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КОЛКО Е ВАЖНО СЛЪНЦЕТО ЗА
ЕФЕКТИВНИЯ ФМ!?
инж. Владислава Георгиева

“Организационна функция, която интегрира
хора, място и процес в рамките на
изградената среда с цел подобряване на
качеството на живот на хората и
производителността на основния бизнес.”

ЦЕЛ: Осигуряване на ефективен и ефикасен комфорт на обитаваната среда
КАК: (вариант) Умно управление на сградата отчитащо ползите и негативите
на слънчевата енергия
Характеристики
Предпоставки

Може или не ФМ да им
повлияе

Архитектура на сградата

Не

Установени интериорни
решения

Да, може да окаже частично
влияние

Вътрешни инсталации и
инфраструктура

Да, с цел оптимизиране на
експлоатационните разходи

Експлоатация на сградата

Да, може да окаже частично
влияние

Озеленяване и поддържане
на открити площи

Да, включено в
предлаганите услуги

Техническа поддръжка на
сградата

Да, включено в
предлаганите услуги

Друг….

Какво трябва да знае за Слънцето един ФМ мениджър?
Използването на слънчевата енергия има своите особености:
• Слънчевата енергия е достъпна от изгрев до залез и е с най-големи
стойности по обяд.
• Слънцето постоянно се движи върху небосвода. Всеки ден от годината то
има различна траектория.
• Сезонните вариации на слънчевата енергия зависят от:
o продължителността на деня, а тя зависи от дължината на
траекторията на слънцето върху небосвода;
o достиганата височина на слънцето над хоризонта, а от
нея зависи през колко дебел слой въздух ще преминат
слънчевите лъчи и каква част от тях ще бъдат задържани.

Какво трябва да знае за Слънцето един ФМ мениджър?

През зимата траекторията на Слънцето е по-ниска и по-къса, като слънчевите лъчи
минават през по-дебел пласт въздух, който задържа част от енергията им. Затова и
през зимата получаваме по-малко слънчева енергия.
През лятото обратно, траекторията на Слънцето върху небосвода е по-дълга и повисока, слънчевите лъчи минават през по-тънък пласт въздух и затова по-голяма част
от тях достигат до земната повърхност и затоплят повече както нея, така и атмосферата.

Какво трябва да знае за Слънцето един ФМ мениджър?
Глобалната слънчева радиация представлява сумата от:
• Директна слънчева радиация (beam / direct solar irradiance) – идва от
слънчевия диск;
• Дифузна слънчева радиация, която се образува от разсеяни в атмосферата
слънчеви лъчи (diffuse solar irradiance) – тя идва от останалата част на небосвода;
• Отразена слънчева радиация (reflected solar irradiance) – идва от земната
повърхност.

Какво трябва да знае за Слънцето един ФМ мениджър?

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ
КОМФОРТА НА ОБИТАВАНАТА СРЕДА

Какво трябва да знае за Слънцето един ФМ мениджър?
Активни системи за преобразяване – използват допълнителни устройства за поглъщане,
разпределение и контрол на енергията. При активните системи „падналата“ слънчевата енергия
се улавя и преобразува чрез „устройства“ в:
•
•
•
•
•

Топлинна енергия
Електрическа енергия
Светлина за осветление
Топлинна и електрическа енергия
Енергия за охлаждане – производна на топлинната енергия

Пасивно усвояване на слънчевата енергия – директно и индиректно използване на слънчевата
енергия в застроена среда. Пасивното усвояване на слънчевата енергия е свързано с
архитектурни, конструктивни и интериорни решения в сградите. Пренасянето на топлинната
енергия в сградата, съоръжени с пасивна слънчева система, се извършва по един или в
комбинация от няколко от изложените начини:
• Директно преминаване на слънчева енергия през прозрачните елементи на сградата със
следващо поглъщане във вътрешността на помещенията.
• Поглъщане на слънчевата радиация от специално конструирани части на външната повърхност
на сградата
• Топлоотдаване чрез естествена конвекция от „работната повърхност“ към топлоносителя, найчесто въздух.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
Слънчева енергия
Топлинна енергия

Абсорбираща повърхност

Плосък сл. колектор

Сл. Въздушни колектори + абсорбира с-ми

Вакуумнотръбен сл. колектор

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
Слънчева енергия
Електрическа енергия
Пазарно утвърдени технологии!!

