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ПРЕДГОВОР
Монографията „Съвременни явления в промишлената архитектура” е опит
да се представи един поглед към актуалните направления в развитието на
архитектурата на промишлените сгради и комплекси. Изследването е замислено
като част от по-обширен анализ на явленията и особеностите на формиране на
архитектурата на индустриалните сгради в условията на съществени промени
във всички области на живота на съвременното общество, предизвикани от
научно-техническия прогрес.
Стремежът при подбора на примерите на архитектурни проекти и
реализации е те да илюстрират по най-подходящ начин представените идеи и
сами по себе си да представляват значими постижения от творчеството на
архитекти на нашето съвремие, включително и на световни майстори на
архитектурата.
Надяваме се, че предложеният материал ще представи една съвременна
визия на постиженията в промишлената архитектура на нашето време,
представяйки я на студентите по архитектура и архитектурната колегия като
поле за привлекателна творческа изява.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Промишлените сгради и територии са предназначени да организират и
подслоняват трудовата дейност на човека. Промишлената архитектура винаги е
отразявала първа развитието на промишлените технологии, на научнотехническия прогрес. В различни периоди именно тя е била в основата на
течения, оставили следи в развитието на архитектурата като цяло – влияние
върху модернизма на Баухаус, конструктивистите в 20-те и 30-те години на XХ
век (Фиг.1, б), хай-тек през 70-те и 80-те години на ХХ век.
Така например, фабриката Фагус в Алфед на Лейн, Германия е една от
знаковите реализации на Валтер Гропиус и Адолф Майер, основополагащ
пример на течението на модернизма (Фиг.1,а).

а

б

Фиг. 1 . Фабрика Фагус в Алфед на Лейн, Германия (а) и проект за Наркомтяжпром на
братя Веснини (б)

Архитектурата на съвременните промишлени сгради отразява влиянието на
редица фактори, характерни за етапа на развитие на съвременното общество.
Най-важното събитие в развитието на човешката цивилизация в последните
десетилетия – това е революцията на информационните технологии. Те коренно
промениха буквално всички сфери на човешката дейност. Централно място в
тази революция заема масовото производство и широкото използване на
цифрови схеми, цифрова логика и базираните на тях технологии, включително
компютър, цифров клетъчен телефон и др. Световните компютърни мрежи и
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сателитните комуникационни системи промениха революционно глобалната
комуникация, направиха достъпна буквално всяка точка на света.
Дигиталната революция, наричана от някои трета индустриална революция,
носи промяна на аналоговите механични и електронни технологии към цифрова
технология. Започва през 80-те години на миналия век и с нарастваща сила
продължава до наши дни. Тя е началото на нова ера в развитието на
обществото, която с право може да се нарече информационна ера.
Информационните технологии и научно-техническият прогрес носят
значителни промени в сферите на индустрията, в нейната структура. Бързо
развиващите се, базирани на научния прогрес технологии и услуги се обособяват
все повече в самостоятелен сектор на икономиката. Тяхното значение в
икономическото развитие нараства с бързи темпове.
В съвременната промишлена архитектура е ясно изразена тенденцията към
все по-пълно отчитане на изискванията на устойчивото развитие – подчертано
внимание към подобряване на екологичните характеристики на индустриалните
предприятия и територии, пестеливо използване на суровини и материали,
енергоефективност, все по-масово използване на възобновяеми енергийни
източници. Приоритет придобива организацията на промишлени зони и
територии, при която отпадните продукти от едни производства се използват
като суровина за други или в аграрното производство.
Горепосочените насоки на развитие са от важно, стратегическо значение. С
тяхното реализиране са свързани перспективите за опазване и развитие на
човешкото общество и благоприятните условия за обитаване на нашата планета.
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1. Специфика на архитектурата на промишлените сгради
1.1. Взаимовръзка между технологичен процес и архитектура на
промишлените сгради
Историческият преглед на архитектурата на промишлените сгради показва
неизменна връзка с етапа на развитие на организираните в тях технологични
производствени процеси. Налице е пряка връзка и със степента на развитие на
инженерните и строителни технологии, позволяващи реализацията на порационални строително-конструктивни решения, а така също и влияние на
общите архитектурни течения и стилове върху архитектурния облик на
индустриалните сгради. Еволюцията на производствените технологии води до
еволюция в архитектурно-конструктивните решения на производствените сгради
и комплекси.
Комплексът от изисквания, обусловени от технологията на промишленото
производство, оказва пряко формиращо влияние върху архитектурното решение
на промишленото предприятие. Важно значение в това отношение има и
човешкият фактор – работниците, обслужващи и управляващи производствения
процес. Основно изискване е осигуряването за работещите на удобна, безопасна
и здравословна среда.
Всичките тези изисквания могат да бъдат обобщени в следните основни
направления:
-

обусловеност на размерите и пропорциите на производственото
пространство от изискването за осигуряване на необходимите габарити
за разполагане и функциониране на технологичното и транспортно
оборудване, за оптимално придвижване на суровините и материалите
по пътя на производствения процес. Съвременна тенденция в това
отношение е миниатюризацията на оборудването, което води до
промяна на съответните изисквания към работното пространство;

-

изисквания към работното пространство на заетите в производството
хора и обезпечаване на оптимални комуникации, осигуряване на
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оптимални условия на труд и краткотраен отдих. Разгледаните понататък в изложението примери представят съвременни решения на
промишлени интериори и благоустройство на средата, отговарящи на
повишени архитектурно-естетически критерии;
изисквания към микроклимата в производственото пространство:

•

параметри на въздушната среда – температура, влажност, степен
на замърсеност на въздуха. Изискването е както за обезпечаване на
здравословна среда за труд на работещите, така и съблюдаване на
специфичните параметри, свързани с производствения процес:
например осигуряване на определена влажност на въздуха при
текстилното производство, свързано с качествената обработка на
текстилните

тъкани.

При

някои

производства,

като

микроелектроника, нанотехнологии, изискванията към параметрите
на въздушната среда са изключително строги и се контролират и
поддържат непрекъснато;
•

параметри на осветлението – осигуряване на необходимата
осветеност на работните места и подходящ спектрален състав на
светлината. За гарантиране на желаното естествено осветление,
съобразено с характера на производството, се прилагат различни
архитектурно-конструктивни решения. Така например, използването
на шедово горно осветление създава специфичен архитектурен
образ на промишлената сграда. Пример за съвременно решение на
естественото осветление чрез шедова покривна конструкция,

е

винарната Терра Матер в Чили, арх. Гилермо Хевия (Фиг.2).
Вълнообразното решение на шедовете е една съвременна пластична
интерпретация

на

тази

класическа

промишлена

покривна

конструкция;
•

изисквания към шумовия режим – осигуряване на необходимото
ниско ниво на производствен шум, изолация на шумни участъци от
производствения процес.
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Фиг.2. Съвременна шедова покривна конструкция на винарна Терра Матер, Чили, арх.
Гилермо Хевия

•

Специфичните изисквания на технологичния процес водят до

специфичен архитектурен образ на редица промишлени комплекси.
Характерните белези на определен тип производство намират пряко отражение
във външния облик, придавайки му ясна информативност, лесно за
разпознаване предназначение на производството.
Така например, в заводите от нефтохимическата промишленост подчертано
доминират инсталациите на откритото технологично оборудване – технологични
колонки, агрегати, тръбопроводни връзки и т.н. (Фиг.3).

