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Abstract: 

The roof as well as the roof glazing are parts of the whole functionally determined architectural 

structure of the building. Roofs in contemporary industrial buildings have most over simple 

contour outlines and great dimensions of the slopes with significant distance between the facade 

walls. The roofs are predominantly pitched, considering the specific constructing systems.  

It is recently popular the wide application of roof glazing to provide: upper natural lighting, 

natural ventilation, as well as elements of the ventilation for conducting smoke and heat for 

safety purposes in case of fire, according to the the acceptability of daylight in the production 

process. The realization of the roof glazing depends on the balance between the following 

requiements: functional, exploitational, structural, light-technical, physical, architectural 

aesthetic and economic. In the case of factory and storage buildings the pitched roof glazing 

structure types are: skylights – single, striped and grouped, and glazed roof superstructures. 

There is a tendency in their technical solution of combined construction rather than of separate 

one. They are installed as single, double or whole stripes, and without opening parts or with 

some mechanisms for automatic or manual opening. 

The development of this architectural element is directed towards insuring both passive and 

active control on the working environment in the industrial buildings combined with integrity of 

the entire system of the technical installations. Roof windows are important for the architectural 

interior and the complete architectural form appearance of the building, as well as for the 

achieving of functional safety and sustainable development. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В съвременното общество процесите и условията в промишлените сгради са важен 

елемент в основната сфера на човешката дейност – труд, и участват в формирането на 
икономическата му структура. Актуалността на разглеждане на промишлените сгради, 
като архитектурен тип, се определя от изключително широкото им приложение при 
инвестиционните предложения в сегашната динамична обществена обстановка. 

Архитектурно-конструктивната структура на промишлената сграда формира 
необходимите вътрешни пространства и работна среда и поема всички натоварвания от 
производствените дейности, включително и в аварийни ситуации, както и всички външни 
въздействия. Строителните системи и подсистеми с материалите за тях се изпълняват и 
поддържат с оглед осигуряване на съответствие с основните изисквания към строежите в 
продължение на икономически обоснован експлоатационен срок. Архитектурното 
въздействие на строителните системи, подсистеми и техните елементи е основа за 
формирането на цялостния образ на архитектурния обект. 

Предвид функционалните специфики на типа сгради, големите натоварвания на 
техните подови конструкции от технологично оборудване и материали, и относително 
голямата необходима светла височина, преобладаващи са конструктивни системи на 
един етаж без подземен и тавански етаж, като е ограничено прилагането на други 
вертикални схеми. Покривът и покривното остъкляване към него са значителна част от 
цялостната единна функционална определеност на архитектурната форма на обектите. 

Предмет на разглеждане в настоящото изложение е покривното остъкляване в 
промишлената сграда, като елемент на архитектурната и конструкция, характеризиращо се 
със своите функции, изисквания и свойства. 

Целта на доклада е да анализира и обобщи основните теоретични положения за 
ролята на покривното остъкляване при устойчивото развитие на типа сграда – при 
проектиране, изграждане, функциониране и поддържане. 

Чрез приетите методи на изследване – системно-структурния анализ и последващ 
синтез, е доказана тезата: покривното остъкляване формира устойчиви архитектурни 

решения само при ясното му структуриране в системата на архитектурните 
конструкции на типа сграда и конкретен баланс на функции и изисквания.  

 

2. ФУНКЦИОНАЛНОСТ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВНОТО ОСТЪКЛЯВАНЕ  
Покривното остъкляване е елемент на покрива на сградата, при който отвори в 

покривната структура са оформени със светлопропускащи пана, и с решетъчни или 
рамкови конструкции [3].  

В съвременните промишлени сгради от всички подтипове покривите са 
преобладаващо с прости очертания на контура и големи размери на скатовете при 
значителни разстояния между противоположните фасадни стени. Използваните покриви 
са основно скатни предвид конкретните строително-конструктивни системи. 

Широкото използване на покривно остъкляване в промишлената сграда е на базата 
на функционалността му за осигуряване на съответни: 

 естествено осветление – горно с функционална и/ли естетическа роля, при 
целогодишна или сезонна продължителност. 

 проветряване – периодично и непрекъснато. 

