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1 Въведение  

В условията на затопляне на климата темата за устойчивостта на прегряване придобива 

все по-голямо значение, особено тъй като високите температури в помещенията не са 

само въпрос на комфорт, но са и силно свързани със здравето. Летните температури в 

една сграда се влияят основно от слънчевите натоварвания, вътрешните източници на 

топлина и от стратегията за вентилация. Оптимизирането на проектирането, подходящо 

за местните климатични условия, оказва съществено влияние върху: а) постигнатия 

топлинен летен комфорт и б) устойчивостта на сградата на риск от прегряване при 

неблагоприятни обстоятелства..  

 

Доказването на висок комфорт през цялата година е в основата на концепцията за 

пасивна къща. Възприемането и измерването на топлинния комфорт само по себе си е 

сложна тема, тъй като той се влияе от много аспекти, напр. температура и влажност, 

движение на въздуха, облекло, активност и дори лични предпочитания. Смислен 

показател за летния комфорт - който се е доказал в практиката - е температурата, която 

не трябва да надвишава нивото на комфорт за продължителни периоди от време. Като 

част от мерките за гарантиране на качеството, за да се осигури висок топлинен комфорт 

през лятото, честотата на прегряване е ограничена за сградите от типа "Пасивна къща". 

По-конкретно, вътрешните температури в сграда Пасивна къща не трябва да надвишават 

25 °C за повече от 10 % от часовете в годината и се препоръчва да бъдат под 5 %, както 

е изчислено по време на процеса на проектиране с Пакета за планиране на пасивни къщи 

[PHPP]. Внимателно оценените гранични условия, използвани за изчисленията по време 

на проектирането, обаче могат да се различават от действителното използване на 

сградата, например от годишните метеорологични условия и взаимодействието с 

потребителите. Анализът на риска чрез стрес тестове при проектирането е абсолютно 

необходим за надеждна стратегия за летен комфорт. Ако не е възможно надеждно да се 

ограничи рискът от прегряване, активното охлаждане е от решаващо значение за 

поддържане на висок летен комфорт. В такъв случай потребността от енергия за активно 

охлаждане трябва да се поддържа под определен праг [PHI 2016].  

Настоящото ръководство за комфорт през летния период е написано с цел да повиши 

осведомеността и да подпомогне проектантите на сгради при разработването на 

надеждна стратегия за осигуряване на топлинен комфорт през цялата година. 

Представеното помагало за проектиране помага да се определят ефективни техники за 

пасивно охлаждане и да се анализират потенциалните рискове за летния комфорт на 

даден проект.  

За да се гарантира, че сградата ще функционира по предназначение, избраната 

стратегия за летен комфорт трябва да бъде обсъдена с клиента/собственика и да бъде 

приета от него. Поради тази причина окончателната концепция, описваща стратегията за 

летен комфорт на проекта, трябва да бъде обобщена в специален документ, включващ 

анализ на риска и обяснения относно избраните проектни допускания за отделните мерки 

за пасивно охлаждане (напр. извеждане на степента на ръчно нощно проветряване на 

прозорците, като се вземе предвид специфичният контекст на проекта). Препоръчително 

е също така да се осигури допълнителна устойчивост за прогнозираните бъдещи по-

топли климатични условия, като се даде прогноза за по-нататъшните възможности за 

оптимизация на конкретния проект. Сгради, които могат да се поддържат комфортно, като 
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се разчита само на механизъм за пасивно охлаждане при днешните климатични условия, 

може да се нуждаят от активно охлаждане към средата на века. В идеалния случай при 

проектирането трябва да се има предвид евентуална бъдеща модернизация на 

охлаждането, за да се гарантира, че сградата е проектирана за ниско охлаждащо 

натоварване. И накрая, важно е на обитателите да се предостави съответната 

информация и инструкции за експлоатация, например под формата на ръководство за 

потребителя за летен комфорт.  
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2 Оценка на летния комфорт  

Помагалото за проектиране на летен комфорт в следващия раздел предоставя широк 

преглед на ключовите фактори, влияещи върху летния комфорт на сградата с пасивно 

охлаждане, както и насоки за оценка на риска. То следва три основни стъпки и подпомага 

проектирането и оценката на специфичния за проекта летен комфорт. Той насочва 

вземането на решения по време на проектирането, за предаването на сградата и за 

комуникацията с крайния потребител относно начина на експлоатация на сградата. 

1. Идентифициране и оптимизиране на мерките за пасивно охлаждане: 

 Параметри на проекта: Разбиране и оптимизиране на мерките за пасивно 
охлаждане за стабилна стратегия за летен комфорт 

 Оценка на риска чрез летен стрес тест: Оценяване на влиянието на 
поведението на потребителите и влиянието на времето/климата върху летния 
комфорт в сградата. 

2. Разработване на решения за високорискови области: 

 Потвърдете дали са необходими допълнителни действия за предотвратяване 
на прегряването във високорисковите зони 

 Ако е необходимо, осигурете възможност за активно охлаждане. 

3. Валидиране на летния комфорт:  

 Потвърждение, че в сградата ще бъде комфортно целогодишно с избраната 
стратегия. 