Фиг. 3 . Технологични инсталации в нефтохимически комплекс – доминиращ мотив

9

При разполагане на открито технологично оборудване в комплекса на
промишленото предприятие се внася технологичен мотив в пространствената
композиция. Характерните за съответното производство технологични групи,
разположени на открито, изявяват предназначението на завода (Фиг.4).

Фиг.4. Крупни технологични агрегати в композицията на нефтохимически комплекс

•

Наред със специфичните като технология производства, съществуват и

такива, които се разгръщат в среда със стандартни параметри, при отсъствие на
особени

специфични

белези.

Характеристиката

„универсалност”

на

производственото пространство дава възможност както за разполагане на
различни видове производства със сходни изисквания към пространството, в
което се разгръщат, така и за гъвкава промяна на използваната технология.
Последното е особено важно в условията на все по-бързото усъвършенстване на
съвременните технологии, скъсяващо значително периода им на морално
остаряване. Създателите на индустриални паркове и на техните различни
разновидности, предоставящи сграден фонд за наемане от бизнеса, залагат на
по-голяма универсалност на производствените модули, даваща възможност за
разполагане на различни производствени технологии. Използването на единен
модул се превръща в предпоставка за постигане на единен характер в
архитектурното решение на целия комплекс от предприятия.
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1.2. Особености в развитието на съвременното промишлено
производство – фактор, оказващ влияние върху архитектурата на
промишлените сгради
Информационните технологии и научно-техническият прогрес носят
значителни промени в сферите на индустрията, в нейната структура. Към
традиционните три сектора на икономиката (първичен, вторичен и третичен,
разгледани по-долу), съвременните теоретици добавят четвърти, а някои дори и
пети сектор. Основна причина за тези промени е т.н. информационна
революция.
Основните аспекти на теорията на информационната революция дефинират
промените в структурата и съдържанието на секторите на икономиката [9], [13],
[14]. При създаване на обекта на икономическите дейности се използват три
различни изходни компонента: материя, енергия и информация. Така например,
една

индустрия, може

да

обработва

материя,

например

метал при

металургичното производство, използвайки енергия и информация - технологии
за производство, управление и т.н. Информацията е фактор на производството,
такъв, каквито са труд, капитал и т.н., както и продукт, продаван на пазара стока, придобиваща стойност, разменна стойност и следователно цена. В този
смисъл може да се твърди, че всички произведени продукти имат стойност,
разменна стойност и информативна стойност, която може да се измерва с
информационното съдържание на продукта, с оглед на използвани иновации,
дизайн и др. Индустриите развиват информационни дейности – научноизследователска и развойна, а предприятията и обществото като цяло, развиват
функциите по контрол и обработка на информация под формата на
управленските структури.
Информационната революция и причинените от нея съществени промени в
структурата

на

икономиката

налагат

преразглеждане

и

корекция

на

трисекторната хипотеза на индустрията. Информационните дейности се
обособяват в нов самостоятелен сектор, освен традиционните първичен,
вторичен и третичен.
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Докато първичният сектор използва директно природните ресурси
(добивна промишленост - миннодобивна, добив на петрол и газ и др., аграрно
производство, горското стопанство, риболовството), вторичният сектор е
производственият. Суровините, добити от първичния сектор, се преработват за
да се получат продукти, използвани в различните области на живота на
човешкото общество. Този сектор се разделя на лека и тежка промишленост.
Много традиционни производства от сектора на тежката промишленост
консумират големи количества енергия и отделят различни отпадъчни продукти,
влошаващи условията на живот и застрашаващи бъдещето на човешкото
общество.
Традиционната промишлена архитектура е свързана с първичния и
вторичния сектор в икономиката.
Третичният сектор е обслужващият - транспорт, култура,

финанси,

здравеопазване и др.
Четвъртият икономически сектор [1] е базираната на знание част от
икономиката, включва услуги от вида на информационните технологии,
информационното производство, консултирането, образованието, научните
изследвания

и

други

базирани

на

знание

услуги.

Формирането

на

интелектуалните услуги в отделен сектор се обуславя от тяхната обособеност и
нарастващо значение. Напредъкът на този сектор е характерен за развитите
страни, с наличие на високообразована работна сила. Обособяването и
развитието на този сектор е пряко следствие от революционното развитие на
информационните технологии и научно-техническия прогрес. Развиват се някои
по-нови форми на организация на промишлените територии. Индустриалните
паркове, технологичните и научни паркове, еко-индустриалните и агро-еко
индустриалните паркове са характерни територии и комплекси за развитието на
този сектор.
Иновациите в индустрията са резултат от научно-техническия прогрес и
информационната

революция,

раждат

се

от

производството

на

нови

информационни продукти, нови технологии, породени от научно-технически
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постижения. Те са естествен двигател в развитието на индустриалните
производства. Разпространението им стига до процес на насищане, което
създава ефекта на "икономически вълни", известни като бизнес-цикли. В
икономическата теория са известни различни по същност, продължителност и
икономическо въздействие цикли. Разпространението на иновациите води до
структурно-секторни промени в икономиката, които могат да бъдат плавни или
могат да създадат криза и обновяване, наречени красноречиво от австроамериканският

икономист

и

социолог

Йозеф

Шумпетер

"съзидателно

разрушение" [11].
И така, важно явление в развитието на съвременната индустрия е
интелектуализацията

на

промишленото

производство,

както

в

традиционните отрасли на промишлеността, така и в появата на нови
производства, свързани със създаване на високотехнологични продукти –
софтуерни, електроника и т.п. Работната среда в част от промишлените отрасли
от този тип се доближава по параметри до тази в офис сградите – произвежда се
интелектуален

продукт.