Силициеви
Монокристални –
най-ефективните, но
скъпи модули на
пазара. КПД~18%
Най-широко
приложение на пазара,
в следствие от
относително високото
им КПД~15, но пониска цена.

Тънкослойни
CdTe(Cadmium Telluride)
Най-разпространения вид
тънкослойни модули. КПД >12%. Подобра ефективност при висока
температура.
Аморфо-силициеви Некристална форма на силиций. Първият
материал вложен з а производство на
тънкослойни панели и най-старо
използваният (калкулатори). Най- евтиния,
но най-неефективен модул.
CIGS(Copper, indium, gallium, selenide)
Слоят може да бъде нанасян върху
различни материали. Това е найновият продукт на този пазар.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
Слънчева енергия
Топлинна/
електрическа енергия

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
Хибридни системи за топло -и
електропроизводство

Топлинна/ електрическа енергия

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ

Охлаждане

Производството на енергия за охлаждане чрез използването на преобразуващи
съоръжения се основава на принципа на сорбцията – абсорбция и адсорбция.
При сорбционните хладилни машини за осъществяване на процеса в системата
се подвежда топлина, а не механична енергия /получена от работата на
компресора с електрическа енергия/.

Пример за малки абсорбционни охладители с капацитет 4,5kW,
работещи чрез топла вода от слънчеви колектори
/производство Rotartica/

Адсорбциенен хладилен агрегат за битови нужди –
SOLABCHILLER

Осветление

Слънчевата енергия може да намери
пасивно приложение за осветление или
преобразуване чрез активни елементи.
Оптималното използване на
естествената дневна светлина в
сградите оказва влияние върху
визуалния комфорт на обитателите и
редуцира разходите за изкуствено
осветление.
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Пасивни системи за слънчево осветление - светлопроводи
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Пасивни системи за слънчево осветление - светлопроводи
Оптичните нишки използват прозрачни диелектрични материали, които
провеждат светлината по продължение на цялото им сечение. Влакната могат да
бъдат направени от прозрачна пластмаса или от стъкло.

В зависимост от преносната среда за транспортиране на светлината, системите
се разделят на светлопроводи с газообразна и с плътна среда. Светлопроводите
с газообразна среда са съставени от три основни компонента – оптична
система, която улавя светлината, система за нейното транспортиране и
излъчвател.

Пасивни системи за слънчево осветление - светлопроводи

Системата „SmartLight“ е проектирана да доставя пряка слънчева светлина в
тъмните вътрешни стаи, разположени в най-вътрешните части на сградите, без
да се изисква инсталиране на нови кабели, канали, тръби. Системата също така
позволява излишната светлина да бъде използвана и съхранявана
централизирано, за да осигури енергия за електрическо осветление и в
облачните дни.
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Активни системи за слънчево осветление – улично и парково осветление
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Пасивно усвояване на слънчевата енергия – директно и индиректно използване
на слънчевата енергия в застроена среда.
Обща характеристика на пасивни системи
• При тези системи слънчевата радиация се използва за естествено
осветление, отопление и „охлаждане“ на сгради.
• Те извършват тези действия без използване на допълнителни
механически устройства за пренасяне и разпределение на енергията.
• Използват се естествени топло и масообменни процеси за движение и
разпределение на топлинната енергия и светлината.
Проектирането на пасивни слънчеви системи може да подобри енергийните
характеристики на сградата в три направления: охлаждане, отопление и
осветление. Относителната важност на тези енергоспестяващи системи варира в
зависимост от мястото и функцията на сградата.