 

Фигура 1: Многофамилна къща в Бахнщат Хайделберг, Германия (снимка: Институт Пасивна 

къща)  
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4 Мерки за пасивно охлаждане 

Повишаването на температурата в сградата се дължи на нетните топлинни печалби. 

Затова първият принцип на пасивното охлаждане е да се намали всеки потенциален 

източник на топлина, например слънчевите печалби и топлината, генерирана в сградата. 

Когато температурата се повиши над нивото на комфорт, единственият ефективен начин 

за пасивно отстраняване на излишната топлина е чрез вентилация в моменти, когато 

външните температури са достатъчно ниски. 

4.1 Параметри на проектиране 

Проектът на сградата оказва голямо влияние върху летния комфорт, поради което на 

етапа на проектиране трябва внимателно и реалистично да се разгледат следните 

параметри: 

 

) Засенчване за намаляване на слънчевото натоварване 

Сградата трябва да се проектира така, че да се намали слънчевото натоварване през 

лятото. Площта на остъкляването трябва да бъде внимателно подбрана, за да се 

постигне баланс между дневната светлина, благоприятните слънчеви печалби през 

зимата и избягването на високи натоварвания през лятото. Голяма остъклена площ без 

външно засенчване спрямо площта на етажа показва високи слънчеви натоварвания, 

които могат да създадат риск от прегряване. Управлението на слънчевите натоварвания 

може да се постигне със следните мерки: 

 

Засенчване от околната среда 

Околната среда и застрояването, като например съседни сгради, планински вериги или 

ръбът на гората, оказват голямо влияние върху засенчването. Ефектът на засенчване е 

по-нисък за тесни обекти и с увеличаване на разстоянието. По този начин [designPH] 

поддържа подробен анализ на сложни ситуации на засенчване за всеки отделен прозорец 

и изчислява коефициенти на намаляване на засенчването за лятото и зимата..  

Засенчването може да се промени в бъдеще поради обстоятелства като ново 

строителство или дървета. При проектирането на сградата и изчисляването на 

енергийния баланс трябва да се вземат предвид консервативни допускания както за 

зимна, така и за лятна експлоатация.  

 

Временно засенчване: местоположение и действие 

Външното временно засенчване, като например вертикални ламели, ролетни щори или 

тенти, предпазва от слънчевата радиация. Въздействието на външното временно 

засенчване зависи от ефективността на блокиране на входящата радиация, от системата 

за управление (ръчна или автоматична), както и от поведението на потребителя. 

Обитателите са по-склонни да използват засенчващи устройства с известна прозрачност, 

които осигуряват визуална връзка с външната среда, дори ако са затворени. 

Управлението трябва да е лесно за използване. Когато се управляват автоматично, 

устройствата за засенчване не трябва да променят състоянието си по-често от три пъти 

на ден, за да се избегне безпокойството на потребителите. Стратегиите за управление 

следва да се определят внимателно; ако например устройствата за засенчване се 



 
Мерки за пасивно охлаждане 

 

 

8 Ръководство: Летен комфорт в пасивни сгради 

затварят в зависимост от слънчевата радиация по ориентация на фасадата, логиката на 

управление може да не е лесна за разбиране от потребителите на по-ниските етажи, 

които са засенчени от външни елементи. 

В случай че външното засенчване е невъзможно, може да се монтира и вътрешно 

временно засенчване. Вътрешното засенчване обаче е по-малко ефективно, тъй като 

слънчевата радиация вече е навлязла в сградата. 

 

Нисък коефициент на пропускливост на слънчева енергия през стъклата 

Колкото по-ниска е стойността на g на стъклопакета, толкова по-ниски са слънчевите 

печалби през прозореца. Стойността g трябва да се оптимизира за периода на отопление 

и охлаждане на сградата. Поради влиянието върху нуждите от отопление, ниските g-

стойности се препоръчват като стратегия за проектиране на летния комфорт само за 

рискови зони (напр. стаи с по-големи прозоречни площи или малко засенчване). 

 

) Източници на топлина в сградата 

Източниците на топлина в сградата влияят на вътрешното натоварване през лятото и 

трябва да се поддържат на възможно най-ниско ниво. Поради това следните два аспекта 

трябва да се проектират внимателно.. 

Система за битова гореща вода (БГВ) с ниски топлинни загуби, напр. къси тръби, добра 

изолация, ниска температура на разпределение. 

 Тръбопроводите за БГВ трябва да са къси и добре изолирани (включително вентилите 

и крепежните елементи), за да се намалят топлинните загуби. "Добър стандарт на 

топлоизолация" означава дебелина на изолацията най-малко два пъти номиналния 

диаметър на тръбата (2 x DN) [AKKP49]. 

 Централните системи за БГВ обикновено имат по-големи топлинни загуби поради 

дългата разпределителна мрежа и циркулацията на водата. Ниските температури на 

разпределение и стратегиите за управление, основани на търсенето, могат да 

помогнат за намаляване на загубите. Техническите решения трябва да са хигиенично 

безпроблемни, например ултрафилтрация, топлинен интерфейсен модул във всеки 

апартамент или хлориране. 

 Резервоарите за съхранение трябва да са достатъчно изолирани и да работят при 

ниски температури. 