Налице

е

и

по-голяма

стандартизация

на

характеристиките на работната среда – универсализация на промишлените
пространства за разполагане на производства със стандартни изисквания към
средата.
Необходимо е да се отбележи и друго съвременно явление, оказващо
влияние върху архитектурата на промишлените предприятия: променят се не
само технологиите в индустриалното производство, но също така и човешкият
фактор – работната ръка. Все по-високото ниво на интелектуализация на труда
се реализира от работници, притежаващи висока степен на образование и
култура. Те предявяват повишени изисквания към качествата на средата за
прилагане на техния труд и това изисквано качество води до създаване на
комфортна архитектурна среда в промишлените предприятия – отговаряща и на
нивото на реализирани печалби от продукцията с високо интелектуално
съдържание, произвеждана в тях. Ярък пример в това отношение са
предприятията с високотехнологични производства.
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Друга определяща характеристика на съвременното индустриално развитие
е приоритетното значение, което се отрежда на проблемите, свързани с
опазване на околната среда. Неконтролираното икономическо развитие с
търсене на бързи печалби с безогледно използване на природните ресурси,
неглижирането и късогледото пренебрежение на огромните екологични вреди,
нанесени и нанасяни от индустриалната дейност върху околната среда са
довели човечеството близо до границите на оцеляване и самоунищожение. В
противовес на тази пагубна политика, на дневен ред е практиката на прилагане
на принципите на устойчиво развитие, екологосъобразност, икономия на
суровини и ресурси и т.н. в проектирането, строителството и функционирането
на промишлените предприятия, разгледани по-долу в изложението.
Във връзка с това основно направление, се развиват индустриални
дейности с екологическа насоченост, свързани с решаването на важни
екологически проблеми. Красноречиви примери в това отношение са
предприятията, чието предназначение е неутрализиране на резултатите от
вредното въздействие върху средата. В посоката на неутрализиране на
замърсяването от икономическа и битова дейност на човека се развиват
технологиите и съответно предприятията за рециклиране и преработка на
битови и други отпадъци, пречиствателните станции за очистване на битови
отпадъчни, индустриални и природни води и др. Все по-ясно се очертава пред
проектантите задачата не само да осигурят необходимите условия за ефективно
реализиране на тези функции, но също така чрез архитектурните решения да
създадат нов образ на тези важни, но непривлекателни дейности, да подчертаят
тяхното огромно значение за възстановяване на екологията на средата. Така
например, авторът на пречиствателна станция за отпадъчни води Сен Авал в
Ашер, Франция, арх. Люк Вайсман, разглежда проектираният от него комплекс
като своеобразна болница, където болният, нуждаещ се от спешно лечение е
водата [16]. Тази своя изходна позиция той е защитил изцяло с подхода си при
проектиране на пречиствателния комплекс (примерът е анализиран подробно
на стр.57-63).
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Все по-нарастващо значение в тази насока придобиват въпросите, свързани
с архитектурно-естетическата интеграция на промишлените предприятия
и територии в околната среда. Рационалната организация на териториите за
разгръщане на трудовата дейност на човека, свързани и с влагането на огромни
инвестиции,

оказва

важно

въздействие

върху

цялостното

хармонично

формиране на жизнената среда на човека.
Важно съвременно явление в развитието на промишленото производство е
глобализацията. Тя се разгръща под влияние на революционното развитие на
информационните технологии, особено в сферата на комуникациите. Друг
фактор е либерализирането на пазара и отварянето на границите, създаващи
движение на големи потоци от хора, стоки, капитали, индустриални
производства, информация и създаването на големи, интернационални мрежи.
В условията на глобализация нараства влиянието на големите транснационални
компании.
Трябва да се отбележи, че глобализацията е явление, което обхваща всички
сфери на живота – икономическа, социална, културна, политическа.
Икономическата

глобализация

води

до

нарастваща

икономическа

взаимозависимост на националните икономики в целия свят чрез бързото
увеличение на трансграничното движение на стоки, услуги технологии и
капитал, водещо до нарастващо трансгранично разделение на труда [12]. Както
беше отбелязано по-горе, глобализацията се развива около бързия научнотехнически и технологичен прогрес и неин основен двигател е нарастващото
значение на информацията във всички производствени дейности.
Глобализацията

на

икономиката

води

до

преструктуриране

и

приспособяване на промишлените отрасли в световен мащаб. Промишлените
структури на всички страни са в процес на преустройство и модернизиране.
Развитите страни играят доминираща роля в процеса на икономическата
глобализация. През последните години те постепенно навлизат в епохата на
икономиката на знанието и прехвърлят към развиващите се страни редица
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трудоемки

промишлени

производства

със

слаба

международна

конкурентоспособност. Те използват тези предимства за насърчаване и
доминират в развитието на глобализацията. В същото време, те са най-големите
бенефициентите на икономическата глобализация [10].
Показателен пример в това отношение е изнасянето на редица съвременни
високотехнологични производства в Китай и други азиатски страни (Фиг.5).
Микроелектрониката, производството на компютърни компоненти и други
сходни продукти получи силно развитие в тези страни, при ниски разходи за
труд, икономически преференции и постигане на силно конкурентноспособни
цени на готовата продукция.

Фиг.5. Завод за микрочипове на СТМикроелектроникс в Сингапур,
1996-2000г, арх.Алфонсо Меркурио

Както беше отбелязано по-горе, глобализацията е комплексно явление и се
отразява във всички сфери на живота, включително в сферата на култура,
изкуство и архитектура. Под нейно въздействие отслабва значението на
регионалните и национални фактори, оказващи формиращо влияние върху
развитието на архитектурата и особено на промишлените сгради и комплекси.
Забележими са тенденциите на интернационализиране. С разполагането на
нетрадиционни
международното

производства

за

съответната

преразпределение

на

страна,

труда,

се

в

резултат

интегрира

на
нова

производствена архитектурна среда, често с изявени интернационални
характеристики (Фиг.6).
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Фиг.6 . Фабрика и офиси на UMC в Сингапур

Глобализацията има и друг аспект – интернационализиране на
архитектурното творчество, преодоляване на националните граници. Това
важи с пълна сила и за архитектурните реализации в областта на промишлените
сгради и комплекси. С изнасяне на бизнеси и производства в други региони на
света, новопроектираните сгради и комплекси често са дело на водещи
архитектурни фирми, работещи с инвеститори от цял свят. Те носят особеностите
на стила на своите автори, различни от обичайните местни архитектурни
практики и притежаващи наднационални белези. В този смисъл, съобразяването
с контекста на средата и намирането на характерни традиционни местни мотиви
в промишлената архитектура е важно условие за съобразяване с местната и
национална специфика, обогатяващи архитектурата. Дейността на тези водещи
архитектурни практики се управлява от мрежи от филиали и офиси,
разположени в различни райони на света.
Красноречив пример в това отношение е практиката на италианския
архитект

Алфонсо

Меркурио,

с

редица

реализации

в

областта

на

производствени предприятия за микроелектроника, разположени в различни
страни и континенти: Европа, Азия, Северна Америка.
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1.3. Други фактори, оказващи влияние върху архитектурното
решение на промишлените сгради
Обществена значимост на промишления комплекс
Съществуват промишлени производства, които с течение на годините са
придобили

голямо значение за развитието на големи региони и са се

превърнали в символ на област или дори държава. Най-често това са
производства, в които са ангажирани десетки хиляди работници и това
осигурява прехраната на техните семейства, създавайки икономическа и
социална стабилност. Те се отличават с високо качество на произвежданата
продукция и обширни пазари за нейната реализация. Тази голяма обществена
значимост е предпоставка за търсене на атрактивни архитектурни решения при
проектирането и строителството на нови промишлени комплекси на тези
знакови производства, утвърждаващи тяхната водеща икономическа и социална
роля.
Подобен

пример

е

комплексът

на

БМВ

в

Лайпциг,

съчетаващ

производствени помещения и приемна сграда (Фиг.7).

