
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 
АРХИТЕКТУРА
АКТИВНИ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ
В СГРАДИТЕ  -
АРХИТЕКТУРНА ИНТЕГРИРАЦИЯ  



Предпоставки за използване на ВЕИ
- постепенно изчерпване на нефтените запаси
- увеличаване на емисиите от парниковите газове 
- глобалното затопляне на климата
- увеличаване на цените на енергия от конвенционални 
източници

„ ВЕИ са слънчевата, вятърната, водната и 
геотермалната енергия, възобновяващи се 
без видимо изтощаване при използването 
им, както и отпадни топлини, енергията от 
растителна и животинска биомаса, в т.ч. 
биогаз и енергията от индустриални и 
битови отпадъци”
/Закон за възобновяемите и алтернативни 
енергийни източници и биогорива/



Дял на ВЕИ в страните от ЕС

 



Потенциал на слънчевите  
системи в сградите
 Пасивни слънчеви системи
- директно преобразуват слънчевата енергия в 

топлина за   загряване на въздуха
- без допълнителни съоръжения и друг вид 

енергия  
- чрез интегрирани в обема на сградите на 

компоненти

 Активни слънчеви системи – АСС
- индиректно преобразуват слънчевата енергия 
- с помощта на допълнителни инсталации и 

елементи – слънчеви колектори/СК/ и 
фотоволтаични елементи /ФВ/

- преобразуват слънчевата енергия  в топлинна 
или в електроенергия



Състояние на използването  на 
АСС в сградите

 липсата на информация за 
енергийните  възможности на АСС е 
причина за недостатъчно 
използване на АСС в сградите 

 необходимост от систематизирана 
информация за основните 
характеристиките и възможности на 
АСС за сгради



Състояние на използването  на 
АСС в сградите

 реализираните в чужбина сгради с 
интегрирани АСС доказват 
възможностите за използване на 
елементите на АСС като 
 елементи на сградите 
 ново поколение  материали за сградната 

обвивка



Състояние на използването  на 
АСС в сградите

 за максимално използване на  
потенциала на АСС при 
реализиране на сградите е 
необходимо интегрален подход и 
съгласуваност между всички 
участници в инвестиционния процес



Активните слънчеви системи /АСС/

 Активните слънчеви системи /АСС/
абсорбират слънчевата енергия  и я 
преобразуват чрез определени 
елементи, инсталации, съоръжения в 
друг вид енергия – топло и 
електроенергия
 Активни слънчеви термосистеми
 Активни слънчеви електросистеми



Активни слънчеви термосистеми

 Активни слънчеви термосистеми – чрез 
слънчеви колектори /СК/ преобразуват 
слънчевата енергия в топлина за 
загряване на вода и  въздух с 
ефективност от 20 до 80%.



Активните слънчеви термосистеми



Видове слънчеви колектори



Плосък СК  - основни компоненти

 Легенда: 
1. Горна рамка на СК
2. Лепило и уплътнение 
3. Прозрачно покритие
4. Странична рамка
5. Топлоизолация
6. Абсорбер
7. Тръбна мрежа
8. Закрепване на СК
9. Задна страна на СК



Вакуум-тръбени СК –
“heat pipe” и “tube in tube”



Сравнение между 
плосък  и вакуум-тръбен СК

 Вакуум-тръбните СК са с  30% по-висока 
ефективност в сравнение с плоските СК –
компенсират с по-голяма площ 

 Плоските СК имат по-добро енергийно-ефективно 
съотношение между цената на първоначалната 
инвестиция и експлоатационните характеристики

 Вакуум-тръбните СК достигат висока ефективност 
при ниски нива на слънчева радиация и са 
подходящи за високотемпературни приложения –
получаване на пара

 Вакуум-тръбните СК се сглобяват на мястото, 
където ще се инсталират; имат малко тегло и това 
ги прави удобни за транспорт

 Плоските СК са по-евтини от вакуум-тръбните



Активни слънчеви електросистеми

 Активни слънчеви електросистеми –
чрез фотоволтаични модули /ФВм/  
преобразуват слънчевата енергия в 
електрическа като се използва 
свойството  на фотоните от 
слънчевата радиация да 
предизвикват насочено движение на 
електрони, което всъщност е 
протичане на електрически ток –
ефективност 20%.



