
Лекция 6 
Други приложения на слънчевата енергия 
6.1. Въздушни слънчеви колектори 
Водните слънчеви колектори имат редица недостатъци: 

- Опасност от корозия (когато абсорберът е от черни метали); 
- Опасност от замръзване на топлоносителя в слънчевите колектори; 
- Необходимост да се отчита разширението на течността при нагряването й; 
- Опасност от преминаване в газообразно състояние (кипене при високи 

температури) 
- Опасност от протичане (разхерматизация). 

Тези недостатъци отсъстват при въздушните слънчеви колектори. Освен това 
поддръжката на въздушните слънчеви колектори е много лесна, имат дълъг 
експлоатационен период и опростен ремонт. Това са предпоставки за по-широко 
разпространение на въздушните слънчеви колектори.  
Разбира се въздушните слънчеви колектори имат и някои недостатъци, поради което 
засега те имат второстепенно значение в системите за термично преобразуване на 
слънчева енергия. На първо място това са топлофизическите свойства на въздуха. 
Неговата плътност е 1.2 kg/m3, докато плътността на водата е 1000 kg/m3 (близо 1000 
пъти по-ниска). Специфичният топлинен капацитет на въздуха (топлоакумулационна 
способност) е 4 пъти по-нисък от този на водата. Следователно за да се осигури 
необходимото топлоотнемане, през колектора трябва да премине значително по-
голямо количество въздух, отколкото вода.  
Друг съществен недостатък на въздуха като топлоносител е ниският коефициент на 
топлопредаване между топлоносителя и абсорбиращата повърхност, който е от 10 до 
100 пъти по-нисък от този на водата. 
Тези недостатъци определят основните трудности при проектиране и изпълнение на 
въздушни слънчеви колектори. От една страна, проходното сечение на колектора 
трябва да осигурява преминаването на по-големи количества въздух при скорости 
около и над 10 m/s, а от друга страна – с увеличаване на размерите на каналите се 
намалява значително коефициента на топлопредаване между абсорбера и 
топлоносителя.  
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Фиг.6.1. Въздушен слънчев колектор 
 
Конструкцията на въздушните слънчеви колектори трябва да осигурява условия за 
турболизираня на въздушния поток, като заедно с това не увеличава значително 
хидравличното съпротивление. На фигурата е показан въздушен слънчев колектор с 
метален абсорбер с ребра. Те освен завихряне на потока осигуряват по-голяма 



топлоотдаваща площ към въздуха, преминаващ през канала оформен между 
абсорбера и топлинната изолация. 
Използването на V-образен абсорбер (фиг. 6.2) създава условия за общо 
турбулизиране на въздушния поток и същевременно осигурява по-голяма топлобменна 
повърхнина. Тази конструкция се характеризира и с увеличено поглъщане на 
слънчевата радиация, дължащо се на многократното отражения на лъчите, попаднали 
във V-образния канал на абсорбера. Използването на V-образен абсорбер води до 
увеличение от 10 – 15% нарастване на термичния коефициент на полезно действие, 
спрямо колекторите с плоски абсорбери.  
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Фиг. 6.2. V-Образен въздушен слънчев колектор 
 
В показаните примери въздухът се движи в канал между абсорбера и изолацията на 
въздушния колектор. Възможни са три варианта на движение на топлоносителя при 
въздушните колектори: 

- Въздухът се движи между прозрачното покритие и абсорбера; 
- Въздухът се движи под абсорбера (фиг. 6.1 и 6.2); 
- Съчетание на горните два случая – въздухът се движи последователно над 

абсорбера и след това преминава под него. 
Слънчевите колектори от третия тип имат по-висок термичен коефициент на полезно 
действие, когато загряваният въздух има температури не много по-високи от 
температурата на околната среда. С повишаване на температурата на загрявания 
въздух по-добри показатели за ефективност имат колекторите от втория тип.  
 