 отвеждане на дима и топлината при пожар – като част от вентилационни системи за 
отвеждане на дима и топлината за безопасност при пожар. 

 енергийна ефективност на ограждането. 

 архитектурен образ – формиране в интериора и в екстериора. 
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При прилагането на покривно остъкляване се отчита допустимостта за естественото 

осветяване и слънчевата радиация за производствения или складовия процес, и за 
използваните в него материали и стоки, или товари. 

Предназначението на архитектурно-конструктивния елемент обосновава и 
изискванията към него, които се класифицират в следните шест групи: 

 функционално-експлоатационни – функционална целесъобразност, безопасна 
експлоатация, поддържане, почистване и ремонт, опазване на здравето и живота на 
хората, и опазване на околната среда. 

 светлотехнически (оптични) – интензитет и равномерност, прозрачност, яркостен 
комфорт, изменение на осветлението в течение на деня и сезоните. 

 строително-физически – енергийна ефективност, включително топлинни 
характеристики, влагоустойчивост, въздухопропускливост, водонепропускливост, 
защита от слънчево греене, изменение на слънчева радиация, проветряване, и 
защита от шум.  

 строително-технически – интегриране в структурата на архитектурната 
конструкция, носимоспособност, огнеустойчивост и клас на реакция на огън, 
защитни характеристики (степен на съпротива, клас на сигурност), дълготрайност и 
надеждност. 

 архитектурно-естетически – формиране на индивидуален тектоничен архитектурен 
образ. 

 технологично-икономически – технологична съобразяване на производство и 
монтаж, инвестиционни и експлоатационни разходи, икономическия ефективност 
на цялостното архитектурно и инсталационно решение. 

Постигането на съответствие с дефинираните многообразни изисквания в 
различните подтипове промишлени сгради определя използването на разнообразни видове 
покривно остъкляване.  

3. ВИДОВЕ ПОКРИВНО ОСТЪКЛЯВАНЕ В ПРОМИШЛЕНАТА СГРАДА 
В актуалните решения на производствените и складовите сгради се прилагат 

преобладаващо остъклени конструкции от две групи по пространствена структура: 
наклонени конструкции и комбинирани конструкции – наклонени и вертикални, въпреки 
съществуването в исторически план и на групата на вертикалните конструкции. 

Покривните остъклявания се разделят на функционални видове в зависимост от 
предназначението си на:  

 покривни прозорци – единични, ивични и групирани  

 остъклени покривни надстройки.  

 остъклени покриви. 

 наклонени фасадни остъклявания. 
Най-широко приложение в промишлените сгради намират покривните прозорци – 

единични и ивични, и остъклените покривни надстройки, предвид постигането на 
равномерност на полученото естествено осветление през тях (фиг. 1). 

Според конструктивното решение покривните остъклявания се класифицират в два 
вида, като и двата имат поле на приложение в разглеждания тип сграда: 

 със самостоятелна конструкция – включва два подвида остъклявания: 
светлопропускащи елементи с носимоспособност позволяваща да предадат 
въздействията директно към опорните контури на отвора, и светлопропускащи 
елементи оградени със система от профили предаващи въздействията към носещата 
конструкция на сградата. 

 с комбинирана конструкция – остъклявания, при които светлопропускащите 

елементи са оградени сьс система от профили предаващи въздействията чрез 

столици, греди и други елементи към основната носеща конструкция (фиг. 2). 
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Фигура 1. Видове покривни остъклявания в зависимост от предназначението 

При самостоятелна конструкция със светлопропускащи покривни елементи, с оглед 

реализиране на детайла в контактна зона, са с профил сходен на профила на покривната 

покривка, която обикновено е метална профилирана. 

При комбинирана конструкция и при самостоятелна конструкция със система от 

профили, изпълнението на конструкцията за остъкляването е от: 

 PVC-профили и елементи при околовръстен плътен борд от PVC-профили 

запълнени с екструдиран полистирен. 

 алуминиеви или стоманени профили и елементи, или комбинирано изпълнение, при 

плътен борд от двустранна метална обшивка и среден слой от плочи минерална вата. 

Тенденцията при конструктивното решение е прилагането на комбинирана 

конструкция, а по-рядко – самостоятелна, и то с директно предаване на въздействията. 