Активни слънчеви електросистеми

Легенда на сградна фотоволтаична
инсталация:
1.Фотоволтаичен генератор –
определен брой фотоволтаични модули 
/от 36 до 72бр. ФВ клетки с единична 
площ 100кв.см – генерира ток 3 А при 0.6 
V напрежение при макс.сл.радиация/
непрозрачни и полупрозрачни
2.Превключвател 
3.Инвертор
4.Консуматори
5.Електромер 
6.Към електропреносната мрежа



Структура на стандартен 
фотовоталтичен модул



Влияние на параметрите на 
климата

 Влияние  на слънчевата радиация  върху 
активните слънчеви системи:

- За България практическия максимум на 
радиацията е от 1 410 до 1 600 кW/м2/г -
от 2 100 до 2 500 часа слънчево греене 

 Ориентация спрямо световните посоки
- юг и производните югоизток или югозапад 

 Ъгъл на наклона
- 45°± 5° спрямо хоризонталата
- за географската ширина на България  - 42 º 



Потенциал на сградния сектор за 
използване на активни слънчеви системи

• Сградният сектор - консумира половината от 
енергията в световен мащаб 

• 50% от сградната обвивка - фасади, покрив и 
елементи за слънцезащита е изложена на 
слънчево греене 

• Сградната  обвивка има значителен 
потенциал да се превърне във фотоволтаичен 
елемент, осигуряващ необходимата й 
електрическа енергия



Интеграцията на активни слънчеви 
системи в сградите
 Интеграцията  като взаимоотношение между

 СГРАДНАТА ОБВИВКА  
 АКТИВНИТЕ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ

 синхронизиране на функционалните изискванията 
към и между тези два елемента 

 с цел 
 благоприятна слънчева ориентация 
 технологична обезпеченост  
 структурна обвързаност с компонентите  на сградната 

обвивка



Архитектурна интеграция на активни 
слънчеви системи в сградите

 взаимоотношение между сграда и активната слънчева 
система и интеграционните елементи –СК и ФВм

 взаимозависимост, взаимодействие, взаимна 
обвързаност, синхронизиране на изискванията към и 
между  сграда и   АСС

 двоен ефект:
 енергиен – поучаване на допълнителна енергия
 икономия на материали за оформяне на сградната 

обвивка 

Нови възможности за технологиите за 
производство на АСС

 подобряване на енергийната ефективност 
 подобряване  на дизайна и конструкцията за по-

успешно интегриране  в сградната обвивка



Варианти на архитектурна 
интеграция  на активни слънчеви 
системи в сградите

Архитектурна интеграцията

Според елементите
на сградата

Според връзка с 
конструкцията на сградата

Интеграция върху елементи
на сградата

покриви

фасади

остъкления

Интеграция вместо елементи
на сградата



Интеграция според елементите 
на сградната обвивка

ИНТЕГРАЦИЯ върху ПОКРИВИ
 наклонени и покривни остъклявания

 наклона на покривната равнина да се 
съобрази с разполагането на СК и ФВм

 да отговаря на изискванията за 
максимален енергиен ефект - големина, 
вид и форма на СК и ФВм

 подходящо за конкретната сграда 
архитектурно    оформление



Интеграция според елементите на 
сградната обвивка – върху покриви



Интеграция според елементите 
на сградната обвивка

ИНТЕГРАЦИЯ върху ФАСАДИ
 остъклявания и плътни части 

 поставят се върху допълнителни конструкции за 
постигане на оптималния наклон

 съпоставима цена с тази на  съвременните 
облицовъчни системи  и за окачени фасадни 
остъклявания 