Фиг.7. Производствен комплекс на БМВ в Лайпциг,изглед с Google Earth

Производството на тази световно известна марка автомобили е едно от
най-популярните не само в Германия. За проектирането на сградата на
централата в Лайпциг е обявен международен конкурс през 2001 – 2002г. с
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участието на водещи архитекти в света, който е спечелен от Заха Хадид. Задачата
е да се проектира и построи сграда, която свързва съществуващите три
самостоятелни производствени корпуса в единна структура, осигурявайки
необходимата функционална и пространствена връзка между тях (Фиг.8). Тя
осигурява също така и необходимите работни пространства за административен
персонал и служители.

а

б
Фиг.8. Разпределения на кота ±0,00 и +5,50 на връзката на сградата на централата
на БМВ с производствените корпуси, Лайпциг [23]
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Главната функция на свързващ елемент е ясно проведена като основна
идея в архитектурния образ. Заха Хадид характеризира заложената водеща идея
като радикална интерпретация на традиционния офис – трансформиране на
сградата

и

нейните

„комуникационен

функции

възел”

в

динамичен

посредством

„нервен

организация,

при

център”
която

или

всички

технологични потоци в производствения комплекс са отворени и преминават
през пространство, което преодолява конвенционалното разделение между
„бели” и „сини якички” (администрация и работници) [23]. Реализирана е
уникална визуална и пространствена връзка между офисното пространство и
конвейерите на производствения процес (Фиг.9).

Фиг.9. Интериорно пространство на връзката на новата сграда с
производствените корпуси

Организацията на връзката е чрез припокриващи се и свързани помежду си
нива и пространства. Тази връзка размива строгото разграничаване на
функционалните пространства в комплекса и среща основните функции в едно
общо пространство – композиционното „сърце” на комплекса. Интериорът носи
характера на класически индустриален интериор – с опростени и изчистени
линии, обширни пространства, с използване на характерните за промишления
интериор материали – видим бетон, метал и с впечатляващо присъствие на
технологичния мотив ‐ технологично оборудване и конвейерни линии.
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Екстериорът на сградата се отличава с елегантна динамика (Фиг.10).
Символът, който се налага визуално, е на мост между производствените
корпуси. На новата сграда е отредена ролята на динамичен акцент, обединяващ
и подчиняващ статичните и семпли обеми на производствените корпуси. Тази
роля се подсилва и от необичайното, диагонално разположение спрямо
производствената част.

Фиг.10. Екстериорен изглед на сградата

За фасадата е използвана метална облицовка с линейна фактура с различна
ориентация на растера и цвят, разделящи я на две части, пластично преливащи
една в друга – горната, по‐тъмна, покрива и обвива долната по‐светла част. В
нея са прорязани отделно разположени

отвори, подредени в абстрактна

композиция.
За проектът на централата на БМВ в Лайпциг Заха Хадид е отличена с
европейска награда на RIBA (Кралски институт на британските архитекти) през
2005 г. и достига последната фаза („шорт‐листата”) в състезанието за Стърлинг
Прайз на RIBA (Stirling Prize) през 2005 г [26].
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Създаване на рекламен образ
В редица индустрии рекламната стратегия за популяризиране на
произвежданата продукция е от важно значение за икономическия успех на
производството. Създаването на индивидуален, запомнящ се образ на
промишленото предприятие се превръща в част от тази стратегия. Този подход е
причината за поставянето на високи изисквания пред архитектурното решение и
неговото хармонично вписване в обкръжаващата среда. Най-често това са
производства с важно локално значение, характерни за определени региони,
представляващи част от регионалната специфика и традиции.
Предприятията за винопроизводство са пример за тип производствени
сгради, към чието архитектурно решение се предявяват високи изисквания,
свързани със създаване на рекламен образ. Редица световноизвестни архитекти
са автори на подобни реализации – Норман Фостър, Заха Хадид, Марио Бота,
Сантяго Калатрава и др. В тези реализации е очевиден стремежът за създаване
на индивидуален, неповторим образ. Организирането на публичен достъп и
свързаните с него дейности – дегустиране, презентиране на производствения
процес, налага създаването на оригинална архитектура на комплекса, както по
отношение на екстериора, така и на интериора.

Фиг.11. Винарна Бодегас Исиос (Bodegas Ysios) в Алава, Испания,
арх. Сантяго Калатрава
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Винарна Бодегас Исиос (Bodegas Ysios) в Ла Риоха, Алава, Испания на арх.
Сантяго Калатрава е показателен пример за съвременен винопроизводствен
комплекс [6]. Уникалният архитектурен образ на комплекса хармонично се
вписва в околния ландшафт – вълнообразният профил успешно кореспондира с
околните възвишения. Същевременно, самата сграда притежава ярък пластичен
облик, който я превръща в неповторима атракция в средата (фиг.11).
Производственият процес е организиран в линейна композиция, при което
гроздето постъпва от единия край, а извозването на готовата продукция е от
другия край. В средата е входът за посетители, разположен в извисяваща се
централна част. Вълнообразната линия е основен мотив в композицията на
комплекса. Такива очертания в план имат фасадните надлъжни стени, а така
също и профилът на покрива (Фиг.12, 13).
Колоритът е близък до този на елементите на околната среда, приложени
са естествени материали, за фасадите е използвана дървена облицовка с
естествен цвят на дървото.

Фиг.12. Ситуация на винарната Бодегас Исиос – изглед в Google Earth
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Фиг.13. Ситуация, разпределение и разрез на комплекс Бодегас Исиос [6]:
1 – приемане на виното; 2 – производство;
4 – складиране;
5 – бутилиране;
7 – експедиция на готовата продукция

3 – почистване на бъчвите;
6 – складиране на бутилките;
8 – посетителско лоби

Възприятието на входното пространство и интериорът отвътре имат
въздействието на култово пространство, сякаш посетителят се намира в храм на
виното (Фиг.14,15). Тази интерпретация на архитектурния образ и интериора
отчитат в пълна степен важното място, което виното и неговото производство
имат в този регион на Испания.