Слънчево въздушно отопление   
Системата за слънчево въздушно отопление разработена от Conserval Engineering се 
използва за отопление или подгряване на въздуха в различни приложения. Системата, 
обикновено позната като “Solarwall®” или “Слънчева стена”,  е широко използвана за 
загряване на вентилационния въздух в сгради, но също така тази система е била 
използвана в процеси  за сушене на реколта.  
Фигура 6.3 показва най-голямата в света слънчева въздушно отоплителна система 
монтирана във фабрика в Bombardier’s Canadair Division, Монреал, Канада. Тази 
специална отоплителна инсталация съдържа 10000 m2 слънчево въздушни 
отоплителни колектори. 
Слънчевата въздушно отоплителна система се състои от следните елементи: слънчев 
въздушен колектор монтиран от тази страна на сградата, която е насочена към 



Екватора (за северното полукълбо на юг), вентилатор и въздушно разпределителна 
система инсталирана вътре в сградата, както е изобразено на Фигура 6.4. 

 
 Фиг. 6.3. Слънчева отоплителна система 
 

 
 Фиг. 6.4 Елементи на въздушна отоплителна система 
 
Специфична особеност на “Solarwall®” слънчевата отоплителна система е 
използването на метален слой с отвори като абсорбер на слънчевия колектор (Фиг. 
6.5). Той играе роля на засмукващ въздуха елемент и премахва нуждата за стъклено 



покритие, обикновено използвано в повечето други слънчеви колектори за 
отоплителни цели. Въздухът се просмуква през малки отвори в тъмно оцветения 
абсорбиращ слой и се затопля. Той се събира в кухината между слънчевия колектор и 
ограждащата стена и постъпва в централен канал в сградата. В случая се реализира 
висок коефициент на полезно действие, защото слънчевият колекторен слой е само 
няколко градуса по-топъл от външния въздух и топлинните загуби към околното 
пространство са малки. 

   

Фиг. 6.5 – Абсорбиращ елемент на въздушен слънчев колектор 
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 Фиг. 6.5. Схема на въздушна отоплителна система 

Системата е снабдена с регулиращи елементи, които могат да бъдат разположени на 
лицевата страна на покрива (или навеса). Тези регулатори позволяват околният 
въздух да бъде доставян директно в сградата (без затопляне) когато температурата в 
сградата е достатъчно висока (летен режим).  
Размерът на колекторите на слънчево въздушно отоплителната система зависят от  
скоростта на вентилация и свободното пространство в стената за инсталацията на 
слънчеви колектори. Слънчевите въздушно отоплителни системи могат да бъдат 
оразмерени да осигурят или достатъчно висока температура на въздуха или да се 
осигури висока ефективност на оползотворяване на слънчевата енергия. Когато се 
проектира системата да има висока ефективност ще се увеличат годишните енергийни 
спестявания и вероятно ще се намали размера на слънчевия колектор.  

6.2. Сушене със слънчева енергия 
Сушенето е метод за обработка и съхранение на различни продукти и материали. То 
се използва за премахване на влагата с цел предотвратяване на условията за 
развитие на плесени, бактерии и насекоми, които причиняват преждевременно 
повреждане и похабяване на продукцията. Сушенето се извършва посредством 
абсорбиране на влагата, съдържаща се във влажния материал, от околния въздух и 
може да се интензифицира чрез нагряване със слънчева енергия или друг топлинен 
източник. Така се улеснява ранното събиране на селскостопанската реколта, 
дълготрайното съхранение на продукти и материали, жизнеността на семената на 
растенията и производството на качествена продукция.  
Сушенето на зеленчуци и други селскостопански култури чрез традиционния метод на 
сушене на слънце нa открито не е от най-добрите. Продуктите в този случай са 
подложени на въздействието на бактерии и насекоми и скоростта на сушене не е много 
висока поради недостатъчната температура и високата относителна влажност на 
въздуха. Използването на специализирани устройства за ускоряване на процеса на 
сушене (слънчеви сушилни) е едно от перспективните направления за 
оползотворяване на слънчевата енергия. 
 
 Конструкция на слънчева сушилня 
На фиг. 6.6 е показана експериментална конвективна слънчева сушилня за 
селскостопански продукти. Тя представлява съоръжение, изградено от три камери. 
Първата камера представлява въздушен слънчев колектор с обем 0.3528 , изграден 
във формата на триъгълна призма. Тя се използва за предварително загряване на 
въздуха. Преминаващата през стъкленото покритие слънчева енергия загрява 
металната плоскост (тъмно оцветена) на дъното на камерата и преминаващият над 
нея атмосферен въздух се загрява. Постъпването на въздух в колектора се осигурява 
от процеп разположен в предната долна част на призмата. Горната равнина  на 
пирамидата е стъклено покритие с 3 мм стъкло и е наклонена под ъгъл 40 градуса 
спрямо хоризонталната равнина.  

