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Въведение. 
Сградните остъкления се отнасят към категорията на пасивните слънчеви 

системи и имат голям дял в технологиите за оползотворяване на слънчева 
енергия. Относителната им площ в сградните обвивки непрекъснато нараства. 
Адаптивните фасади и изолационните прозоречни системи изместват 
обикновените единични, двойни и двойно-слепени прозорци при 
рехабилитация на съществуващите сгради и в новото строителство.  
„Прозрачната” архитектура е свързана с високи изисквания ефективност и 
надеждност на остъкленията, което рефлектира в интензивно развитие на 
материалознанието и технологиите за производство на строително стъкло, 
покрития, многослойни конструкции и системи за фиксирането им върху 
фасадите. Тези процеси трудно могат да бъдат отразени своевременно в 
литературата, наредбите и стандартите, свързани с топлообмена, 
оползотворяването на слънчевата енергия и строителните правила при 
проектиране.  

В първата част на настоящия труд е систематизирана информация за 
съвременни прозрачни структури, използвани в сградните ограждения. 
Разгледани са особеностите на взаимодействието на слънчевата енергия с 
еднослойни и многослойни остъкления, и нормативните методи за оценка на 
енергийните им характеристики, топлообмена и оползотворената топлина. 
Изложена е информация за специфични механични процеси в стъклените 
конструкции, които възникват в резултат на нестационарния топлообмен 
поради променливите климатични условия и интензитет на слънчево греене. 

Във втората половина на труда са предложени модели за анализ и оценка 
на спрегнатия топлообмен в прозрачните сградни ограждения. Те са 
използвани за числено моделиране на топлинните процеси в двойни плоски и 
криволинейни остъкления при стационарни и нестационарни условия на 
топлообмен. Получените температурни полета в конструкциите са 
използвани за предсказване на термомеханичните процеси в остъкленията и 
за оценка на влиянието им върху тяхната надеждност. Дискутиран е ефекта 
на сложния топлообмен при взаимно виждащи се остъкления върху 
оползотворената слънчева енергия и топлинния комфорт в сградите.  

Монографичният труд може да бъде използван при експертна и 
образователна дейност в областта на слънчевите технологии, енергийната 
ефективност, фасадното инженерство и строителната топлофизика.  
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1. Пасивни слънчеви системи 
1.1. Предназначение и конструкции 
При подходяща конструкция и ориентация на прозрачните сградни 

ограждения, слънчевата енергия, преминаваща през тях в помещенията, може 
да има значителен принос в покриването на топлинните потребности. Този 
метод на оползотворяването й се класифицира като пасивен, тъй като 
пренасянето и разпределението й в сградите се постига по естествен начин. 

Активните системи за усвояването на слънчева енергия, като например 
системите с плоски слънчеви колектори, са регулируеми и в някаква степен 
автономни. Пасивните системи, от друга страна, обикновено са неделима част 
от архитектурата на сградата и функционират без допълнителна външна 
енергия, но в най-добрия случай са частично регулируеми. Към тях могат да 
се причислят и системи с елементи, захранвани с външна енергия (например 
вентилатори, регулируеми клапи или регулируеми засенчващи елементи), но 
само когато консумираната от тях енергия е незначителна спрямо ползите от 
цялостната пасивна система [Станков, 2016].  

Когато в архитектурата на сградите се поставя акцент върху пасивното 
усвояване на слънчевата енергия се използва понятието „пасивен слънчев 
дизайн”. Това включва основни решения в цялостната архитектурна 
концепция, като форма, ориентация и вътрешно разпределение на сградата и 
специфични пасивни системи или елементи, които изпълняват определени 
функции. Предимства на пасивните системи са сравнително лесната 
поддръжка и често простата, и сравнително евтина конструкция, което ги 
прави рентабилни. 

Оползотворяването на слънчевата енергия при пасивните системи най-
общо става чрез [Спасов и колектив, 1988]: 
 директно преминаване на слънчевата радиация през прозрачните 

ограждения със следващо поглъщане от твърдата среда в 
помещенията; 

 поглъщане на слънчевата енергия от специално конструирани части на 
външната повърхнина на сградите със следващо предаване на 
топлинната енергия към помещенията чрез излъчване и конвекция, 
или посредством топлоносител. 

Първият начин за усвояване на слънчевата енергия е характерен за  така 
наречените директни пасивни системи. Към тях спадат прозрачните 
елементи на сградните ограждения – прозоречни системи и фасади (фиг. 1.1). 
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Вторият начин на усвояване на слънчевата енергия се реализира 
посредством индиректни пасивни системи с акумулиращи елементи, каквато 
е стената на Тромб (фиг. 1.2). Това е едно от най-ефективните решения за 
пасивно оползотворяване на слънчевата енергия в сгради в умерения климат 
[Stankov et al. 2017, Kaloyanov et al. 2018, Томов, 2016] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Първите остъклени прозорци се срещат по време на Римската империя. 
При тях се използва лято стъкло с лоши оптични качества. Масовата 

a) б)  

Фиг. 1. Отваряем прозорец с дървена рамка и троен стъклопакет с коефициент на 
топлопреминаване U=0.7 Wm-2K-1 [Солар Проджект, 2019] 

а) Поглед отпред      б) напречен разрез (А-А) 

 
Фигура 1.2. Стена на Тромб [Станков, Томов, Калоянов, 2015] 
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употреба на стъклото в строителството започва през 10 – 11 век с 
изобретяването на коронния процес и цилиндричния метод. По време на 
Индустриалната революция производството на стъкло се развива с бързи 
темпове: въведени са редица методи за производство на листово стъкло 
(Fourcault, Pittsburgh, Libby-Owens). При тях разтопеното стъкло се изтегля от 
пещите в непрекъснат поток, който преминава и се охлажда между азбестови 
ролки. През 1959 г. A. Pilkington изобретява флоатния метод: непрекъснат 
процес, при който течното стъкло от стъкларската ванна пещ се излива във 
вани с разтопен калай, където се формират стъклените листа под действието 
на гравитацията. Полученото по този метод флоатно стъкло е с постоянна 
дебелина (0,4 до 25 mm), има идеално гладки успоредни повърхности и 
намира широко приложение в строителството и почти напълно заменя 
изтегленото стъкло [Велчев, 2015]. Успоредно с тези процеси прозоречните 
системи претърпяват големи промени: единичните метални, дървени двойни 
и двойнослепени прозорци, масово използвани в строителството в средата на 
миналия век се заменят с дограма с ниски коефициенти на топлопреминаване 
с дървени, PVC и алуминиеви рамки с въздушни камери и стъклопакети. 

През 20-те години на 20 век се появяват т. нар. окачени фасади, които 
представляват метална скелетна поддържаща конструкция, която е закрепена 
към основната конструкция на сградата на всяка етажна плоча и чиито полета 
се запълват със стъклени, и изолационни панели. След изобретяването на 
флоатния метод започва масово строителство на такива фасади: не само 
вертикално разположени, но и остъклени покривни конструкции. В края на 
80-те и началото на 90-те години се появяват стъклени фасади с различна 
големина и форма на стъклените панели и разнообразни решения на 
поддържащи скелетни конструкции [Велчев, 2015]. Проектират се и се 
изграждат фасади със свободна форма, които се отделят все повече от 
основната конструкция на сградите и използваните в тях стъклени панели са 
със сложен контур и неравнинна форма. Тяхното използване в 
строителството нараства в посока вентилируеми и адаптивни фасади.   

Така наречената „адаптивна архитектура“  включва нови поколения 
сградни ограждения, насочени към намаляване на нетното потребление на 
енергия, подобряване на комфорта, повишаване на надеждността и 
рентабилността на сградите. Това рефлектира в интензивно развитие на 
адаптивните прозрачни конструкции. Терминът „адаптивност“ означава, че 
свойствата им се променят в зависимост от външните климатични условия и 
изискванията за комфорт в сградите [Romano et al. 2018]. Тези конструкции 
трябва да пропускат регулирано слънчевата светлина в зависимост от 
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топлинните и светлинни потребности в помещенията. Едновременно с това 
трябва да отговарят на изискванията: 

- архитектурна естетика; 
- високо термично съпротивление; 
- звукоизолация; 
- по възможност производство на електроенергия; 
- ниска енергоемкост; 
- надеждност; 
- дълъг технически живот; 
- рентабилност.  
Удовлетворяването на тези изисквания е предизвикателство, което 

обединява изследователски усилия в областта на материалознанието, 
технологиите и бизнеса. В резултат на съвременния пазар се предлагат 
разнообразни мултифункционални прозрачни материали. 

 
1.2. Прозрачни структури в пасивните слънчеви системи  
В зависимост от броя на слоевете по пътя на слънчевите лъчи, 

прозрачните структури биват еднослойни и многослойни. По-долу са 
разгледани материали и елементи, използвани в тях. 

1.2.1. Конструкционно (строително) стъкло 
 Стъклото е основния прозрачен материал, използван в съвременното 
строителство. Неговите физико-механични свойства определят надеждността 
и ефективността на прозрачните структури.  В зависимост от 
стъклообразуващите оксиди, на основата на които се получават, стъклата се 
разделят на следните видове:  

• силикатни, получени на основата на оксида на силиция (SiO2); 
• боратни – на основата на оксида на бора (B2O3); 
• боро-силикатни – на основата на B2O3 и SiO2; 
• фосфатни – на основата на фосфорния анхидрид (P2O5).   

В  сградните остъкления се използват предимно 2 вида конструкционно 
стъкло: натриево-калциево силикатно стъкло (НКСС) и боро-силикатно 
стъкло (БСС).  При прозоречните системи и фасадите основно се използва 
НКСС. БСС се използва при специални приложения – пожарозащита, 
устойчивост на високи температури и големи температурни промени, висока 
киселинна устойчивост. Химичният състав на двата вида стъкло е 
регламентиран от европейски стандарти [EN 1748-1-1:2004, EN 572-1:2004]. 
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Таблица 1. Химичен състав на НКСС и БСС [Велчев, 2015] 
 HKCC БСС 
SiO2 69 – 74% 70 – 87% 
CaO 5 – 14% – 
Na2O 10 – 16% 0 – 8% 
B2O3 – 7 – 15% 
K2O – 0 – 8% 
MgO 0 – 6% – 
Al2O3 0 – 3% 0 – 8% 
Други 0 – 5% 0 – 8% 

 
Физико-механичните свойства на стъклото зависят от химичния му състав 

и могат да бъдат определени експериментално или чрез корелационни 
зависимости [Джамбазки, Михайлова, 2010].  

Плътността, специфичният топлинен капацитет и коефициентът на 
топлопроводност на материала варират в тесни граници. Типични стойности 
на тези характеристики са представени в таблица 1.3. По-долу са разгледани 
свойства, които оказват влияние върху термо-механичното поведение на 
строителното стъкло при експлоатационни условия и върху тяхната 
надеждност.  

Оптични свойства. Към оптичните 
свойства на стъклото се отнасят неговата 
пропускателна Т, отражателна R и 
поглъщателна A способност, и 
коефициентът на пречупване на 
светлината. 

1=++=++ RTA
I

I
I

I
I

I reflectedtransmitedabsorbed    (1.1) 

където I е плътността (интензитет) на 
слънчевия поток, Iabsorbed, Itransmited и Irerlected 
са съответно абсорбираната, пропуснатата 
и отразената му част, Wm-2. 

Стъклото е спектрално-селективен материал - стойностите на А, Т и R 
зависят от дължината на вълната, а интегралните оптични свойства са 
различни за слънчевия, видимия и инфрачервения спектър. Спектралните 
свойства се определят експериментално, а интегралните - по стандартизирани 
правила, описани в глава 2.2. 

 
Фиг.1.3 Абсорбирана, преминала и 

отразена енергия 
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Стъклото е полупрозрачно за слънчевия спектър и почти непрозрачно за 
дължини на вълната над 3 µm - в инфрачервения (ИЧ) спектър, в който 
топлообменят телата при температура под 100 °С. Производителите на 
строително стъкло предоставят информация за спектралните и интегралните 
оптични свойства на своите продукти в тези спектри [Optics 6.0, 2019].  

Таблица 1.2. Интегрални оптични свойства на прозрачно стъкло 
Оптични свойства A T R 
Слънчев спектър 0.08 0.76 0.16 

Инфрачервен спектър (t < 100°C) 0.86 0.03 0.11 
   

Степен на чернота. Степента на чернота ε на стъклата е повърхностна 
характеристика, зависеща от цвета на стъклото, липсата или наличие на 
покритие. За прозрачно стъкло без покритие ε = 0.834, за повърхности с 
покритие степента на чернота е по-ниска.  

Еластичност. Механичните свойства на стъклото произтичат от 
неговата молекулярна структура, която за разлика от повечето 
конструкционни материали, е аморфна - съставена от силициеви и 
кислородни атоми, с включени натриеви и калциеви атоми между тях. Тази 
структура не притежава равнини на плъзгане или дислокации и не позволява 
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Нискоемисионно покритие (back side)
Рефлексно покритие

 
Фиг. 1.4  Пропускателна способност на безцветно стъкло с дебелина 4 mm  
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пластично плъзгане преди разрушение. В следствие на това при нормална 
температура стъклото е идеално еластичен материал. Еластичността се 
наблюдава при огъване на листове плоско стъкло, стъклени нишки, тръби и 
пръчки.  Модулът на еластичност Е може да се определи при разтягане на 
дадена проба или при огъване посредством удължението на образеца ∆L, m:  

S.L
L.PE

∆
= , Pa         (1.2) 

където: L е първоначална дължина, m; S – напречно сечение, m2; P – сила на 
разтягане, N. Модулът на еластичност в зависимост от химичния състав на 
стъклото се движи в границите от 48000 до 83000 MPa.  

Якост на опън. Опъновата якост е едно от най-важните механични 
свойства на стъклото и зависи от състоянието на повърхността, размерите на 
стъкления елемент, интензитета и продължителността на натоварването, 
остатъчните напрежения и влиянието на околната среда, в която ще се 
намира по време на експлоатация.  При промишлените стъкла се колебае от 
30 до 120 MPa и силно зависи от техния химичен състав, от начина на 
термичната обработка, както и от състоянието на изследвания образец.  
Закалените стъкла са от 3 до 4 пъти по-устойчиви в сравнение с нормално 
темперираните стъкла, което се обяснява с преобладаващото напрежение на 
натиск, респективно увеличената механична устойчивост след закаляването 
на стъклата. Наличието на каквито и да са дефекти снижава стойностните 
показатели до 4-5 пъти.  

  Якост на натиск. Якостта на стъклата на натиск R се изразява чрез 
отношението на разрушаващото усилие на натиск F, [N], към напречното 
сечение на образеца с площ S, [m2], при условие, че силата на натиск действа 
перпендикулярно и равномерно по цялата площ на сечението: 

S
FR = , MPa         (1.3) 

Различните оксиди, влизащи в състава на стъклото и начинът на 
термичната обработка, влияят определено на якостта на натиск. При 
завишаване в стъклото на SiO2 и Al2O3  якостта многократно нараства, 
присъствието в състава на алкални оксиди я снижава. Съпротивлението на 
натиск е многократно по-голямо от съпротивлението на опън и при 
строителните стъкла стойностите му са в границите 900 – 950 MPa. 

Термично разширение.  Температурният коефициент на линейно 
разширение α, К-1, представлява съотношение между относителното 
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удължение L∆ на тялото при неговото загряване с 1К и първоначалната му 
дължина L: 

LТ
L

∆
Λ

=α , К-1         (1.4) 

Температурното разширение силно влияе на термичната устойчивост на 
стъклата. Колкото по-малък е коефициентът на термично разширение, 
толкова по-голяма е термоустойчивостта на стъклата и обратно, термичната 
устойчивост е ниска при висок коефициент на разширение. 

Термична устойчивост. Термичната устойчивост на стъклото се 
характеризира със способността му да издържа на резки температурни 
промени без да се разруши или да се появят пукнатини по него. При 
охлаждане на стъклото външният слой изстива по-бързо и се стреми да се 
свие и да намали обема си, а поради сравнително ниския коефициент на 
топлопроводност вътрешният слой изстива по-бавно и пречи на външния да 
се свие. В резултат на това между частиците на повърхностния слой се 
формира напрежение на опън, а във вътрешния слой – напрежения на натиск. 
Тези напрежения са толкова по-големи, колкото по-големи са температурните 
градиенти в стъклото. При бързото загряване на стъклото настъпват по-
различни промени от процесите при охлаждането. Външният слой на 
стъклото се нагрява много бързо и се стреми да се разшири, докато 
вътрешният е още студен и пречи на това разширение. В резултат на 
споменатите процеси между частиците на външния слой се появяват 
напрежения на натиск, а между външния и вътрешен слой – напрежение на 
опън. До разрушаване на изделието или появяването на пукнатини се стига 
само тогава, когато напрежението на външния слой превиши якостта на 
стъклото на натиск.  Тъй като стъклото има много по-голяма якост на натиск, 
отколкото на опън, термичната му устойчивост е много по-голяма при рязко 
загряване, отколкото при рязко охлаждане. Термоустойчивостта на стъклата 
нараства с увеличение на якостта на опън и на коефициента на 
топлопроводност.  

Твърдост. Способността на стъклото да оказва съпротивление при 
съприкосновението му с по-твърд от него материал зависи от 
продължителността на всички видове механична обработка. Към твърдите 
класове се отнасят боро-силикатните и ниско-алкалните стъкла. За най-
твърдо се смята чистото кварцово стъкло.  
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Крехкост. Под крехкост се разбира свойството на материала да се 
разруши внезапно при ударно въздействие. Стъклото се отнася към 
типичните крехки материали и това определя областите на приложението му. 
Като мярка за крехкост се явява съпротивлението на удар, определено като 
работата Аn, необходима за получаване на пукнатина, отнесена към площта на 
напречното сечение S: 

 
S
A

a n
n = , kN/m                (1.5)  

За НКСС това свойство се изменя в границите от 1.5 до 2 kN/m.  

В зависимост от типа на деформацията стъклото има различно поведение. 
Например спрямо усилията на натиск то притежава по-голяма здравина в 
сравнение с приложените усилия на опън и особено на удар. Недостатъчната 
механична якост и крехкост на стъклото са основните пречки за по-широкото 
му приложение в качеството на строителен и конструкционен материал. За 
повишаване на механичните свойства се прилагат различни методи: 
закаляване, йонообмен, нанасяне на различни покрития, армиране и др.  

Термично уякченото (темперирано) стъкло (heat strengthened glass -
HSG) се получава чрез загряване до сравнително ниски температури (около 
620°) и охлаждане с по-слаба интензивност. В резултат в стъклото се 
формират остатъчни опънови напрежения в порядъка от 24 MPa до 52 MPa. 
При разрушаване парчетата имат големини, подобни на тези, които се 
получават при разрушаване на незакаленото флоатно стъкло. 

Термично закаленото стъкло (thermally toughened glass - ТТG) се 
получава при малко по-висока температура на загряване (около 650°), но 
много по-висока скорост на охлаждане. Остатъчните напрежения са от 75 
MPa до 150 MPa, а дебелината му може да бъде до 25 mm. Счупва се на малки 
парчета и е подходящо за безопасно остъкляване.  

Химично закаленото стъкло се получава чрез електролиза, при която 
натриевите йони от повърхността му се заменят с калиеви, които са с около 
30% по-големи. В сравнение с термичните методи остатъчните напрежения 
по повърхността са ограничени на дълбочина от порядъка на микрометри, но 
са по-високи (до 200 MPa). Поради малката височина на напрегнатия слой, 
стъклото може да се разруши сравнително лесно при надраскване. Поради 
тази причина, употребата му като конструкционен материал е ограничена.   
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Гореизброените уякчаващи техники не водят до промени в 
топлофизичните характеристики на стъклата. В долната таблица са дадени 
усреднени физични свойства на НКСС и БСС, използвани в строителството.  

Таблица 1.3. Физични свойства на НКСС и БСС [Велчев, 2015]. 
   HKCC БСС 

Плътност ρ кgm-3 2500 2200 – 2500 
Твърдост HK0,1/20 GPa 6 4.5 – 6.0 

Модул на еластичност E MPa 70 000 60 000 – 70 000 
Коефициент на Поасон ν – 0.23 0.2 

Коефициент на 
термично разширение αT 10-6 K-1 9 клас 1: 3.1–4.0 

 
Специфичен топлинен 

капацитет cp Jkg-1K-1 720 800 

Коефициент на 
топлопроводност К Wm-1K-1 1 1 

 
По-долу е дадена информация за прозрачни елементи на базата на 
строителното стъкло, които се използват в съвременното строителство. 

1.2.2 Ламинатно стъкло  
Ламинатното стъкло (laminated 

safety glass) се състои от две или повече 
монолитни стъкла, свързани с междинни 
слоеве (фиг. 1.5), които могат да бъдат 
поливинилбутирал (PVB), 
етиленвинилацетат (EVA) или SentryGlas 
йонопласт на DuPont (SG). Най-
използваният от изброените материали е 
PVB. 

Ламинирането с PVB се извършва на два етапа. На първия етап всички 
предварително приготвени стъкла се подреждат, като между тях се поставя 
фолио PVB, загряват се и се пресоват, а втория етап се извършва в автоклави 
при температура около 140°C.   

  
Фиг.1.5 Двуплекс (а) и триплекс (б) 

1 – стъклен панел; 2- PVB слой 
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Фиг.1.6 Оптични свойства на ламинирано стъкло: 4 
mm безцветно стъкло,  0.8 mm синьо-зелен  PVB 

слой, 4 mm безцветно стъкло [Optics 6.1] 

По този начин се 
получава огромно 
разнообразие от композитни 
елементи, които могат да са с 
различни форми, размери и 
механични свойства. 

 Едно от основните 
предимства на ЛС е 
запазването на целостта на 
счупения елемент 
(стъклените парчета остават 
заедно), което го прави 
особено подходящо от 
гледна точка на безопасност 
[Велчев, 2016; Ivanov et al. 2016].  

1.2.3. Строителни стъкла с покрития   
През последните десетилетия все повече се използват прозрачни 

покрития, нанесени върху плоското строително стъкло, за регулиране на 
оптичните му свойства в отделните интервали на слънчевия спектър и за 
намаляване на степента на чернота на повърхностите.  