Фиг.14. Централно входно пространство – интериор и екстериор
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Фиг.15. Централно входно пространство – интериор и екстериор

Винопроизводствен комплекс Доминус, Напа Валей, Калифорния, архитекти
Херцог & Де Мерон, e друг показателен пример за архитектурна реализация на
винопроизводствен комплекс с уникален образ, съобразен с контекста на
околния ландшафт [28].
Функционалната организация на правоъгълната в план сграда има три
части: зала с хромирани метални съдове за първична ферментация на гроздето,
зала за отлежаване на виното в дървени бъчви за две години и сектор за
бутилиране и съхранение на виното в дървени касетки до продажбата. В
последната част се намират и обслужващите офиси (Фиг.16). Пространствената
форма на сградата е правоъгълен паралелепипед с издължени пропорции и
размери: 100 m дължина, 25 m ширина и 9 m височина.
Архитектурният образ на сградата е пример за минималистичен
модернизъм и характерното за творчеството на Херцог & Де Мерон
експериментиране с нови, различни материали. Отличава се с подчертана
строгост, подсилена от използването за фасадата на габиони с местни базалтови
камъни с различни размери и цвят, вариращ от черно до зелено. Това
оригинално решение допринася и за хармоничното вписване в окръжаващия
природен ландшафт чрез използването на този местен материал [25].
Реализацията напълно потвърждава позицията, изказана от Жак Херцог: „Силата
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на

нашите

сгради

е

в

непосредственото

визуално

въздействие

което те имат върху посетителя ".

Фиг.16. Разпределение и главна фасада на винопроизводствен комплекс Доминус,
Напа Валей, Калифорния [29]

В разгледаните по-горе примери на винопроизводствени комплекси, макар
и различни като архитектурен образ, могат да бъдат открити някои общи
закономерности:
- организация на технологичния процес: чисто производствените функции
са допълнени от изискването за организиране на подходящо експониране
на производството - разглеждането на технологичния процес се превръща
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във въздействаща атракция, процесът става „отворен”за публиката;
- ситуиране: разполагането е най-често в непосредственото обкръжение
на лозарски масиви, осигуряващи най-пряка връзка с производството, но
и формиращи най-добрия „смислов фон” за разположение на комплекса;
- връзка интериор – екстериор: създаването на визуална връзка от
интериора към околната среда, особено от дегустационния сектор, е
важна характеристика при решение на интериора;
- хармонична връзка с околната среда: архитектурното решение на
винопроизводствения комплекс е в хармонична връзка с природния
ландшафт. Тази връзка се реализира чрез подходящо

обемно-

пространствено решение, чрез използване в някои случаи на местни
материали за екстериора;
- енергоефективност: архитектурно решение, осигуряващо подходящ
микроклимат в производствения сектор. Частичното разполагане под
нивото на терена създава оптимални условия за производството и
допринася за по-лесното поддържане на подходящ микроклимат,
необходим за производствения процес.
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Публичен достъп до промишления комплекс
Организирането на публичен достъп е в рамките на общия контекст на все
по-голяма „откритост” на промишленото производство, на стремежа за неговото
„показване” извън тесните граници на фабриката. Развитието на индустриалните
технологии достига все по-високо ниво. Те са продукт на научно-техническия
прогрес и същевременно важно средство за демонстриране на съвременното му
равнище. Визуалното възприемане на технологичния процес или негови
фрагменти има познавателен и възпитателен ефект, а също така и силно
рекламно въздействие. За „отварянето” на завода към обществото огромен
принос има информационната революция, а това явление е и част от стремежа
към по-голяма информираност на съвременния човек. Може да се каже, че в
нашето

високотехнологично

общество,

технологията

на

производство

придобива и естетическо измерение. Неговото изваждане на показ е
реализирано в някои съвременни решения на индустриални сгради.
Публичният достъп до промишленото производство може да има различни
аспекти:
- публичен достъп с образователна цел;
- като туристическа атракция;
- публични обекти, свързани с производството;
Във всеки от гореизброените случаи, публичният достъп до производствени
звена е организиран по замислен сценарий, в зависимост от поставените цели.
Неговата реализация налага по-особен подход при създаване на архитектурното
решение, поставя по-високи изисквания към него, както и към организацията и
благоустройството на прилежащите територии. Производственият комплекс или
отделни негови звена, се превръщат в публична атракция, чрез визуализиране
на елементи от производствения процес или ползване на място от
потребителите на създаваната продукция.
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Публичен достъп с възпитателна, образователна или туристическа цел
Реализациите в последното десетилетие на пречиствателни станции,
ситуирани в градска среда, са пример за архитектурни решения, повлияни от
стремежа за организиране на публичен достъп с образователна цел. Такова е
решението на пречиствателната станция Витрол (Vitrolles) във Франция.
Проектът е дело на арх. Кристиан Казенав. Предвижда се публичен достъп с
възможност за запознаване с технологията на пречистване на водата. Това е още
една причина да бъде отделено изключително внимание на архитектурния
образ. Замисълът е да се превърне този промишлен по своя характер обект в
една атракция в околната среда – едно нетрадиционно решение за подобен род
комплекси, създаващо различна визия и подчертаващо значението на
извършваната в него важна дейност с екологична насоченост.
Комплексът е решен в стил „хай-тек”, в съзвучие с доминиращия
технологичен мотив в архитектурната му организация.

Фиг.17. Пречиствателна станция в стил „Хай-тек” във Витрол, Франция

Технологичният мотив има приоритет

при формообразуването на

елементите на пречиствателния комплекс – сгради, технологични и инженерни
съоръжения, това е и основната характеристика на единния стил на елементите
на комплекса (фиг.17,18).
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Фиг.18 . Технологични и пешеходни галерии в пречиствателна станция Витрол

Комплексът се отличава и със своето хармонично цветово решение: бял
цвят за сградите и сградните елементи, светло син за свързващите галерии, ярко
жълт за по-дребни технологични елементи, виненочервен за покритията на
технологичните басейни (Фиг.19).

Фиг.19. Цветово решение на елементи от пречиствателната станция Витрол

Пример за съвременно промишлено предприятие, което е замислено да се
превърне в публична атракция в околната градска структура, е деривационната
ВЕЦ в Кемптен на река Илер, Германия. Централата е въведена в експлоатация
през 2010 г. и е замислена като важен обект във връзка с бъдещата
ревитализация на този район със стари фабрики. Съоръженията и сградата на
централата се интегрират хармонично в контекста на речния ландшафт.
Избраният скулптурно-пластичен подход при формообразуването на комплекса
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допринася за реализиране на основната композиционна идея – централата и
нейните съоръжения да се възприемат по-скоро като елемент от речното
обкръжение и речните брегове. На този фон се експонира старият фабричен
комплекс (Фиг.20).

Фиг.20. Деривационната ВЕЦ в Кемптен

Предвиден е, макар и ограничен публичен достъп – с учебна,
просветителска или туристическа цел.
Архитектурното решение на централата в Кемптен е разгледано подробно в
раздела за развитие на предприятията от отрасъла на енергетиката (стр.91-94).
Интегриране на публични обекти, свързани с производството
Друга форма на публичен достъп, влияещ върху архитектурното решение на
промишления комплекс е включването във функционалната организация и в
обемно-пространствената структура на обекти, предназначени за използване от
външни посетители.