Енергийно ефективно оборудване и уреди 

Вътрешните топлинни товари се дължат на самите обитатели, както и на техническото 

оборудване в сградата, например осветление, домакински или офис уреди и 

спомагателна електроенергия. По време на проектирането на сградата тези параметри 

трябва да бъдат внимателно разгледани в енергийния баланс. Освен това вътрешните 

топлинни натоварвания трябва да се поддържат на ниско ниво чрез инсталиране на 

енергийно ефективно осветление и оборудване.. 

 

) Степен на изолация 

Като цяло подобрената изолация намалява топлообмена през дадена повърхност. По 

този начин тя също така предпазва хладния вътрешен обем от горещата околна среда, 
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какъвто е случаят с хладилната кутия. Ако външните температури са по-високи от тези 

във вътрешността на сградата, натоварванията от пренос през компонентите на сградата 

(напр. стена, покрив или прозорец) се намаляват, когато тя е изградена до подобреното 

ниво на изолация на пасивната къща. Подобрената изолация означава също, че 

потенциално полезните загуби от пренос се намаляват през летните периоди, когато 

навън е по-хладно, отколкото вътре (напр. през нощта). През тези периоди обаче 

вентилацията е много по-ефективен начин за намаляване на вътрешната температура. 

В съчетание с подходяща концепция за вентилация и засенчване, нивото на изолация 

спомага за поддържане на хладни условия в помещенията [PHI 2021b]. То може да се 

счита и за мярка за устойчивост срещу затоплянето на климата, тъй като подобрената 

изолация е важна мярка за поддържане на ниски нива на активното потребление на 

охлаждане. 

 

) Нощна вентилация  

Увеличаването на степента на вентилация в моменти, когато навън е по-хладно, 

отколкото вътре, спомага за пасивното охлаждане на сградата. Например, хладният 

въздух през нощта може да се използва за разсейване на излишната топлина, натрупана 

през деня. Съществуват две основни стратегии: допълнителна вентилация през 

прозорците или допълнителна механична вентилация (с байпас на рекуперацията на 

топлина) в моменти, когато външната температура и влажността са по-ниски, отколкото 

вътре (т.е. особено през нощта и рано сутрин). Нощната вентилация е най-ефективна, 

ако се прилага за по-дълъг период от време, напр. през цялата нощ, а не само във 

вечерните или сутрешните часове. Кратките периоди на вентилация охлаждат въздуха и 

подобряват непосредственото усещане за температура, но акумулираната топлина в 

строителните материали (топлинната маса) може да се разсее само при по-дълги 

периоди на вентилация. 

 

Висока степен на въздухообмен през прозореците може да означава, че стратегията за 

охлаждане е прекалено зависима от въздушния поток от отварянето на прозорците през 

нощта или през деня, което от своя страна зависи от поведението на обитателите. 

Практически причини (напр. ограничения, свързани с шума или замърсяването) или 

лични предпочитания могат да доведат до по-ниска степен на вентилация от страна на 

обитателите, което крие риск за летните характеристики на сградата. Поради тази 

причина анализът на риска (виж 4.2) е много важен, за да се определи колко чувствителен 

е летният комфорт към поведението на потребителите и да се насочи към по-стабилни и 

устойчиви проектни решения. 

Допълнителна вентилация на прозорците 

Скоростта на въздухообмен през напълно отворен прозорец е много по-голяма, отколкото 

през наклонен прозорец. Освен това вътрешните или външните засенчващи елементи, 

мрежите срещу насекоми и възможността за кръстосана вентилация влияят върху 

скоростта на обмен на въздуха и трябва да се вземат предвид реално при изчисляването 

на енергийния баланс [PHPP]. Други аспекти като сигурността, насекомите, външният 

шум и качеството на външния въздух влияят върху часовете на отваряне на 

прозорците и следователно върху възможността за допълнителна вентилация през 

нощта. 
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За да се изчисли коефициентът на въздухообмен при прозоречна вентилация, трябва 

внимателно да се оценят следните аспекти и да се документират във височините, 

разрезите и плановете на сградата, както и в ръководството за потребителя за 

обитателите. 

 Броят на отваряемите прозорци при отчитане на реалистичен и осъществим подход 

по отношение на сигурността, насекомите, външния шум и качеството на въздуха. 

 Тип на отваряне (странично, наклонено, горно, плъзгащо се и т.н.): различните 

типове отвори позволяват различна скорост на обмен на въздуха в зависимост от 

възможната ширина на отвора. 

 Размери на отвора на прозореца: Информацията за свободното отваряне на 

прозорците трябва да се оцени внимателно, за да може да се направи реална оценка 

на скоростта на обмен на въздуха. На Фигура 2 е показан пример за съответните 

размери в случай на наклонени прозорци. 

 Системите за отваряне на прозорци се задействат ръчно или автоматично. Ръчното 

управление зависи от ползвателите. Инструкциите и указанията могат да помогнат на 

обитателите да разберат по-добре как да прилагат нощната вентилация за охлаждане 

и по този начин да намалят риска от недоразумения и неправилна употреба (напр. 

чрез ръководство за потребителя за летен комфорт). За автоматична работа 

прозорците могат да бъдат програмирани да се отварят и затварят в зависимост от 

времето, концентрацията на CO2, нивата на влажност и др. 