Прилаганите методи за отлагане на покрития са три основни групи: 
• вакуумни методи, включващи термично, електронно-лъчево и 

електродъгово изпарение, както и различни варианти на йонно и плазмено 
разпрашаване; 

• химични методи – спрей-пиролиза, потапяне, отлагане от газова фаза;  
• физико-химичен метод, който е комбинация на горните два метода, 

плазмено химично отлагане от газова фаза.    
В зависимост от начина на получаването покритията биват меки (soft) и 

твърди (hard), но това деление е условно, тъй като сега някои меки 
нискоемисионни покрития се приближават по твърдост и износоустойчивост 
до твърдите покрития. Последните се получават директно в края на флоат-
процеса при производството на стъклото. Стъклената лента с температура 
600-700°С, излизаща от флоат ваната, се покрива с металооксидно 
нискоемисионно покритие по метода Chemical Vapor Deposition или спрей 
пиролиза на SnO2 /F, SnO2/Sb, In2O3/Sn. 

Меките покрития представляват многослойни структури. Те включват 
вакуумно отложени тънки диелектрични и метални слоеве върху готовото 
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стъкло. Фирми, които не са производители на плоско стъкло, могат да 
нанасят само меки нискоемисионни покрития. В сравнение с твърдите 
пиролитични покрития меките, реализирани с вакуумни технологии, имат 
следните предимства: 
 по-добро оптични качества, отсъства дифузия на покритията в 
стъклото; 
 по-добра прозрачност; 
 многообразие на слоевете, подходящи за различни условия;  
 лесно и бързо пренастройване на инсталациите за полагането им. 

Оптичните свойства за стъклата с покритие и пропускането на слънчевата 
енергия към помещенията зависят от наличието и позицията на покритието. 
Пропускателната способност в двете посоки за стъкло с и без покритие е 
еднаква, но поглъщателната и отражателната зависят от позицията на 
покритието (фиг. 1.7 а и б). 

По-долу са разгледани по-разпространените в съвременното строителство 
стъкла с покрития. 

Нискоемисионни  стъкла (Low – Е)   
Стъклата с покрития с ниска степен на чернота на повърхността, върху 

които са положени, се наричат нискоемисионни (low emissivity или low-e). 
Като покрития се използват слоеве от  In2O3, SnO2 и ZnO, известни като 
Transparent Conductive Oxides. За индустриално приложение се употребяват 
покрития с дебелина 300 nm. Нискоемисионните покрития увеличават 
интегралната поглъщателната способност на стъклата в слънчевия спектър и 
намаляват пропускателната (фиг. 1.8 б, в). 

 
1=++ TRA  

Фиг. 1.7 а 

 
1=++ TRA ff     1=++ TRA bb  

Фиг. 1.7 б 
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Отражателни  (рефлексни) стъкла    
Стъклата с отражателни покрития се ориентират в многослойните 

конструкции така, че покритата повърхност да е на позиция №1. 
Отражателната способност е висока във видимия спектър и ниска в 
инфрачервения. Покритията са твърди и включват метални оксиди. 
Намаляват пропускателната способност на стъклата (фиг. 1.8 в). 
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Фиг. 1.8. Отражателни и пропускателни характеристики на единични стъкла* 

а) безцветно стъкло с дебелина 4.5 mm; front & back side ε=0.84; производител SYP Glass 
Group CO LTD 

б) безцветно стъкло с дебелина 4 mm и нискоемисионно покритие COOL-LITE KN 160 
II, front side: ε=0.037, back side: ε=0.84; производител Saint-Gobain Glass 

в) безцветно стъкло с дебелина 4 mm и нискоемисионно покритие LoE 366, front side: 
ε=0.84, back side: ε=0.022; производител: Cardinal Glass Industries 

в) безцветно стъкло с дебелина 4 mm и отражателно покритие РEFLECTASOL, front side: 
ε=0.84, back side: ε=0.84; производител: Saint-Gobain Glass 

*База данни от безплатен софтуер Optics 6.0 / International glazing database #29 
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Самопочистващи се стъкла 
Самопочистващо се стъкло е изобретение на Pilkington Glass. На 

външната повърхност на стъклото се нанася покритие от титанов оксид, 
който създава два ефекта, водещи до самопочистване. Първият ефект е 
фотокатализиращ - ултравиолетовите лъчи катализират разпадането на 
органичните съединения по повърхността. Вторият е хидрофилизиращ: 
водата формира тънък слой, отмиващ разрушените органични съединения. 

1.2.4. Интелигентни (smart) стъкла 
Интелигентните стъкла са с променливи оптични свойства. Покритията 

при тях могат да бъдат базирани на полимер с течни кристали,  
електрохромни, термотропни, термохромни, фотохромни и газохромни 
материали, суспензии от твърди частици.  
Интелигентните стъкла се  разделят на две основни групи [Bahlol, 2010]:  
 пасивни стъкла - реагират при светлина (фотохромни), газ (газохромни) 

или топлина (термохромни, термотропни). 
 активни стъкла – променят оптичните свойства си под действието на 

електрическо напрежение. 
Те обикновено изпълняват една или повече от следните функции:  

- контрол на интегралната пропускателна способност в слънчевия 
спектър с цел предпазване от ултравиолетовото лъчение; 

- контрол на пропускателна и поглъщателната способност в 
инфрачервения спектър с цел намаляване на топлинните загуби; 

- контрол на поглъщателната способност във видимия спектър. 

Електрохромни стъкла (electrochromic glazing)  
Електрохромните прозрачни структури са "интелигентни" стъкла, които 

си променят прозрачността във видимия спектър при електрическо 
напрежение между определени слоеве в структурата [Lisi, 2002]. Те 
представляват многослойна структура, съдържаща катодни и анодни 
електрохромни слоеве. При подаване на напрежение между анода и катода се 
задвижват йони от единия електрод към другия (електрохромен слой), който 
потъмнява. За да се промени процеса, напрежението се обръща: когато 
йоните мигрират от електрохромният слой, той изсветлява.  

Термотропни и термохромни стъкла 
Термотропните и термохромните стъкла променят цвета си, а оттам и 

оптичните си свойства при промяна в температурата. Пропускателната им 
способност може да бъде редуцирана способност от 85% до 15% при 
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изменение на температурата на стъклото в интервала между 30 и 80 °C. 
Термотропният слой трябва да е на външното стъкло при стъклопакетите 
[Raicu et al. 2002]. 

Термохромните смарт стъкла съдържат прозрачен слой от материали 
(РСМ), които при нагряване до определена температура претърпяват фазов 
преход и прозрачността на слоя се намалява [Gao et al. 2012]. Като такъв 
материал напоследък се използва ванадиев диоксид (VO2). При изменение на 
температурата на околната среда настъпват обратими структурни промени в 
кристалната му фаза. Това води до изменение на пропускателната способност 
на стъклото без видимо изменение на прозрачността му.  

Предимства на термохромните и термотропните слоеве са: 
 при повишаване на температурата намаляват интегралната 

пропускателна способност и оттам и топлопритоците от слънцето към 
помещенията; 

 възможно е да се регулира пропускателната способност с изменение 
на типа и дебелината на термохромните слоеве. 

Недостатъци:  
 намаляват притока на видимата светлина, оттам и видимостта навън; 
 производствените технологии са скъпи и все още не са достатъчно 

развити. 

Газохромни стъклени структури (Gasochromic glazing) 
Газохромните стъклени структури изменят пропускателната си 

способност в определена газова среда поради протичане на реакция с газа 
[Baetens et al. 2010]. Едни от най-използваните за тази цел тънки слоеве са на 
основата на волфрамов триоксид WO3 и паладий. Поради високия редокси 
потенциал на WO3 е възможно той да се оцвети при реакция с газ водород 
(Н2). Газохромните стъкла се използват в стъклопакети, като оптично 
активният слой е на вътрешната повърхност на външното стъкло (позиция 2). 
Той представлява силно порьозен филм от WO3 с нормална дебелина около 
400 нм, покрит с 1-5 нм слой от платина Pt - катализатор на реакцията. При 
ниска концентрация на Н2 в херметизираното пространство на стъклопакета 
(около 1%), WO3 се оцветява в синьо. По-неутрален цвят, т.е. сиво-син, може 
да се получи чрез използване на смес от WO3 с молибденов оксид WxMoyO3, 
но това води и до по-ниска пропускателна способност. В присъствие на O2 
слоят възвръща цвета си.  
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Фотохромни стъкла (photochromic glazing) 
Фотохромният ефект се постига с помощта на фотохимични чувствителни 

материали - като сребърни, медни, кадмиеви халкогениди [Mohelnikova et al. 
2009]. Подобни материали са хром, молибден и волфрам. Фотохромните 
стъкла си изменят цвета в присъствие на светлина и се използват предимно в 
оптиката. В архитектурата те все още не са намерили  широко приложение. 

1.2.5. Огънато стъкло (curved glass) 
Термично огънати стъкла (Тhermally curved glass).  
Термично огънатите стъкла се получават от плоско флоатно стъкло при 

стъпките: 
- нагряване на стъкления лист до температура над 600°C; 
- огъване чрез поставянето му над подходяща форма под действието на 

гравитацията или чрез пресоване; 
 - постепенно охлаждане.   
Чрез регулиране на скоростта на охлаждане огънатото стъкло може да 

бъде темперирано или закалено. 
Огънатото стъкло може да бъде ламинирано или използвано за 

направата на огънати стъклопакети. Не съществуват стандарти за якост на 
огънатите стъкла. Независимо от това те все по-често се използват в 
съвременното строителство. Последните резултати от изследвания на 
огънатите стъкла показват, че якостните им качества са по-занижени в 
сравнение с плоското стъкло [Велчев, 2015]. Освен това при проектиране на 
конструкции от огънати стъкла е необходимо да се вземе предвид различното 
им поведение при климатично натоварване, което е неравномерно върху 
огънатата повърхност. 

Студено огънати стъкла (Cold bent glass) 
Студеното огъване на стъклата е техника, подходяща за огъване на 

едроплощни стъкла до голям радиус на кривината (малка кривина). При този 
метод плоските стъкла се огъват при инсталирането им чрез подходящо 
фиксиране на ръбовете и ъглите. 

1.2.6. Прозрачни фотоволтаични панели  
Във фасадите на съвременните сгради все навлизат прозрачни структури, 

които произвеждат и електрическа енергия (Building Integrated Photovoltaic -
BIVP). Класираните като второ и трето поколение фотоволтаични модули 
представляват стъклени или прозрачни полимерни панели с фотоволтаични 
слоеве като аморфен силиций (а-Si), мед-индий-селен (CIS), кадмиев телурит 
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Фиг. 1.10. Двоен стъклопакет, 1- стъклени 

панели; 2- първичен херметизатор; 3 – 
дистанционер с пълнеж от силикагел; 4- 

вторичен херметизатор 

(CdTe), полупроводникови слоеве и багрила. Те имат ниска пропускателна 
способност в слънчевия спектър (между 20 и 50%), но преобразуват част от 
слънчевата енергия в електрическа. Коефициентът на полезно действие е в 
диапазона 6-12%, а техническият им живот е до 20 години [Husain et al. 2018].  

 

На фиг. 1.9 е илюстриран принципът на действие на фотоволтаичния 
ефект при прозорци с фотоволтаичен слой. Последният е багрило на основа 
на TiO2 и е нанесен с печатна технология (Dye-sensitized Solar Cells – DSSCs). 
Дебелината на прозрачния панел е 6.5 mm, интегралната му пропускателна 
способност е 46%, а коефициентът на полезно действие -11 % [Kuzеva, 2015]. 

1.2.7. Стъклопакети 
Едни от най-използваните 

многослойни прозрачни 
конструкции са стъклопакетите (СП 
или IGU - Insulating Glass Units). Те 
намират широко приложение 
основно поради 
топлоизолационните им 
характеристики, но също така 
притежават добри 
звукоизолационни, слънцезащитни 
и пожарозащитни свойства [Велчев, 
2015].  

Състоят от еднакви или 

  

Фиг. 1.9. Принцип на действие на DSSCs и изглед на фотоволтаична прозоречна 
система 
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различни видове стъклени плочи, фиксирани паралелно една на друга на 
дадено разстояние посредством т. нар. дистанционер. Пространството между 
тях е запълнено с въздух или инертни газове и е херметично затворено по 
контура (фигура 1.10). Дистанционерите представляват тънкостенни профили 
с напречно сечение близко до правоъгълното и се изработват от алуминий, 
стомана или различни видове пластмаси. В кухината на профила се разполага 
изсушител (десикант), чиято функция е да абсорбира влагата, попаднала 
между двете стъкла. За целта откъм вътрешната страна на СП по профила на 
дистанционера се правят специални 
дифузионни отвори.  

От решаващо значение за 
дълготрайността на експлоатационните 
характеристики на СП е осигуряването на 
херметичност по периферията. Те се 
изработват на принципа на т. нар. двойна 
херметизация. В ролята на първичен 
херметизатор се използва бутил 
(polyisobutylene (PIB)), който изпълнява 
ролята на фиксатор и притежава добра 
газонепроницаемост. Бутиловата маса се 
нанася при температура, малко по-висока от 
100 градуса във вид на тънка лента от двете страни на дистанционера. Когато 
стъклата се притиснат, между тях и рамката остава разделящ бутилов шев с 
ширина от 3 до 7 mm и дебелина 0.2 – 0.6 mm. Първичният херметизатор не 
може да осигури необходимата якост на съединението, защото якостта му 
силно намалява с увеличаване на температурата. За осигуряването й се 
използват вторични уплътнители от външната страна на СП, които 
същевременно увеличават газонепроницаемостта на конструкцията. В ролята 
на вторични уплътнители се използват високояки материали, осъществяващи 
и химична връзка между стъкло и метал, като еластични продукти на базата 
на полисулфиди (polysulphide (PS)), силикони (silicone) и полиуретани 
(polyurethane (PU)). Дебелината на вторичния уплътнител е 3 – 4 mm. 

В зависимост от броя на стъклените слоеве стъклопакетите биват 
двойни и тройни. Съгласно стандартите повърхностите на стъклените листа 
се номерират отвън навътре [Feldmann et al. 2014]. Правилата за номериране 
важат и за вентилируемите двойни фасади, двойнослепените и двойни 
прозорци.  

 
Фиг. 1.11. Троен стъклопакет 
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Стъклените панели могат да бъдат с или без покрития на вътрешните 
или външните повърхности. В зависимост от позицията на покритието, СП 
изпълняват различна роля относно пропускането на слънчевата радиация към 
помещението и на топлинната енергия в инфрачервения спектър от 
помещението към околната среда. Например при двоен стъклопакет при 
наличие на нискоемисионно покритие на позиция 2, по-голяма част от 
слънчевата енергия се поглъща от външното стъкло и много малка част от 
нея се предава чрез излъчване към помещението поради ниската степен на 
чернота на покритата повърхност (примерно разпределение на слънчевата 
енергия е представено на фиг. 1.12 а). Когато нискоемисионното покритие е 
на позиция 3, поглъщателната способност на вътрешното стъкло е по-голяма 
(фиг. 1.12 б). Незначителна част от погълнатата от него енергия се предава 
навън чрез излъчване поради ниската степен на чернота на покритата 
повърхност 3. Тези процеси са моделирани в глава 6 на настоящия труд. 

Съвременна тенденция е усложняването на конструкцията на СП с цел 
повишаване на топлоизолационните им свойства, както и усложняването на 
формата от архитектурно-естетични съображения. Като външен прозрачен 
панел се използват ламинирани или закалени стъкла, които са по-безопасни 
при ударно натоварване. В строителството навлизат стъклопакети с 
криволинейна форма на стъклата (огънати стъкла). При тях комплексният 
топлообмен е толкова сложен, че би могъл да се предскаже и анализира 
единствено чрез числено моделиране на процесите по метод на крайните 
елементи.  

 

 

а)      б)  

Фиг. 1.12. Двоен стъклопакет с нискоемисионно покритие на повърхност 2 (а) и 3 (б) 
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2. Преминаване на слънчевата енергия през прозрачни 
структури 

2.1. Интензивност на слънчевото греене при произволно 
ориентирани криволинейни повърхности 

За моделиране на топлообмена в прозрачните конструкции на пасивните 
системи е необходима информация за слънчевия поток върху огряваните 
повърхности. Плътността му се изразява посредством интензитета на 
слънчевото греене (irradiance) Is който при ясно небе включва директна Idir и 
дифузна слънчева радиация Idif. При произволно ориентирани криволинейни 
повърхности Is различен в различните точки от огряваните повърхности и 
може да се опише като функция на координатите и времето: 

 [ ] [ ] [ ]timeItime,z,y,xItime,z,y,xsI difdir += , Wm-2     (2.1)        

При плоски фасади интензитетът на слънчево греене върху тях зависи 
само от времето. За произволни ориентации на огряваните повърхности лесно 
може да бъде получена цифрова и графична информация Is от Интернет бази 
данни с безплатен достъп (фиг. 2.1). Тя се генерира за дадената географска 
локация и ориентация на повърхността на база на изчислителни алгоритми, в 
комбинация с параметри, определени от статистически данни от измервания 
за над 20 годишен период. Тази информация е достатъчна за изследване на 
топлообмена в плоски прозрачни слоеве, но и за криволинейни конструкции.  

 

За оценка на огряването на криволинейни фасадни елементи е 
необходимо интензитетът на слънчевото греене да бъде изчислен 
посредством утвърдени алгоритми [например съгласно ASHRAE]. Те са 

 

Фиг. 2.1. Изменение на средния за месец юли интензитет на слънчево греене на 
южна фасада в гр. София 
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изложени по-долу и са използвани при моделиране на топлообмена в огънати 
двойни остъкления. 

Енергията, излъчена от слънцето, достига земята под формата на 
електромагнитни вълни в топлинния спектър, с дължина на вълната между 
0.1 μm и 100 μm. 99 % от слънчевата енергия е във вълновия диапазон между 
0.29 μm и 4.96 μm [ASHRAE, 2009]. Приблизително 52 % от нея са в 
инфрачервения спектър, 45% - във видимия и 3 % в ултравиолетовия [ASTM 
G173-03, 2012]. 

 

Слънчевото излъчване, което попада на земната повърхност, се променя в 
зависимост от геометричното разположение на земята спрямо слънцето. 
Влияние оказват и атмосферното разсейване от молекулите на въздуха, 
водните пари и праха, поглъщането от водата и въглеродните оксиди, и 
отражението на околната среда.  

 

 
Фигура 2.2 Спектрална интензивност на излъчване [ASTM, 2003] 

 
Фиг. 2.3 
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Тъй като земната орбита е елипса, интензитетът на слънчевия поток, 
достигащ земната атмосфера Io варира в рамките на годината от 1412 Wm-2 в 
началото на януари, когато земята е най-близо до слънцето, до 1322 Wm-2 в 
началото на юли, когато разстоянието между тях е най-голямо. Изменението 
му в рамките на годината при перпендикулярна на слънчевите лъчи 
повърхност може да се апроксимира чрез уравнението: 















 −

+=
365

336003301 ncos.II o
sco , Wm-2     (2.2) 

където n поредният ден от годината 
(напр. n=33 за 2 февруари), а 
аргументът на косинуса е в 
градуси. Isc е така наречената 
слънчева константа и 
представлява интензитетът на 
слънчевия поток върху 
перпендикулярна на него 
повърхност на външната граница 
на атмосферата при средногодишно 
разстояние между земята и 
слънцето.  С достатъчна за практиката точност може да се приеме Isc=1367 
Wm-2. 

При движението на Земята около 
оста си и спрямо слънцето, 
направлението на слънчевите лъчи и 
плътността на слънчевия поток 
върху огряваната повърхност се 
променят. За изчислението им при 
ясно небе е необходимо да се 
фиксира моментът в годината, 
географското местоположение и 
ориентацията на повърхността.  

Денят в годината може да се 
зададе посредством деклинацията δ, 
представляваща ъгъла между 
равнината на земния екватор и 
посоката на слънчевите лъчи. Деклинацията  се изменя от +23°27' (лятно 
слънцестоене) до -23°27' (зимно слънцестоене) и при равноденствие се 
нулира (фиг. 2.3 и 2.4): 

 
Фиг. 2.4 

 
Фиг. 2.5 
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( )





 += 284

365
3604523 nsin,δ , °      (2.3) 

Моментът от денонощието се задава посредством часовият ъгъл ω, 
представляващ двустенния ъгъл между равнината на меридиана за 
разглежданата земна локация в определен час от денонощието и меридиана, 
където се намира слънцето: 

( )1215 −= ASTω , °       (2.4)      
Часовият ъгъл има отрицателни стойности през сутрешните часове, 
положителни стойности през следобедните и се нулира, когато слънцето е в 
най-високата си точка.  
В горната формула AST е истинското слънчево време (apparent solar time). То 
се получава като стандартното часово време LST (local standard time), 
отчетено по часовия меридиан за дадената часова зона, се коригира с 
ъгловата разлика между локалния меридиан LON (географската дължина) и 
стандартния меридиан LSM (local standard meridian) на часовата зона, и 
поправка за нестационарната ъглова скорост на въртене на земята ЕТ 
(Equation of time, min): 

( )
1560

LSMLONETLSTAST −
++= , h             (2.5) 

( )   sin(2B)4.089 - ) cos(2B 1.4615-)  sin(B3.2077 - Bcos 0.1868 + 0752.2918(0.0ЕТ =   (2.6) 
където:  

( )1
365
360

−= nB , min        (2.7) 

LSM се определя чрез часовата зона TZ (time zone), отчетена в часове 
спрямо гринуичкия меридиан: 

TZLSM o15= , h        (2.8) 
Освен деклинацията и часовият ъгъл за определяне на геометричните 

параметри на слънчевите лъчи е необходима и географската ширина на 
разглежданото място L. 

Положението на слънцето спрямо произволно ориентирана повърхност се 
определя от височинния ъгъл на слънцето h, слънчевия азимут φ, азимута на 
повърхността ψ (ъгъл между нормалата на повърхността и южната посока) и 
ъгъл β между наклонената повърхност и хоризонталната равнина (фиг. 2.6). 