 уникален и престижен външен образ 

ИНТЕГРАЦИЯ КАТО СВЕТЛИННИ 
ФИЛТРИ - сенници, козирки , навеси и парапети



Интеграция според елементите на 
сградната обвивка - върху фасади



Интеграция според елементите на 
сградната обвивка - като сенници



Интеграция според връзката с 
конструкцията на сградната обвивка

 СК и ФВм се интегрират в сградната 
структура като част от сградната обвивка –
покрив, фасада, засенчващ елемент, 
подпрозоречен или балконски парапет и др. 

 заместват се  компоненти от фасадите или 
покривите на сградите

 изолират от външни въздействия
 оформят архитектурния образ на сградата

ИНТЕГРАЦИЯ ВМЕСТО ЕЛЕМЕНТИТЕ НА 
СГРАДНАТА ОБВИВКА



Интеграция според връзката с 
конструкцията на сградната обвивка 
– вместо покриви



Интеграция според връзката с 
конструкцията на сградната обвивка 
– вместо фасади



Комбинирана интеграция на СК и ФВм

СК и Фвм в един 
модул



Научно-изследователски център, 
Германия -1995г.

вградени вместо окачена фасада ФВм



Жилищни кооперации в Цюрих, 
Швейцария, 1998г.

Вградени вместо наклонен покрив ФВм



Доксфорд Международен бизнес 
парк, Великобритания
вградени вместо фасада ФВм



Студентско общежитие, 
Швейцария - 1999г.

вградени вместо фасада ФВм



Детски музей в Рим, Италия -1999г.

вградени вместо наклонено покривно остъкление ФВм



Олимпийско селище Сидней - 2000г.
вградени върху наклонен покрив СК 
вместо наклонен покрив ФВм



Сграда 42 на Фондация за енергийни 
изследвания, Холандия - 2001г.
вградени вместо покривно остъкляване полупрозрачни 
ФВм



Сграда на кметството в Окинава, 
Япония - 2002г.

интегрирани върху сенници ФВм



Научно-изследователски институт, 
Лондон - 2003г.

вградени вместо фасада и покрив полупрозрачни ФВм



Търговски център, Китай - 2004г.

вградени вместо шедов покрив ФВм



Надземна метростанция, Ню 
Йорк, САЩ - 2005г.

вградени вместо покривно покритие и остъкление ФВм



Общежитие в Австрия -2000г.
Еднофамилни жилищни сгради, 
Хамбург,Германия - 2001г.

вградени вместо фасада СК вградени вместо 
наклонен покрив СК



Стадион “Арнолд Шварценегер 
Грац, Австрия - 2004г.

поставени върху покрив СК



Централна Гара Лертер, Берлин, 
Германия - 2002г.
вградени вместо точково остъкление ФВм



Сградата на STAWAG в Аахен
ФВм на фирма Flabeg вместо фасадно остъкляване



Фондация за енергийни 
изследвания - Холандия

ФВм на фирма BP Solar вместо покривно  покритие



Офис  на фирма “РИСК 
инженеринг”АД, София – 2007г.



Офис сграда на фирма “РИСК 
инженеринг”АД, София - 2007г.

вградени върху наклонено 
покривно остъкляване ФВм



Интеграция на активни 
слънчеви  системи в сградите

За енергийно-ефективна  и обемно-
композиционна успешна архитектурна 
интеграция на активните слънчеви системи са 
определящи следните фактори:

 Местоположение на сградата, където ще се 
използват активните слънчеви системи

 Ориентация спрямо световните посоки
 Наличност на достатъчна площ за поставяне 

или интегриране на СК и ФВм
 Местоположение и начин на закрепване на СК 

и ФВм
 Тип на използваните СК и ФВм  



Благодаря за вниманието!
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