Обща постановка
Отопление
Повърхностите с южно изложение получават повече слънчева радиация през
лятото и по- малко през зимата в сравнение с повърхностите, ориентирани на
изток и на запад.
Когато слънчевата радиация срещне някакъв материал, част от нея се поглъща,
трансформира се в топлина и се акумулира в масата на материала.
ВРЪЗКА С ФМ: Пряко влияние върху управлението и ефективността на
инсталациите за ОВК. Ако няма предвидени архитектурни и конструктивни
решения, могат да бъдат прилагани интериорни такива.
ЕФЕКТ: Екипната работа със Слънцето води до намаляване на
експлоатационните разходи за отопление и създава комфортно работна среда.

Охлаждане и вентилация
Що се отнася до пасивното слънчево “охлаждане”, основният набор от мерки е свързан с
защита на сградата от нежеланата пряка слънчева светлина, чрез засенчване на
прозорците и другите отвори. Степента и видът на необходимото засенчващо устройство
зависят от разположението и геометрията на сградата. Капаците, жалузите, тенти и завеси
са примери за регулируеми засенчващи устройства. Еркери, козирки и други стационарни
сградни елементи се приемат за част от геометрията и архитектурата на сградата, не са
регулируеми и се изчисляват в зависимост от искания ефект.
Регулируемите устройства могат да повишат топлинната устойчивост – намаляване на
загубите на топлина, на елементите на които са монтирани.
Значително по-ефективни са устройствата монтирани от външната страна на фасадата.
Пасивната вентилация е т.н. проветряване и инфилтрация, която може да бъде
контролирана или не. Тя се постига чрез вътрешните архитектурни решения и елементи
на ограждащата повърхност.

ВРЪЗКА С ФМ: Пряко влияние върху управлението и ефективността на инсталациите
за ОВК и осветление.
ЕФЕКТ: Оптимизиране на експлоатационните разходи и създаване на по-добри
23
условия в работната среда.

Засенчване чрез
специални елементи
– с керамични
частици, монтирани
така, че да осигуряват
осветеност, но и
превенция от дъжд и
мокър сняг.

• Съществено е зонирането и ориентирането на пространствата в зависимост от
техните нужди от отопление, охлаждане, осветление и вентилация.
• Примерно, при възможност, помещенията, които изискват непрекъснато
отопление се разполагат по южната фасада. В този вариант, северните зони се
защитават с буферни пространства, които нямат нужда от отопление или
позволяват темперирането на въздуха.
• За да се постигнат оптимални характеристики на пасивното слънчево отопление
и на естественото осветление, пространствата, които акумулират топлина, трябва
да са ориентирани на юг с максимално отклонение от 15о. Съответно
помещенията, които трябва да се охлаждат трябва да се ориентират на север, а
тези при които е необходимо осветеност в близост до стените или покрива на
сградите.
• По отношение на отоплението и охлаждането, оптимална форма е тази, при
която се губи минимално количество топлина през зимата, а топлините притоци
през лятото са ограничени.

• В зависимост от търсения ефект подовите площи (не) трябва да се покриват с
килим/мокет, а цветовете трябва да съобразени с търсеният ефект – за поглъщане
на слънчева радиация -

да са в средно тъмни цветове,

за намаляване на

топлинните притоци – в светлата гама.
• За повишаване усвоената слънчевата радиация, не само директно попадналата
върху елементите на сградата, но и разсеяната, е подходящо да се предвидят
мерки за осигуряван на максимално рефлектиране от околната среда.
• В зависимост от функционалното предназначение на сградата, могат да бъдат
предложени решения с частично засенчване, намаляване на прозрачните
елементи на сградата.
• При ремонт и/или реконструкция на сградата разгледайте възможността за
прилагане на активни или пасивни слънчеви решения.
• ИМА И ОЩЕ, НО НЯМА ВРЕМЕ 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
инж. Вл. Георгиева
+359 887 28 37 23
ava.georgieva@gmail.com