Височинният ъгъл е ъгълът между слънчевите лъчи и хоризонталната 
равнина. Варира между 0°, когато слънцето е на хоризонта и 90°, когато 
слънчевите лъчи са перпендикулярни на хоризонталната равнина. През нощта 
има отрицателни стойности. 
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Слънчевият азимут φ е ъгълът между южната посока и проекцията на 

слънчевите лъчи върху хоризонталната равнина. Стойностите му са 
положителни през следобедните часове и отрицателни през сутрешните.  
Уравнение (2.9) дава връзката между L, ω, h и δ: 

δωδ   sinL  sin+  cos  cos L cos = h sin                                                 (2.9) 
Слънчевият азимут φ се определя по една от долните зависимости: 

h cos
cos   sin  =  sin δωϕ                          (2.10) 

h cos
LcossinLsincos   cos  =  cos δδωϕ −                 (2.11) 

Дебелината на въздушния слой, през която преминават слънчевите лъчи, 
зависи от позицията на слънцето (фиг. 
2.7). Тя е минимална, когато слънчевите 
лъчи са перпендикулярни на земната 
повърхност. Отношението m между 
въздушната маса по пътя на слънчевите 
лъчи при актуалната му позиция на 
небосвода и въздушната маса, когато 
слънчевите лъчи са перпендикулярни на 
небосвода (air mass - AM), зависи от височинния ъгъл: 

 
Фиг. 2.6 

 

 
Фиг. 2.7 
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1.6364-h) + 079950.50572(6. + h sin

1= m       (2.12) 

Интензитетът на слънчевото греене при ясно небе се определя от две 
компоненти: директна (beam) слънчева радиация Ib върху повърхност, 
перпендикулярна на слънчевите лъчи и дифузна слънчева радиация върху 
хоризонтална повърхност Idif,n: 

( )ab
bob m-exp II τ= ,  Wm-2       (2.13) 

( )ad
dondif, m-exp II τ= , Wm-2       (2.14) 

където τb и τd са псевдо-оптичните дебелини на атмосферата за директния и 
дифузния поток. Те варират в рамките на годината и имат различни 
стойности за различните географски локации [ASHRAE, 2009]. Връзката 
между тях и степенните показатели в (2.13) и (2.14) се дава от емпиричните 
зависимости: 

   0.204 -  0.151 -  0.043 - 1.219 = ab dbdb ττττ      (2.15) 
   0.357 -  0.007 -  0.852 - 0.202 = ad dbdb ττττ      (2.16) 

С достатъчна точност Ib и Idif,n могат да се определят съгласно [Спасов и 
колектив, 1988] по: 





 −=

sinh
BexpCAII scb , Wm-2       (2.17) 

( )dscn,dif hTsinCII = , Wm-2       (2.18) 

където A и B са коефициенти на смущение, отразяващи влиянието на 
замърсяването на атмосферата върху преминаването на слънчевите лъчи. При 
средна замърсеност A=0.88 и B=0.26. С е корекционен коефициент за 
разстоянието Земя – Слънце, което се променя в рамките на годината: 

ncos.C 03401+=         (2.19) 

Td  е коефициент на преминаване на разсеяното излъчване: 





 −−=

sinh
BexpA..Td 293902710        (2.20) 

При произволно ориентирана повърхнина (фиг. 2.6) ъгълът на падане на 
слънчевите лъчи θ (ъгъл между нормалата на повърхността и слънчевите 
лъчи – incidence angle) се определя от зависимостта: 

ββγθ cossinhsincoscoshcos +=       (2.21) 

където γ е разликата между азимутите на слънцето φ и на повърхността ψ 

ψϕγ −=           (2.22) 
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Тогава плътността на топлинния поток на директната слънчева радиация 
върху наклонената повърхност е: 

( )ββγθ cossinhsincoscoshIcosII bbdir +==      (2.23) 
Плътността на дифузната слънчева радиация върху произволно 

ориентирана повърхнина включва разсеяната и излъчена от атмосферата и 
отразената от почвата: 

( ) ( )
2

1 βρβββ cosIsinIcossinYII gn,difbn,difdif

−
+++=    за  β ≤ 90˚   (2.24) 

βsinYII n,difdif =    за  β ≥ 90˚       (2.25) 
където ρd  e отражателната способност на почвата (ρd ≈ 0.2), а съотношението 
Y между дифузните слънчеви потоци при вертикална и хоризонтална 
повърхност се определя от:  

( )θθ 2cos 0.313 + 0.437cos + 0.55  0.45, max = Y      (2.26) 
При нестационарни условия слънчевият азимут φ и височинният ъгъл на 

слънцето h се изменят само с времето при плоските фасади и зависят от 
координатите и времето при огънатите. При криволинейни повърхности 
ъглите ψ и β са различни в различните точки от повърхността и могат да се 
изразят като функция на координатите. Чрез тях плътностите на директната и 
дифузната слънчева радиация от уравнения (2.23 – 2.25) могат да бъдат 
изразени като функция на координатите и времето.  

2.2. Разпределение на слънчевата енергия в плоски и огънати 
единични остъкления 

Освен експериментално, оптичните характеристики на стъклата могат да 
бъдат определени и по изчислителен път. 

На фиг. 2.8 е представено падането и пречупването на слънчевите лъчи 
при преминаването им през стъклен лист. Съотношението между 
показателите на пречупване на светлината във въздуха n1 и в стъклото n е:  

1

21

θ
θ

sin
sin

n
n

=                      (2.27) 

където θ1  и θ1 са ъглите на падане и на пречупване на светлината. 
При прозрачно строително стъкло n = 1.52. За въздух коефициентът на 

пречупване е n1=1.   
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На фиг. 2.9 е представен пътят на слънчевите лъчи при преминаването им 
през стъклен лист (така наречения Ray trasing). При известни ъгли на падане 
и пречупване отражателната способност на единично стъкло може да бъде 
определена от уравнението на Френел [Rubin, 1982]:  

( )
( )

( )
( )






+
−

+
+
−

=
12

2
12

2

12
2

12
2

2
1

θθ
θθ

θθ
θθ

tg
tg

sin
sinr                (2.28) 

Поглъщателната способност на единичното стъкло при еднократно 
пресичане на прозрачния слой с дебелина l от светлинния лъч се определя от 
закона на Бугер като функция на θ1: 

1
22

1 θsinn/nklea −−−=        (2.29) 

където k=коефициент на поглъщане на слънчевата светлина в стъклото.  

 

Фиг. 2.8 
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Сумарната отражателна R, поглъщателна A и пропускателна T способност 
на стъклото се изчисляват като суми от геометрични прогресии (фиг. 2.9): 

( ) ( )
( )2121

2121
ar
arrrR

−−

−−+= ; ( ) ( )( )
( )2121

111
ar

arraA
−−

−+−= ;  ( ) ( )
( )2121

121
ar

arT
−−

−−= ;     (2.30) 

При стъкла с покритие коефициентите и ъгли на пречупване в слоя с 
покритие са различни (фигура 2.10) Това трябва да се вземе предвид при 
определяне редовете на геометричната прогресия, чиято сума дава оптичните 
свойства на стъклото.  

При плоски огрявани повърхности ъглите на падане на слънчевите лъчи 
θ1, на пречупване на светлината в стъклото  θ2  и съответно R, A и T зависят от 
времето. При криволинейни повърхности освен от времето, зависят и от 
радиуса на кривината, и съответно от координатите. Тези връзки могат да 
бъдат изведени чрез уравненията на Френел, Бугер и допълнителни 
геометрични зависимости. В глава 6 на настоящия труд те са изведени за 
вертикален цилиндрично огънат стъклен панел. 

 

 

 

Фиг. 2.9. Ray trasing на слънчевата енергия в стъкло без покритие 
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2.3. Разпределение на слънчевата енергия в многослойни плоски 
прозрачни структури 

При многослойни прозрачни конструкции за оценка на погълнатата, 
преминалата и отразена слънчева енергия е необходимо да се проследи пътя 
на слънчевите лъчи в системата, като се вземат предвид различните 
отражателни и поглъщателни способности на стъклата с покритие откъм 
покритата и непокритата страна (front  & back). 

За 1 стъклен слой на фиг. 2.11а: 

( ) ( )1 1 1 1f fA R Tλ λ+ + =    и    ( ) ( )1 1 1 1b bA R Tλ λ+ + =                       (2.31) 

При известни спектрални отражателни и пропускателни способности се 
определят поглъщателните.  

Пълната погълната, отразена и преминала слънчева енергия по пътя на 
слънчевите лъчи в системата (solar ray tracing) представляват суми на 
безкрайно намаляващи членове на геометрична прогресия (фиг. 2.11 б). Тези 
редове и суми са развити и отразени в стандартите и наредбите за плоски 
многослойни структури  [DIN EN 410].  

Например при двойно остъкление сумарните поглъщателни способности 
на външното и вътрешното стъкло fÂ1  и fÂ2 , и пропускателната способност 
на двата слоя 12T се определят съгласно: 

 

Фигура 2.10. Отражение и пречупване на светлината при стъкло с антирефлексно 
покритие 
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fb

bf
ff

R.R
A.R.TRÂ

21

121
11 1−
+= ;    

fb

f
f

R.R
A.TÂ

21

21
2 1−
=       (2.32) 

fb R.R
T.TT

21

21
12 1−
=                                         (2.33) 

Отражателните способности на системата от двете й страни са: 

fb

f
ff

R.R
R.T

RR
21

2
2

1
112 1−
+= ; 

fb

b
bb

R.R
R.TRR

21

1
2

1
212 1−
+=       (2.34)  

 

Спектралните оптични свойства на прозрачните слоеве А, Т и R са 
функции на дължината на вълната. Това налага интегралните характеристики 
на конструкцията да се определят като средноинтегрални на базата на 

)(Â i
f λ∆1 , )(Â i

f λ∆2 и )(T iλ∆12 , определени по уравнения (2.32 - 2.33) за 
стандартизирани интервали на дължината на вълната iλ∆ посредством 
дяловете на слънчевата радиация ( )λS за тези интервали. 

Таблица 2.1.  Дялове на интензитетът на слънчевата радиация при AM=1.5 

λ нм 
λ nm 

S(λ)Δλ 
λ нм 
λ nm 

S(λ)Δλ 

300 0 680 0.012 838 
305 0.000 057 690 0.011 788 
310 0.000 236 700 0.012 453 
315 0.000 554 710 0.012 798 
320 0.000 916 720 0.010 589 

 
Фиг. 2.11. Отражение, поглъщане и преминаване на слънчевите лъчи през 

прозрачни слоеве 
а) Единично стъкло с покритие на повърхност 1;       b) Двойно остъкление 
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325 0.001 309 730 0.011 233 
330 0.001 914 740 0.012 175 
335 0.002 018 750 0.012 181 
340 0.002 189 760 0.009 515 
345 0.002 260 770 0.010 479 
350 0.002 445 780 0.011 381 
355 0.002 555 790 0.011 262 
360 0.002 683 800 0.028 718 
365 0.003 020 850 0.048 240 
370 0.003 359 900 0.040 297 
375 0.003 509 950 0.021 384 
380 0.003 600 1000 0.036 097 
385 0.003 529 1050 0.034 110 
390 0.003 551 1100 0.018 861 
395 0.004 294 1150 0.013 228 
400 0.007 812 1200 0.022 551 
410 0.011 638 1250 0.023 376 
420 0.011 877 1300 0.017 756 
430 0.011 347 1350 0.003 743 
440 0.013 246 1400 0.000 741 
450 0.015 343 1450 0.003 792 
460 0.016 166 1500 0.009 693 
470 0.016 178 1550 0.013 693 
480 0.016 402 1600 0.012 203 
490 0.015 794 1650 0.010 615 
500 0.015 801 1700 0.007 256 
510 0.015 973 1750 0.007 183 
520 0.015 357 1800 0.002 157 
530 0.015 867 1850 0.000 398 
540 0.015 827 1900 0.000 082 
550 0.015 844 1950 0.001 087 
560 0.015 590 2000 0.003 024 
570 0.015 256 2050 0.003 988 
580 0.014 745 2100 0.004 229 
590 0.014 330 2150 0.004 142 
600 0.014 663 2200 0.003 690 
610 0.015 030 2250 0.003 592 
620 0.014 859 2300 0.003 436 
630 0.014 622 2350 0.003 163 
640 0.014 526 2400 0.002 233 
650 0.014 445 2450 0.001 202 
660 0.014 313 2500 0.000 475 
670 0.014 023   
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За един прозрачен слой средноинтегралните оптични свойства на базата 

на спектралните стойности А(λ), Т((λ) и R(λ) се определят по: 
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За двуслойна прозрачна конструкция средноинтегралните оптични 
свойства са: 
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За трислойна прозрачна структура: 
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Методът за изчисляване на интегралните поглъщателни и пропускателна 
способност при многослойните прозрачни структури може да бъде използван 
за различни комбинации от прозрачни елементи с и без покрития, ако са 
известни спектралните им оптични свойства в слънчевия спектър. 
Производителите на строително стъкло и стъклопакети определят и дават в 
каталозите на продуктите средноинтегралните оптични показатели (Таблица 
2.2). На фиг. 2.12 са представени спектралните оптични характеристики на 
стъклопакета във втората колона на таблицата (с покритие SGG COOL LITE 
ST 150 на позиция 2).  

Таблица 2.2. Енергийни характеристики и оптични показатели на двойни 
стъклопакети, произведени от Saint Gobain (6 mm SGG Cool Lite на поз. №2 /16 mm 

газ/ 4 mm SGG Planilux с нискоемисионно покритие на поз. №3) 
Покрития SGG COOL 
LITE ST 

ST 
167 

ST 
150 

ST 
135 

ST 
120 

ST 
108 

ST 
108* 

STB 
136 

STB 
120 

Характеристики в светлинния спектър (EN 410) 
T (LT) % 59 45 33 18 7 7 32 19 

 % 20 19 23 32 44 44 17 22 

 
% 20 18 19 26 35 39 18 27 

T (UV) % 22 17 13 9 2 3 13 7 
Интегрални енергийни характеристики (EN 410) 

T12 % 40 30 22 12 5 6 21 13 
 % 25 20 20 27 38 38 17 20 

fÂ1  % 28 45 55 59 56 56 58 65 
fÂ2  % 7 5 4 2 1 1 4 2 

g - 0.47 0.37 0.27 0.17 0.08 0.1 0.27 0.18 
Коефициент на топлопреминаване 

Въздух Wm-2K-1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.7 1.4 1.4 
90% Аргон Wm-2K-1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1 
*6 mm SGG Cool Lite на пов. №2 /16 mm газ/ 4 mm SGG Planilux без 
нискоемисионно покритие 

fR12

fR12

bR12
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Върху температурното поле 
в стъклопакетите и 
прозоречните системи влияние 
оказва погълнатият от 
отделните стъклени слоеве 
слънчев поток Si, който 
впоследствие се обменя чрез 
излъчване в инфрачервения 
спектър поради ниските 
температури на 
топлообменящите 
повърхности: 

sii I.AS


=          (2.42) 

Така определените погълнати части от слънчевия топлинен поток могат 
да бъдат моделирани посредством обемния източник на топлина в 
уравнението на топлопроводността. Подходът за това е описан по-долу. 

За прецизни изчисления е необходимо да се направи корекция на 
спектралните оптични свойства на стъклото при ъгъл θ между слънчевия лъч 
и нормалата към повърхността над 60° на базата на А, Т и R, определени за 
перпендикулярно на повърхността слънчево лъчение. При плоски 
повърхности този ъгъл варира в рамките на деня, т.е. оптичните свойства на 
прозрачния слой са функция на времето.  

0
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0.2
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0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

λ , μm

Оптични характеристики на стъклопакет с нискоемисионни покрития на 
двете стъкла

T Rf Rb
 

Фиг. 2.12.  
 

 

Фигура 2.13 
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3. Нормативно определяне на енергийните характеристики, 
топлопреминаването и топлинните печалби от слънчево 
греене 

3.1. Енергийни характеристики на прозрачните сградни елементи. 
Основните енергийни характеристики, които се взимат под внимание при 

определяне на топлопритоците и топлинните загуби през прозорците и 
фасадите са: 

- коефициент на топлопреминаване Uw,  Wm-²K-1; 
- коефициент на сумарна пропускливост на слънчевата енергия или 

коефициент на енергопреминаване g, -. 

3.1.1. Коефициент на топлопреминаване  
Общият коефициент на топлопреминаване Uw дава количеството 

топлина,  преминаващо за единица време през един квадратен метър от 
конструкцията на прозоречната система от горещата към студената среда при 
температурна разлика 1 К. Колкото е по-ниска стойността на Uw, толкова по-
висока е изолационна способност на елементите.  

В съответствие със стандарта ISO 15099:2003, коефициентът на 
топлопреминаване на прозорец може да бъде изчислен по формулата: 

g g f f g g
w

g f

A U A U l
U

A A
ψ+ +

=
+

∑ ∑ ∑
∑ ∑

         (3.1)  

където Uf  са коефициентите на топлопреминаване на рамките, Wm-²K-1; Ug –
коефициенти на топлопреминаване на прозрачните части, Wm-²K-1; Ψg – 
линейни коефициенти на топлопреминаване, отразяващи влиянието на 
топлинното взаимодействие между стъклата и рамката Wm-1K-1; Аf –  площи 
на частите на рамката, m²; Ag – площи на прозрачните елементи, m2; lg –  
периметър на прозрачните елементи, m. 
Всички означения във формулите в тази част съответстват на означенията в 
стандарта. Съпротивлението на топлопреминаване (термичното 
съпротивление) на конструкцията, е реципрочно на коефициента на 
топлопреминаване Rt, m2KW-1: 

w
w U

R 1
=                       (3.2) 

Коефициентът на топлопреминаване на прозрачната част се определя от 
съпротивлението й на топлопреминаване Rt със или без отчитане на 
слънчевото греене: 
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t
g R

U 1
=                      (3.3)     

∑+∑=
=

+

=

n

i
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i
it RRR

1

1

1
                       (3.4) 

 

 

В (3.4)  Rgi и Ri са съпротивленията на топлопреминаване съответно на 
стъклените газовите слоеве в конструкцията: 

gi

gi
gi К

R
δ

=             (3.5) 

i

neni
i q

TTR


−
=            (3.6) 

където qi е плътността на топлинния поток, предавана през съответния газов 
слой, Wm-2, а Tni и Тne са температурите от двете му страни. 

При този изчислителен метод външното въздушно пространство се счита 
за първия  газов слой, а вътрешното – за последния. Температурите на 
границите им са среднопретеглени предвид радиационния и конвективния 
топлообмен в тези слоеве:  

rc

tmroutc
n hh

ThThT
+
−

=             (3.7) 

където hc и hr са коефициентите на топлопредаване чрез излъчване и 
конвекция, Wm-2K-1. 

 

Фиг. 3.1. Многослойна прозрачна система 
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Температурите в многослойната конструкция и топлинните потоци се 
определят на базата на енергиен баланс за отделните стъклени слоеве (фиг. 
3.1): 

[ ] 1−−+−= i,bi,fi,bi,fi,ci JJTThq             (3.8) 

1++= iii qSq               (3.9) 

11 −+ ++= i,bi,fi,fii,fi,fi,f JJTJ ρτσε       (3.10) 

11 +− ++= i,fi,bi,bii,bi,bi,b JJTJ ρτσε                  (3.11) 
където Jf,i и Jb,i  са плътностите на топлинните потоци, предавани чрез 
излъчване от предната (front) и задната страна (back) на стъклените слоеве; σ 
=5,67х10-8 Wm-2K-4 - константата на Стефан - Болцман. В (3.10) и (3.11) ρ и τ 
са отражателните и пропускателните способности на стъклата (означени са 
така, за да не се дублират с температурите и съпротивленията на 
топлопреминаване).  

Съгласно закона на Кирхоф може да се приеме, че степента на чернота и 
поглъщателната способност на стъклата в ИЧ спектър са равни: 

i,fii,f ετρ −−=1     i,bii,b ετρ −−=1                    (3.12) 
При спазване на логиката на означаване, температурите на околната среда 

и в помещението съответно могат да бъдат означени: 
Тb,o=Tout 
Тf,n+1=Tin 

Топлинните потоци, обменяни в инфрачервения спектър през тези слоеве 
са:  

4
out,rmo,f TJ σ=                    (3.13) 
4

1 inn,b TJ σ=+                                (3.14) 

където Tmr е среднопретеглената температура на околната среда за 
изчисляване на топлообмена чрез излъчване предвид температурата на 
околната среда Tout, ъгловите коефициенти между повърхността и почвата 
Fgroung, повърхността и небосвода Fsky: 

        (3.15) 

skyground FF −=1                     (3.16) 

2
1 βcosFsky

+
=                          (3.17) 

Плътността на топлинния поток, излъчван от небосвода Jsky се определя 
посредством степента на чернота и температурата на небосвода εsky и Tsky: 

4
skyskysky TJ σε=                   (3.18) 
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Температура на небосвода, Tsky [К] e равна на температурата на околната 
среда в облачно време или се изчислява по формулата на  Swinbank за 
безоблачно небе: 

5105520 ,
outsky T.T =                  (3.19) 

При свободно движение коефициентите на топлопредаване чрез 
конвекция в пространството между прозрачните слоеве в (3.8) се определят 
по:  











=

gas

gas
c

K
Nuh

δ
                 (3.20) 

Критерият на Нуселт се определя в зависимост от наклона на 
остъклението β, критерия на Рейли Ra и съотношението Аg: 

gas

p

KТ.
Tgc

Ra
µ
δρ ∆

=
32

                 (3.21) 

δ
HAg =                   (3.22) 

където H e разстоянието между горната и долната част на газовия слой. 
При вертикални остъкления: 

[ ]maxNu.NuNu 21=         (3.23) 
където: 








<+

<<
<<

=
− 4.

44.

64/

10 Ra  приRaх.
5x10Ra   10 приRa.

10 Ra   5x10приRa.
Nu

2984755210

41340

31

1

10759667811
0281540

06738380
    (3.23) 

2720

2 2420
,

gA
Ra..Nu












=        (3.23) 

За различни наклони и съотношения критериалните зависимости за Nu са 
дадени в ISO 15099. Техниките за изчисление на коефициента на 
топлопредаване чрез конвекция при принудено движение на въздуха в 
пространството между стъклата при вентилируеми фасади също са налични в 
този стандарт. 

Коефициентите на топлопредаване чрез конвекция за първия и последния 
въздушен слой съответно са равни съответно на коефициентите на 
топлопредаване между външните (external) и вътрешните (internal) 
повърхности: 

hc,1=hse, Wm-2K-1 
hc,n+1=his,  Wm-2K-1 
При свободно движение тези коефициенти се определят от критерия на 

Нуселт по: 
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=

H
KNuh air

c                    (3.24) 

Критерият на Нуселт в (3.24) зависи от наклона на конструкцията спрямо 
хоризонталната повърхност и от движението на топлоносителя.  

При принудено движение hc могат да бъдат определени от: 
u.h se,c 44 +=                        (3.25) 

Коефициентите на топлопредаване чрез излъчване между външната и 
вътрешната повърхност и съответните среди могат да бъдат определени от: 

( )
rmse

rmsese
se,r TT

TTh
−
−

=
44σε                            (3.26) 

( )
insi

insisi
si,r TT

TTh
−
−

=
44σε                 (3.27) 

където εse и εsi са степените на чернота на външната и вътрешната 
повърхност. 

Стандарт ISO 15099 съдържа изчислителни техники за моделиране на 
топлообмена в рамките на прозоречните системи. Предвид усложняването на 
конструкциите се препоръчва определяне на коефициентите на 
топлопреминаване чрез числено моделиране на топлообмена по метод на 
крайните елементи.  