 Препятствия: Всички елементи, които възпрепятстват свободния обмен на въздух 

през отворените прозорци, трябва да се вземат предвид като фактор за намаляване 

на ефективната скорост на обмен на въздуха, например мрежи против насекоми, 

фиксирани засенчващи елементи, завеси/жалузи за блокиране на входящата 

светлина и др.  

Особено при наклонените 

прозорци трябва да се 

гарантира, че са въведени 

светлите размери на отвора, т.е. 

ширината на разстоянието 

между отвора и крилото. 

Светлата ширина на отвора на 

страничните прозорци също е 

много по-малка от общия размер 

на прозореца. 

 

 

 

Фигура 2: Измерване на светлата ширина tL за наклонени прозорци 

 

Ширина на 

отвора при 

наклонен 

прозорец 
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 Кръстосаната вентилация може да бъде много ефективна, за увеличаване степента 

на вентилация за пасивно охлаждане.  Потенциалът на кръстосаната вентилация 

трябва да се разгледа внимателно, като се вземе предвид разположението на 

прозорците (напр. отвори на противоположни страни и разлика във височината) и 

въздушния поток между помещенията. Разположението на сградата оказва 

значително влияние. Кръстосаната вентилация е по-ефективна в жилище с няколко 

нива и прозорци, обърнати към противоположни страни, отколкото в 

еднопространствено жилище, където прозорците са обърнати само към една страна. 

Освен това трябва да се вземе предвид, че вътрешните врати намаляват скоростта 

на обмен на въздуха при кръстосаната вентилация и трябва да останат отворени или 

да имат специални безпрепятствени отвори за преливане.  

 

 

Допълнителна механична вентилация   

Допълнителна механична вентилация е възможен вариант в случаите, когато нощната 

вентилация през прозореца не е осъществима (напр. шум, комари, проблеми със 

светлината). Освен това тази стратегия осигурява контролирано разпределение на 

въздуха в жилището. Разбира се, механичната вентилация ще изисква електрическа 

енергия за работа на вентилаторите, което трябва да се вземе предвид в общия енергиен 

баланс и охлаждащия ефект. Следните аспекти трябва да бъдат внимателно оценени, в 

случай че механичната вентилационна система ще осигурява допълнителна нощна 

вентилация. 

 Правилно оразмеряване на системата: Системата за механична вентилация 

трябва да осигурява достатъчен капацитет, за да покрие по-високата степен на 

вентилация чрез допълнителна нощна вентилация. 

 Допустимо ниво на шума: Нивото на шума трябва да е приемливо съгласно общите 

насоки и критерии за пасивна къща [Building Criteria]. 

© Ronstick-stock.adobe.com 
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 Стратегия за управление: Допълнителната механична вентилационна система 

трябва да се използва само ако е от полза, напр. ако външните температури са 

достатъчно ниски от тези вътре. Това може да се осигури с автоматичен контрол по 

температурна разлика и, в зависимост от климата, като се отчита и влажността. 

Байпасът на рекуперацията на топлина в рамките на вентилационната система 

гарантира, че хладният външен въздух замества топлия вътрешен въздух. 

Допълнителната механична вентилация лесно може да има коефициент на полезно 

действие (COP) за ефективно охлаждане, който е много по-нисък от този на сплит 

агрегата. Например, за да се постигне COP от 5 със система за отвеждане на въздуха 

(електрическа ефективност от 0,2 Wh/m³), температурната разлика трябва да е по-голяма 

от 3 K. 

) Допълнителни мерки за висок летен комфорт 

Налични са допълнителни мерки, които да спомогнат за повишаването на топлинния 

комфорт на обитателите през лятото или за намаляване на охлаждащите товари в случай 

на активно охлаждане. Някои примери са описани в следващия раздел. Доколко даден 

аспект може да се използва за конкретен проект, трябва да се оцени в контекста на 

сградата и нейното използване.    

Повишена вентилация през лятото: Във всяка сграда по хигиенни съображения е 

необходима основна вентилация, която може да се осигури от механичната 

вентилационна система, чрез извличане на въздух, чрез прозоречна вентилация или чрез 

комбинация от трите. Ако средните условия навън са по-хладни от прага на комфорт от 

25 °C, по-високата основна лятна вентилация може да бъде полезна за поддържане на 

прохладата в сградата. Ефективността на по-високата степен на вентилация и нейното 

въздействие върху комфорта зависят от местния климат, т.е. от условията на 

температура и влажност.  

Байпас за рекуперация на топлина: Механичната вентилационна система трябва да 

има байпасна функция. Когато външната температура е по-ниска от вътрешната, 

рекуперацията на топлина трябва да бъде заобиколена, така че по-хладният въздух да 

може директно да влезе в сградата (виж Фигура 3). Много от вентилационните системи в 

днешно време включват автоматична байпасна функция, която се управлява въз основа 

на външната температура. Ако външната температура надвишава вътрешната 

температура, рекуперацията на топлина на механичната вентилация може да помогне за 

предварително охлаждане на входящия подаван въздух. 
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Фигура 3: Преглед на работата на вентилационния модул през лятото с рекуперация на топлина 
(вляво), когато навън е по-топло, отколкото вътре, или с байпасна рекуперация на топлина 
(вдясно), когато хладният външен въздух директно замества по-топлия въздух, който се изтегля 
от помещението.  

