
сграда с тези на съпоставима сграда. Всяко разходно перо може да се разглежда
поотделно. Делът на разходите се основава на класификация и процент от
съпоставимата сграда. Данните за обслужване и поддръжка и разходите се
основават на действителното потребление в съответствие с база данни KH. Базите
данни се обновяват ежегодно, въз основа на публикуваните официални статистики.
При изчисленията може да се използват или разпределението на действителните
разходи или това на съпоставимата сграда. Но все пак трябва да се знаят поне
общите разходи (€/м2) на разглежданата сграта, както и енергийното и потребление.
Този софтуер е разработен за определяне на коректното ниво за наем на
съществуващи сгради и да се “преследват” разходите за поддръжка. Той е също
подходящ за изследване от близо на разходите за жизнения цикъл, когато
посредством изчисления може да се разглеждат индиректно енергийните
спестявания и разходните влияния на инвестициите, с помощта на нивото за наем.
Софтуерът може на кратко да се оцени така:
+ Добър инструмент за намиране на разходния баланс
+ Актуализиран файл за разходите за поддръжка
+ Възможност за лесна промяна на лихвения процент и цената на енергията (анализ
на чувствителността)
-Информацията за разходите и енергията трябва да се създава чрез друг софтуер
- Косвена оценка на жизнения цикъл
- Липса на сравнителни материали
Софтуерът включва и отделна част, която анализира икономическите начини за
поддръжка на сграда, която не се използва.
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