Коефициентът на топлопреминаване на прозоречните системи се 
определя експериментално чрез метода на горещата кутия, съгласно стандарт 
БДС EN ISO 12567-1:2010. За целта топлинният поток, предаван от горещата 
към студената камера от двете страни на тествания образец, се разделя на 
площта му и на температурната разлика между температурите на средите 
(фиг. 3.2). 
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3.1.2. Коефициент на енергопреминаване  
Коефициентът на енергопреминаване или сумарна пропускливост на 

слънчевата енергия представлява съотношение между пълното количество 
преминала слънчева енергия през прозрачния елемент и падналата слънчева 
енергия. Този показател в USA се означава като solar heat gain coefficient 
(SHGC), а в Европа - g-value (window solar factors, solar factors or total energy 
transmittance (TET)):  

g-value = total solar heat gain / incident solar radiation. 
Съгласно ISO 15099 коефициентът на енергопреминаване се определя от: 

fg

ffgg

AA
AgAg

g
+
∑+∑

=                     (3.28) 

където ggl и gf са коефициентите на енергопреминаване на прозрачните и 
непрозрачните части на прозоречната система.  

Коефициентът ggl включва частта на пропуснатата през прозрачната част 
слънчева енергия Тgl и частите, които са погълнати и отдадени към 
помещението чрез излъчване в дълговълновия спектър и чрез конвекция: 

∑+=
=

n

i
s

ii
glgl I

SNТg
1

                    (3.29) 

Ni са частите от Si, които достигат до вътрешното пространство: 

 
Фиг. 3.2. Схема на стандартна тестова камера 
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       (3.30) 

Пропускателната способност Tgl на прозрачната част на прозоречната 
система се определя съгласно описаните в глава 2 методи [EN 410:2013]. 

3.2. Топлинни печалби от слънчево греене при прозрачни сградни 
ограждения 

Методите за съставяне на енергиен баланс и изчисляване на годишен 
разход на енергия в сградите са утвърдени в БДС EN ISO 13790:2008. В 
стандарта са дефинирани:  

- месечен квазистационарен метод, включващ в допълнение и сезонен 
метод;  

- опростен часови динамичен метод;  
- процедури свързани с осигуряването на съвместимост и кохерентност 

при приложението на различните типове детайлни динамични методи извън 
обхвата на стандарта.  

В съответствие с Директива 2010/31/ЕС (2010) всички страни членки на 
ЕС са приели национални методологии за изчисляване на годишен разход на 
енергия в сградите, като в основата на тези методологии е заложен 
квазистационарният месечен метод от ISO 13790.  

Той съответства на БДС EN 15217:2007 и е даден в НАРЕДБА № 7 за 
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 
Всички означения в тази част съответстват на НАРЕДБА № 7 

Съгласно квазистационарния месечен метод, общите топлинни печалби от 
слънчево греене през прозрачните ограждения за всяка топлинна зона от 
сградите се изчисляват по уравнението: 

 ( ) month/kWh,tbtQ
l

l,u,soll,tr
k

k,solsol 




∑ Φ−+





∑Φ= 1

1000
1

1000
1    (3.31) 

където ltrb , e редуциращият фактор за съседна неотоплявана/неохлаждана зона 

с топлинен поток от слънчево облъчване през елемента l, определен в БДС 
EN 13789; ksol ,Φ  - средната по време стойност на топлинния поток от 

слънчево облъчване през елемента k, W; lusol ,,Φ - средната по време стойност 

на топлинния поток от слънчево облъчване на елемента l в съседната 
неотоплявана/неохлаждана зона, W; t - продължителността на месеца в 
часове. 
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В случаите, когато неотопляваната/неохлажданата зона е съседна на 
няколко други, топлинният поток  Φsol,u,l  се разделя между тях 
пропорционално на отопляваните/охлажданите площи на тези зони. 

Топлинният поток Фsol,k  от слънчево греене през сградния елемент k се 
изчислява по уравнението: 

Фsol,k = Fsh,ob,k. Asol,k. Isol,k - Fr,k Φr,k ,   W                    (3.32) 
където:  Fsh,ob,k  e факторът на засенчване на приемащата слънчева енергия 
повърхност от външни причини; Asol,k - ефективната площ на приемащата 
слънчева енергия повърхност, m2; Isol,k - средноденонощният интензитет на 
слънчевото греене върху приемащата повърхност, Wm-2; Fr,k - ъгловият 
коефициент между елемента k и небосвода (Fr =1 за незасенчена 
хоризонтална повърхност, Fr =0,5 за незасенчена вертикална повърхност); 
Φr,k  - топлинният поток в резултат на излъчването от елемента k към 
небосвода, W. 

Ефективната площ на прозрачните ограждащи елементи Аsol се определя 
по формулата: 

Asol = Fsh,gl .ggl (1 – FF) Aw,p ,    m2                (3.33) 
където: Fsh,gl е фактор на засенчването (от подвижни засенчващи устройства); 
FF- факторът на рамката на елемента k (частта, която заема рамката); Aw,p  - 
пълната площ на елемента k, m2. 

Стойността на ggl се определя при отчитане на неперпендикулярността на 
слънчевия поток върху повърхността: 

ggl = Fw.ggl,n                 (3.34) 
където: Fw е коригиращият фактор за неперпендикулярност на лъчението  
(приема се Fw = 0.90); ggl,n  - действителният коефициент на сумарна 
пропускливост на слънчева енергия 
при перпендикулярно лъчение; стойности на този коефициент са дадени в 
таблично в Наредба 7 и се дават от фирмите – производители на прозрачни 
структури. 

Топлинният поток от излъчване към небосвода Φr се определя по 
формулата: 

Φr=Rse Uc Ac hr Δθer , W               (3.35) 
където: Rse е външното термичното съпротивление на повърхността, m2KW-1; 
Uc - коефициентът на топлопреминаване на елемента, Wm-2K-1; Ac- площта на 
елемента k, m2; hr -  коефициент  на  топлопредаване чрез излъчване от 
повърхността към небосвода, Wm-2K-1; Δθer  - средната разлика между 
температурата на външния въздух и температурата на небосвода, К (приема 
се 11 К). 
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Коефициентът hr се изчислява по формулата:  
( )32734 += ssrh θεσ , Wm-2K-1             (3.36) 

където: ε e степента на чернота на повърхността; θss -  средноаритметичната 
стойност на  температурата на повърхността и температурата на небосвода, 
оС, когато няма други данни, се приема 10 оС. 

От информацията, представена в глава 3 е видно, че в световен мащаб са 
налице стандартизирани методи за определяне на енергийните 
характеристики на прозрачните сградни ограждения по изчислителен и 
експериментален път и за оценка на топлинните загуби и печалби. Те са 
отворени за допълване и усъвършенстване чрез моделиране на топлообмена 
чрез решаване на частни диференциални уравнения по диференчни схеми. 

4. Вътрешни механични натоварвания при стъклопакетите.  
В процеса на експлоатация остъкленията са подложени на различни 

механични натоварвания (от вятър, удар, звук, топлинно натоварване). В тази 
глава са разгледани специфични механични процеси, които са характерни за 
стъклопакетите, зависят от условията на топлообмен и са актуална тематика 
на множество научни изследвания [Wüest, 2016; Respondek, 2020].  

При херметизиране на стъклопакетите налягането на газа в конструкцията 
е равно на атмосферното налягане по време на процеса. При монтаж на 
съдържащата стъклопакета система на надморска височина, различна от 
височината на производството му се получават разлики между вътрешното и 
външното налягане. Такива разлики се получават и при изменение на 
температурата на газа спрямо температурата при херметизиране и при 
вариации на местното атмосферно налягане (фиг. 4.1). 

Това води до така наречените вътрешни натоварвания, дължащи се на 
разлика между налягането на херметизирания газ и налягането на околната 
среда (isochoric pressure): 

HmetTis pppp ∆+∆+∆=∆       (4.1) 
където ΔpT, ΔpH и Δpmet са съответно промени на налягането на 
херметизирания газ при постоянен обем при изменение на температурата, 
надморската височина и промяната на метеорологичното налягане спрямо 
налягането при процеса на херметизация на стъклопакета. Разликите ΔpT, 
Δpmet се наричат климатични натоварвания [Feldmann, 2014]. 
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Членовете, свързани с изменение на температурата и надморската 
височина могат да се получат по закона на Гей-Люсак:  

 
P

PT T
Tpp ∆

=∆          (4.2) 

и закона на Халей за барометричното налягане: 

 







∆−=∆ H

p
gpp

P

P
PH

ρexp        (4.3) 

Или 

met
pHCTC

is
p ∆+∆+∆=∆ .

2
.

1
                (4.4)  

където ∆T и ∆H са съответно изменения на температурата [К] и надморската 
височина [m], спрямо H и T при процеса на херметизиране; C1=0,34 kPa/K  и 
C2=0,012 kPa/m.  

В умерения климатичен пояс при сравнително високите температури и 
плътности на слънчевия топлинен поток през лятото и ниските температури 
през зимата ∆pis може съответно да има положителни или отрицателни 
стойности, съответстващи на надналягане или вакуум в херметизираното 
газово пространство. Вътрешното натоварване в газовото пространство на 
стъклопакетите е различно от резултантното налягане на газа след огъването 
на стъклата. Действителното работно състояние на системата е между два 
гранични случая [Neugebauer, 2010]: 

 
Фигура 4.1. Деформация на стъклените панели в стъклопакети при разлика между 

налягането на херметизирания газ pg и локалното атмосферно налягане pa 
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1) стъклените слоеве са идеално корави и началният обем Vin на газа не се 
променя. Тогава вътрешното надналягане/подналягане е sip∆ ;  

2) стъклените слоеве са идеално еластични: вътрешното абсолютно 
налягане ще бъде равно на външното и 0=∆ isp .  

Възможните изменения на налягането и обема на херметизирания газ при 
една и съща температура, зависеща от условията на топлообмен, са свързани 
както при изотермичен процес: 

 constVp =.               (4.5) 
В първия случай при начален обем на газа Vin = const, налягането на газа е 

максимално (т. нар. “isohoric limit”): 
constV).pp( inisin =∆+                    (4.6) 

Във втория случай при 0=∆ isp  обемът на газа е максимален  (т. нар. 
“izobaric limit”): 

( ) constVV.p isinin =∆+         (4.7) 
На практика стъклото има фиксиран модул на еластичност и се огъва до 

определена степен, при което вътрешното налягане става равно на налягането 
в точка А на долната фигура. Манометричното налягане на газа намалява с 

p∆  спрямо максималното възможно и обемът се намалява с V∆ спрямо iV∆ . 
Долното уравнение дава връзката между термодинамичните параметри на 
газа в работната точка А: 

( ) ( ) ( )VVV.pppVV.pV).pp( isinisinisinininisin ∆−∆+∆−∆+=∆+=∆+  (4.8) 
Зависимостта има хиперболичен характер, но в тесни граници на 

изменение с достатъчна за практиката точност може да се разгледа като 
линейна [Feldmeier, 2003] 
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Деформациите и напрегнатото състояние на стъклата се определят 

итеративно при известно начално вътрешно натоварване sip∆ [Feldmann, 2014; 
Velchev, 2006]. Когато СП са подложени на действието на вътрешни и 
външни товари (например вятър), настъпва комплексно взаимодействие 
между стъклените плочи и затворения между тях въздух. В следствие на 
натоварването, плочите се деформират и обемът на газовата междина се 
променя, което води до промяна на налягането на затворения газ. Това 
предизвиква преразпределяне на натоварването между двете плочи, т.нар. 
“разпределяне на товара” [Велчев, 2015]. 

 За предсказване на гореописаните процеси и за оценка на надеждността 
на СП е необходима информация за възможните вариации на вътрешното 
натоварване. Съставящите го компоненти, дължащи се на измененията на 
метеорологичното налягане и надморската височина спрямо тези при процеса 
на херметизация могат да бъдат предсказани сравнително лесно.  
Компонентът, дължащ се на изменението на температурата, зависи от вида на 
газа, материалите на дистанционера, наличието или липсата на покрития, 
геометрията, броя и оптичните свойства на стъклените листа, ориентацията 
на фасадата, условията на топлообмен и варира при нестационарните външни 
температури и слънчева радиация.  

Температурното поле в конструкцията може да бъде получено чрез 
числено моделиране на топлообмена предвид гореизброените фактори. То е 
важно не само за предсказване на вътрешните натоварвания в 

а)  б)  
 

Фиг. 4.2. Изотерми на херметизиран в стъклопакет аргон (а) и графично определяне 
на изменението на обема и налягането газа при деформиране на стъклените листа 

[Пенкова и колектив, 2017] 
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стъклопакетите, но и за анализ на термичните напрежения при 
разширяването и свиването им. 
 

5. Математично моделиране на спрегнатия топлообмен в 
прозрачни структури на пасивни слънчеви системи 
Топлопреминаването през прозоречните системи включва пренос на 

топлина от средата с по-висока температура към средата с по-ниска 
температура чрез топлопроводност, конвекция и излъчване при наличие на 
слънчево греене в светлата част на деня (фиг. 5.1). Тези взаимносвързани 
процеси се описват с понятието „спрегнат топлообмен“ (conjugate heat 
transfer).  

За моделирането и численото симулиране на спрегнатия топлообмен е 
необходимо за дискретизираната флуидна и нефлуидна среда на 
конструкцията да бъдат решени съвместно частните диференциални 
уравнения, описващи процесите, при конкретните условия на топлообмен. 

 

5.1. Система уравнения 
Флуидна среда  
Скоростното, температурното поле и налягането в газовите среди на 

затворените пространства на пасивните системи се получават при 
съвместното решаване на долните уравнения. С достатъчна за практиката 
точност газовете се приемат за идеални [Neugebauer, 2010]. Поради ниските 

 

Фиг. 5.1. Топлообмен при двуслойна прозрачна система 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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им скорости и изменения на наляганията могат да бъдат разгледани и като 
несвиваеми. 

• Уравнение на непрекъснатост: 
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• Уравнение на състоянието за идеални газове: 

T.Rp
=

ρ
                                                                  (5.2) 

• Закон за запазване на енергията при несвиваеми флуиди: 
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 където Т =Т(x, y, z,τ); te ККК += . 
• Уравнения на движението при несвиваеми флуиди  
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където te µµµ +=  
• Модел на турбулентност (стандартен k-ε турбулентен модел) 
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• Модели на динамичен и топлинен граничен слой  
Служат за определяне на изменението на температурата, скоростта и 

турбулентните величини в граничните слоеве в близост до твърдите 
повърхности. Един от най-използваните алгоритми е методът на пристенните 
функции [ANSYS, 2016] 

В горните уравнения Vx, Vy и Vz, са компонентите на вектора на скоростта в 
декартова координатна система, ms-1; T - температура, K; p –налягане, Pa; ρ – 
плътност, kgm-3; τ - време, s; K – коефициент на топлопроводност, Wm-1K-1; μ 
–динамичен вискозитет, Pas; cр – специфичен топлинен капацитет при 
постоянно налягане, J/kg-1K-1; Cμ - константа на турбулентност; k-
турбулентна кинетична енергия, Jkg-1; ε - скорост на дисипация на 
турбулентната кинетична енергия, Wkg-1; σk и σε – съответно критерии на 
Шмид за турбулентната кинетична енергия и за скоростта на нейната 
дисипация, σt - турбулентен критерии на Прандтл (Шмид).   
Индексите „е“ и “t” при коефициента на топлопроводност и динамичния 
вискозитет се отнасят съответно за ефективните им стойности и 
турбулентните величини, изчислявани от модела на турбулентност. 
Широкоразпространени стойности на коефициентите в k-ε модела на 
турбулентност са: Cµ = 0,09; C1 = 1,44; C2 = 1,92; σk = 1; σε=1,3; σt=1, C3=1;  
C4=0;  β=0. 

Нефлуидна среда  
За средата на прозрачните слоеве, дистанционера и уплътненията на 

стъклопакетите, металните и неметалните елементи на прозоречните рамки и 
фасади, се решава уравнението на Фурие-Кирхоф: 
 ( ) vqTKTc +∇=

∂
∂ 2

τ
ρ                                (5.9) 

където  vq  е обемен източник на топлина, Wm-3. 

Погълнатите части от плътността на слънчевия поток Si от прозрачните 
слоеве могат да бъдат моделирани чрез обемния източник на топлина vq : 

( ) ( ) ( )
i

si

i

i
vi l

time,z,y,xItime,z,y,xÂ
l
Stime,z,y,xq ==     (5.10) 

където li e дебелината на съответния прозрачен слой, m. 

Моделирането на свободното движение на въздуха в камерите на 
дограмата (при наличие на такива) изисква детайлна мрежа от крайни 
елементи/обеми в газовите среди и също значителни компютърни ресурси. 
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Практиката показва, че се получават резултати със задоволителна точност, 
ако въздушното пространство в камерите се разгледа като неподвижна твърда 
среда със ефективен коефициент на топлопроводност, отразяващ 
топлообмена чрез излъчване между повърхностите на камерата и 
конвективния топлообмен [ISO 15099:2003]. Той се определя на базата на 
температурното поле, коефициентите на топлопредаване и размер δ на 
въздушната камера: 

( )δrceff hhK +=                               (5.11) 

Радиационен топлообмен в инфрачервения спектър 
Между повърхностите с различна температура, ограничаващи 

херметизирания газ в стъклопакета и въздуха в камерите на дограмата, се 
предава топлина чрез излъчване в инфрачервения спектър (Surface to surface 
radiation – S2S). Газовата среда се счита за прозрачна и не участва в този 
топлообмен. В инфрачервения спектър стъклото е с ниска пропускателна 
способност (Т<3%) и на практика се приема за непрозрачно. Съгласно ISO 
15099:2003, степента на чернота на повърхностите му се приема за равна на 
поглъщателната му способност.  

Топлообменящите чрез излъчване повърхности, ограничаващи 
херметизираното газово пространство в стъклопакетите, образуват затворена 
система (enclosure) а криволинейните вътрешни или външни повърхности на 
прозрачните и непрозрачните елементи са части от отворена система. В 
последния случай околната среда (външна или вътрешна) се разглежда като 
мислена „затваряща системата“ повърхност със средна температура Tr,m. 
Съвременните среди за компютърна симулация [ANSYS, 2016], основаващи 
се на процедури за решаване на гореизброените частни диференциални 
уравнения по метод на крайните елементи/обеми предлагат възможности за 
изчисление на ъгловите коефициенти между „виждащите се“ повърхности на 
елементите в затворени и отворени системи, и на радиационния топлообмен 
между тях. За изчислението на този топлообмен се формира допълнително 
матрично уравнение за температурата, което се решава едновременно с 
матриците на основната система уравнения..  

( ) 4

11

11
i

N

i
ijjii

i

N

i
i

i
ij

i

ji TFQ
A

F σδ
ε
ε

ε
δ

∑ −=∑ 






 −
−

==
         (5.12) 

където N е броят на топлообменящите повърхности; δji – символ на Кронекер; 
εi – степен на чернота на повърхност i; Fji = ъглов коефициент за 
повърхностите  i и j; Ai – площ на повърхност i; Qi топлинен поток, обменян 
от повърхност i, W; Ti – абсолютната температура на повърхност i, K. 
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За изчислението на радиационния топлообмен между повърхностите от 
затворената или отворена система по метода на крайните елементи/обеми е 
необходимо: 

1) задаване (указване) на топлообменящите повърхности от затворените 
или отворени системи (enclosure). В един геометричен модел изчисления 
могат да бъдат направени за няколко enclosures; 

2) задаване на степените на чернота на повърхностите, 
3) изчисляване на ъгловите коефициенти между повърхностите на 

крайните елементи/обеми, дискретизиращи топлообменящите стени. Този 
процес може да бъде извършен преди или по време на итерационната 
процедура за решаване на системата уравнения, описваща спрегнатия 
топлообмен. 

Уравнения (5.1 – 5.11) се решават съвместно за дискретизираното 
пространство на изследваната конструкция по метод на крайните елементи 
или обеми чрез итеративни процедури. В резултат се получават 
температурните полета в твърдата и газовата среда, скоростите и налягането 
в газовото пространство. Налягането в херметизираното пространство на 
стъклопакетите се изчислява спрямо референтно, за каквото се приема 
атмосферното. За да се получи изменението на налягането, формиращо 

 

Фиг. 5.2. Взаимно виждащи се повърхности от дискретизирано газово 
пространство на стъклопакет 
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вътрешното натоварване в стъклопакетите в резултат на изменението на 
температурата на газа спрямо температурата при процеса на херметизация, е 
необходимо газът да се разгледа като свиваем, а процесите – като 
нестационарни (каквито са по принцип). Тази задача е решима, но е свързана 
с необходимост от големи компютърни ресурси. 

5.2. Условия на еднозначност 
Гореописаната система от уравнения описва процесите при широк клас от 

условия и обекти. Условията на еднозначност конкретизират условията на 
топлообмен за изследваната конструкция.  

• Геометрични условия. Съвременните компютърни системи и 
софтуерни продукти позволяват моделирането при детайлно отчитане на 
триизмерната конструкция на прозорците и фасадите. Геометричният модел 
се генерира така, че отделните му елементи да имат общи граници (линии или 
повърхнини). Това позволява при генериране на мрежата от крайни 
елементи/обеми на тези граници, възлите да бъдат общи за отделните тела, 
което води до облекчаване на численото решаване на системата уравнения. С 
достатъчна за практиката точност топлообменът между твърдите елементи с 
общи граници може да се моделира при идеален топлинен контакт.  

• Физични условия  
Физичните условия включват топлофизичните свойства на твърдите 

материали и газовата среда, и вискозитета на газовете като функция на 
температурата или като константи (таблица 5.1). Дистанционерът на 
стъклопакетите също да бъде моделиран като хомогенна среда с ефективен 
коефициент на топлопроводност [ISO 15099:2003]. 

Стойностите на вискозитета и топлофизичните характеристики за 
газовете могат да бъдат използвани като функция на температурата (5.13 – 
5.16). Плътността им се изчислява от съответното уравнение на състоянието. 