Най-често това са

обекти, позволяващи потребление,

тестване или експониране на произвежданата в предприятието продукция.
Търсеният ефект е не толкова икономически, колкото рекламен. За целта се
създава

подходяща

среда,

в

която

се

предлага

по

ефектен

начин

произвежданата продукция. В използваните средства за въздействие върху
посетителите се включва често и експонирането на най-атрактивни елементи от
производствения процес. Това предполага създаването и реализирането на
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архитектурен сценарий, организиращ маршрута на посещение и редуващите се
възприятия, насочени към максимално въздействие върху посетителите.
Характерен пример в това отношение е винопроизводственият комплекс на
Фаустино Груп, Рибера дел Дуеро, Испания, създаден по проект на Норман
Фостър & Партньори.
Комплексът се отличава с редица архитектурни достойнства: рационално
организиране на производствения процес, сполучливо интегриране в средата,
реализиране на мерки за енергоефективност и ефектно организиран публичен
достъп до дегустационната зала.
Технологичният процес е организиран в три основни групи: ферментация на
виното в метални съдове, отлежаване на виното в бъчви и отлежаване на виното
в бутилки. Тези три сектора заемат трите крила в симетричната композиция. В
центъра е разположена манипулационната част, свързана с приемане и
обработка на гроздето (Фиг.21) [30]. Двете крила, свързани с отлежаване на
виното, са частично вкопани в земята с цел осигуряване на по-добър
температурно-влажностен режим. Върху покрива на вкопаните крила са
разположени фотоволтаични панели, при което слънчевата енергия се използва
за поддържане на подходящ режим в производствените зали.

Фиг.21. Изглед на винопроизводствен комплекс на Фаустино Груп, Рибера дел Дуеро,
Испания, арх. Норман Фостър & Партньори
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Използвана е максимално топографията на местността за по-добро
вписване в ландшафта и за оптимално организиране на производствения
процес, както и за обезпечаване на по-голяма енергоефективност на сградата.
Технологичният процес е организиран най-рационално, по гравитачен път.
Пътят, по който се доставя гроздето, се изкачва по покрива на сградата до
централната част, в която гроздето се изсипва направо в бункера. С това се
увеличава ефективността на процеса и се намаляват щетите при доставка на
суровината (Фиг.22).

Фиг.22 . Функционална организация на винопроизводствен комплекс Фаустино Груп

Фиг.23 . Визуална връзка „интериор – екстериор”
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Високото остъклено входно пространство навлиза във всяко от крилата,
осигурявайки ефектна визуална връзка на посетителите към производствените
процеси, разположени на по-ниска кота. Пространството е изцяло остъклено и
това го приобщава към окръжаващия ландшафт.
Интериорите на производствените зали са пример за висококачествен
индустриален интериор: ясно организирани функционални пространства с
технологично оборудване и комуникации, изчистени линии на интериорните
елементи, хармонично използване на цветове и ефектно изкуствено и
естествено осветление (Фиг.24,25).

Фиг.24 . Интериор на зала за посетители

Фиг.25. Интериор на производствена зала
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Анализът на факторите, които влияят върху архитектурата на съвременните
промишлени сгради дава възможност за следните изводи:

• По отношение на взаимовръзката между технологичния процес и
архитектурното решение се очертава следното:
-

запазва се тенденцията за развитието на индустриалната архитектура
в двете основни направления – сгради със специфичен архитектурен
образ и сгради с висока степен на универсалност;

-

основните направления на зависимост на архитектурното решение
на промишлените предприятия и комплекси от използваната
технология са: обусловеност на размерите и пропорциите на
производственото пространство от технологичните изисквания;
реализиране на изискванията към производствения микроклимат
(параметри на въздушната среда, параметри на осветлението,
изисквания към шумовия режим);

-

създаването на оптимални условия на труд и краткотраен отдих на
работещите е изискване с нарастващо значение за формиране на
пространствената производствена среда.

•

Важни съвременни явления и фактори, оказващи въздействие върху

архитектурата на промишлените сгради и комплекси, са:
-

информационната революция и причинените от нея съществени
промени в структурата на икономиката, както в традиционните
отрасли на промишлеността, така и в появата на нови производства,
свързани със създаване на високотехнологични продукти; преход от
електро-механичните технологии към дигиталните;

-

друго важно явление в развитието на съвременната индустрия е
интелектуализацията на промишленото производство;

-

все по-високото ниво на интелектуализация на труда се реализира от
работници, притежаващи висока степен на образование и култура.
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Човешкият фактор оказва съществено влияние за повишаване на
качеството на средата за приложение на труд;
-

приоритетното значение, което се отрежда на проблемите, свързани
с опазване на околната среда и прилагане на принципите на
устойчиво развитие. Важен индикатор в тази посока е развитието на
индустриални дейности с екологична насоченост;

-

глобализацията във всички области на живота, се проявява и в
промишленото производство – преодоляване на националните
граници, дислоциране на производства, промяна на „географията” на
производства. В различни райони на света се развиват производства,
нехарактерни за местния профил на индустрията, внасяйки нови
характеристики в промишлената архитектура;

-

интернационализиране на архитектурното творчество под
влияние на глобализацията – преодоляване на националните
граници, проектиране на производствени сгради и комплекси от
водещи архитектурни екипи, с поле на дейност на различни
континенти и държави.

•

Други фактори, оказващи влияние върху архитектурното решение на
промишлените сгради и комплекси, са следните:
-

обществена значимост на промишления комплекс и нейното
адекватно отражение в архитектурния образ;

-

създаване на рекламен образ. Характерен пример в тази насока са
предприятията за винопроизводство;

-

все по-голяма „отвореност” на промишленото производство към
публичен достъп: с образователна цел, като туристическа атракция
или интегриране на публични обекти, свързани с производството.
Усъвършенстваната производствена

технология придобива

все

повече и естетическо измерение.
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2. Динамика в развитието на някои стопански отрасли и нейното
отражение върху съвременната промишлена архитектура
Общоприето е, че индустриалните производства се подразделят на отрасли,
които от своя страна съдържат множество подотрасли. Националният
статистически институт приема понятието „икономическа дейност”, което по
своя смисъл може да се приравни с „отрасъл”.
Според Националния класификатор на икономическите дейности, под
„икономическа дейност” се разбира „икономическа категория, определяща
групирането на сравнително еднородни производства и услуги, като критериите
за еднородност са:
използваните
предназначение

сходство в технологията на производство; сходство в

суровини
на

и

материали;

продукцията;