Термична маса: Топлинната маса увеличава инерцията на сградата, т.е. сградата ще се 

нагрява и охлажда по-бавно. Абсорбирането на слънчевите или вътрешните 

натоварвания в топлинната маса на сградата има за резултат потискане на 

температурните пикове по време на слънчеви периоди или периоди на висока заетост. 

За да се поддържат комфортни условия в помещенията, е от решаващо значение 

ефективно да се отстранява тази абсорбирана излишна топлина. Единственото пасивно 

средство за "презареждане" на топлинната маса е чрез нощна вентилация за по-дълги 

периоди от време (цяла нощ). Следователно топлинната маса трябва да се оптимизира 

за конкретните проекти, като се вземат предвид профилът на натоварване и потенциалът 

за нощна вентилация. 

Цветове на повърхността: Тъмните повърхности имат по-висока поглъщателна 

способност от повърхностите със светли цветове и следователно се нагряват значително 

повече, когато са изложени на слънчева радиация. Използването на повърхностни 

покрития с ниска абсорбционна способност е проста и ефективна мярка за пасивно 

охлаждане. Благоприятен страничен ефект от използването на светли цветове е 

положителното влияние върху намаляването на ефекта на градския топлинен остров. В 

допълнение към видимия цвят на повърхността, покритията с така наречените "хладни 

цветове" допринасят за поддържането на хладни повърхности поради високата 

отразяваща способност в инфрачервения спектър.  

Растения / дървета / озеленяване: Дървета или други растения могат да бъдат 

естетически интегрирани в концепцията за засенчване за осигуряване на летен комфорт. 

Освен това изпарителният ефект на растенията може да окаже положително влияние 

върху поддържането на прохладен микроклимат около сградите. Растителността е 

препоръчителна мярка за намаляване на ефекта на градския топлинен остров. 

Предварително охлаждане на входа за пресен въздух: Различни техники с различна 

сложност за предварително охлаждане на входящия въздух в механичните 

вентилационни системи, напр. подпочвени топлообменници (прокарване на каналите за 

пресен въздух под земята, преди да влязат в сградата, или алтернативно - с цикъл от 

солен разтвор и топлообменник).  

Подходящ за климата дизайн: Разположението, зонирането, ориентацията и позицията 

на прозорците в сградата оказват съществено влияние върху постижимия летен комфорт 

с пасивни средства. Съображенията при проектирането, които са добре установени и 

имат дългогодишна традиция в региони с топъл и горещ климат, могат да предложат 

рентабилни и надеждни методи за поддържане на прохладата в сградата. Примери за 

това са архитектура с балкони и надвеси, които осигуряват засенчване, вътрешни 

засенчени дворове или проекти, оптимизирани за ефекта на комина и ефективната 

кръстосана вентилация. 

  



 
Мерки за пасивно охлаждане 

 

 

14 Ръководство: Летен комфорт в пасивни сгради 

4.2 Летните стрес тестове като анализ на риска 

Действителната лятна температура в използвана сграда е много чувствителна към 

редица фактори, които оказват влияние. Тези фактори оказват силно влияние, но варират 

през целия период на използване на сградата. Най-вече времето (някои лета са по-топли 

от други, както и прогнозите за общо затопляне на климата) и взаимодействието на 

потребителите със сградата (особено ръчната нощна вентилация и засенчването). 

Стрес-тестовете на проекта на сградата при редица възможни и вероятни гранични 

условия осигуряват ценна обратна връзка и по-добро разбиране на рисковите фактори 

за прегряване и по този начин могат да насочат към по-стабилни и устойчиви проектни 

решения.  

В Таблица 1 е представено обобщение на препоръчителните варианти на параметрите 

за стрес тестове на летния комфорт с PHPP, последвано от описание на отделните 

фактори в следващите подглави на ръководството.  

Таблица 1: Матрица с препоръчителни варианти на параметрите за летните стрес тестове с 
PHPP. Вписванията, показани със звездичка, означават допускания съгласно специфичните 
проектни допускания. Източник: [PHPP v10]. 

 1 2 3 4 5 

 
Комбиниран 

стрес тест 

Вентилация 

на 

прозорците 

Временно 

засенчване 

Вътрешни 

топлинни 

печалби 

Климат 

Влияние на потребителя 

Основна лятна 

вентилация чрез 

прозорци 

същото като  

зимен КОВ 2) 

същото като  

зимен КОВ 2) 
* * * 

Допълнителна нощна 

вентилация на 

прозорците 1) 

≤ 0.1 h-1  0 h-1 * * * 

Коефициент на 

редукция при 

използване на 

временно засенчване 

автоматично: 

80% 

ръчноl: 70%  

* 0% * * 

Вътрешни топлинни 

печалби 
125% * * 200% * 

Влияние на климата 

Повишаване на 

летните температури 
+1.5 K * * * +2.0 K 

1) Коефициент на обмен на въздуха (КОВ) при разлика от 1K между вътрешната и външната 

температура, съгласно конвенциите на PHPP. 