Въздух: 
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Аргон: 
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= −

54,140
54,141.10.61,13 5.17
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      (5.15) 
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( ) 







+

= −

12,150
12,151.10.01634,1 5.15

T
TK

      (5.16) 
 

Табл. 5.1: Топлофизични свойства на материали за елементи на прозоречните 
системи 

 Материал Коефициент на 
топлопроводност 

K, W/(m.K) 
 

Плътност 
kg/m3 

Специфичен 
топлинен 
капацитет 
J/(kg.K) 

Степен на 
чернота 

ε 

PVC-U  
 

0.17 1390 
 

1500 
 

Бял цвят – 0.9 
Сребрист– 0.26 

EPDM   
 

0.25 1150 2000 0.8 

Стомана 
 

60.5 7800 466 0.8 

Алуминий 
 

160 2800 900 0.06 

Въздух в 
камерите на 
рамките 
 

Ефективен 
коефициент на 

топлопроводност 

1.29 1000 - 

Силикагел 0.198 2100 
 

921 0.7 

Стъкло 
 

1.00 2500 840 По данни на 
производителя 

 
• Гранични условия 
Tоплообменът при повърхностите на крайните обеми/елементи, 

дискретизиращи границите на прозрачните и непрозрачните части на 
прозоречните системи и фасади може да бъде моделиран чрез гранично 
условие от II род. За i-тата повърхност от дискретизираните граници на 
геометричния модел плътността на топлинния поток е: 

i
ii n

TКq 






∂
∂

−=          (5.17)  

Изразите за плътностите на топлинния поток по-долу са записани за 
криволинейни фасадни елементи със взаимно виждащи се повърхности. 
Събираемите, отчитащи радиационния топлообмен между тях, при плоски 
прозоречни системи и фасади ще отпаднат. 

Повърхности, граничещи с външната околна среда: 
( ) ( ) ( )  IATThTTFTTFq sframeioutsejij,ij,iim,ri,sei,sei,se +−+−+−= 4444 σεσε   (5.18) 

където hse, Wm-2K-1, е коефициент на топлопредаване чрез конвекция между i-
тата повърхност и околната среда с температура Tout; Аframe – поглъщателна 
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способност на непрозрачните елементи (рамка на прозорците); εse,i  - степен на 
чернота на повърхностите; εi,j  - приведена степен на чернота за радиационен 
топлообмен между взаимно виждащите се повърхности (i-та и j-та) на 
крайните елементи/обеми (фиг. 5.2). Fse,i и Fi,j са съответните ъглови 
коефициенти (повърхност – околна среда и повърхност-повърхност), Ti и Tj  - 

температури на i-тата и j-тата повърхност, K. ,r mT  е средната температура на 
околната среда за изчисляване на радиационния топлообмен в инфрачервения 
спектър, К. Определя се на базата на ъгловите коефициенти F1 и F2 за 
топлообмена чрез излъчване между външните повърхности и твърдата околна 
среда (сгради, почва), и външните повърхности и небосвода: 

( )1/44 4
, 1. 2.r m out skyT F T F T= = +       (5.19) 

За външните повърхности на стъклото в (5.18) в граничното условие не се 
включва погълнатата част от слънчевата енергия ( 0=sframe IA ). Тя се моделира 
чрез обемния източник на топлина в уравнението на топлопроводността. 

Вътрешни повърхности: 
( ) ( ) ( )iinsijij,ij,iiini,si,i,sii,si TThTTFTTFq −+−+−= 4444 σεσε     (5.20) 

където hsi е коефициент на топлопредаване чрез конвекция между 
повърхността и въздуха в помещението, Wm-2K-1; Tin, - температурата в 
помещението, К. 

Радиационен топлообмен между повърхностите, ограничаващи 
херметизираните газови пространства на стъклопакетите: 

( )442
jij,ij,i

SS
i TTFq −=σε        (5.21) 

Нулеви скорости на границите с флуидното пространство: 
Vx=Vy=Vz=0 
Ъгловите коефициенти и в (5.18) (5.20) и (5.21) се изчисляват чрез 

Radiosity solver method [ANSYS, 2016].  
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6. Изследване на топлообмена в прозоречни конструкции 
6.1.  Плоски стъклопакети 
В тази част са представени резултати от изследвания на топлообмена в 

прозрачната част на различни по отношение на размерите и покритията 
стъклопакети (СП), интегрирани в прозоречни системи, без в геометричния 
модел да се включват дистанционерите и рамките [Penkova et al. 2013].  

Изследваните варианти са систематизирани в долната таблица. Размерите 
и характерискиките на Вариант 1б съответстват на параметрите на реален 
СП, интегриран в 4-камерна PVC дограма на източната фасада на сграда Б на 
ХТМУ (фиг. 6.2). Газовото пространство е запълнено с въздух. 
Дистанционерът е с алуминиево покритие със степен на чернота 0.06. 
Топлофизичните характеристики на стъклата са: c=1000 Jkg-1K-1; ρ=2500 
kgm-3; K=1 Wm-1K-1. Интегралните поглъщателни способности на двете 
стъкла са определени по данни на производителя (Таблици 6.1 и 6.2).  

 

 

 

а)      б)  

Фиг. 6.1. Геометричен модел (а) и мрежа от крайни елементи (б) на 
стъклопакет 
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Таблица 6.1. Вариант 1: стъклопакет с размери 0.35 m x 0.50 m и дебелина на 
слоевете 4 mm стъкло / 16 mm въздух/ 4 mm стъкло 

Характерист
ики 

Вариант 1а. 
Вертикален СП 

без покрития 
на стъклата 

Вариант 1б. 
Вертикален СП с 
нискоемисионно 

покритие на 
повърхност 3 

Вариант 1в. 
Вертикален СП с 
нискоемисионно 

покритие на 
повърхност 2 

Вариант 1г. 
Хоризонтален 

СП без 
покрития на 

стъклата 
ε на стъкл. 

повърхности 
ε1=ε3=ε3=ε4= 

0.84 
ε1=ε2 =ε4= 0.84; 

ε3=0.03 
ε1=ε3=ε4= 0.84; 

ε2=0.03 
ε1=ε3=ε3=ε4= 

0.84 
A1

f=A1
b 0.08 0.08 0.45 0.07 

R1
f=R1

b 0.11 0.11 0.47 0.09 
T1 0.82 0.82 0.08 0.84 

A2
f=A2

b 0.08 0.25 0.08 0.07 
R2

f=R2
b 0.11 0.68 0.82 0.09 

T2 0.82 0.07 0.11 0.84 
Â1 0.09 0.07 0.47 0.08 
Â2 0.06 0.21 0.04 0.06 
T12 0.6 0.39 0.39 0.0 

  
Таблица 6.2. Вариант 2: стъклопакет с размери 1.5 m x 3 m и дебелина на слоевете 8 

mm стъкло /16 mm въздух/ 8 mm стъкло 
Характеристики Вариант 2а. Вертикален 

СП с нискоемисионно 
покритие на повърхност 3 

Вариант 2б. Вертикален 
СП с нискоемисионно 

покритие на повърхност 2 
ε на стъкл. повърхности ε1=ε2 =ε4= 0.84; ε3=0.03 ε1=ε3 =ε4= 0.84; ε2 =0.03 

A1
f=A1

b 0.2 0.51 
R1

f=R1
b 0.07 0.07 

T1 0.63 0.42 
A2

f=A2
b 0.29 0.2 

R2
f=R2

b 0.07 0.07 
T2 0.62 0.63 
Â1 0.21 0.47 
Â2 0.21 0.04 
T12 0.46 0.39 
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 За валидиране на моделите е проведено числено симулиране на 
топлообмена във Вариант 1б по метод на крайните елементи в среда ANSYS 
MECHANICAL APDL/FLOTRAN. Условията на топлообмен включват 
измерени интензитет на слънчево греене, външна и вътрешна температура на 
8 юли, в 11 h при ясно небе и липса на вятър: Is=656 Wm-2; tout=33°C; tin = 
29°C. На тази база са определени tsky =22°C и Тr,m = 300 К. Коефициентите на 
топлопредаване чрез конвекция са приети: hse=20 Wm-2K-1 и hsi=3.6 Wm-2K-1.  

 
 Получените температури на вътрешната повърхност са с 1÷2 К по-
високи от измерените в съответните области  (около 41 °С, фиг. 6.2). Тази 

а)      б)  
 

в)  

Фиг. 6.2. Измерване на температури и плътност на слънчевия поток (а, в) и 
изчислено температурно поле (б) 
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точност е приета за задоволителна и доказва адекватността на съставените 
модели. 

6.1.1. Стационарен топлообмен 
В тази част са представени резултати за топло- и хидродинамичните 

полета във Варианти 1 и 2, получени при допускането, че при устойчиви 
климатични условия в определени времеви интервали от деня температурите 
в конструкцията се променят с достатъчно ниска скорост и топлообменът 
може да се приеме за стационарен.  

Граничните условия съответстват на моменти с максимално слънчево 
греене през пролетния сезон в умерения климат: Ib=1000 Wm-2; азимути на 
слънцето и на повърхността -90°, височинен ъгъл на слънцето h=60°; 
tin=20°C; tout=25°C и tsky=10°C. Интензитетът на слънчевото греене, включващ 
директния и дифузния поток при вертикалните и хоризонталните варианти 
съответно е Is=657 Wm-2  и  Is=983 Wm-2.  Коефициентите на топлопредаване 
и ъгловите коефициенти между стъклата и околната среда са приети както 
следва:  

- вертикални стъклопакети: hin=3.6 Wm-2K-1; hout=20 Wm-2K-1; Fse,i = Fsi,i 

=1; F1=0.5; 
- хоризонтални стъклопакети: hin=2.5 Wm-2K-1; hout=20 Wm-2K-1; Fse,i = 

Fsi,i =1; F1=1. 
При решаване на моделите по метод на крайните елементи са получени 

температурни полета в твърдата и газовата среда, скорости, налягания и 
турбулентни характеристики в херметизираното пространство на СП. 
Допълнително са изчислени температурните градиенти в изследваните 
конструкции на базата на получените температури. Резултати от числените 
решения са представени на фигури 6.3 – 6.7. 

От фигурите е видно, че температурата на стъклото с покритие е винаги 
по-висока в сравнение с непокритото стъкло. Температурните градиенти са 
по-големи в стъклата без покритие при всички разгледани случаи. Това се 
дължи на по-равномерното температурно поле в стъклата с покрития въпреки 
по-високите им температури.  

Различните температури на стъклата водят до свободно движение на 
херметизирания газ и стратификация на налягането при вертикалните 
стъклопакети. Този ефект води до интензификация на топлообмена и е по-
засилен при едроплощните вертикални СП, а при хоризонтално 
ориентираните конструкции е незначителен.  
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а)      б)  

Фиг. 6.4. Вариант 1б  
а) Налягане  б) Векторно скоростно поле във вертикален разрез 

а) б)  

Фиг. 6.3. Температурни полета във варианти 1б (а – поглед към външната 
повърхност) и 1в (б – поглед към вътрешната повърхност) 
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а) б)  

Фиг. 6.6. Температурно поле (а, поглед към външната повърхност) и налягане (б) 
във Вариант 2а 

а)   

б)  

Фиг. 6.5. Температурно поле (а) и налягане (б) във Вариант 1г 
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В таблица 6.3 са дадени средните температури на херметизирания газ и на 
стъклата при изследваните варианти. Получените средни температурите в 
твърдите и газовите среди на СП са по-високи при вариантите с покрития.  

Най-високи са температурите при едроразмерните СП поради по-голямата 
дебелина и съответно поглъщателна способност на стъклата. Следователно 
при тях се очакват и най-големи механични напрежения от вътрешни 
натоварвания и температурни разширения. 

Таблица 6.3. Средни температури в елементи на конструкцията 
Изследвани варианти на СП Въздух 

tgas,°C 
Външно стъкло 

t1,°C 
Вътрешно 

стъкло 
t2,°C 

СП с размери 0.35m x 0.50m и дебелини на слоевете 4 mm стъкло / 16 mm въздух / 4 
mm стъкло 

Вариант 1а: Вертикален СП без 
покрития на стъклата 

25 26 25 

Вариант 1б: Вертикален СП с 
нискоемисионно покритие на пов. 3 

31 33 23 

Вариант 1в: Вертикален СП с 
нискоемисионно покритие на пов. 2 

30 27 34 

Вариант 1г: Хоризонтален СП без 26 25 27 

а)       б)  

Фиг. 6.7. Температурни градиенти в едроплощен стъклопакет 
 а)  с покритие на повърхност 3 (външна страна)    б) с покритие на 

повърхност 2 (вътрешна страна) 



64 
 

покрития на стъклата 
СП с размери 1.5m x 3 m и дебелини на слоевете 8 mm стъкло/16 mm gas въздух /8 

mm стъкло 
Вариант 2а: Вертикален СП с 
нискоемисионно покритие на пов. 3 

33 37 29 

Вариант 2б: Вертикален СП с 
нискоемисионно покритие на пов. 2 

33 30 35 

 
 6.1.2. Нестационарен топлообмен 
 Проведено е изследване на нестационарния топлообмен при южно 
ориентиран СП (Вариант 1в) при климатични условия, характерни за слънчев 
ден от септември на територията на гр. София. За тази локация интензитетът 
на слънчевото греене върху вертикалните южни фасади има най-високи 
максимални стойности.  
Изменението на Is и температурите Tout, Tsky, и Tr с времето са апроксимирани 
посредством полиноми на базата на климатичните данни за региона, 
получени в цифров вид от PVGIS (фиг. 6.8). Те са използвани в граничните 
условия и обемния източник на топлина в стъклата за моделиране на 
нестационарния топлообмен в конструкцията.  

16220215206054101721501321799 2345 .τ - E-.  τE-.  τE-. - τE-. τE-. - I s +++=     (6.1) 

9.293  04-6.783E  09-6.727E - 14-8.296E- T 23
out ++= τττ            (6.2) 

272,6  04-7.961E  09-7.612E - 13-1.032E- T 23
m,r ++= τττ                                  (6.3) 

На фиг. 6.9 е представено изменението на средната температура на 
херметизирания газ в рамките на светлата част от деня.  

Установено е, че изменението на скоростите на изменение на 
температурите в конструкцията са сравнително ниски – под 5К/h. Това 
позволява нестационарният топлообмен с достатъчна за практиката точност 
да бъде предсказан чрез числени симулации на последователни стационарни 
състояния.  
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6.2. Криволинейни стъклопакети 
В настоящата част са представени изследвания на огънати двойни 

стъклопакети, чиито панели са част от околната повърхнина на прав кръгов 
цилиндър [Penkova et al. 2014].  

При вертикална цилиндрична повърхност (фиг. 6.10), ъгълът на наклон e 
β=90°, а азимутът на повърхността зависи от текущия ъгъл α или 
координатата x. В даден момент от времето, при нулев азимут на слънчевите 
лъчи при централната образуваща на дъгата и височинен ъгъл на слънцето 
h=const, интензитетът на директната слънчева радиация зависи само от 
координатата x и може да се определи съгласно (2.23): 

)(sincoshIcoscoshII bbdir αψ −−=−= 901 2       (6.4) 

Предвид, че  

1

90
R
x)sin( =−α ,  

зависимостта (6.4) може да бъде записана като функция на координатата x: 
2

1

1 







−=

R
xcoshII bdir                                                              (6.5) 

Ъглите на падане и на пречупване на слънчевите лъчи в стъклата θ1 и θ2 са 
функции на координатите, които се определят от (2.23) посредством Ib и Idir:  

 ( ) 


















−=








=

2

1 1
R
xcosharccos

I
Iarccosx

b

dirθ       (6.6) 

 ( ) 





=

n
sinarcsinx 1

2

θθ        (6.7) 

където n е показателят на пречупване на светлината в стъклото.  
Чрез θ1(х) и θ2(х) по формули (2.28 - 2.30) се определят зависещите от 

координатите оптични характеристики на огънатите стъкла r(x), a(x), R(x), 
A(x), T (x) и сумарните поглъщателни способности на огънатите стъклени 
панели в стъклопакета:    

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )xR.xR

xAxRxTxAxÂ
21

121
11 1−

+=  и   ( ) ( ) ( )
( ) ( )xR.xR

xAxTxÂ
21

21
2 1−

=     (6.8) 
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При горните условия са проведени числени симулации на топлообмена в 
2 варианта на цилиндрично огънати стъклопакети със площи на стъклата, 
разни на площите на едроплощните плоски СП, обекти на изследване в точка 
6.1 (Варианти 2а и 2б). Геометричните размери на огънатите конструкции са 
както следва:   

- дебелина на слоевете 8mm стъкло / 16mm въздух / 8mm стъкло. 

а)  

б)  

Фиг. 6.10. Изглед (а) и хоризонтален разрез (б) на вертикален стъклопакет с 
цилиндрично огънати стъкла 
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- дължина на дъгата 1.5m, височина 3m; централен ъгъл 120° (фиг. 6.10). 
Азимут на повърхността в центъра на дъгата е  φ=0°.  
Дистанционерът е приет за алуминиев. И двата изследвани варианти са с 

нискоемисионни покрития със степен на чернота 0.03. При единия то е на 
повърхност 2, а при другия – на повърхност 3. Топлофизичните свойства на 
стъклата са същите както при плоските обекти на изследване. 

За съпоставка на резултатите при плоските и криволинейните 
конструкции е моделиран стационарен топлообмен при същите условия, 
както в точка 6.1 (Ib=1000 Wm-2; височинен ъгъл на слънцето h=60°; tin=20°C; 
tout=25°C;  tsky=10°C;  Idif=157 Wm-2; hin=3.6 Wm-2K-1; hout=20 Wm-2K-1; 
F1=0.5). 

Стойностите на оптичните характеристики, интензитетът на директната и 
на сумарната слънчева радиация и обемните източници на топлина като 
функция на координатата x и ъгъл α при приетото начало на координатната 
система на фиг. 6.10 са представени в таблици 6.4 и 6.5. Те са определени при 
допускането, че огънатото стъкло има показател на пречупване и коефициент 
на поглъщане k като на плоското безцветно стъкло при θ1<60o. Индексите 1 и 
2 се отнасят се отнасят съответно за външния и вътрешния стъклен панел.  

Таблица 6.4. Огънат стъклопакет с нискоемисионно покритие на позиция 2. 
x/R1 

- 
α,° A1 

 
R1 

 
T1 

 
A2 

 
R2 

 
T2 

 
1Â  
 

2Â  
 

Idir 

W/m2 
Is 

W/m2 
qv1 

W/m3 
qv2 

W/m3 
0.87 30 0.46 0.30 0.25 0.20 0.36 0.44 0.50 0.06 250 407 25494 2967 
0.82 35 0.47 0.25 0.28 0.20 0.31 0.49 0.51 0.06 287 444 28518 3555 
0.77 40 0.48 0.22 0.30 0.20 0.27 0.53 0.52 0.07 322 479 31206 4115 
0.71 45 0.49 0.19 0.32 0.20 0.24 0.56 0.53 0.07 354 511 33580 4637 

0.64 50 0.49 0.17 0.34 0.20 0.21 0.59 0.53 0.08 383 540 35661 5112 
0.57 55 0.49 0.15 0.35 0.20 0.19 0.61 0.53 0.08 410 567 37466 5537 
0.50 60 0.50 0.14 0.36 0.20 0.18 0.62 0.53 0.08 433 590 39007 5907 
0.42 65 0.50 0.13 0.37 0.20 0.17 0.64 0.53 0.08 453 610 40296 6222 
0.34 70 0.50 0.12 0.38 0.20 0.16 0.65 0.53 0.08 470 627 41340 6480 
0.26 75 0.50 0.12 0.39 0.20 0.15 0.65 0.53 0.08 483 640 42146 6681 

0.17 80 0.50 0.11 0.39 0.20 0.14 0.66 0.53 0.08 492 649 42719 6824 
0.09 85 0.50 0.11 0.39 0.20 0.14 0.66 0.53 0.08 498 655 43060 6910 
0.00 90 0.50 0.11 0.39 0.20 0.14 0.66 0.53 0.08 500 657 43166 6937 

 
Таблица 6.5. Огънат стъклопакет с нискоемисионно покритие на позиция 3. 

x/R1 

- 
α,° A1 

 
R1 

 
T1 

 
A2 

 
R2 

 
T2 

 
1Â  
 

2Â  
 

Idir 

W/m2 
Is 

W/m2 
qv1 

W/m3 
qv2 

W/m3 

0.87 30 0.20 0.36 0.44 0.30 0.33 0.36 0.23 0.15 250 407 11697 7791 
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0.82 35 0.20 0.31 0.49 0.31 0.28 0.40 0.23 0.17 287 444 12720 9255 
0.77 40 0.20 0.27 0.53 0.31 0.25 0.44 0.23 0.18 322 479 13617 10640 

0.71 45 0.20 0.24 0.56 0.32 0.22 0.47 0.23 0.19 354 511 14400 11922 
0.64 50 0.20 0.21 0.59 0.32 0.19 0.49 0.22 0.19 383 540 15083 13083 
0.57 55 0.20 0.19 0.61 0.32 0.18 0.51 0.22 0.20 410 567 15672 14114 
0.50 60 0.20 0.18 0.62 0.32 0.16 0.52 0.22 0.20 433 590 16174 15008 
0.42 65 0.20 0.17 0.64 0.32 0.15 0.53 0.22 0.21 453 610 16594 15762 
0.34 70 0.20 0.16 0.65 0.32 0.14 0.54 0.22 0.21 470 627 16933 16376 

0.26 75 0.20 0.15 0.65 0.32 0.13 0.55 0.21 0.21 483 640 17195 16852 
0.17 80 0.20 0.14 0.66 0.32 0.13 0.55 0.21 0.21 492 649 17381 17190 
0.09 85 0.20 0.14 0.66 0.32 0.13 0.56 0.21 0.21 498 655 17492 17392 
0.00 90 0.20 0.14 0.66 0.32 0.13 0.56 0.21 0.21 500 657 17526 17455 

  
 Стойностите на променливите в последните редове в таблиците са 
равни на тези при плоските изследвани СП. От таблиците е видно, че 
оптичните свойства на панелите без покритие варират в по-малка степен с 
координатите в сравнение със стъклата с покрития. Тези изменения нарастват 
при по-големите поглъщателни способности на стъклата заради покритията.  
На базата на цифровите стойности на обемните източници на топлина в 
горните таблици са изведени полиноми, даващи връзката им с координатата 
x. Te апроксимират със задоволителна точност цифровите стойности (с 
максимални отклонения до 1%) и са използвани в модела за пресмятане на 
акумулираната от стъклата слънчева енергия.  