   

Фигура 2. Видове покривни остъклявания според конструктивно решение 

Актуалното остъкляването е в три варианта:  

 плоскост или повърхнини от поликарбонат (PC) или полиакрил (PA) – еднослойна 

или многокамерна, с или без покритие за UV-филтър и защита, и прозрачна, 

оцветена или матова структура на полимера. 

 плосък стъклопакет от защитно флоатно прозрачно стъклопротивоударно и 

флоатно стъкло прозрачно или оцветено, с различни повърхностни покрития. 

 комбинирано от няколко остъклявания – плоскост поликарбонат или флоатно 

закалено стъкло отвън, и стъклопакет от вътрешната страна. 
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При остъкляването насоката е за прилагане на защитни стъкла за гарантиране на 

безопасност на архитектурно-конструктивния елемент, както и в комбиниране на няколко 

различни остъклявания в един елемент с оглед на енергийна ефективност и сигурност. 

По геометрични форми на покривните остъклявания се определят като: равнинни, 

призматични, пирамидални, конусообразни, полуцилиндрични, куполообразни и със 

сложни пространствени форми. На база специфичните изисквания при промишлената 

сграда, в обектите преобладават в низходящ ред куполообразни, полуцилиндрични, 

призматични и пирамидални форми на архитектурно-конструктивния елемент. 

Според отваряемостта покривните остъклявания е възможно да се без отваряеми 

части, но с оглед на поставяните изисквания преобладават елементи с отваряеми части 

комплектувани с механизъм за автоматично и/или ръчно отваряне. 

4. РОЛЯ НА ПОКРИВНОТО ОСТЪКЛЯВАНЕ ПРИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

Сферата на приложение на конкретната строително-конструктивна подсистема се 

определя от функционалното предназначение, технологичните изисквания, 

инсталационните особености, безопасността при пожар и безопасността на труда, 

наличните строителни технологии, опазване на околната среда, инвестиционните и 

експлоатационните разходи, и естетиката на архитектурната форма. 

4.1. Покривно остъкляване за естествено осветление на работната среда 

Важен физиологически фактор на работната среда в промишлената сграда е 

осветлението, и в частност възможностите за постигане на естествено осветление или на 

комбинирано осветление. В голяма част от видовете производствени и складови сгради с 

оглед на преобладаващото широкоплощно застрояване, естествено осветление може да се 

осигури само чрез покривна система за остъкляване, и ограничено чрез комбинирана 

система по вид на ограждането – покривно и странично остъкляване (фиг. 3). 

  

Фигура 3. Покривно остъкляване и естествено осветление 

Постигнатата осветеност в промишлената сграда зависи от следните характеристики: 

 външни (на средата) – годишен цикъл, географско местоположение, ориентацията 

на обекта, видимата част от небесната сфера и съответно засенчване от околно 

застрояване и дървесна растителност, и други [6]. 

 вътрешни (за сградата) – размери в план и височина на сградата, наклон на 

покрива, отражение на вътрешните повърхнини на ограждащите повърхности, 

местоположение на работната зона, разположение на елементи на технологичното 

оборудване и съхраняване материали и стоки, и на транспортните средства. 

 вътрешни (за покривното остъкляване) – разположение в план и във вертикален 

разрез, геометрични размери, вид по конструктивно решение, вид, размери и 

технически характеристики на използваните материали и елементи, и наличие на 

постоянни или подвижни засенчващи устройства.  
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Действителната естествена осветеност върху покривното остъклявате е сумарна от 

попадащите пряка слънчева светлина, дифузна светлина от небосвода и отразена светлина 
от околни обекти. Основен критерий за определяне на преминаването на видимата 
светлина през самите остъклени повърхнини е тяхната светлопропускливост, която зависи 
от вида на остъкляването. Светлинният комфорт в производствените и складовите 
помещение се формира от следните качества на естественото осветление: интензивност 
съобразена с технологичните процеси, равномерност в пространството и времето, и 
насоченост/дифузност на светлинния поток спрямо работното място. 