2) Total basic air change rate, which is hygienically necessary in summer, must not be higher than the average air 

change rate assumed during winter. 
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а) Влияние на потребителя 

Ръчна вентилация на прозорците 

В повечето проекти вентилацията през прозорците се основава на ръчното отваряне и 

затваряне на прозорците от обитателите - както през деня за основна вентилация, така и 

през нощта за допълнително пасивно охлаждане. Ако ползвателите отварят по-малко 

прозорци или за по-кратък период от време, отколкото е прието при енергийното 

моделиране (например само през вечерните часове, но не през цялата нощ), ефектът от 

пасивното охлаждане намалява и температурите в сградата вероятно ще бъдат по-

високи. За да се разбере по-добре рискът, е полезно да се оцени въздействието на 

намалената допълнителна вентилация през прозорците върху експлоатационните 

характеристики на сградата или дори на пълната липса на такава. За основния 

коефициент на вентилация е подходящо да се приеме за стрес теста, че общият 

коефициент на вентилация през лятото не е по-висок от хигиенно необходимия и през 

зимата. За допълнителната нощна вентилация е препоръчително да се тества 

въздействието на намалени прозоречни отвори (напр. един наклонен прозорец, по-малко 

време за отваряне) или липса на такива. 

 

Засенчване 

По подобен начин ръчните елементи за засенчване също са силно зависими от 

взаимодействието с потребителя. Например собственикът на жилището може да не 

затвори щорите сутрин в слънчев летен ден, преди да излезе от къщата за работа, или 

засенчващите елементи да се държат частично отворени за достъп до дневна светлина 

поради лични предпочитания. Експлоатационните характеристики на сградата трябва да 

бъдат подложени на стрес тест за летен комфорт при намалени или несъществуващи 

ръчни засенчващи елементи.  

 

Вътрешни топлинни печалби 

Топлинните печалби в сградата се дължат на хората, техните навици и всяко 

електрическо или топлинно оборудване в сградата. Обитаването и използването на 

сградата може да се различава от предположенията, направени по време на 

проектирането. Особено степента и ефективността на оборудването може да варира 

значително в зависимост от начина на живот, актуалната осведоменост и 

предпочитанията на обитателите (напр. кухненско оборудване, системи за домашно 

забавление, офис оборудване и др.) По тази причина е важно да се направи стрес тест 

на проекта за въздействието върху летния комфорт при увеличени вътрешни топлинни 

печалби.  

 

б) Влияние на климата 

Сградите обикновено се проектират въз основа на исторически и регионално 

представителни средни климатични условия. Силно се препоръчва провеждането на 

стрес тестове на летните характеристики при по-топли външни условия. Някои лета ще 

бъдат по-топли от други и единственият начин да се разбере работата на една сграда 

при екстремно лято или горещини е да се направи стрес тест на проекта при по-топли 

условия. Това е още по-важно, като се има предвид общата тенденция на затопляне на 

климата. Освен това стрес тестовете при по-топли условия осигуряват възможност за 

отчитане на местния микроклимат в градската среда, която често е по-топла поради така 
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наречения ефект на градския топлинен остров. Типичните последици от по-топлите 

условия са увеличеният брой като цяло по-горещи дни и т.нар. тропически нощи (дни, в 

които температурата не пада под 20 °C през нощта), което може да има значително 

ограничаващо въздействие върху потенциала за нощно охлаждане чрез естествена 

вентилация. За целите на стрес тестовете опростеният подход с по-топли летни условия 

е достатъчно точен, например чрез използване на инструмента за модифициране на 

летните температури за климатичните данни на PHPP [PHI 2021a]. 

 

Затопляне на климата 
Междуправителствената експертна група по изменение на климата публикува няколко 

сценария, които предвиждат бъдещи климатични условия с различни нива на затопляне 

в зависимост от местоположението и приетия политически сценарий. Бъдещите 

климатични прогнози са несигурни по своята същност, но може да се очаква определена 

степен на затопляне по време на експлоатационния период на сградите, построени днес. 

За целите на стрес тестовете на експлоатационните характеристики на сградите 

подходящо допускане за увеличение на средната лятна температура на земята до 

средата на века е 1°C до 1,5°C (спрямо референтния период 1981-2010 г.). 

 

Градски топлинен остров  
Повечето строежи се извършват в градски условия, където топлите условия са много 

често срещани поради ефекта на градския топлинен остров. Основен фактор за този 

ефект е по-високата степен на поглъщане на слънчевата енергия, както и важни влияещи 

фактори като плътността на застрояване, степента на запечатване на земята и зелените 

площи, облачността и достъпът на вятъра. Тъй като затоплянето варира в широки 

граници както на местно ниво, така и във времето, обобщените оценки на повишаването 

на температурата са трудни. По последни данни от литературата, повишението на 

температурата с до 2°C (средногодишно) не е необичайно. За да се получи реалистична 

оценка, индивидуалният случай трябва да се проучи по-подробно и да се отчете 

съответно в климатичните данни, използвани като гранично условие за анализа на 

сградата. Инфрачервените изображения на градовете често се използват за 

визуализиране на силата на ефекта на топлинния остров в различните части на града.  

4.3 Разработване на решения за високорискови райони 

Някои ключови показатели могат да бъдат много полезни за насочване на оценката и 

оптимизацията на ранен етап от планирането, както е описано в предишната глава. Друг 

полезен източник на информация, който е разработен за климатичния контекст на 

Обединеното кралство, е [Passivhaus Trust 2021].   