• Стъклопакет с нискоемисионно покритие на повърхност 2: 

43128.165+x3806.22+x70402.41-3x142228.40+x181033.72-  q 24
v1 =         (6.9) 

6933.24+x415.19+2x11889.06-3x16014.93+x-23441.02 q 4
v2 =             (6.10) 

• Стъклопакет с нискоемисионно покритие на повърхност 3: 

17512.25  x1413.61  x24710.83 - x52227.38  x65040.73-  q 234
v1 +++=         (6.11) 

17445.36  x1062.13  x28892.35 - x41078.62  x60767.83-  q 234
v2 +++=           (6.12) 

Численото решаване на модела е проведено по метод на крайните 
елементи в среда ANSYS MECHANICAL APDL/FLOTRAN. На фигури 6.11 – 
6.14 е представена визуализация на получените резултати. При огънатите 
стъклопакети са получени по-високи температури в конструкцията в случая с 
нискоемисионно покритие на повърхност 2, както при плоските. 
Температурните градиенти при огънатите конструкции и в двата случая са 
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по-високи при външното стъкло, което е подложено на по-високо топлинно 
натоварване, но като цяло са по-ниски в сравнение с плоските конструкции. 
Вероятна причина е по-малката температурна разлика между температурите 
на огънатите стъкла в направление, перпендикулярно на повърхностите.  

 

 

Фиг. 6.11. Температурно поле в стъклопакет с нискоемисионно покритие на 
повърхност 3 
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a)    б)   
Фиг. 6.13. Температурни градиенти в стъклопакет с нискоемисионно покритие  

а) на повърхност 3   б) на повърхност 2 

 
Фиг. 6.12. Температурно поле в стъклопакет с нискоемисионно покритие на 

повърхност 2 
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6.3 Изолационни прозоречни системи 
6.3.1.Моделни изследвания при стандартни тестови условия  
Тестовите камери за определяне на коефициента на топлопреминаване на 

прозрачни конструкции се изграждат по стандартизирани изисквания. Целта 
е от двете страни на изследваната конструкция да се създадат равномерни 
температурни полета и топлинният поток да преминава от горещата към 
студената част на камерата само през нея. В реалните камери условията са 
близки до стандартизираните, но е налице температурна стратификация по 
височина и коефициентът на топлопреминаване на 
прозорците/стъклопакетите се определя чрез усреднени температури на 
въздуха в горещата и студената камера.  

Едно от предимствата на математичното моделиране и компютърното 
симулиране на процеси е възможността да се моделират „идеални“  ситуации 
и процеси, като пресъздаване на „идеални“ стандартни тестови условия. 

В тази част са представени резултати от изследвания, проведени с цел 
разработване и калибриране на математичен модел на топлобмена в 
стандартна тестова камера, чрез който да се определя коефициентът на 
топлопреминаване при идеални и реални тестови условия [Penkova et al. 2015; 
Penkova et al. 2017]. Такъв модел ще позволи: 

а)   б)  
Фиг. 6.14. Скоростно векторно поле (а) и налягане (б) в стъклопакет с 

нискоемисионно покритие на повърхност 2 
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• определяне на коефициента на топлопреминаване на проекто - 
конструкции при симулиране на тестови условия; 

• оценка на неточността при определяне на коефициента на 
топлопреминаване на конструкциите, дължаща се на отклоненията на 
реалните условия в стандартните тестови камери от идеалните. 

Моделиране на топлообмена при „идеални“ стандартни тестови 
условия 
За обект на изследване е избрана 4-камерна  PVC дограма с двоен 

стъклопакет, с отваряема и неотваряема част и габаритни размери 1400 mm x 
1000 mm (фиг. 6.15). Моделните изследвания на топлообмена са проведени за 
неотваряемата част. Стъклопакетът й (635mm x 910mm) е с алуминиев 
дистанционер. Дебелините на отделните слоеве на стъклопакета са 4 mm 
стъкло без покритие, 2416 mm аргон и 4 mm стъкло с нискоемисионно 
покритие (на повърхност № 3). Пълните поглъщателни способности на 
стъклата без и с покритие съответно са Â1=0.07 и Â2=0.21. Степените на 
чернота на покритата и непокритата стъклена повърхност са 0.03 и 0.84, на 
алуминиевата повърхност на дистанционера – 0.06 и на повърхността на 
бялата PVC рамка – 0.9.  

В акредитирана лаборатория Солар Проджект при Weiss Profile LTD е 
определен коефициентът на топлопреминаване на конструкцията: U =1.05 
Wm-2K-1 [Протокол № ITT-005 /26.04.2013г на Солар Проджект ООД]. 

 
 

а)   б)  
Фигура 6.15. Прозоречна система 

а) Инсталация в камерата б) Разрез на неотваряемата част. 
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Проведено е числено симулиране 
на топлообмена в среда ANSYS 
MECHANICAL APDL/FLOTRAN 
при средни температури на въздуха 
от двете страни на конструкцията по 
време на експеримента. Мрежата от 
крайни елементи е представена на 
фигура 6.16.  

Въздухът в камерите на рамката е 
приет за неповижна твърда среда с 
ефективен коефициент на 
топлопроводност 0.1 Wm-2K-1 
[Kumar, 2010].   

Условията на топлообмен са 
представени в таблица 6.5. При тях 
допълнително е симулиран 
топлообменът в същата 
конструкция, но без покритие на 
стъклата и само в стъклопакета.  

Получените температурни полета 
са представени на фигури 6.17 – 6.19. Повърхностните температури при 
наличие и липса на нискоемисионно покритие са приблизително еднакви при 
рамките и са различни за стъклата. Температурното поле в стъклопакета като 
част от дограмата и като самостоятелна единица се различава незначително и 

   
Фигура 6.16. Геометричен модел на неотваряемата част и мрежа от крайни 

елементи. 

   
Фигура 6.17. Температурно поле в PVC 
дограма с нискоемисионно покритие на 
повърхност 3 (вътрешни повърхности) 
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рамката не оказва съществено влияние върху него. Следователно численото 
симулиране на топлообмена в СП без да се моделира системата за 
фиксирането му, каквато в случая е рамката на прозореца, може да се 
използва с достатъчна за практиката точност за предсказване на вътрешното 
натоварване. 

 

 

Коефициентът на топлопреминаване на конструкциите е изчислен като 

а)  b)  
Фигура 6.19. Температурно поле в стъклопакет с нискоемисионно покритие на 

повърхност 3 при стандартни тестови условия 
a) Стъклопакет в прозоречна система     b) Стъклопакет без рамка 

    
Фигура 6.18. Температурно поле в PVC дограма без нискоемисионно покритие 

(вътрешни и външни повърхности 
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среднопретеглен по формула (3.1) на базата на коефициентите на 
топлопреминаване на рамката и на стъклопакета. Те се изчисляват чрез 
усреднените вътрешни и външни температури на повърхностите и 
граничните условия: 

( ) ( ) ( ) si
fsiinsi

se
foutsese

av
foutinf FTThFTThFTTU −=−=− .              (6.13) 

( ) ( ) ( )siinsioutseseouting TThTThTTU −=−=−                (6.14) 

където si
f

se
f

av
f F,F,F  са площите на средногеометричната, вътрешната и 

външната повърхност на рамката, m2.  
Друг вариант за определяне на U е топлинният поток, преминаващ през 

дограмата, който се получава в резултат на решенията, да се раздели на 
температурната разлика от двете страни на дограмата и на нейната площ. 

В таблица 6.6 са дадени резултатите за коефициентите на 
топлопреминаване и средните температури на херметизирания газ в СП. Чрез 
последните е определено изменението на температурата на газа спрямо 
температурата на херметизация (приета за 20°C) и подналягането, до което 
ще доведе тази разлика.  Видно е, че наличието на нискоемисионно покритие 
в стъклопакета влияе в голяма степен върху коефициента на 
топлопреминаване и незначително върху вътрешното натоварване в 
стъклопакета.  
Изчисленият от моделните изследвания коефициент на топлопреминаване е 
U= 1.09 Wm-2K-1. Разликата между него и определеният в лабораторията 
коефициент е 3.8 %.  

Таблица 6.6. Условия на натурните и числени експерименти и резултати 
 
Числени експерименти 

tin=21°C, tout=3°C 
hsi=3.6 Wm-2K-1; hse=23 Wm-2K-1 

PVC дограма с нискоемисионно 
покритие на повърхност 3 

tgas=11°C; ΔT= - 9 K; Δpis= - 3060 Pa 
U= 1.09 Wm-2K-1 

Стъклопакет с нискоемисионно 
покритие на повърхност 3 

tgas=11°C; ΔT= - 9 K; Δpis= - 3060 Pa 
U= 1.31 Wm-2K-1 

PVC дограма без нискоемисионно 
покритие 

tgas=10°C; ΔT= - 10 K; Δpis= - 3400 Pa 
U= 2.24 Wm-2K-1 

 
Моделиране на топлообмена с отчитане на реалните условия в 

тестовата камера  
По време на тестване на прозоречната система на фиг. 6.20 в лаборатория 

Солар Проджект са проведени детайлни измервания на температурата откъм 
горещата и студената страна на камерата и на деформацията на стъклата. По 
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време на експеримента температурата от „горещата“ страна на камерата е  23 
- 24 ºC и не се изменя по височина на прозореца. В студената камера е 
установено вариране на температурата по височина от - 6.3 ºC в долната част 
до 17.5 ºC в горната част.  Измерените температури на повърхностите на 
стъклото откъм горещата камера следват хода на температурата в студената 
камера във вертикално направление и варират между 11.5ºC в долната част на 
стъклопакета до 23 ºC в горната част. При тези условия е измерено 
преместване 0.24 mm на центъра на стъкления лист откъм горещата камера в 
посока към херметизирания газ (хлътване). 

 

а)        б)    
Фиг. 6.20. Тестване на дограма в стандартна камера 

б) фиксиране на конструкцията    б) измерване на деформация на стъклото 



78 
 

 
Тестваната прозоречна система е 5-камерна  PVC дограма, с метални 

подсилващи профили в рамката, вторични уплътнения от каучук (EPDM) и  
стъклопакет с алуминиев дистанционер (1000 mm x 1200 mm). Дебелината на 
слоевете на стъклопакета са 4 mm стъкло без покритие, 24 mm аргон и 4 mm 
стъкло с нискоемисионно покритие. Степените на чернота на повърхностите 
с и без покритие са съответно 0.03 и 0.84. Габаритните размери на прозореца 
са 1230 mm x 1480 mm (фиг. 6.21). 

Граничните условия на топлообмена са калибрирани с цел моделиране на 
измерените температури в камерите. Прието е линейно изменение на 
температурата в студената камера по височина: 

Tout[K]= 267[K]+16.21[K/m]*y 
Получените при моделирането температури откъм горещата страна на 

стъклото се различават от измерените максимум с 2 K.  

Изчисленият от моделните изследвания коефициент на топлопреминаване 
U= 1.07 Wm-2K-1. Измереният в  лабораторията U =1.1 Wm-2K-1. Разликата 
между тях е под 3 %. 

 

 

Фиг. 6.21. Геометричен модел на прозоречната система 
1- стъкло; 2- аргон; 3- дистанционер; 4- първично уплътнение (PIB); 5- вторично 

уплътнение; 6- PVC профил; 7- стоманен усилващ профил; 8- каучукови уплътнения; 9- 
подсилващ елемент. 
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И при двата изследвани случая разликата между коефициентите на 
топлопреминаване, определени в тестовата камера и чрез моделните 
изследвания е под 4 %, и може да се пренебрегне. Разликата между 
отклоненията на резултатите от модела при използване на „идеални“ и 
реални тестови условия е несъществена. Следователно разработените 
модели с достатъчна за практиката точност могат да бъдат използвани за 
предсказване на коефициента на топлопреминаване и топлообмена при 

а)    

б)  
Фиг. 6.22. Температурно поле в прозоречната система 

а) Вътрешни повърхности                                          б) Външни повърхности 
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проекто-прозоречни системи и фасадни компоненти при идеални 
стандартни тестови условия.  

6.3.2. Топлообмен в прозоречни системи при зимни условия 
В тази част са представени изследвания на топлообмена в прозоречната 

конструкция, представена на фиг. 6.15, при зимни климатични условия за 
нашата страна (таблица 6.7). За тестване на приложимостта на моделите на 
топлообмена при различни изчислителни схеми, част от числените решения 
са направени по метод на крайните обеми в среда ANSYS/ FLUENT. На 
фигура 6.22 е представена изчислителната мрежа, използвана за целта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Таблица 6.7 Условия на числените експерименти и резултати 

 
Изследвани 

варианти 

Зимни условия при слънчево греене 
tin=21°C, tout=3°C, tsky= -10 °C, F1=0.5; 

Is=350 W/m2; 
hsi=3.6 Wm-2K-1; hse=23 Wm-2K-1 

Нощни зимни условия 
tin=21°C, tout=3°C; tsky= -10 °C; 

F1=0.5; hsi=3.6 Wm-2K-1; 
hse=23 Wm-2K-1 

PVC дограма с 
нискоемисионно 

покритие на 
позиция 3 

Решения в среда ANSYS 
APDL/Flotran 

tgas=16°C 
ΔT= - 4 K;  Δpis= - 1360 Pa 

Решения в среда 
ANSYS/Fluent 

tgas=11°C 
ΔT= - 9.2 K; Δpis=3106 Pa 

PVC дограма без 
покритие 

Решения в среда ANSYS 
APDL/Flotran 

tgas=12°C; ΔT= - 8 K; Δpis= - 2720 Pa 

 
- 

И при тези случаи повърхностните температури на рамките са 
приблизително еднакви, а повърхностните температури на стъклата с 

 
Фиг. 6.23.  Мрежа от крайни обеми 
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покритие са по-високи от температурите на непокритите стъкла. Тази разлика 
е съществена при наличие на слънчево греене поради по-голямата 
поглъщателна способност на прозрачните слоеве с покритие. При липса на 
слънцегреене през нощните часове нискоемисионното покритие намалява 
топлопредаването чрез излъчване отвътре навън, но разликата в 
температурите на стъклата в конструкцията е по-малка. При тези условия 
разликата между повърхностните температури на рамката и стъклото е 
незначителна. Температурата на вътрешната повърхност на стъклото е по-
ниска в долната част (около 14 ºС) поради температурната стратификация в 
газовото пространство в стъклопакета, дължаща се на свободното движение. 
Възможно е в тези области да се получи кондензация на водна пара от 
въздуха в стаята. 

 

 
Фигура 6.24. Температурно поле в PVC дограма без нискоемисионно покритие 

Зимни условия при наличие на слънчево греене (вътрешни и външни повърхности) 
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Фиг. 6.25. Температурно поле в PVC дограма с нискоемисионно покритие на 

повърхност 3 при зимни условия и наличие на слънчево греене (вътрешни и външни 
повърхности) 

 

 
Фиг. 6.26. Температурно поле (°С) в PVC дограма с нискоемисионно покритие на 

повърхност 3 при нощни зимни условия (вътрешни и външни повърхности) 
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6.3.3. Влияние на покритията на стъклата върху термомеханичното 
им поведение  

За оценка на температурното поле и очакваното термомеханично 
поведение на прозрачните конструкции е проведено числено изследване на 
топлообмена в 5-камерната PVC дограма на фигура 6.21 при използване на 
най-разпространените типове покрития за намаляване на притока на слънчева 
енергия в помещенията [Penkova et al. 2017].  Прието е, че прозорецът е 
разположен на вертикална, източно ориентирана фасада на територията на гр. 
София.  

Описаните по-горе модели са решени по метода на крайните обеми в 
ANSYS/CFX. Мрежата от крайни обеми е представена на фигура 6.27.  

 
В таблица 6.8. са систематизирани данните за стъклопакетите. 

Спектралните свойства на двата вида стъкло с покритие са дадени на фиг. 
6.28. И двете пропускат преобладаващо в светлинния спектър и имат по-
висока отражателна способност в инфрачервения. Степените на чернота на 
покритите повърхности са почти еднакви, но поглъщателните способности на 
стъклата са различни, което се отразява на температурното поле в 
конструкцията. Числени изследвания на топлообмена са проведени при 
зимни и летни условия за моменти от деня с очаквани максимални и 
минимални температури в прозоречната система. Условията за числените 

       

       
Фигура 6.27. Мрежа от крайни обеми (3328952 елементи). 
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експерименти, по-големите средни температурни градиенти за двете стъкла и 
изохорното вътрешно налягане, изчислено спрямо нулево относително 
налягане и температура 293 K при херметизация на стъклопакета, са дадени в 
таблица 6.9.  
Визуализация на изследваните полета са представени на фигури 6.29 – 6.31. 

 

 

а)   

б)    

Фиг. 6.27. Спектрални свойства на стъклата с покритие при Вариант 1 (а) и Вариант 2 (б) 
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Таблица 6.8. Варианти на изследвания стъклопакет 
Характерист

ики 
Вариант 1. Стъкло 

1 и 2 - без 
покрития 

Вариант 2. Стъкло 1 – 
нискоемисионно 

покритие на пов. 2**; 
стъкло  2 – без покритие 

Вариант 3. Стъкло 1 - 
solar control покритие 
на пов. 2***;    стъкло 

2 –без покритие 
ε1

f 0.84 0.84 0.84 
ε1

b 0.84 0.16 0.17 
A1

f 0.12 0.22 0.47 
A1

b 0.12 0.22 0.45 
R1

f 0.07 0.11 0.08 
R1

b 0.07 011 0.12 
T1 0.81 0.67 0.45 
ε2

f 0.84 0.84 0.84 
ε2

b 0.84 0.82 0.84 
A2

f 0.12 0.12 0.12 
A2

b 0.12 0.12 0.12 
R2

f 0.07 0.07 0.07 
R2

b 0.07 0.07 0.07 
T2 0.81 0.81 0.81 
Â1 0.13 0.23 0.48 
Â2 0.08 0.08 0.05 

*Pilkington Optifloat clear glass;  **Pilkington Energy AdvantageTM; ***Pilkington 
Solae-ETM  
 
Таблица 6.8. Условия на числените експеримент и резултати за вътрешното налягане 

 
Условия за 
топлообмен 

Вариант 1.  
Стъкло 1 и 2 

– без покрития* 

Вариант 2. Стъкло 1 - 
нискоемисионно 

покритие на пов. 2**; 
стъкло  2 – без 

покритие 

Вариант 3. Стъкло 1 - 
solar control покритие на 
пов. 2***; стъкло 2 –без 

покритие 

Юли, 9 h. 
Tin=297 K  
Tout=297 K  
Tsky=283 K 
Tr.m=290 K 
F1= F2=0.5 
Is=740 Wm-2 
hsi=7.7 Wm-2K-1* 
hse=20 Wm-2K-1 

Tgas=303 K 
ΔT = 10 K; Δpis= 

3.4 kPa 
Външно стъкло 

Средна 
температура 
Tav =301 K 

Среден 
температурен 

градиент 
Grad t=38 K/m 

Tgas =302 K 
ΔT= 9 K; Δpis= 3.06 

kPa 
Външно стъкло с 

покритие 
Средна температура 

Tav =303 K 
Среден температурен 

градиент 
Grad t=21 K/m 

Tgas =305 K 
ΔT=12 K;  Δpis= 

4.08 kPa 
Външно стъкло с 

покритие 
Средна температура 

Tav =310 K 
Среден температурен 

градиент 
Grad t=12 K/m 
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Януари, нощно 
време 
Tin=293 K  
Tout=257 K  
Tsky=227 K 
Tr.m=244 K 
F1= F2=0.5 ; Is=0  
hsi=7.7 Wm-2K-1* 
hse=20 Wm-2K-1 

Tgas =271 K (-2°C) 
ΔT=-22 K;  

Δpis= -7.48 kPa 
 

Външно стъкло 
Средна 

температура 
Tav=260 K 

Среден 
температурен 

градиент 
Grad t=93 K/m 

 

 Tgas =272 K (-1°C) 
ΔT=-21 K; Δpis= -7.14 

kPa 
 

Външно стъкло с 
покритие 

Средна температура 
Tav =258 K 

Среден температурен 
градиент 

Grad t=74 K/m 
 

* Коефициентите на топлопредаване на вътрешните повърхности включват 
конвективен и радиационен топлообмен. 

На базата на получените резултати могат да бъдат направени следните 
констатации: 
 При всички изследвани варианти през лятото се очаква надналягане. а 

през зимните нощи – вакуум в херметизираното пространство на 
стъклопакетите. Полученият вакуум по абсолютна стойност е приблизително 
2 пъти по-голям от надналягането. 
 Влиянието на изследваните покрития върху температурата на газа и 

последващото вътрешно налягане в СП нараства с поглъщателната 
способност на стъклото с покритие при наличие на слънцегреене. В 
периодите без слънчево облъчване ефектът на покритията върху вътрешното 
налягане е под 10% и може да се пренебрегва.  
 Покритието намалява няколко пъти средните градиенти на 

температурата в стъклените панели при наличие на слънчево греене и по-
малко от два пъти през зимните нощи. Температурните градиенти в 
стъклените области в близост до ръбовете в прозоречната рамка са поне 3 
пъти по-високи в сравнение с прозрачните области. Следователно типът на 
рамковата конструкция влияе в по-голяма степен на температурните 
градиенти в стъклото в сравнение с типа на изследваните покрития. 
 При слънчево натоварване средната температура на стъклото се 

увеличава с поглъщателната способност. Това ще доведе до топлинното 
разширение. което в комбинация с температурните градиенти ще допринесе 
за термичните напрежения.  
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Пълната оценка на тези напрежения може да се извърши чрез анализ на 
крайни елементи на механичните процеси в СП на базата на получените 
температурни полета. 

 
 

 
 

 
Фиг. 6.30. Температурни полета при Вариант 3 при летни условия и слънчево 

греене 
a) Вътрешни повърхности   b) Външни повърхности  

 

 
Фиг. 6.29. Температурни полета във Вариант 3 при нощни зимни условия 

а) Вътрешни повърхности   b) Външни повърхности 
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6.3.4. Нестационарни температурни полета в стъклопакети с 
отчитане на годишното изменение на климатичните условия  

В тази част са представени резултати от числени изследвания на 
нестационарния топлообмен във вертикален двоен стъклопакет с и без 
нискоемисионно покритие, монтиран на източно ориентирана окачена фасада 
на територията на гр. София (фиг. 6.32).  

 
 

Изследванията са проведени с цел предсказване на механичните процеси, 
дължащи се на вътрешно натоварване и температурно разширение или 

а)  б)    
Фиг. 6.32. Двоен стъклопакет 

a) Част от напречен разрез в близък план  б) Мрежа от крайни обеми 
1 - стъкло, 2 - аргон; 3- силикагел; 4- алуминий; 5- силикон 

а) б)  
Фигура 6.31. Температурни градиенти в стъклените панели на Вариант 3 

а) Повърхност № 3 при летни условия    б) Векторно поле на температурните 
градиенти при зимни условия 
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свиване на конструктивните елементи на СП в рамките на една календарна 
година [Иванов и колектив, 2017; Ivanov et al. 2018].  