Естественото осветление в типа сгради е с различни изисквания за осветеност в 
зависимост от функционалността, която е предвидена: общо работно осветление или 

дежурно охранително осветление или като аварийно работно осветление. 
Общото работно осветление в промишлените сгради е съобразно вида на 

технологичните процеси и характеристиката на поставената зрителна задача. 
Нормативната граничната осветеност Em на работната повърхност е от 50 lx до 750 lx, и 
по изключение повече, а преобладаващата норма е в границите от 100 lx до 300 lx особено 
при сгради с автоматизирани технологични процеси. Изискваният показател на 
равномерност на осветеността е обикновено от Uo = 0.4 до Uo = 0.6. 

Дежурното охранително осветление е съобразно изискванията на системите за 
физическа охрана на строежите, като минималната осветеност от 5 lx. 

Естественото осветление е възможно да покрива светлинната характеристика на 

аварийно работно осветление с цел осигуряване на по-високо ниво на безопасност на 
строежа и на хората в него. Най-малката осветеност на работни повърхности, изискващи 
обслужване при авариен режим, е 5% от осветеността на системата за общо осветление. 

Постиганата осветеност на помещенията е обратнопропорционална в квадратна 
функция от разстоянието от покрива до конкретната работна повърхност. Според 
проучванията реална естествена осветеност в производствените и складовите помещения 
съответства на изискванията независимо от сезона в зависимост от височината: 

 от 500 lx – при височина до около 6 m. 

 от 300 lx – при височина до около 9 m 

 от 100 lx – при височина до около 15 m 

 от 50 lx – при височина до около 21 m, като резултатите са при площ на покривното 

остъкляване от около 20% от площта на покрива на помещението. 
При увеличаване на височината на помещения с покривно остъкляване се постига 

по-равномерно естествена осветеност на вътрешното пространство, но се увеличава 
необходимото количество на остъклените площи в квадратна функция от разстоянието от 
покрива до конкретната работна повърхност. 

В голяма част от промишлените сгради предвид големината им, нормативната обща 
естествена осветеност се постига само чрез покривно остъкляване и при това с оптимална 
равномерност. Но в сгради с голяма височинасе постига съответствие само на нормата за 

дежурното охранително осветление и аварийно работно осветление. 
При покривно остъкляване е възможен оптимален контрол на естествената 

осветеност чрез използване на засенчващи и затъмняващи щори с механично задвижване 
и варианти за автоматизация, както и на автоматизирани специални слънцезащитни 
решетки и архитектурни елементи с хоризонтално или вертикално разполагане.  

Тенденция за архитектурните обекти е максималното използване на естествено 
осветление и съответно увеличаване на относителния му дял в цялостното осветление, с 
цел намаляване на експлоатационните разходи, ако прилагането му е допустимо. 
Правилното техническо решение на покривното остъкляване осигуря естественото 
осветление с характеристики, отговарящи на функционалното предназначение, особено 
при сгради с автоматично управление на изкуственото осветление, т.е. при изграждане на 
комбинирани системи за осветление. 
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4.2. Покривно остъкляване за проветряване на работната среда 

Помещенията, в които се надхвърля допустимата концентрация от дадена вредност, 

както и всички със затворени работни места, се проветряват независимо от типа и 

характера им  производствено, складово, техническо, спомагателно или 

обществено-обслужващо. С проветряването се поддържат определени качествени 

параметри на въздуха в средата при съответствие с характера и интензивността на работа, 

физиологичните потребности на работещите, технологичните изисквания и установените 

норми за скорост, температура и относителна влажност на въздуха (фиг. 4). 

През елементите на покривното остъкляване проветряването е периодично по 

период и се осъществява чрез отваряне/затваряне на съответни отваряеми части в 

дограмата през известен интервал от време. По начин на осъществяване е естествена 

вентилация основаваща се на естествено образувана разлика в налягането на въздуха. 

   

Фигура 4. Покривно остъкляване и проветряване 

Актуално приложение на периодичното проветряване за постигане на допустима 

концентрация по вредности, включително и по температура, е през нощните периоди на 

лятото. Процесът е възможно да се повтори няколко пъти за една нощ. С автоматичното 

свободно проветряване се цели постигането на икономия на енергия в сградата в период 

на непровеждане на технологични операции на основата на използването на нощното 

охлаждане на външния чист въздух и наличие на определена температурна разлика 

вън-вътре. Осъществява се чрез прилагане на отделна автоматизирана електрическа 

система в сградата, както и като част от обща система за интегрирано сградно 

управление (BMS/BAS) с цел оптималната автоматизация на функционирането на всички 

сградни технически инсталации [2]. Техническото решение за проветряване включва 

покривно остъкляване с електрически задвижващи механизми за отваряне/затваряне, 

автоматика с датчици за външна температура, вътрешна температура и валежи, 

и диференциален термостат, както и други опции. 