3m

Втората камера е разположена непосредствено зад първата, като за разделител е 
поставена черна ламарина, покриваща 2/3 от контактната повърхност между камерите, 
а останалата 1/3 част в долния край представлява въздухопровод за загретия в 
първата камера въздух.  
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  Фиг. 6.6. Конвективна сушилня 
 
Втората камера е изградена като топлинен акумулатор и представлява правоъгълен 
паралелепипед, запълнен с камъни. Функцията на тази част от експерименталната 
сушилня е да акумулира част от топлината пренасяна с въздуха от първата камера 
през дневните часове. Преминавайки около камъните, топлият въздух ги загрява, а 
самият той се охлажда до известна степен. По този начин се предотвратява 
прегряването на въздуха в много горещите дни и се подобрява качеството на сушене. 
През нощта се наблюдава обратния процес изстиване на камъните, като топлината се 
отдава на въздуха за сушене. Движението на въздуха се обуславя от естествената 
конвекция, която е резултат от затопления от слънцето въздух в първата камера през 
деня и от акумулатора през нощта.  
Горната част на камерата е свързана с трета камера. Подът на втората камера е 
изолиран с помощта на ламарина. Трета камера е разположена непосредствено над 
втората, като по подобие на първата и тя е изградена във формата на триъгълна 
призма.  
Като условен разделител между втората и третата камера се използва мрежа (скара), 
върху която се поставят материалите за сушене. Тя представлява дъното на третата 
камера. Горната равнина на третата камера е остъклена. Това позволява директното 
попадане на слънчевата радиация върху материала за сушене. По този начин се 
осигурява освен сушене с топлия въздух от първата камера и сушене чрез директно 
попадане на слънчевите лъчи върху продуктите през деня.  
Осигурена е техническа възможност за покриване на стъклената плоскост и 
превръщането и в непрозрачна или полупрозрачна, поради специфични изисквания за 
сушене на непряка слънчева светлина на някои материали. Покриването на тази 
повърхност през нощта би предотвратило вторичното излъчване от сушилнята през 
нощта, особено през ясни нощи. Страничните стени на камерата също са изолирани по 
подобен на предишните две камери начин. На фиг. 6.7 е показана част от 
експерименталната слънчева сушилня с отворени странични стени за да се видят 
каменния акумулатор и камерата за сушене. 
В задната част на камерата е отворът на комина. Той е правоъгълен разположен по 
цялата ширина. Функцията на комина е да отведе влагата от материала за сушене към 
атмосферата и да осигури необходимата тяга за циркулация на въздуха.  
 



 
 Фиг. 6.7. Експериментална слънчева сушилня 
 
Друг вид слънчева сушилня е показана на фиг. 6.8. Ролята на слънчеви колектори 
изпълнява покривната конструкция на сградата. Тя е оформена във вид на плоски 
въздушни слънчеви колектори, които загряват въздуха и го насочват към хоризонтален 
въздушен канал. Посредством друг вертикален въздушен канал нагретият въздух се  
насочва към слънчева сушилня за изсушаване на различни продукти – семена, 
селскостопански култури, дървесина и други.   
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 Фиг. 6.8. Слънчева сушилня с колектори на покрива 
 
6.3. Слънчеви концентратори 
Използването на слънчева енергия в редица технически приложения е затруднено 
поради ниската интензивност на слънчевата радиация в сравнение с 
конвенционалните енергийни източници. Оптическата концентрация на слънчевата 
енергия е една от възможностите за увеличаване на енергийната концентрация на 



слънчевата радиация. По този начин слънчевата радиация може да се абсорбира с 
елементи с малки площи и да се реализират както висока температура (при топлинно 
преобразуване) така и по-евтина трансформация в електроенергия (при 
фотоволтаично преобразуване).  
Слънчевите концентартори имат за задача да увеличат интензивността на слънчевата 
радиация за да може по-ефективно да се оползотвори като топлинна или електрическа 
енергия. Концентраторът (фиг. 6.9) има входен отвор с площ A (m2) през който 
слънчевата радиация постъпва с интензивност E (W/m2)  и изходящ отвор с площ A’ и 
интензивност E’.  

