СЕРТИФИЦИРАН СТРОИТЕЛЕН
СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПАСИВНИ СГРАДИ
Учебен семинар за проектанти и
строителни специалисти
Място на провеждане:
УАСГ, бул. Христо Смирненски 1,
Център за знания за енергийноефективни
сгради с ВЕИ
7 - 8 октомври 2022
Лектори: арх. Ралица Йорданова
инж. Александър Станков
Дмитрий Юдин

www.eneffect.bg

www.facebook.com/eneffect

Цената на курс е 260 лв без ДДС.
Записването е възможно до 01.10.2022 или до изчерпване на свободните места.
Таксата се заплаща по банков път:
ЕнЕфект Дизайн ООД, BG14UNCR70001501117304,
За повече информация: 0884 426 907
* При желание, завършилите курса могат да се явят на изпит "Сертифициран
строителен специалист за пасивни сгради", водещ до придобиване на
международно признатия сертификат.
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09:00 – 09:15
ОТКРИВАНЕ И ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА
09:15 – 09:45
ОСНОВИ НА ПАСИВНИТЕ СГРАДИ
Определение и критерии | Петте стълба на пасивната сграда
Пакетът за проектиране на пасивна сграда (PHPP) | Стандартът “Пасивна сграда”
при съществуващи сгради | Примерно изчисление | Пасивната сграда в България |
Отношение към стандарта “сграда с потребление на енергия близко до нулата”
09:45 – 10:00
РЕНТАБИЛНАТА ПАСИВНА СГРАДА
Инвестиционни и експлоатационни разходи за енергия
Сравнение на една пасивна и една конвенционална сграда
10:00 – 10:15
Кафе пауза
10:15 – 11:15
ВЪЗДУХОПЛЪТНОСТ
Защо е важна въздухоплътността? Основни правила | Тест за проверка на
въздухоплътността | Повърхности / връзки / прониквания | Работен поток и
последователност на
строителните работи | Типични течове
11:15 – 12:45
ВЪЗДУХОПЛЪТНОСТ
Практическо упражнение
12:45 – 13:45
Обедна почивка

09:00 – 09:15
ОТКРИВАНЕ НА ВТОРИЯ ДЕН ОТ КУРСА И ОТВОРЕНА ДИСКУСИЯ
09:15 – 10:00
ПРОЗОРЦИ
Изисквания към прозорците на пасивната сграда | Прозорецът на пасивната сграда
и неговите компоненти | Монтаж на прозорец | Специални характеристики на
прозорците на покрива | Топлинен комфорт през лятото
10:00 – 10:15
Кафе пауза
10:15 – 11:00
СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
Предимства при рехабилитацията на съществуващи сгради с използване на
компоненти на пасивни сгради | Сертифициране по EnerPHit | Топлоизолация |
Топлинни мостове | Монтаж на прозорци | Въздухонепропускливост | Вътрешна
изолация | Рехабилитация стъпка по стъпка
11:00 – 12:45
СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
Практическо упражнение
12:45 – 13:45
Обедна почивка
13:45 - 14:45
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: ВЕНТИЛАЦИЯ
Защо е необходима вентилация? | Вентилация с рекуперация: Принципът на
напречната вентилация | Копоненти на системата | Вентилация при обновяване на
съществуващи сгради
14:45 - 15:45
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ
Топла вода за битови нужди | Топлогенератори в пасивната сграда |
Топлоразпределение
15:45 – 16:00
Кафе пауза
16:00 - 17:00
Дискусия и закриване на семинара

13:45 – 15:30

ВЪЗДУХОПЛЪТНОСТ
Практическо упражнение
15:30 – 16:00
СТРОИТЕЛЕН ПРОЦЕС
Взаимодействие между специалностите и гарантиране на качеството | Упражнение
16:00 – 16:45
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
Строителна физика и материалознание | Топлопроводимост λ
Общ коефициент на топлопреминаване U | Пренасяне на влага поради дифузия |
Преглед на изолационните материали | Сградни компоненти на пасивната сграда
| Добре изолирани стенни конструкции | Добре изолирани покривни конструкции
| Конструктивни варианти на компоненти в контакт със земята
16:45 – 17:00
Кафе пауза
17:00 – 17:45
ТОПЛИННИ МОСТОВЕ
Какво е топлинен мост? | Влияние на топлинния мост | Как може да се избегне
топлинният мост? | Какво представляват стойностите ψ или χ? | Избягване на
топлинните мостове при монолитни конструкции |
Избягване на топлинните мостове при дървени конструкции | Топлинни мостове
при различни видове фасади
17:45 - 18:00
Дискусия и закриване на семинара