Създаването на условия за последваща експлоатационна поддръжка и ремонт 

гарантират икономическата ефективност на архитектурното решение на покривните 

архитектурно-конструктивни елементи за обоснован срок. 

4.3. Покривното остъкляване като димен люк в естествена ВСОДТ 

Съгласно нормите за безопасност при пожар се изграждат вентилационни системи за 

отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ) от помещенията с цел ограничаване на 

разпространяването им при възникване на пожар. В промишлените сгради системите се 

прилагат при: 

 производствени и складови сгради – от клас на функционална пожарна опасност 

Ф5, като сграда с постоянен режим на работа; подкласове Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4, за 

помещения с категория по пожарна опасност Ф5В. 
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 обществено-обслужващите комплекси  от клас на функционалната и пожарна 

опасност Ф3, като сграда за обществено обслужване, и съответно варианти по 

предназначение от подкласове Ф3.4, Ф3.2 и Ф3.1. 

 обслужващи комплекси за спомагателни дейности и за инсталации и съоръжения на 

техническа инфраструктура  от клас на функционалната и пожарна опасност Ф5, 

като производствена сграда с постоянен режим на работа; подклас Ф5.1 и Ф5.2, за 

помещения с категория по пожарна опасност Ф5В. 

Активната мярка за безопасност при пожар се изисква за защита на помещение 

съобразно определени площ и височина, височина на незадимяемата зона и плътност на 

топлинното натоварване, които попадат в обхвата на нормираните критерии. Въведени са 

и изисквания относно разполагането на помещението спрямо терена, наличието на 

атриуми, дължини на предвидени коридори и наличие на автоматична спринклерна 

пожарогасителна инсталация. 

Специфично при промишлената сграда е съхранението на стоки и материали в 

значителни количества, при което от една страна плътността на топлинното натоварване в 

помещението превишава обичайната, а от друга – допълнително нараства с увеличаване 

на височината на съхранение. Поради функционалните изисквания е затруднено 

изграждането на пожарозащитни прегради и пожарни сектори и съществуват условия за 

бързо разпространение на огъня по вертикала при евентуален пожар. 

В система за естествена ВСОДТ при функция на димен люк, покривното 

остъкляване е с местоположение, геометрични размери, обща площ, аеродинамична площ 

и разстояния между отделните елементи и до други стенни конструкции съобразно 

изискванията за безопасност при пожар при равномерно разполагане по покрива на 

помещението. Ограничена е максималната единична аеродинамична площ на димния люк: 

до 2.40 m2 – за помещения с височина до 4 m и с наклон на покрива до 12°, и до 4.00 m2 – 

за останалите помещения. Монтират се в покрива на сградата над незадимяемата зона на 

димния участък като единични и сдвоени, или като цели ивици при разстояние от горната 

им димоотвеждаща повърхност до водоотвеждащата повърхност най-малко 0.30 m (фиг. 5).  

При тази функционалност покривните остъклявания са с комбинирана конструкция, 

а по-рядко са със самостоятелна конструкция със система от профили. Използват се само 

метални покривни остъклявания с класификация по огнеустойчивост минимум В300 и 

с минимален клас по реакция на огън клас Сd0. 

  

Фигура 5. Покривно остъкляване в естествена ВСОДТ 

Вентилационната система за отвеждане на дима и топлината се управлява от 
активираща централа с възможност за автономна работа в продължение на 72 h с 
автоматично превключване на захранването. Системата се задейства ръчно дистанционно 
и автоматично по сигнал на датчици за дим, газов състав или температура. Съществува и 
трети вариант на активен механизъм за задействане – термично устройство за активиране 

при достигане на температура на вътрешната среда от 68С. След командния сигнал 
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системата достига за по-малко от 60 s предвиденото отворено положение на покривното 
остъкляване като димен люк, а едновременно управлява и приточната вентилация. 