 
Фиг. 6.9. Схема на слънчев концентратор 
 
Законът за запазване на енергията определя съотношението между площите на 
отворите и интензивността на енергията на входа и изхода на концентратора – 
съществува обратна пропорционалност между тях. Тогава степента на концентрация 
(фактор на концентрация) на концентратора се задава като:  

 
При анализа на слънчевите концентратори трябва да се прави разлика между системи 
с точно фокусиране и системите с неточно фокусиране.  Първият тип системи каквито 
са оптическите лещи, параболичните огледала и други събират всички лъчи, 
постъпили в отвора на концентратора в една точка, намираща се на изхода на 
концентратора. Този тип концентратори изискват попадащата слънчева енергия да е с 
успоредни лъчи и насочена перпендикулярно на равнината на отвора на 
концентратора. Тъй като направлението на слънчевите лъчи се променя непрекъснато, 
концентраторите с точно фокусиране трябва постоянно да се насочват по посока на 
лъчите. Това се изпълнява с помощта на специални следящи устройства (следящи 
системи). 
Концентрирането на слънчевата радиация може да се извърши с помощта на два 
оптически процеса – отражение на светлината (огледала) или пречупване на 
светлината (лещи). Първият тип са отражателни концентратори, а вторият тип са 
концентратори рефракторен тип.  В практиката по-често се използват концентратори с 
огледала отколкото концентриращи лещи. Това се дължи на по-голямата им 
издръжливост на външните условия и по-ниската им цена. Тези слънчеви 
концентратори използват най-често параболичната форма – или във вид на 
параболоид или като параболичен цилиндър. В първия случай концентрирането е в 
точка, а във вторият – в линия.  
 
Концентратори с точно фокусиране 
Параболично-цилиндрични концентратори. 



Този тип концентратори представляват геометрични тела, образувани при 
транслацията на парабола по дължината на линия. Те концентрират слънчевата 
енергия в линеен участък (линия, намираща се във фокуса на образуващите 
параболите). Осигуряват степен на концентрация до 40. Могат да загряват флуид от 
100 до 500оС. Те се ориентират в посока изток-запад (фиг. 6.10) и следенето на 
слънцето се извършва само по височинен ъгъл.  

 
 Фиг. 6.10. Параболично-цилиндричен слънчев концентратор 
 
Параболоидни концентратори 
Този тип концентратори събират слънчевите лъчи в точка. Осигуряват степен на 
концентрация от 200 до 1000. Те изискват прецизна следяща система (фиг. 6.11 и 
6.12). Концентраторът на фиг. 6.12 е съставен от отделни елементи (със сферична 
форма). 
При този тип концентратори се получават високи температури във фокуса на 
параболоида. Там се монтира приемника, който абсорбира слънчевата енергия и я 
превръща в топлина. Най-често топлината се използва за производство на 
електроенергия. В двата примера, представени на фигурите се използва двигател на 
Стирлинг (двигател с външно горене) за преобразуване на топлинната енергия в 
механическа енергия.  
 
Концентратори с неточно фокусиране 
Концентраторите с неточно фокусиране събират цялата попаднала в отвора слънчева 
радиация без да изпълняват изискването да я концентрират в една точка. Това прави 
този тип концентратори по-гъвкави по отношение на насочването им спрямо 
направлението на слънчевите лъчи. Типичен пример на концентратор с неточно 
фокусиране е пресечен конус с отразяваща вътрешна повърхнина. При него след 
няколкократно отражения слънчевите лъчи попадат върху дъното, което се използва 
като абсорбер.   
CPC концентратори 
Много ефективен слънчев концентратор с неточно фокусиране се явява така 
наречения CPC (Compound Parabolic Concentrator) концентратор – фиг. 6.13. От класа 
на концентраторите с линеен абсорбер това е най-използваният тип. Те се използват 
като среднотемпературни слънчеви колектори – осигуряват до 150оС температура на 



топлоносителя. CPC колекторите заемат средно място между обикновените плоски 
колектори и концентриращите системи.  
 