Идентифицирането и оптимизирането на мерките за пасивно охлаждане за надеждна 

стратегия за летен комфорт обаче обикновено е повтарящ се процес. Целта е да се 

постигне координиран проект с оптимизирани стратегии за пасивно охлаждане, за да се 

поддържа надеждно комфортът в сградата. Надеждните и устойчиви проектни решения 

ще позволят да се осигури достатъчно пространство за движение в случай на по-

екстремни летни условия и/или непредвидено взаимодействие с потребителите. Стрес 

тестването на проекта чрез разглеждане на възможни варианти на несигурно 

взаимодействие с потребителите и допускане на климатично затопляне помага да се 

идентифицират и препроектират параметрите, които създават висок риск от 

компрометиране на летния комфорт.  
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Проектът трябва да бъде многократно преоценяван в съответствие с целите на летния 

комфорт. За анализ на високорискови зони или особено сложни проекти може да са 

необходими допълнителни изчисления и анализи (напр. динамична симулация) (вж. 

раздел 4.3.1). Оценката винаги трябва да се разглежда в контекста на конкретния проект. 

Многофамилните жилищни сгради често са гъсто населени, с големи разлики във 

вътрешните топлинни печалби на апартамент и различни нива на взаимодействие на 

потребителите със сградата. В такива случаи е важно да се стремим към честота на 

прегряване много под прага от 10 %, заложен в критериите за сертифициране на сгради 

в пасивна къща [PHI 2016]. От друга страна, в самостоятелна къща с достъп до градината 

това не е толкова критично. Прегряването е въпрос на комфорт, но може да бъде и риск 

за здравето и трябва да се приема особено сериозно в проекти за уязвими обитатели, 

например дом за възрастни хора. Ако летният комфорт не може да бъде гарантиран със 

сигурност, дори след оптимизиране на проекта и механизмите за пасивно охлаждане, по-

доброто решение може да бъде активното охлаждане (виж раздел 4.3.2).  

4.3.1 Анализ на местния потенциал за прегряване  

Като бърз и надежден инструмент за проектиране, PHPP е създаден като подход за 

енергиен баланс на една зона. По този начин резултатите отразяват очакваните средни 

температурни условия в цялата сграда. Алгоритмите за прегряване в PHPP са се 

доказали в практиката - те са валидирани чрез сравнение с динамични симулации и с 

наблюдавани температурни данни в различни проекти. Методологията работи добре за 

типични проектни приложения, но достига своите граници в случаи на големи колебания, 

например при периодично използване с временно високи вътрешни топлинни печалби 

или при голямо незасенчено слънчево изложение (което трябва да се избягва във всеки 

случай) [Schnieders 2012]. Динамичната симулация е в състояние да обрисува по-

подробна картина на почасовите температурни профили в отделните части на сградите, 

но обикновено е по-сложна и отнема повече време за създаване и по-трудно се 

интерпретира. Освен това е важно да се има предвид, че несигурността на възможността 

за изчисляване на летния комфорт, описана в предходните раздели, е валидна и за 

динамичните симулации. По-високата точност не означава непременно по-висока 

точност. Анализ на риска (т.е. стрес тестове) се изисква и за тези по-подробни динамични 

модели. 

В зависимост от размера и сложността на сградата може да се наложи да се направят 

допълнителни оценки, за да се осигури летен комфорт и в зоните на сградата, които са 

изложени на висок риск от прегряване. По-долу е представен списък с показатели, които 

да помогнат за идентифицирането на такива зони. В случай на несигурност конкретната 

област трябва да бъде разгледана по-подробно. На първа стъпка това може да се 

направи например с енергиен баланс на PHPP, фокусиран върху въпросната зона (с 

подходящи допускания за граничните условия към съседните зони), или с допълнителни 

качествени оценки. Ако рискът все още е висок или се счита за несигурен, динамичната 

симулация може да подпомогне процеса на вземане на решение и проектиране..  

Индикатори за зони, изложени на по-висок риск от прегряване в сравнение с цялата 

сграда:  

 Локално по-високо слънчево натоварване:  

o По-висока пропорция на остъкляване в сравнение с главната фасада  
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o Намалено засенчване в сравнение с останалата част от фасадата  

o Изложен апартамент/зона с неблагоприятна ориентация, напр. ъглова стая 

 Ограничена вентилация на прозорците:  

o Зони с по-малък потенциал за кръстосана вентилация (еднопосочна 

вентилация)   

o Зони с по-висока шумова експозиция, напр. с лице към улицата 

o Зони с по-висок риск за сигурността 

 Локализирани вътрешни топлинни натоварвания:  

o Заводски помещения, сървърни помещения или други помещения с 

енергоемко оборудване върху относително малко пространство 

o Жилищни/работни помещения в непосредствена близост до помещенията за 

затопляне 

o Периодично и интензивно използване на определени помещения, напр. 

помещения за семинари 

 Области/стаи, които са особено чувствителни към прегряване, напр. хората 

предпочитат по-ниски температури в спалните..  