Отвеждането на дима и топлината през покрива е ефективен начин за осигуряване на 
условия за евакуация на хора и за условия за вътрешно пожарогасене, както и за 
ограничаване на щетите и за запазване на конструкцията на сградата в случай на пожар. 

4.4. Покривното остъкляване за енергийна ефективност на огражданията 
Изискванията за конкретен микроклимат в помещенията на промишлената сграда 

оказват съществено обратно въздействие върху конкретното архитектурните 
пространства, и съответно върху архитектурната форма [7]. Енергийната ефективност на 
огражданията се разглежда взаимосвързано с физико-техническите, санитарно-хигиенните 
и екологичните изисквания за производство на стоки или за съхранение на товари. 

Определя се интегриран показател – специфичен топлинен разход на първична 
енергия, като енергийният баланс на сградата се съставя на основата на коефициентите на 
топлопреминаване на огражданията. Стойност на коефициента на топлопреминаване при 

дограми се отнася за сглобена строителна подсистема  покривно остъкляване, 
представляваща съвкупност от отделните и конструктивни елементи.  

При остъкления елемент се оценява и топлинния поток от слънчево облъчване през 
тях, дефиниран като коефициентът на сумарна пропускливост на слънчева енергия. 
Топлинните печалби от слънчево греене зависят от сходни характеристики както при 
естественото осветление през архитектурно-конструктивния елемент, но се добавят и 
допълнителни: продължителност и интензитет на слънчево греене, ъглов коефициент 
между елемента и небосклона, коефициент на сумарна пропускливост на слънчева 
енергия, вид и цвят на вътрешните повърхнини в промишлената сграда.  

Изборът на технически характеристики на покривното остъкляване е от съществено 
значение за енергийната ефективност на сградата с оглед реализиране на принципите на 
пасивния соларен дизайн за: 

 зимен сезон – превес на топлинни печалби от слънчево греене през остъклените 
елементи на сградата над топлинните загуби от топлопреминаване през 
ограждащите конструкции, формиращи сградната обвивка. 

 летен сезон – гарантиране на действителна защита на остъклените елементи на 
покрива от слънчевото греене, и предотвратяване на условията за възникване на 
прегряване в помещенията или на неприемливи въздействия от него, както и на 
пренос на топлинна енергия чрез топлопреминаване отвън-навътре през елементите. 

Оптимизирането на пропорцията между остъклените дограми и плътните 
ограждания в контекста на цялата сграда гарантират енергийната ефективност през всички 
сезони на годината. Определянето на площта на покривното остъкляване е обвързано с 
постигнатия действителен коефициент на топлопреминаване за покривното ограждане 
предвид разликата във възможни стойности със същия коефициент за плътни ограждащи 
конструкции. Контролът на цялостното топлопреминаване и на проникващата слънчева 
радиация зависи от постигнатия коефициент на топлопреминаване Ug и на възможния 
коефициент на сумарна пропускливост на слънчева енергия Ggl,n на остъкляването [1]. 

Оптимално е за остъклените конструктивни елементи на покрива, с изключение на 
ориентираните на север или естествено защитените, да се предвидят мерки за защита от 
пряко слънчево греене – двойно остъкляване, засенчващи щори или слънцезащитни 
решетки, препоръчително с варианти за автоматично управление по денонощия и сезони. 

4.5. Покривното остъкляване в архитектурния образ – интериор и екстериор 

Архитектурната форма на промишлената сграда е определена от функционалната 

характеристика на вътрешните пространства и дефиниращата ги архитектурна 

конструкция. Зависимостта между изявата на архитектурно-конструктивната структура и 

естетическото отражение във формата определя тектониката на обекта. 
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Покривът на сградата и свързаното с него архитектурно-конструктивни елементи на 

покривното остъкляване са част от цялостната единна функционална определеност на 
архитектурната конструкция. Дефинират се с конкретните предназначение и 
функционални качества, условия за експлоатация, както и със структурните връзки към 
всички елементи на конструкцията. На тази основа се определят и необходимите за 
конкретния елемент на покривното остъкляване: геометрични размери, материална 
структура, физически свойства и строително-техническо изпълнение.  