 
  Фиг. 6.11. Параболоиден концентратор  - PSA (Испания) 
 
Отражателите на CPC колекторите представляват две параболи. Всяка парабола 
продължава докато допирателната към нея стане успоредна на оста на колектора. 
Ъгълът Q между оста на CPC колектора и линията, свързваща фокуса на една от 
параболите със срещуположния й край на отвора A е половината от приемния ъгъл на 
колектора. Ако параболите са идеални рефлектори, цялата радиация, попадаща в 
отвора на колектора се отразява и попада върху абсорбера, който свързва двата 
фокуса на параболите. 
Този вид концентратори се приближават най-близо до теоретичните нива за степента 
на концентрация на концентраторите. Освен това изискванията за насочване по 
отношение на направлението на слънчевите лъчи не са толкова високи както е при 
концентраторите с точно фокусиране.  
CPC концентраторите не могат да осигурят високи степени на концентрация, тъй като, 
за да се реализира голям отвор на концентратора се изисква голяма височина на 
стените (двата клона на параболите). Въпреки това с постиганата степен на 
концентрация от 2 до 8 те са добра алтернатива на много по-скъпите и изискващи 
непрекъснато насочване концентратори с точно фокусиране.   
 



 
  Фиг. 6.12. Параболоиден концентратор - САЩ 
 
 

 
  Фиг. 6.13. CPC концентриращи слънчеви колектори 



 
Концентратори с френелови лещи 
Това са концентратори от рефракторен тип. Френеловите лещи повтарят чрез 
равнинни сегменти профила на изпъкналите лещи. В случая се използва фактът, че 
лъчите, попадащи перпендикулярно на равнината на плоско-изпъкналата леща, 
преминават през нея без промяна, а се пречупва на изпъкналата повърхнина. Така 
когато се състави една леща, композирана от отделни сегменти на обикновена плоско-
изпъкнала леща тя може да има много малка дебелина – фиг. 6.14.  
Френеловата леща може да бъде оформена като диск (концентрични кръгови 
елементи от плоско-изпъкнала леща) или като плоскост с определена дължина 
(линейни елементи от плоско-изпъкнала леща). В първия случай слънчевите лъчи се 
концентрират в точка, а във втория случай – в линия. 

              
 Фиг. 6.14. Френелова леща 
 
Термични слънчеви електроцентрали и пещи 
При тях се концентрира слънчева енергия от голяма площ, която се трансформира в 
топлина. Топлинната енергия се използва за производство на електроенергия по 
класическия способ с помощта на термодинамичен цикъл на Ренкин – парна турбина. 
Използват се слънчеви огледала с голяма площ (от 40 до 100м2 ), разположени около 
специална кула. Всяко огледало има собствена система за насочване, която го 
ориентира така, че във всеки момент да отразява слънчевите лъчи към върха на 
кулата. Там се намира приемник, който абсорбира слънчевата енергия и загрява 
топлоносител, който се използва за производство на електроенергия. На фиг. 6.15 и 
6.16 са показани две термични централи. 
На фиг. 6.17 е показана слънчева пещ. При нея се реализира много висока 
температура, достатъчна за топене на метали. Използва за реализиране на процеси, 
които изискват голяма степен на чистота. 
На фиг. 6.18 е показана схема на слънчева система за производство на 
електроенергия от вятърна турбина. Голяма площ е покрита с прозрачно покритие, 
оформящо голяма фуния. В центъра на пази площ е построен висок комин. Загретият 
от слънцето въздух се издига през комина с висока скорост. В основата на комина е 
монтирана мощна вятърна турбина, която преобразува енергията на издигащия се 
въздух в механична енергия.   