Параметри на двата изследвани варианта са представени в таблица 6.9. 
Степените на чернота на покритата и непокритата стъклена повърхност 
съответно са 0.03 и 0.84. а на алуминиевата повърхност на дистанционера – 
0.06. 

Таблица 6.9. Параметри на стъклопакетите 

Параметър 

4 mm стъкло без 
покритие/ 24 mm аргон/ 

4 mm стъкло без 
покритие 

4 mm стъкло без 
покритие / 24 mm аргон / 

4 mm стъкло с 
нискоемисионно 

покритие на пов. №3 
Коефициент на 

топлопреминаване U=2.7 Wm-2K-1 U=1.2 Wm-2K-1 

Коефициент на 
енергопреминаване g=0.79 g=0.63 

Пропускателна способност 
във видимия спектър Tvis=82% Tvis=82% 

Интегрални поглъщателни 
способности на стъклата 

Външно стъкло Â1=0.13 
Вътрешно стъкло Â2=0.1 

Външно стъкло Â1=0.13 
Вътрешно стъкло Â2=0.18 

 
Варирането на дневните климатични условия и слънчевата радиация в 

рамките на годината са получени от база данни PVGIS. Информацията за 
средномесечните външни температури в PVGIS е налична за светлата част на 
деня. като температурите преди и след залеза на слънцето са приблизително 
равни. На базата на това е прието, че температурното поле в конструкцията 
през нощта няма да се изменя съществено спрямо това преди изгрев и след 
залез слънце. Моментните стойности на средномесечните плътности на 
слънчевия топлинен поток са определени за ясно небе. Температурата в 
сградата е приета 20 °С за месец януари и 24 °С за юли. Коефициентите на 
топлопредаване в граничните условия са: hс.se = 20 Wm-2K-1; hsi = 7.7 Wm-2K-1 
(включващ топлопредаване чрез конвекция и излъчване).  

Числено са симулирани стационарни температурни и хидродинамични 
полета в конструкциите през един час от изгрева до залеза на слънцето в 
рамките на един ден за всеки месец. Моментите от деня, за които са 
проведени числените експерименти са подбрани така. че да включват 
максималната стойност на слънчевата радиация за деня. 
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На фигури 6.33 и 6.34 са представени изменението на слънчевия 
интензитет, външната температура и резултати за месеците с най-висок 
потенциал на слънчевата енергия (юли), и с най-ниски температури и 
слънчева радиация на фасадата (януари). Получените температури в 
стъклопакетите за юли и януари са съответно с най-високи и най-ниски 
стойности в сравнение с останалите месеци.  

 

Графично е представено изменението на средната температура на 
херметизираният аргон в стъклопакета Tg.av и съответното 
надналягане/подналягане, което ще възникне поради изменението й ΔТ 
спрямо температурата в процеса на херметизиране (приета за 293 К). 
Моментни температурни полета в конструкцията за месец юли са 
визуализирани на фигури 6.35 и 6.365. 
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Стъклопакет без покрития 

 

Фиг. 6.33. Условия на числените експерименти и параметри на херметизирания газ 
през януари 
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От фиг. 6.33 и 6.34 е видно, че вътрешните натоварвания в 
стъклопакетите ще варират в рамките на деня и на годината: периодично 
стъклените панели ще се огъват навън и навътре. Този процес е по-силно 
изразен за стъклопакета с покритие заради по-високите температури. Най-
големите по абсолютна стойност вътрешни натоварвания на стъклопакета се 
получават през нощните часове през януари и през периодите с максимална 
плътност на слънчевия поток през юли. И при двата разглеждани случая 
очакваното максимално дневно вътрешно натоварване през януари по 
абсолютна стойност е по-голямо в сравнение със същото през юли. Но през 
летните периоди се очакват термични разширения на стъклата, което ще 
допринесе към механичното им натоварване. 

За изясняване на влиянието на топлообмена върху механичното 
поведение на стъклата, получените температурни полета за дисктеризираното 
пространство на стъклопакета с покритие са използвани за моделиране на 
механичните процеси [Ivanov et all. 2018]. В резултат е установено, че 
вътрешното натоварване в изследваните структури води до по-малки 
напрежения в стъклените панели сравнение с термичните разширения и 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

0:00 4:48 9:36 14:24 19:12 0:00

Is
 W

m
-2

Време, h:min

Интензитет на слънчево греене през юли

   

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

0:00 4:48 9:36 14:24 19:12 0:00

Тo
ut

, К

Време, h:min

Средна температура на околната среда

 

290

295

300

305

310

0:00 4:48 9:36 14:24 19:12 0:00

Т,
 К

Време, h:min

Температура на херметизирания аргон през 
юли

Стъклопакет с нискоемисионно покритие
Стъклопакет без покрития 

 

0

1

2

3

4

5

0:00 4:48 9:36 14:24 19:12 0:00

Δp
, k

Pa

Време, h:min

Вътрешно натоварване през юли Δp=С1.ΔТ

Стъклопакет с нискоемисионно …
Стъклопакет без покрития 

 

Фиг. 6.34. Условия на числените експерименти и параметри на херметизирания газ 
през юли 
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свивания. Термичните напрежения са най-високи по ръбовете на панелите, в 
близост до областите, в които те са запънати, но като цяло максималните 
напрежения не превишават якостта на стъклото. Следователно механичните 
процеси, предизвикани от нестационарните температурни полета в 
конструкцията са безопасни за конструкцията, което се потвърждава и от 
дългогодишните наблюдения в практиката – моделираните стъклопакети са 
едни от най-използвани в нашата страна.  

 
 

 
 
 
 
 

 

Фигура 6.35. Температурно поле в двоен стъклопакет без покрития на стъклата в 
9:07 ч, месец юли 

 

Фигура 6.36. Температурно поле в двоен стъклопакет с нискоемисионно покритие 
в 9:07 ч., месец юли 
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6.3.5. Прозрачни структури в стена на Тромб 
Поради спецификата на топлообмена в стената на Тромб. температурното 

поле и топлинното натоварване в стъклопакетите са различни в сравнение с 
тези при стъклопакети в директни пасивни системи за оползотворяване на 
слънчева енергия. Това важи и за механичното натоварване на прозрачните 
елементи. възникващо при температурни разширения и разлики между 
вътрешното и външното налягане. В тази глава са представени резултати от 
изследвания на топлообмена в прозрачни конструкции в експериментална 
стена на Тромб на територията на ТУ-София [Kaloyanov et al. 2018].  

Пасивната система е част от фасадата на едноетажна сглобяема къща с 
обща площ 48 m2. Южната и западната фасада на къщата са разделени на 
отделни секции, пригодени за монтиране на експериментални модули на 
различни пасивни слънчеви системи [Станков и колектив, 2015; Томов и 
колектив, 2015]. Останалите външни ограждащи елементи са добре топлинно 
изолирани. а температурата в къщата се поддържа от експериментална 
термопомпа.  

В секция на южната фасада е интегрирана експериментална стена на 
Тромб (фиг. 1.2). Конструкцията е с височина 2.68 m и широчина 1.84 m. 
Прозрачният елемент е с 5-камерни PVC профили и двоен стъклопакет (2 x 6 
mm бяло стъкло). Стъклопакетът е без покрития, а газът в херметизираното 
пространство е въздух. Разстоянието между него и акумулиращия елемент е 
0.1 m.  Акумулиращият елемент е с дебелина 0.12 m и е разделен на две части 
– долната половина представлява зидария от плътни бетонни тухли, а горната 
- зидария от плътни глинени тухли. Абсорберното покритие от външната му 
страна е обикновена черна боя.  

Стената на Тромб е окомплектована със сензори за измерване на 
повърхностни температури на елементите, температури във вътрешността на 
акумулиращия елемент и на въздушното пространство. Външните 
температури, скоростите на вятъра, пълната и дифузната слънчева радиация 
се измерват от метеорологична станция в непосредствена близост до къщата. 
Данните от станцията и от измервателните уреди на експерименталния модул 
се записват на всеки пет минути и на всеки час в обща база данни.  

На база на досегашните изследвания е предположено, че елементите на 
стъклопакета ще бъдат подложени на максимални механични натоварвания 
при минимална температура и максимално подналягане в херметизирания газ 
при зимни условия, тъй като извън отоплителния период се препоръчва 
засенчване на конструкцията или отваряне/демонтаж на стъкленото покритие 
в стената на Тромб.  
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При измерванията са установени най-ниски средни температури в 
системата през месец януари при липса на отопление в помещението. Прието 
е моделните изследвания да бъдат проведени за моменти от този месец с най-
ниски температури (7 ч.) и най- високи стойности на слънчевия радиационен 
поток (13 ч.), в които се очакват максимално и минимално подналягане в 
херметизираното пространство на стъклопакета. Определените на базата на 
натурните измервания средни температури на въздушното пространство, на 
външната повърхност на акумулиращия елемент, плътност на слънчевия 
поток и коефициент на топлопредаване чрез конвекция от вътрешната 
стъклена повърхност към въздушното пространство на стената на Тромб, са 
използвани в граничните условия за моделните изследвания (таблица 6.10).  

Първоначално са проведени моделни изследвания при 2 варианта на 
фиксирането на стъклопакета в стената на Тромб: 

- чрез профили (метални или PVC) с малка видима широчина. В този 
случай може да се приеме, че профилите не оказват съществено влияние 
върху топлообмена в стъклопакета и могат да се пренебрегнат при 
геометричното моделиране;  

- чрез отваряема прозоречна система с PVC рамка със сравнително 
високо топлинно съпротивление, чието влияние върху топлообмена в 
стъклопакета не може да бъде пренебрегнато априори (фиг. 6.21). 

На фигура 6.37 са представени визуализации на температурните полета в 
изследваните обекти. От тях е видно, че повърхностните температури на 
стъклата при двата варианта са приблизително еднакви. В таблица 6.10 са 
дадени резултати за изменението на температурата на херметизирания въздух 
в стъклопакета ΔT спрямо температура при херметизиране 293 К, и 
съответното вътрешно натоварване Δpis (при нулеви ΔН и Δрm).  Установените 
средни температури на въздуха в стъклопакета, ΔT и Δpis се различават 
несъществено при двата изследвани варианти. Вътрешното натоварване ще се 
редуцира почти 2 пъти при наличие на слънчево греене.   

Таблица 6.10. 
Условия на топлообмен Вариант 1. 

Стъклопакет в 
окачена фасада 

Вариант 2. Стъклопакет в 
прозоречна система 

Януари. 7:00ч. 
Tout=271 K; Tr.me=260 K;  

Is=0 Wm-2 
Tin=280 K;  Trm,in=282 K; 

hsi=1 Wm-2K-1; hse=20 Wm-2K-1 

Средна температура на 
херметизирания 
въздух: T=274 K 

ΔT= -19 K;  
 Δpis= - 6.41 kPa 

Средна температура на 
херметизирания въздух: 

T=275 K 
ΔT= -18 K;  Δpis= -6.18 kPa 
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Януари. 13:00ч. 
Tout=276 K; Tr.me=265 K; 

Is=500 Wm-2 
Tin=283K;  Trm,in=286 K; 

hsi=1 Wm-2K-1; hse=20 Wm-2K-1 

Средна температура на 
херметизирания 
въздух: T=283 K 

ΔT= -10 K;   
Δpis= -3.44 kPa 

Средна температура на 
херметизирания въздух: 

T=284 K 
ΔT= -9 K;  Δpis= -3.03 kPa 

 
Подналягането във въздушното пространство на стъклопакета преди 

огъването на стъклените панели е 6.41 kPa при окачената фасада и 6.18 kPa 
при прозоречната система (разлика под 4 %). След огъването на стъклата то 
ще се редуцира.  

 

 
 
Допълнително са проведени числени изследвания на топлообмена в 

същите конструкции при очаквани минимални и максимални температурни 
полета в стената на Тромб [Stankov et al. 2017]. Условията на топлообмен са 

a)  

б)    

Фигура 6.37. Температурно поле в стъклопакет (а) и в прозоречна система (б) 
януари, 13:00 ч. 
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систематизирани в таблица 6.11. Резултатите за вътрешните натоварвания на 
стъклопакета са дадени в последните два реда от таблицата. Стойностите на 
установения вакуум в студените дни и свръхналягането в най-горещия ден са 
почти два пъти по-високи при изследвания случай в сравнение със същите, 
ако стъклопакетът е монтиран на южна окачена фасада на същата територия. 
Съгласно изследванията в [Ivanov et al. 2018] те са безопасни за 
конструкцията. Следователно променливото вътрешно натоварване на 
стъклата в двойния стъклопакет в експерименталната стена на Тромб 
(надналягане в началото и края на отоплителния сезон и вакуум в най-
студените дни) са безопасни, ако СП е произведен на същата надморска 
височина, на която е инсталирана конструкцията.  

Визуализации на температурните полета в стъклопакета при някои от 
изследваните случаи е представено на долните фигури. 

Таблица 6.11. Условия на топлообмен и резултати относно вътрешното натоварване 

Параметър 
 

Минимална 
външна 

температура 

Максимална 
външна 

температура 

Максимална 
температура на 
абсорбиращата 

повърхност 

Максимална ΔT 
между стената и 
външната околна 

среда 
Дата 1.1.2015 16.4.2015 3.2.2015 18.2.2015 

Време 8:00 17:00 15:00 15:00 
tin, °C 4.1 27.3 21.5 19.5 
tout, °C -14.5 24.5 5.5 0.3 

Температура на 
външната 

повърхност на 
абсорбера, °C 2.1 53.9 75.4 70.6 

Температура на 
вътрешната 

повърхност на 
абсорбера, °C 3.3 35.8 34.8 32.8 

Средна температура 
на въздуха в 
затвореното 

пространство, °C -1.4 53.3 58.7 54.4 
Is, Wm-2 0 405.3 840.9 852.9 

hsi,  Wm-2K-1 1.3 0.7 1.5 1.5 
РЕЗУЛТАТИ 

Температура на 264 310 308 303 
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херметизирания 
въздух, K 

Налягане в 
стъклопакета Δpis, 

kPa -9.86 5.78 5.1 3.4 

 

Фиг. 6.39. Температурно поле в стъклопакета в 17:00h на 16 Април, 2015 

 

Фиг. 6.38. Температурно поле в стъклопакета в 8:00h на 1 Януари, 2015 
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7. Топлообмен при взаимно виждащи се едроплощни 
прозрачни фасади  

Развитите в глава 5 модели и представените по-горе изследвания важат за 
случаите на еднократно пресичане на прозрачните структури от слънчевите 
лъчи. Едроплощните прозрачни фасади с ъглови коефициенти, различни от 
нула (наречени тук взаимно виждащи се), както и огънатите конструкции, в 
определени моменти от деня могат да бъдат пресичани от слънчевите лъчи, 
както е показано на долната фигура.  

 

Топлообменът и преминаването на слънчевата енергия при едроплощните 
прозрачни фасади (solar ray tracing) със сравнително големи ъглови 

а)  

б)  

Фиг. 7.1. Хоризонтален разрез на двойно остъклени фасади 
a) Плоска                                                 б) Цилиндрична 
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коефициенти между прозрачните повърхности или при криволинейните 
стъкла при тези случаи все още не са изследвани и опознати. В тази глава са 
разгледани особеностите на разпределението на слънчевата енергия и на 
топлообмена при взаимно виждащи се едроплощни прозрачни сградни 
ограждения и очакваното влияние на тези процеси върху оползотворяването 
на слънчевата енергия и топлинния комфорт в сградата. Резултати от анализа 
са публикувани в [Penkova et al. 2016]. 

7.1. Слънчево огряване при „взаимно виждащи се“ прозрачни 
плоски стени  
Позицията на слънчевите лъчи спрямо фасадите се определя от 

височинния ъгъл h, азимута φ на слънцето и пространствената ориентация на 
повърхността. Последната се задава посредством азимута на повърхността ψ 
и нейния наклон спрямо хоризонталната равнина. За огряване на плоски 
прозрачни слоеве от слънцето, както е показано на фиг. 7.1а, е необходимо да 
бъдат изпълнени долните условия.  

Условие 1: Ъгълът на падане θ на слънчевите лъчи да е по-малък от 90°, 
независимо дали лъчите попадат върху повърхността от външната страна или 
откъм помещението. Ако това условие е изпълнено и липсва засенчване по 
пътя на пропуснатия в помещението слънчев поток, различна част от 
вътрешната повърхност на стените може да бъде огряна.  

Условие 2: При успоредни вертикални прозрачни фасади с 
противоположна пространствена ориентация слънчевите лъчи могат да 
пресекат първата прозрачна конструкция и да огреят втората, ако е изпълнено 
условието: 

tgh
cos

Hb
ϕψ −

<  (7.1) 

където b е разстоянието между успоредните повърхности; H - светлата 
височина на помещението.  

На фиг. 7.2 е представено изображение на огряването на прозрачните 
стени на помещение на територията на гр. София през момент от месец 
декември. Геометричният модел е построен при следните параметри, 
характерни за местно време 9ч в гр. София: височинен ъгъл на слънцето h 
=8.43°; азимут на слънцето φ = -47.52°; плътност на слънчевия поток върху 
повърхност, перпендикулярна на слънчевите лъчи - 366 Wm-2. От фигурата е 
видно, че част от слънчевата енергия, постъпила през огрените отвън 
прозрачни стени, напуска помещението през перпендикулярните на тях 
остъкления.  
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Огрените от директния слънчев поток откъм страната на помещението 
площи варират във времето и се преместват в пространството заедно с 
движението на слънцето. При това се изменят ъгловите им коефициенти на 
излъчване в слънчевия спектър. Този процес може да бъде проследен и 
ефектите от него да бъдат оценени чрез методите на дискриптивната 
геометрия (фигура 7.3).  

а)    

 б)  

Фиг. 7.2. Поникване на слънчевата енергия в помещение с изцяло прозрачни стени 
а) Поглед отгоре     б) Аксонометричен изглед на западната и северната фасада. 
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На фиг. 7.4 са представени резултати от измерване на разпределението на 
слънчевия поток при два взаимно виждащи се перпендикулярни, вертикално 
разположени стъклопакети без засенчване в пространството между тях. 
Небесните ориентации на фигурата са приблизителни. Измерванията са 
проведени чрез пиранометър с възприемаща повърхност, успоредна на 
повърхнините на стъклата на 30.06.2017 г. в 8.30 ч. при ясно небе в гр. София. 
Стъклопакетите са с дебелини на отделните слоеве 4mm стъкло/16mm въздух 
/4mm стъкло с нискоемисионно покритие. I, Т и θ са съответно плътността на 
слънчевия поток върху перпендикулярна на него повърхност, 
пропускателните способности на стъклопакетите в дадения момент и ъглите 
между слънчевите лъчи и нормалите към повърхностите. От фигурата е 
видно, че при условията на измерването една част от слънчевата енергия 
напуска помещението. Трябва да се подчертае, че „загубата на слънчева 
енергия“ не е през цялата площ на втория стъклопакет по пътя на слънчевите 
лъчи, а през част от него (това не е отразено на фигурата). 

 
Фигура 7.3. Проекции на огрените от директната слънчева радиация площи на 

вътрешните повърхности на стените (в жълт цвят) в помещение с прозрачни стени 
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Гореописаните процеси могат да се наблюдават както в съвременните 

сгради с предимно прозрачни фасади, така и в остъкленията на терасите на 
жилищните блокове.  

7.2. Слънчево огряване при криволинейни остъкления 
Ъгълът между слънчевите лъчи и нормалата към повърхността се изменя с 

кривината и варира в рамките на деня. Това води неравномерни и 
нестационарни плътност на слънчевия топлинен поток върху криволинейните 
фасади и оптични свойства на огънатите стъкла (фигура 7.5). В резултат: 

- температурата е по-висока на местата с по-малък ъгъл на падане на 
слънчевите лъчи. В рамките на деня тези области се местят по огънатите 
повърхности. 

 - отделните части на огънатите повърхности са с ъглови коефициенти на 
излъчване, различни от нула и с различни температури; 

- в областите с по-дълъг път на слънчевите лъчи в стъклото, съгласно 
уравнение (2.29) поглъщателната способност нараства за сметка на 
пропускателната.  

Комбинацията от гореизброените фактори води до сложен радиационен 
топлообмен както между отделните области от криволинейните остъкления, 
така и между тях и помещението.  

Гореизброените процеси не се отчитат от световните и национални 
наредби и методики за оценка на топлинните печалби от слънчево греене и 

 

Фигура 7.4. Разпределение на слънчевия поток при перпендикулярни двойни 
стъклопакети 
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могат да бъдат оценени най-пълно чрез моделиране и числено симулиране на 
топлообмена, както е показано в точка 6.2. Удобна за компютърно 
симулиране на тези процеси по метод на крайните обеми е програмната среда 
ANSYS/FLUENT. В софтуера е интегриран модел за изчисляване на вектора 
на слънчевия лъч и стойността на слънчевия поток в зависимост от 
местоположението на обекта, ориентацията на повърхностите и момента от 
годината.  

 

 
 
В случай, че относителната площ на взаимно виждащите се прозрачни 

остъкления върху фасадите е сравнително малка, сложното разпределение на 
слънчевата енергия и особеностите на топлообмена няма да окажат 
съществено отражение върху топлинния комфорт в сградите и очакваните 
печалби от слънчево греене. По долу са дискутирани възможните резултати, 
които могат да бъдат допуснати при неотчитане на гореописаните процеси 
при едроплощни остъкления. 

 
 

 

Фигура 7.5. Огряване на огънати остъкления 
 



104 
 

7.3. Неточност при оценката на печалбите от слънчево греене в 
сградите 
Методът за оценка на енергийните печалби в сградите от слънчево греене, 

разгледан в глава 3, се основава на допускането, че пропуснатият през 
прозрачните фасадни елементи слънчев поток не напуска сградата. Той е 
изцяло валиден за сгради, при които прозрачните ограждения „не се виждат“ 
- ъгловите им коефициенти на излъчване са сравнително ниски или равни на 
нула.  

Оползотвореният средномесечен топлинен поток Фsol през прозоречна 
система/фасада се определя по формула (3.32) посредством ефективната 
площ на прозрачния ограждащ елемент Аsol . В случай. че има техническа 
възможност слънчевата енергия, постъпваща през площ Аsol да напусне 
сградата през перпендикулярна или паралелна на нея прозрачна стена, Фsol 
може да бъде коригиран чрез приспадане на „загубеният за сградата“ слънчев 
поток Фsol.l : 

i,shnl

2

wFglsh,solobsh,lsol, F...A .).FF - .(1 .F .IF =Ф 211 ττ      (7.2) 

lA e средна за месеца площ на остъкленията, през която постъпва слънчева 
енергия, която напуска помещенията през следващите ограждения по пътя си 
(в оранжев цвят на фиг. 7.2); τ1g.n  и  τ2gn са пълните пропускателни 
способности съответно на първата и втората прозрачна конструкция по пътя 
на слънчевите лъчи; Fsh.i е коефициент, отчитащ засенчването на слънчевите 
лъчи в помещението.  

lA  зависи от местоположението на сградата, ориентацията на фасадата и 
пространственото разположение на взаимно виждащите се фасади.  