4.3.2 Активно охлаждане 

Ако в процеса на проектиране стане ясно, че сградата (или отделни помещения) не може 

да се поддържа комфортно охлаждане само с помощта на пасивни техники за охлаждане, 

се пристъпва към активно охлаждане. В този случай е важно да се използват мерки за 

пасивно охлаждане и сградата да се проектира цялостно с цел да се поддържа ниска 

потребност от охлаждане. В зависимост от сградата и нейното предназначение дори 

намаленото количество темпериране (напр. чрез подавания въздух) може да помогне за 

намаляване на дискомфорта и опасенията за здравето..  

Налични са различни технически решения за активно охлаждане - от локална 

климатизация до цялостни решения за охлаждане. За проектирането на подходяща и 

ефективна система трябва да се направи консултация с инженер по сградните 

инсталации.  

Особено на фона на затоплянето на климата все по-често има смисъл да се предвиди 

активно охлаждане, дори ако оценката показва, че комфортни летни условия могат да 

бъдат осигурени при настоящите климатични условия. Моментите, в които е необходимо 

активно охлаждане, обикновено съвпадат с наличието на слънчева енергия от 

възобновяеми източници, което означава, че това допълнително търсене на енергия 

може да бъде покрито от устойчиви източници. Предпоставка за това е енергийната 

ефективност, т.е. да се гарантира, че сградата е оптимизирана и проектирана така, че да 

поддържа ниска нуждата от активно охлаждане. Използването на техниките за пасивно 

охлаждане и методологиите за стрес тестове, описани в настоящото ръководство, са от 

съществено значение за енергийно ефективното строителство..  
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4.4 Доказване на достатъчен летен комфорт 

Едва след като мерките за пасивно охлаждане бъдат оптимизирани, проектът бъде 

подложен на стрес тест и внимателно оценен от гледна точка на риска от прегряване или 

необходимостта от активно охлаждане, летният комфорт в сградата е потвърден в 

достатъчна степен.  

Оценката на прегряването е много специфична за всеки проект и трябва да отчита и 

индивидуалния контекст. Например, трябва да се планира достатъчно пространство за 

главата за гъсто обитавани сгради с големи вариации на вътрешните топлинни печалби 

и различни нива на взаимодействие между потребителите (напр. многофамилни сгради, 

хотели, общежития) или за сгради с особено чувствителни и уязвими обитатели (напр. 

домове за възрастни хора). Освен това трябва да се има предвид дългосрочната 

удовлетвореност на ползвателите, както и възможността стратегията за летен комфорт 

да бъде изпълнена, както е планирано. Внимателното оценяване и проектиране на 

надеждна стратегия за летен комфорт, която да осигури комфортни и здравословни 

сгради, е преди всичко отговорност на проектанта.. 

Различните мерки за пасивно охлаждане и стратегии за оптимизация, споменати в 

настоящото ръководство (виж раздел 3), са взаимозависими и обикновено трябва да 

бъдат многократно преоценявани по време на процеса на проектиране. По този начин 

прегледът от независима трета страна, напр. чрез сертифициране на сграда от типа 

"Пасивна къща", дава допълнителна гаранция, че сградата ще бъде комфортна през 

цялата година.  

© PHOTOLIFESTYLE-stock.adobe.com 
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За да се предотвратят недоразумения и за да се гарантира, че сградата ще функционира 

по предназначение, след като бъде въведена в експлоатация, избраната стратегия за 

летен комфорт трябва да бъде обобщена в специален документ и приета от 

клиента/собственика, както и да бъде обяснена в достатъчна степен на бъдещите 

потребители, например чрез ръководство за потребителя..  

Управлението на температурата в помещенията през лятото е въпрос на комфорт и 

здраве и трябва да се разглежда във всеки отделен проект. Разбирането на сградата и 

вероятното ѝ използване, стрес тестовете на проекта и предположенията и съответното 

коригиране на основните влияещи фактори са от основно значение за постигане на 

устойчив на прегряване проект.. 
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Обхват 

Настоящото ръководство за летен комфорт е написано с цел да се повиши 

осведомеността и да се подпомогнат проектантите на сгради при разработването на 

надеждна лятна стратегия за осигуряване на топлинен комфорт през цялата година.. 

 

Авторско право и общи условия 

Това ръководство е публикувано от Института за пасивна къща (PHI). Електронни копия 

могат да се разпространяват само в пълния си и непроменен вид. Преводи се разрешават 

само след писмено споразумение с PHI. Освен ако не е посочено друго, всички авторски 

права върху илюстрациите и графиките в този доклад са собственост на PHI.  

Ръководството е съставено с най-голямо внимание и според най-добрите познания на 

автора. Поради това обаче не се носи никаква отговорност за точността и пълнотата на 

съдържанието, данните и по-специално за всякакви вреди или последици, произтичащи 

от използването на представената тук информация.  
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дълбоки обновявания и способства приложението на високоефективни системи 
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Този проект е финансиран от програмата за научни изследвания и иновации 
"Хоризонт 2020" на Европейския съюз по споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства № 957175. Представеното съдържание е отговорност 
единствено на автора и не отразява непременно възгледите на Европейския 
съюз. Нито CINEA, нито Европейската комисия носят отговорност за 
използването на съдържащата се в него информация. 
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