 
  Фиг. 6.15. Термична слънчева централа – Burstow (California, USA) 

 
Фиг. 6.16. Термична слънчева електроцентрала – PSA (Испания) 
 



 
 Фиг. 6.17 Слънчева пещ – PSA (Испания) 
 
 
 

 
 Фиг. 6.18. Слънчева електроцентрала  
 
 
 
 



6.4. Слънчеви инсталации за плувни басейни 
Слънчевото загряване на открити плувни басейни е едно от приложенията за 
използването на слънчевата енергия. Исторически това е бил първият тип 
преобразуване на слънчева енергия. Процесите на топло и масообмен, които протичат 
между водната повърхност, върху която попадат слънчевите лъчи и околната среда, 
определят топлинното равновесие между басейна и околната среда. Познаването на 
тези процеси позволява да се определят зависимостите между участващите в процеса 
физични величини, което дава възможност за ограничаване на нежеланите процеси на 
топлинни загуби.  
Създаването на модели и тяхното детайлно изследване допринася за по-пълното 
разбиране на механизмите на топлинно акумулиране в басейни с открита площ. 
Познаването на механизмите за топлообмен с околната среда, позволява да се 
определят топлинните нужди за допълнително подгряване на водата за открити 
слънчеви басейни. Това е особено важно, когато трябва да се проектира слънчева 
инсталация за топла вода за басейна.  
На фиг.1 е показана схема на топлинните притоци и топлинните загуби на открит 
слънчево загряван басейн. 
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Фиг. 6.19. Топлинен баланс на открит плувен басейн 
 

Енергийните компоненти на топлинния баланс са:  - слънчева енергия (радиация) 
попадаща и абсорбирана върху  повърхността на  басейна, 

solQ
[ ]W ;  - загуби от 

радиационен топлообмен към околната среда и към небосвода ;  - 
конвективни загуби от повърхността на басейна, 

radQ
W[ ] convQ

[ ]W ; - загуби от излъхване 

(изпарение), [ ];  - загуби през стените на басейна, 
evapQ

W wallQ [ ]W . 
Загряването на вода за плувни басейни е най-ефективния способ за оползотворяване 
на слънчева енергия. Могат да се използват неостъклени слънчеви колектори, които са 
много прости в конструктивно отношение и евтини. Стъкленото покритие е един от 
елементите, който оскъпява много слънчевите колектори, важно е да се знае как се 
отразява липсата му на ефективността на колекторите.  
Голяма част от загубите на плувните басейни се реализират чрез контакта на водната 
повърхност с атмосферния въздух (конвекция, изпарение, излъчване). Тези загуби 
зависят в много голяма степен от температурната разлика между температурата на 
водата и околния въздух. Следователно няма никаква причина да се затопля водата за 
отопление на басейна с температура от 15 – 20оС над температурата на околния 
въздух. Най-често температурата на водата за басейна се загрява с няколко градуса 



над температурата на околния въздух. Тъй като температурата на водата в слънчевите 
колектори се подържа най-много до 20оС над температурата на околния въздух, то 
ефективността на неостъклени слънчеви колектори ще бъде почти колкото тази на 
остъклените колектори. Since many solar collectors have expensive glass covers and insulation, many 
people need considerable convincing that an unglazed collector will work at all. Nevertheless, it not only works, 
but is 

hi ghly 
cost effective for outdoor pool heating. 
Фиг. 6.20. Слънчеви колектори за открит плувен басейн 
 
Голямата топлинна инертност на водните басейни обуславя  неголяма промяна на 
температурата на водата през 24-часов период (от 2° до 5°С). Това дава възможност 
от енергийния баланс на “типичен ден” за даден месец от годината, да се определят 
топлинните загуби на басейна и да се подбере подходящ топлоизточник за подгряване 
на водата в басейна (площ на слънчеви колектори за слънчева инсталация).   
За периода май-септември, през който функционират слънчево огряваните плувни 
басейни, разходът на топлинни загуби са големи. Поради факта, че самия плувен 
басейн представлява открит хоризонтален колектор за същото време той ще погълне 
от слънцето около 40%, а останалите 60% ще трябва да се набавят посредством 
водни колектори. За нашата географска ширина слънчевата енергия годишно е около 
1300 kWh/m2. При к.п.д. на колекторите от 65% ще се улови липсващата топлина. 
Следователно ако колекторната площ е равна на тази на басейна се получава 
затворен баланс без необходимост от допълнителни помощни енергийни източници. 
Циркулационния кръг на колекторите може да бъде директен (басейна изпълнява 
ролята на резервоар), или индиректен (фиг.3.9), когато водата на колекторите се 
движи в затворен циркулационен контур. 
Макар и по-скъпа, помпената индиректна слънчева инсталация е за предпочитане. 
Принцип на действие: Затоплената вода от колекторите се пренася в топлообменника. 
Термостатът спира помпата, ако температурата на водата в басейна е по-висока от 
водата, излизаща от колектора. Водата от басейна, задвижвана от помпа, минава през 
филтър, затопля се в топлообменник и вече топлата вода се връща в басейна. 
Малки плувни басейни на наклонени терени могат да бъдат направени на принципа на 
гравитачно директния модел. 
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                   Фиг. 6.21. Схема на слънчево загряване на плувен басейн 
 