7.4. Радиационна асиметрия и парников ефект в помещенията  
Разликата между температурите на повърхностите, формиращи околната 

за човека среда в помещенията, може да доведе до локален дискомфорт. 
Съгласно [ASHRAE, 2009], горната граница за допустима температурна 
разлика между температурите на вътрешните повърхности на стените и 
останалите вътрешни повърхности, е 23 К. Тази разлика може да бъде 
превишена в горещите сезони при остъкленията, през които слънчевият поток 
постъпва в сградата. Погълнатата от стъклата слънчева енергия води до 
повишаване на тяхната температура: в присъствие на слънчево греене 
вътрешните температури на стъклото са по-високи от тези на непрозрачните 
масивни стени. Този ефект е по-силно изразен при стъклата с покритие, тъй 
като тяхната поглъщателна способност е по-висока от поглъщателната 
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способност на непокритите стъкла. Така нагретите стъклени елементи 
топлообменят с излъчване в инфрачервения спектър с повърхностите в 
помещението, спрямо които ъгловите им коефициенти са различни от нула. В 
този топлообмен участват и стъклени ограждения, принадлежащи на 
различно ориентираните фасади. Температурата на последните може да бъде 
допълнително повишена от огряването им със слънчева енергия откъм страна 
на помещението. Тези процеси могат да доведат до парников ефект в 
помещенията, който трудно може да бъде предсказан чрез утвърдените 
модели и методики. 

7.5. Допълнителни термични напрежения в елементите от 
строително стъкло 
Нагряването на всички прозрачни слоеве по пътя на лъчите успоредно с 

преместването на огрените вътрешни области и последващия нестационарен 
радиационен топлообмен може да доведат до различни температурни 
градиенти в сравнение с градиентите при еднократно пресичане на стъклата 
от слънчевите лъчи. Този процес ще бъде по-силно изразен при вътрешните 
стъкла с нискоемисионно покритие. Повишените температури на тези стъкла 
предполагат по-високи стойности на термичните напрежения. 
Термомеханичното поведение на прозрачните слоеве, пресичани еднократно 
от слънчевите лъчи и участващи в нестационарния топлообмен между 
сградата и околната среда, е предсказуемо чрез помощта на математичното 
моделиране [Ivanov et al. 2018], както е показано в глава 6.5. Вероятно 
моделирането е и най-подходящия инструмент за анализ на свързаните 
топлообмен и механични процеси при взаимно виждащи се стъклени 
ограждения.  
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8. Ефективност на прозрачните структури в директните 
пасивни слънчеви системи 

Комплексен анализ на ефективността остъкленията в сградите може да 
бъде направен при съвместно разглеждане на факторите: 

• топлоизолационна способност и възможности за оползотворяване на 
слънчевата енергия, зависещи от енергийните характеристики; 

• надеждност и безопасност; 
• звукоизолация; 
• рентабилност на инвестицията (срок на откупуване, срок на 

изплащане, сегашна нетна стойност. вътрешна норма на възвръщаемост и 
други финансови параметри); 

• енергоемкост (embodied energy) – енергията вложена на един 
квадратен метър за производството, експлоатация и рециклиране;  

• период на “откупуване на енергията” (energy pay back time); 
• технически живот. 
Енергийните характеристики на прозрачните конструкции се определят 

чрез стандартизирани методи и се изменят под 5 % при климатични условия, 
различни от стандартните тестови. В Наредба 7 за енергийна ефективност, 
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради са заложени референти 
стойности за коефициентите на топлопреминаване:  

1.4 Wm-2K-1 за прозоречни системи с PVC профили; 
1.7 Wm-2K-1 за системи с алуминиеви профили;  
1.7 Wm-2K-1 и 1.9 Wm-2K-1 съответно за окачени фасади без и със 

повишени изисквания. Коефициентите на топлопреминаване на прозрачните 
сградни ограждения при строителство на нови и рехабилитация на 
съществуващи сгради трябва да са по-малки от тези референтни стойности, 
или да ги превишават с максимум 10% в отделни случаи. Съвременните 
прозоречни системи, налични на пазара, са с по-ниски коефициент на 
топлопреминаване при приемлива цена на конструкциите. 

Надеждността на остъкленията зависи от състоянието на елементите им 
през целият период на експлоатация. В техническата документация 
надеждността се определя като свойство на изделието да запази 
работоспособност във времето с оптимални експлоатационни параметри 
[Велчев, 2015]. Това от своя страна инициира необходимост от използване на 
статистически методи за определяне влиянието на факторите, които могат да 
доведат до отказ на конструкцията и да се определи вероятността за 
влошаване на параметрите й. Надеждността на елементите от строително 
стъкло се контролира  от големите производители: гарантират се якост и 
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технически живот. Темперирането и закаляването ги повишават и влияят 
положително върху безопасността на стъклото. Ламинирането също 
повишава безопасността при счупване. При едроплощни фасади се използват 
именно уякчени и ламинирани стъкла. Но надеждността и безопасността 
зависят и от случайни фактори, като например наличие на непретърпели 
фазов преход включения от NiS в темперирано или закалено стъкло в зона на 
напрежения на опън [Iliev, 2017], или от по-големи динамични натоварвания 
като градушка или удар [Драганов. 2016].  Променливите деформации на 
стъклата в стъклопакетите поради цикличните изменения в температурното 
поле в конструкцията водят до умора на материала и до редуциране на 
техническия живот [Velchev et al. 2006; Ivanov et al. 2016]. Тези процеси за 
една и съща конструкция са различни в зависимост от климатичните фактори, 
влияещи върху топлинното натоварване и разликата в надморските височини 
на локациите на производство, и на използване на стъклопакета. 

Енергоемкостта на прозрачните конструкции и вредните емисии при 
производството им нарастват успоредно с надеждността им, и с 
подобряването на енергийните им характеристики. Закаляването, 
ламинирането, полагане на покрития и тънки слоеве на стъклата, 
използването на газове с нисък коефициент на топлопроводност в 
стъклопакетите водят до повишаване на енергийните разходи за 
производство на конструкциите [EPD Overview, 2015]. Това се отразява и на 
енергийната себестойност на сградите. 

Периодът на „откупуване на вложената енергия“ зависи от 
енергоемкостта и енергийните спестявания и печалби при използване на 
прозрачните конструкции, и следователно от енергийните им 
характеристики.  

Рентабилността на конструкциите също зависи от енергийните 
спестявания и печалби от слънцегреене при използване на прозрачните 
конструкции и елементи. Съществен фактор тук е цената на конструкциите, 
която нараства с подобряване на енергийните характеристики, надеждността 
и безопасността им, но зависи и от условията на пазара (търсене и 
предлагане). 

Техническият живот нараства при закаляване и темпериране на 
строителното стъкло. Увеличаването му е свързано с по-високи разходи на 
енергия за производство и енергоемкост на конструкциите, и по-дълъг срок 
на „откупуване“ на вложената енергия. Експлоатационните условия също 
оказват влияние върху техническия живот: цикличните механични 
деформации при променливи топлинни натоварвания го намаляват. 
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Оценката на влиянието на гореизброените взаимносвързани параметри 
върху ефективността на прозрачните структури е сложна задача, която до 
момента не е решена комплексно. За анализ на влиянието на отделните 
фактори в условията на нашата страна е възприето да бъде направен анализ 
на ефективността от използване на съвременни прозоречни системи в 
жилищна сграда, която се санира по Национална програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради [Penkova et al. 2018]. 

Обект на изследване е остъклението в типичен осеметажен панелен блок, 
състоящ се от 5 секции, които са разделени от деформационни фуги (фиг. 8.1 
– 8.3, таблица 8.1) 

 
 

 

 
Фигура 8.2. Схема на секциите на сградата 

 
Фигура 8.1. Блок 416, ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас 

(www.google.bg/maps) 

http://www.google.bg/maps
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Таблица 8.1.Параметри на сградата 
Адрес Блок № 416, ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас 
Тип Едропанелна жилищна сграда - монолитна 

стоманобетонна конструкция 
Собственост Частна 
Година на построяване 1978 
Температура на вътр. въздух 19°С 
Брой на обитатели и посетители 275 
Енергоносители за отопление Електрическа и топлинна енергия (твърдо гориво)r 
Отопляема площ преди / след 
санирането 

8285 m2 /  8647 m2 

Нетен отопляем обем преди / 
след санирането 

17895 m3 /  18678 m3 

Брутен отопляем обем преди / 
след санирането 

22369 m3 /  23347 m3 

Брой остъклени тераси преди / 
след санирането 

168 / 263 

 
През февруари 2016г. е направен енергиен одит и анализ на 

енергопотреблението в сградата съгласно изискванията на [Наредба № Е-РД-
04-1/22.01.2016г].  Посредством топлинен баланс на базата на конструкцията, 
информация за енергопотреблението, обитателите, отоплителните тела и 
измервания е оценена енергийната ефективност на сградата преди 
санирането. Като енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за повишаването й са 
предложени:  

ЕСМ 1: топлинно изолиране на външните стени; 
ЕСМ 2: топлинно изолиране на пода; 
ЕСМ 3: топлинно изолиране на покрива; 
ЕСМ 4: подмяна на старите метални единични и двойно слепени дървени 

прозорци и врати на терасите със среден коефициент на топлопреминаване 
3.14 Wm-2K-1  с изолационни прозоречни системи с максимален коефициент 
на топлопреминаване 1.4 Wm-2K-1; 

ЕСМ 5: въвеждане на енергоспестяващо стълбищно осветление; 
ЕСМ 6: възстановяване на неработещи вентилационни системи. 
Новите прозорци се състоят от 5-камерни PVC рамки и двойни 

стъклопакети, подобни на представените на фигура 6.21. Техническият им 
живот е 30 години съгласно данни на производителите. Пълната площ на 
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новата дограма е 949 m2. Основните слоеве на стъклопакетите са: 4 mm 
стъкло, 24 mm въздух, 4 mm стъкло. Степента на чернота на покритията е 
0.03. За рационално оползотворяване на слънчевата енергия в сградата е 
предложено и стъклопакетите да са с нискоемисионни покрития, 
разположени както следва: 

- нискоемисионно покритие на повърхност #3 (k-стъкло) на 
североизточните и северозападните фасади; 

- нискоемисионно покритие на повърхност #2 (4 сезона) на югозападните 
и югоизточните фасади. 

 

   

Всички енергоспестяващи мерки са изпълнени през 2017. Енергийните 
спестявания от тях и финансовите параметри са представени в долните 
таблици. 

 

a)  

б)           

Фигура 8.3. Изгледи на сградата 
a) Преди санирането           б)   След санирането 
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Таблица 8.2. Енергия за отопление 

Потребна 
енергия 

Преди ЕСМ След ЕСМ Енергийни 
спестявания 

Редук
ция 

kWh.m-2year-1 kWh.m-2year-1 kWh.year-1 % 

Електрическа 
енергия 

52.12 431792 15.66 135414 296378 68.64 

Топлинна 
енергия 

(въглища) 

6.69 55460 2.01 17393 38067 68.64 

Топлинна 
енергия 
(дърва) 

61.75 511603 18.55 160443 351159 68.64 

Общо 166.66 1380829 80.03 692338 689351 49.86 
 

Таблица 8.3. Енергиен ефект и финансови параметри на отделните мерки 

№ 
Енергоспестяващи 

мерки 

Енергийни 
спестявания 

Инвести-
ции* 

Годишна 
финансова 
икономия* 

Финансов 
срок на 

откупуване 
kWh.year-1 BGN BGN.year-1 year 

1 
Топлинно изолиране 

на външни стени 
281149 442714 28693 16 

2 
Топлинно изолиране 

на под 43500 32145 4440 7 

3 Топлинно изолиране 
на покрив 

56614 126632 5778 22 

4 
Подмяна на дървена и 

метална дограма с 
PVC стъклопакет 

304340 261140 31060 9 

5 
Енергоспестяващо 

стълбищно осветление 3454 4588 622 7 

6 

Възстановяване на 
неработещи 

вентилационни 
системи 

292 3500 53 67 

 Общо 689350 870718 70646 12 
*Цените са с ДДС към 2016г 

Подмяната на старата дограма с изолационни прозоречни системи води до 
най-голяма икономия на енергия, видно от горната таблица: енергийните 
спестявания от тази мярка са 44% от общите енергийни спестявания при 
санирането на сградата. Дължат се на намаляване на топлинните загуби и на 
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кратността на инфилтрация на външен въздух от 0.81 h-1 до 0.5 h-1. Годишната 
икономия на енергия от дограмата (304340 kWh/year) води до екологичен 
ефект, изразяващ се в редуциране на емисиите от въглероден диоксид с 120.6 
ton/year.  

Енергоемкостта на новата дограма включва енергията за производство. 
експлоатация и рециклиране. По литературни данни тя е приета 
приблизително 385 kWhm-2 [EPD Overview, 2015]. Умножаването й по общата 
площ на прозорците дава енергоемкостта на новите прозоречни системи: 
365365 kWh.  Периодът на откупуване на вложената енергия е 1.2 години. 
Получен е, като енергоемкостта е разделена на годишните енергийни 
спестявания от подмяната на дограмата. 

Моделиране и компютърно симулиране на спрегнатия топлообмен в 
новата дограма. 

Топлообменът в прозоречни системи с типови размери е моделиран за 
моменти от годината с най-високи температури и слънчева радиация по 
фасадите (през месец юли). За различно ориентираните фасади тези моменти 
са в различен час от деня. В долната таблица са дадени условията за 
провеждане на числените изследвания и резултатите относно вътрешното 
натоварване (в последните три колони). 

Таблица 8.4. Условия за провеждане на числените изследвания 

Ориентация Време 
1Â  1Â  Is tout tin Tair ΔT ΔPis 

 
h:min - - Wm-2 °C °C K K kPa 

Северозапад 17:07 0.12 0.22 619 24.3 24 302.6 10 3.26 
Североизток 7:07 0.12 0.22 621 25.5 24 303.6 11 3.60 
Югозапад 15:07 0.22 0.12 654 26.6 24 302.7 10 3.30 
Югоизток 9:22 0.22 0.12 654 27.3 24 302.8 10 3.33 
 

В таблицата 1Â  и 2Â са пълните поглъщателни способности на външното 
и вътрешното стъкло;  Tair е средната температура на херметизирания въздух 
в стъклопакета; ΔT изменение на температурата на херметизирания въздух 
спрямо 293 К. Максималните топлинни натоварвания на стъклопакетите са 
приблизително еднакви при различно ориентираните фасади, но техните 
амплитуди се изместват в рамките на деня успоредно с азимута и височинния 
ъгъл на слънцето. От таблицата е видно, че вътрешните налягания в 
стъклопакетите са приблизително еднакви за различно ориентираните 
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фасади. Според изследванията в [Ivanov et al. 2018], те са и безопасни за 
конструкцията.  

 

 
 

На фигури 8.4 и 8.5 са визуализирани температурните полета в 
прозоречната система за избраните моменти от деня. От тях е видно, че 
температурите на вътрешните стъкла на различните фасади се различават с 

 

 
Фигура 8.4. Температурно поле в прозоречната система в северозападната фасада, 

юли, 17:07h 

 

 
Фигура 8.5. Температурно поле в прозоречната система в югозападната фасада, юли, 

15:07h 
 



114 
 

няколко градуса. Температурата на вътрешната повърхност на стъклото без 
покритие на югозападната фасада е по-ниска в сравнение със случаите с 
нискоемисионно покритие на повърхност № 3, анализирани в глава 6. Това 
означава, че изборът на позицията на покритието в стъклопакета за тази 
фасада редуцира парниковият ефект и е удачен. 

Въз основа на проведените изследвания могат да бъдат направени 
следните констатации: 
 Установените надналягания в стъклопакетите, дължащи се на 

температурните изменения на газа, и температурите на стъклата са безопасни 
за конструкцията при разгледаните варианти. Ако стъклопакетите са 
произведени на същата или близка надморска височина, за оценка на умората 
на стъклата е необходимо да се вземат предвид само температурните 
напрежения (от разширения и свивания на стъклото).  
 Избраните позиции на стъклопакетите при различно ориентираните 

фасади води до приблизително равни и сравнително ниски температури на 
вътрешните повърхности, което е предпоставка за приблизително еднакъв 
радиационен топлообмен и асиметрия при равни температури в помещенията.  
 Енергийният и финансовият период на откупуване на новите 

остъкления са съответно 0.04% и 30% от техническата продължителност на 
живота им. Вложената енергия за производство на дограмата се „изплаща“ 
след първата година от санирането на сградата- след това започва нетният 
енергиен ефект. Тези факти доказват целесъобразността на използването на 
изолационните прозоречни системи и показват, че срокът на откупуване е с 
по-голяма тежест при избор на конструкция от периода на възвръщане на 
енергията, тъй като последният е неколкократно по-малък.  
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9. Обобщение  
Разнообразието от прозрачни елементи и конструкции за сградни 

ограждения на съвременния пазар нараства, провокирано от развитието на 
архитектурата, ориентирана към естетични, надеждни и енергоефективни 
сгради. В тях се използват ефективни и мултифункционални плоски и 
огънати прозрачни структури с различни оптични свойства и топлинни 
характеристики.  

Топлообменът при прозрачните конструкции се описва с общи модели, но 
при различните многослойни комбинации води до специфични ефекти както 
върху температурното поле в конструкциите и вътрешния интериор, така и 
върху механичните процеси и надеждността на фасадните елементи, които не 
се оценяват на етап проектиране. Тези ефекти за една и съща конструкция 
зависят от множество фактори като климатичните условия за региона, 
ориентацията на фасадата, височината на фасадния елемент, вътрешните 
условия на топлообмен и др. Същевременно съвременните софтуерни среди 
за компютърно симулиране на процеси, основани на диференчни схеми за 
решаване на частни диференциални уравнения, дават възможност за 
сравнително бързо предсказване на тези ефекти. 

Предложените в настоящата работа и модели и концепции за числено 
симулиране на спрегнатия топлообмен са подходящи за предсказване на: 

- коефициента на топлопреминаване на прозоречните системи и 
прозрачни фасадни конструкции с достатъчна за практиката точност, което 
може да бъде използвано на етап проектиране на такива системи; 

- температурните полета в плоски и криволинейни конструкции, които 
могат да послужат за последващ анализ на надеждността на конструкциите 
и за прецизиран избор на остъкление. 

В резултат на проведените моделни изследвания на топлообмена в едни 
от най-използваните понастоящем в нашата страна стъклопакети и 
прозоречни системи е доказано, че при наличие на слънчево греене, 
температурите на стъклата с покритие превишават с около 10 К 
температурите на стъклата без покритие. Това съответно води до по-високи 
температури на газовете и вътрешните натоварвания в стъклопакетите при 
наличие на покритие. Но тези вътрешни натоварвания не са опасни за 
изследваните конструкции, освен ако не се увеличат от разлики в 
надморските височини и локалните атмосферни налягания на 
местоположенията на производство и на използването им.  
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От тези констатации могат да се направят някои препоръки при избор на 
остъкления. 

1) При използването на двойни остъкления на територията на нашата 
страна е препоръчително стъклопакетите да бъдат така ориентирани, че 
нискоемисионните покрития да бъдат на: 

- вътрешната страна на външното стъкло (позиция №2) за южни, 
югоизточни, югозападни, западни и източни фасади; 

- външната страна на вътрешното стъкло (позиция №3) за северни, 
северозападни и западни фасади. 

Това ще доведе ще доведе до по-пълно оползотворяване на слънчевата 
енергия при помещения с прозорци на северните, северозападните и 
западните фасади и до предотвратяване на парников ефект в помещения с 
прозорци на южните, югоизточните, югозападните, западните и източните 
фасади. 

2) За помещения с едроплощни, взаимно виждащи се прозрачни 
ограждения с обобщена пропускателна способност в слънчевия спектър над 
50 % е препоръчително нискоемисионните покрития в двойните 
стъклопакети да бъдат на вътрешната страна на външното стъкло (позиция 
№2), освен ако всички остъклени фасадите не са северни, северозападни и 
западни фасади. 

Спазването на тази препоръка ще доведе до по-ниски температури на 
вътрешните повърхности и до предотвратяване на парников ефект и 
радиационна асиметрия в помещенията.  

3) Препоръчително е надморските височини на местоположенията 
(локациите) на производство и на използване на стъклопакетите да не се 
различават с над 500 m. При тази вътрешното натоварване в резултат на 
изменение на надморската височина се изравнява с максималното установено 
вътрешно натоварване за изследваните конструкции (6 kPa), което е 
установено като безопасно. Сумирането му с Δр от изменения на 
температурата на херметизирания газ и на метеорологичното налягане може 
да доведе до по-големи огъвания на стъклените панели и съответно по-бърза 
умора, или дефектиране на конструкцията.  
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10. Насоки и потенциал за бъдещи изследвания 
Резултатите от моделирането и численото симулиране на топлообмена в 

цилиндрично огънатите стъклопакети, представени в настоящия труд и в 
[Penkova et al. 2014] са все още първите публикувани изследвания на 
топлинното натоварване в криволинейни остъкления. Топлообменът в тези 
конструкции е непознат, а методиките за определяне на оползотворената 
слънчева енергия за плоски вертикални фасадни елементи са приложими за 
частни случаи с големи радиуси на кривината.   

От литературата все още не са известни изследвания на топлообмена и 
слънчевите печалби при взаимно виждащи се плоски и криволинейни 
остъкления. Ефектите от неравномерните и нестационарни температурни 
полета в стъклата при тези случаи могат да имат нежелани последици като 
радиационна асиметрия в помещенията,  парников ефект и рискове за 
надеждността на конструкциите. 

Междувременно гореизброените архитектурни решения навлизат в 
сградното строителство. Предложените в настоящия труд модели могат да 
бъдат доразвити за параметричен анализ на едроплощни взаимно виждащи се 
прозрачни плоски и криволинейни остъкления с оглед предварителна оценка 
на оползотворената слънчева енергия и превенция на парников ефект на етап 
проектиране на сгради с преобладаващо прозрачна архитектура. 
Съвременните софтуерни и хардуерни технологии се развиват бързо и са 
удобни за подобни анализи. Това ще бъде от полза не само за инженерните 
решения относно архитектурата, конструкциите и сградните инсталации, но и 
за производителите на прозрачни материали и структури. 
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