сходство

възможности

в
за

икономическото
комбиниране

на

производството или услугите по вертикала; сходство в количеството и
качеството на извършвания труд при производството или при оказване на
услугата.” [2].
В духа на това определение промишленият отрасъл е преди всичко
съвкупност от предприятия, чието обединяване в отрасъл се обуславя от общите,
характерни за тях признаци, изброени по-горе. Промишлени отрасли се
пораждат и развиват, а други търпят упадък в резултат от редица фактори,
обусловени от икономическото, социално и политическо развитие на
обществото.
Индустриалните производства могат да бъдат класифицирани по типа на
произвеждания продукт: химическа и нефтена промишленост, автомобилна
промишленост, електроника, месопреработвателна, хранително-вкусова, рибна
индустрия, софтуерна индустрия, хартиена промишленост, развлекателна
индустрия, производство на полупроводници, културна индустрия, туристическа
индустрия и др. В рамките на настоящото проучване е невъзможно да се
разгледат всички отрасли и подотрасли. Достатъчно е да се спрем на кратко
върху приетото разделяне в две основни групи според особеностите на
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произвежданите продукти, характера на вложения труд и предназначението на
произведената продукция:
-

Тежка индустрия, която е формирана от индустриални производства на
продукти, които имат голямо тегло или са сложни (тежки) като
производствен процес. Характерни отрасли от тежката промишленост са
добивната

промишленост,

енергетиката,

машиностроенето,

металургията, химическата промишленост. Тези отрасли обикновено
произвеждат продукти, които се използват от други промишлени
производства за получаване на краен продукт. Характерът на
производството и тежкият технологичен процес, често свързан с
отделяне на големи количества отпадъчни продукти, създават реални
опасности от нарушаване на екологията на околната среда. Така
например,

сериозен

замърсител

на

атмосферата

са

топлоелектрическите централи (енергетика) и металургичните заводи на
черната и цветна металургия. ТЕЦ отделят в атмосферата газове,
съдържащи азотни и серни окиси, золи и метали, а предприятията на
металургичната промишленост - прах, окиси на сярата и металите.
-

Лека индустрия, формирана от индустриални производства, изискващи
по-малки капиталовложения и които са преди всичко потребителски
ориентирани. За разлика от предприятията на тежката индустрия, те
произвеждат основно продукти за крайните потребители, а не
междинни продукти за другите индустрии. Предприятията на леката
промишленост създават по-малко екологични проблеми и могат да
бъдат разполагани близо до жилищни територии. Характерни примери в
това отношение са предприятията за производство на дрехи, обувки,
обзавеждане, потребителска електроника домашни уреди.

Както беше отбелязано по-горе, индустриалните отрасли се развиват
динамично, търпят развитие или упадък. Така например, сравнително нов
отрасъл на промишленото производство, който е във възход, е производството
на микроелектроника и компютърна техника, обслужващо протичащата в
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обществото

информационна

революция.

В

прогресивно

развитие

са

производствата, свързани с научно-техническия прогрес, а някои традиционни
производства бележат упадък в райони, в които те са се развивали
продължително време. Това важи особено за някои отрасли на тежката
промишленост, чиито производства са причинили сериозни екологични щети на
околната среда, замърсявайки почвите, водите и въздуха, влошавайки условията
за обитаване на обширни прилежащи територии. С изчерпване на природните
ресурси или промяна на икономическите и пазарни условия, тези производства
постепенно замират и жизнено важна задача е възстановяването на тези
изоставени, силно замърсени територии, с разрушаващ се фонд от сгради,
инженерни и технологични съоръжения, остаряло и негодно оборудване.
Така например, дислокацията на тежката промишленост в някои
традиционни индустриални райони в Германия е причината за възникването на
обширни

промишлени

територии,

нуждаещи

се

от

ревитализация

и

реорганизация. В това отношение има примери на приложен различен подход
при възстановяването на тези територии, водещи до възвръщане на
екологичния им статус и до създаване на ново индустриално предназначение,
ползващо местните общности.
Еко-индустриален парк Емшер (Emscher) е пример за голям проект за
реорганизация на промишлени територии и ревитализация на околната среда,
при която отрасли в упадък са заменени с такива, обслужващи местната
общност. Това е широкомащабна ревитализация на някогашния център на
стоманодобивната и въгледобивната промишленост на Германия, с изоставени
крупни

стари

предприятия

и

силно

замърсени

земи

и

води

след

преструктурирането на тежката индустрия в последните десетилетия. Обширни
райони от замърсени и изоставени земи около река Емшер са почистени,
тежките индустрии, изоставени в тази част, са преместени в други части на
Германия, заместени от нова, високотехнологична обслужваща индустрия.
Проведени са значителни мероприятия, насочени към устойчиво развитие на
територията: очистване на водите на река Емшер и на замърсените околни
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терени, реконструкция и използване на стари промишлени зони и сгради, на
които е дадено ново предназначение, икономия на ресурси и суровини,
подпомагане на местните общности.
В основата на подхода за екологична, икономическа и урбанистична
ревитализация на тази територия е създаването на Интернационална
индустриална експозиция (International Building Exhibition - IBA), съхраняваща
това значимо индустриално наследство [18]. Върху територията се намират
крупни изоставени технологични и инженерни съоръжения – стоманодобивни и
минни съоръжения, многобройни комини, резервоари за съхранение на газ,
естакадни транспортни галерии и др. Терминът „индустриален паметник”
изразява същността на голямата част от реализациите в парка, превърнат в
територия за познавателни посещения, концерти и други културни мероприятия
(Фиг.26).

Фиг.26. Реконструкция на минен комплекс Золверейн

Принципът

на

интегрирано

регионално

развитие

е

ядрото

на

реализацията на екопарка Емшер, координирано регионално развитие,
включително и на изоставени и замърсени терени. Приложената стратегията за
планиране съдържа няколко основни елемента [17]:
-

Ревитализиране на територията, с възстановяване и поддържане на
зелените зони и неизползваните терени;
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-

Политика за наемане, поддържане и повторно използване на стари сгради
за пълноценен живот. Използването на старите сгради има предимство
пред строителството на нови, политика, водеща до икономия на ресурси;

-

Използване на строителни технологии, намаляващи значително шумовото
ниво и замърсяването при извършване на строителните дейности по
промяна на предназначението или строителство на нови сгради;

-

Трансформиране на структурата на местната индустрия към щадящи
околната среда методи или типове производство;

-

Създаване и поддържане на култура на архитектурната среда (“Baucultur).
Последната

характеристика

е

намерила

адекватна

реализация

в

архитектурата и ландшафтно устройство на еко-парка.
Принципът за реализиране на култура на архитектурната среда,
основополагащ при организацията на еко-индустриал парк Емшер, извежда на
преден план основната идея, че архитектурата на сградите и благоустройството
на околната среда са изключително важни компоненти на стратегията за едно
социално и икономическо съживяване на средата. Този процес се дефинира
като "Архитектурно-организирано градско планиране". Създаден е впечатляващ
ландшафт с интегриране на внушителните индустриални структури. В облика на
парка подчертано доминират крупните технологични и инженерни съоръжения,
за

които

е

отредено

ново

функционално

предназначение

(фиг.27).