За поевтиняване на слънчевите инсталации за затопляне на басейни все по-често се 
използват гумени, пластмасови и други водни колектори, архитектурно оформени и 
поставени на земята или върху подходяща опора.  
 
6.5. Слънчеви басейни със солов градиент 
Слънчевият басейн със солов градиент акумулира и съхранява слънчева енергия за 
дълъг период от време. В басейните със солов градиент, термичната конвекция е 
подтисната от изкуственото създаден градиент на плътността на разтворени соли във 
водата. По този начин се образува температурен градиент, който потиска естествената 
конвекция и топлината се съхранява на дъното на басейна.  
Тези басейни имат известни проблеми по поддръжката на разпределението на 
соловата концентрация заради дифузията на солта от дъното и градиентна 
нестабилност породени от атмосферни или други смущения. Тези проблеми могат да 
бъдат на теория преодолени посредством насищането на басейна на всички нива със 
сол чиято разтворимост се повишава с температурата. Такива басейни със солов 
градиент, нямащи дифузни и градиентни проблеми са само-подържащи се, като 
главното им преимущество е тяхната стабилност. 
В сравнение с плоските колекторни системите, басейни от този тип са икономически 
по-изгодни, поради ниско струващите елементи за абсорбиране и съхранение на 
слънчевата енергия.  
Главните критерий за подбора на подходящата сол се отнасят до това че, тя трябва да 
се разтваря по-малко при ниски температури и нейната разтворимост трябва се 
нараства при покачването на температурите. Също така тя трябва да бъде устойчива, 
безцветна в разтвор, нетоксична, евтина, лесна за доставка и екологична допустима. 
Слънчевият басейн със солов градиент е голям резервоар за гореща вода, който за 
разлика от обикновения плувен басейн има изкуствено създадена концентрация на 
соли със градиент на плътността. Той се състои от три зони (фиг 6.22):  

• горна конвективна зона с еднаква ниска солева плътност; 
• неконвективна градиентна зона – намира се в средата, където солевата 

концентрация и температурата се повишават с дълбочината; 



• долна конвективна зона, известна като зона за съхранение с еднакво висока 
солева концентрация и температура. 

Басейнът е прозрачен, доколкото е възможно, като периодично се третира срещу 
водорасли и контролиране на утайката. 
Слънчевата радиация, проникваща в него се абсорбира от всички слоеве, с което се 
покачва температурата. При съпоставка на слънчев басейн със солов градиент и 
нормален плувен басейн се вижда, че при втория диференциалното подгряване би 
възбудило конвективни потоци, чрез които нагряваната вода ще изплува на 
повърхността и ще загуби топлина посредством изпарение, конвекция и радиационен 
топлообмен. В слънчевия басейн термичната конвекция се подтиска поради градиента 
на плътността. Единственият начин на топлинна загуба е чрез топлопроводност, но 
тъй като водата е лош проводник на топлина, загубата от долната към горната зона е 
ниска и топлинната маса солена вода в долната зона се трансформира в термичен 
склад. 
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Фиг. 6.22. Басейн със солов градиент 
  