При едноетажната промишлена сграда обоснованият вид е преобладаващо 
широкоплощен с ясна геометрична форма с височина основно в диапазона от 6 m до 24 m, 
и със значителна дължина на фасадите, която достига над 120 m. Предвид значителната 

площ при типа сграда покривът е реално пета фасада на обекта, особено в територии, в 
които може да се възприеме отгоре от обитатели или работещи (фиг. 6). 

  

Фигура 6. Покривът и покривното остъкляване като пета фасада в архитектурния образ 

Елементите на покривното остъкляване формират специфичен изглед и ритъм в 
покривното ограждане. В редица случаи пластично изявените елементи са потенциален 
композиционен акцент в архитектурния образ. Пропорциите и членението на 
покривните елементи зависят в голяма степан от функционалността им и технологичните 
изисквания на производствените и складовите процеси. Възможностите за членение и 
растера са според функционалния вид на покривното остъкляване, конструктивното му 
решение, геометричните размери и форма. Цветът на външните им повърхности е водещ 
в колоритното изграждане на покрива на сградата. В голяма степен тези елементи на 
покрива единствени създават връзка с човешки мащаб. Допълнителна пластика се 
постига и с различни слънцезащитни устройства. 

В интериора на промишлената сграда се налагат обширните помещения и 
използваните технологични системи при отчитане на начина на човешкото възприемане. 
Хармоничната естетика на покривното остъкляване се възприема във взаимодействие и 
обвързано със структурата на носещата конструкция на строежа и тектоничното и 
въздействие, когато се използват плоскостни (линейни) конструкции или определени 
групи пространствени конструкции. 

 При предвиждане на покривното остъкляване светлината участва в изграждане на 
архитектурно-естетическото въздействие през цялото денонощие. Съществена е ролята на 
покривните елементи в архитектурните пространства за създаване на идентификация, 
ритъм и цялостна цветова композиция, както и за постигането на обща техническа 
безопасност и ограничаване на рисковете при труд (фиг. 7). С високо качество на 
използваните материали за покривни елементи по вид, фактура и цветова гама, се 
постигат подчертаване или обобщаване в интериора, както и подходящи нива на 
утилитарност и комфорт. Дограмите в покрива се определят като преграда и връзка към 
околната среда само при относително ниски помещения. 
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Фигура 7. Покривното остъкляване в интериора на промишлената сграда 

Оптимално е интегрирането на покривното остъкляване в създаването на цялостен 

индивидуализиран обемно-пространствен образ с четимо и запомнящо се екстериорно 

третиране и функционално определени интериорни композиции, който да се превърне в 

част от рекламната стратегия на ползвателя на промишлената сграда [4]. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С прилагането на представените актуални архитектурни и конструктивни 

характеристики, покривното остъкляване се формира като устойчив елемент от 

цялостната устойчива структура на промишлената сграда в съответствие с актуалните 

стандарти във: 

 функционална и архитектурно-конструктивна гъвкавост на сградата и 

пространствата през целия период на изграждане и експлоатация, енергийна 

ефективност, удължени гаранционни срокове, намаляване на периода за изграждане 

на строежа, редуциране на инвестиционни и експлоатационни разходи за единица 

продукция; 

 ограничаване на въглеродните емисии, запазване на чистота на атмосферния 

въздух, намаляване на въздействията върху околната среда; 

 защита от рискове за човешкото здраве, техническа безопасност при труд, 

безопасност при пожар, пасивен и активен контрол на работната среда, оптимални 

параметри на микроклимата, обезпечаване на физическата и социалната сигурност, 

организиране на свободни и безопасни зони за придвижване; 

 естетическо възприятие и художествено въздействие на архитектурния образ в 

интериор и екстериор. 

Реализирането на покривно остъкляване в съответна структура на покрив е 

оптимално при детайлен анализ и избор на вида на елемента по представените 

класификации, интегрирането му в цялостната взаимосвързана система на сградните 

технически инсталации, и конкретен баланс на съответствие на дефинираните изисквания. 

Тенденция към устойчиво промишлено производство се развива около 

дефинираните три стълба на устойчивото развитие, като икономическите показатели и 

запазват определящата си роля, но екологичните аспекти и социалните постижения 

увеличават непрекъснато своето значение за обществото при оценяване на архитектурната 

форма на съвременните промишлени сгради. 
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