Когато слънчевата радиация премине през басейна тя се абсорбира в най-долната 
конвективна зона. С увеличаване на плътността в зоната за съхранение се увеличава 
възможността за абсорбиране на повече слънчева радиация, увеличавайки 
температурата и количеството съхранена топлина.  
На практика зоната за съхранение първоначално е създадена чрез смесване на 
необходимото количество сол с вода до достигане на насищане при желана 
температура и позволявайки на по-малко плътен разтвор да застане над нея. Този 
разтвор образува неконвективната градиентна зона. Този слой служи (силно казано) 
като термодиода на системата, като пропуска светлината загряваща зоната за 
съхранение и не позволява на акумулираната топлина да я напусне.  
Повишаването в плътността на повърхностната конвективна зона намалява 
количеството радиация абсорбирано от зоната за съхранение и следователно 
понижава нейната температура. Следователно тя намалява ефективната изолация 
намираща се над зоната за съхранение. Предпочитаната максимална дълбочина на 
горната конвективна зона е около 0.2 m.  
Основно изискване за надеждната работа на слънчев басейн е конструкцията на 
облицовката на стените и дъното да е относително непропусклива за солената вода. В 
противен случай голямото количество сол, използвано в тези басейни, може да 
създаде екологични проблеми. 
Това може да бъде постигнато като се използват резервоари за морска вода, а също 
така използването на полиетиленови мембрани.  
Разновидност на басейните със солов разтвор са мембранните слънчеви басейни. Те 
са подобни на басейните със солов градиент с тази разлика, че отделните слоеве са 
физически разделени. Това се извършва с помощта на специални тънки и прозрачни 



мембрани. Физическото разделяне на слоевете предотвратява конвекцията и преноса 
на топлина към горните слоеве на басейна.   
 
6.6. Слънчево охлаждане 
Слънчевата енергия може да се използва за охлаждане с инсталации подобни на тези, 
които се използват за отопление. Слънчевото охлаждане има две основни 
приложения: за съхраняване на продукти и за климатизация на сгради.  
За охлаждане могат да се реализират три основни процеса; 

- абсорбционен цикъл - както при абсорбционните хладилни машини. Основен 
процес при тях е разтварянето и управлението на концентрацията на разтвори 
(амоняк, хелий,водород). 

- Цикъл с изсушаване на хигроскопични материали; 
- Слънчево-механичен цикъл 

Охлаждането със слънчева енергия е относително скъп метод за оползотворяване на 
слънчева енергия. Затова използването му трябва да се разглежда комплексно. 
Например ако се използва за охлаждане на сгради, най-напред трябва да се осигурят 
архитектурни и конструктивни решения за намаляване на топлинните и охладителни 
товари на сградата, чрез засенчване, топлоизолация и други и едва след това да се 
решава въпроса за слънчево отопление и охлаждане.  
При слънчевото охлаждане се използват общите термодинамични принципи на 
хладилните системи – отдаване на топлина при висока температура и високо налягане 
(кондензация) и поглъщане на топлина при ниска температура и ниско налягане 
(изпарение). За да се повиши налягането за процеса кондензация е необходимо 
влагането на работа (или топлина при абсорбционните цикли).  
Слънчевата енергия се преобразува в топлинна енергия, която може да се използва за 
затопляне на вода или за отопление на сгради. Тази топлина може да се използва в 
абсорбционните хладилни машини за получаване на студоносител (охладена вода) за 
охлаждане на продукти или климатизация на сгради. На фиг. 6.23 е показана схема на 
слънчево охлаждане на сграда, която използва съществуващата инсталация за 
отопление. 

Слънчеви колектори

Абсорбционна машина

Резервоар

Плувен басейн

Отоплителна (охлаждаща)
серпентина

 

Фиг. 6.23. Схема на слънчево охлаждане на сграда 

Принцип на работа 
Абсорбционната машина работи с разтвор на LiCl във вода. Затопленият в слънчевите 
колектори топлоносител постъпва в топлообменника на абсорбционната хладилна 



машина и загрява разтвора в реактора на машината. В изпарителната част на 
машината се генерира студ, който се разпределя за охлаждане на обитаваното 
пространство (охладителната серпентина). В същото време в кондензаторната част на 
машината се отделя топлина, която се насочва за отопляване на водата в плувен 
басейн или като топла вода за битови нужди. По този начин, отнетата от 
охлаждаемото пространство и от слънчевите колектори топлина не се изхвърля в 
околното пространство, а се използва.  
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