Доминиращият технологичен мотив в образа, илюстриращ старата функция на
територията, носи паметта на историческото минало, съхранена в една коренно
променена, благоустроена паркова среда, почистена от замърсявания и
превърната в място за почивка и развлечения.
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Фиг.27 . Реконструирани инженерни и технологични съоръжения в еко-парк Емшер

В България, красноречив пример за крупно предприятие в упадък, с много
изоставени производства, производствени сгради и технологично оборудване е
металургичният комбинат Кремиковци. В резултат от рязката промяна на
икономическите условия, смяна на формата на собственост и други
неблагоприятни фактори, комбинатът е проблемна промишлена територия, със
замърсена околна среда и множество изоставени и рушащи се сгради, крупни
инженерни и технологични съоръжения (Фиг.28,29).

Фиг.28 . Частичен силует на металургичен комбинат Кремиковци откъм Бухово

Комбинатът

функционира

с

твърде

ограничен

обхват

на

своите

производства като металургичен завод. Очевидно, назрява необходимостта от
намиране на ново предназначение и ревитализиране на тази обширна
промишлена територия.
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Фиг.29. Сгради и съоръжения в металургичен комбинат Кремиковци

Индустриални отрасли и промишлени производства в подем и с добри
перспективи за бъдещо развитие са преди всичко тези, които са тясно свързани
с посочените по-горе тенденции в развитието на човешкото общество и поспециално в промишленото производство, а именно:
-

Обслужващи

и

реализиращи

научно-техническия

прогрес

и

разгръщащата се информационна революция. Това са производствата на
микроелектрониката, нанотехнологиите, производството на компютърни
компоненти и системи, създаването на софтуерни продукти, роботика,
производствата, обслужващи мобилните комуникации и др.;
-

Производства с екологична насоченост и такива, променящи се под
влияние на императивните изисквания за съхраняване на екологичния
статус на околната жизнена среда. Един от важните примери в това
отношение са реализациите на съвременни пречиствателни станции за
отпадъчни и индустриални и за питейни води. Техните архитектурни
решения спомагат за промяна на отношенията към подобен тип
индустриални
реализираните

комплекси
чрез

тях

и

подчертават

функции

за

огромната

опазване

на

важност

на

екологичното

равновесие;
-

Производства и производствени формирования, функциониращи в
съответствие с принципите на устойчиво развитие на обществото и в
частност на организацията на промишлените дейности. Важен пример в
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това

отношение

са

еко-индустриалните

паркове

и

агро-еко-

индустриалните паркове. Организацията на производствата в тях е
подчинена на принципите на индустриалната екология и симбиоза и
реализира на практика важните изисквания за устойчиво развитие на
индустриалните дейности на човека;
-

Производства, осигуряващи функционирането на индустрията. Важно
място в тази насока заема производството на енергия – електрическа и
топлинна. В развитието на енергетиката се наблюдава тенденция,
насочена към усъвършенстване на производствените технологии с оглед
повишаване на тяхната ефективност, но и повишаване на екологичните
изисквания към тях; нарастващ дял на технологиите, базирани на
добиване на енергия от възобновяеми източници и т.н.;

-

Производства с важно локално значение, характерни за определени
региони и представляващи важна част от регионалната специфика и
традиции. Така например, такъв тип производства са предприятията на
винопроизводството в редица страни и райони, прочути с качествата на
този важен търговски продукт. Техният архитектурен образ е част от
рекламната стратегия за поддържане на конкурентноспособен имидж.
Подобен пример са знаковите промишлени производства, двигател на
индустриалното развитие на големи региони, които по своето значение
надхвърлят регионалното ниво. Такива са водещите предприятията на
автомобилната индустрия в някои развити индустриални страни. Пример,
касаещ този аспект – централата на БМВ в Лайпциг, проектирана от
световно известната архитектка Заха Хадид е разгледан в т. 1.3. (стр. 18 21).
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2.1. Производства, свързани с научно-техническия прогрес и
информационната революция
Комплекси за високотехнологични производства
Най-важната характеристика на научната революция и свързаното с нея
технологично развитие е преходът към използване на високи технологии и
свързаните с тях технически нововъведения. Високи технологии (high
technologies) е общо наименование на най-новите и прогресивни технологии на
съвременността, към високите технологии принадлежат обикновено найнаукоемките

отрасли

на

промишлеността.

Това

са:

информационните

технологии (създаване на софтуер, компютри и изкуствен интелект), роботика,
нанотехнологии,

биотехнологии

(генно

инженерство,

микробиология),

алтернативна енергетика, аерокосмически технологии, телекомуникации и др.
Основен двигател за развитието на високите технологии са големите
транснационални компании. Те оперират върху големи територии, използвайки
значителни капитали и пазари. Именно те имат най-голяма възможност да
осъществяват значими фундаментални и приложни разработки, използвайки
мрежа от изследователски звена и да създават и налагат на пазара нови изделия
и производства. Що се отнася до малки и средни предприятия, чието развитие
се стимулира и в България, като правило те са територия на средните и ниските
технологии.
Съвременните технопаркове и научно-производствени паркове са пример
на реализация на връзката висока технология – научно-развойна дейност.
Заводите

за

микроелектроника

нанотехнологии

и

са

типични

производства, реализиращи високи технологии.
Основен технологичен елемент, който определя специфичния характер на
архитектурното решение на тези предприятия е наличието на голяма стерилна
среда – така наречените „чисти стаи”.
организират

множество

по-малки

Това е ядрото, около което се

пространства

–

складове,

офиси

и
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администрация,

зони

за

публичен

достъп

и

др.

Производствата

на

микроелектрониката имат много строги изисквания за поддържането на
определен микроклимат с изключително високо ниво на чистота на въздуха. По
тази причина, решението и поддържането на специална вентилационна система
е от изключително значение (Фиг.30).

Фиг.30 . Схема на решението на вентилационната система на „чиста стая”

В Британски Стандарт 5295 [7] се дава определението за „чиста стая” и
класификация според степента на чистота. „Чистата стая” е помещение със строг
контрол на количеството на частиците замърсяване, чиято конструкция и
функциониране са такива, че да се сведе до минимум проникването,
създаването и задържането на такива частици вътре в стаята. Температурата,
влажността, дебитът и движението на въздушния поток, както и налягането се
контролират.
Класифицирането на тези помещения е в зависимост от допустимото
количество частици замърсяване според горепосочения стандарт е в 6 класа: 1,
10, 100, 1000, 10000 и 100000 частици/кубичен фут.
За гарантиране на тези параметри се предявяват редица строги изисквания
към архитектурно-строителното изпълнение на тези помещения, както и при
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неговото функциониране. Това са изисквания към стени, подове, тавани,
осветление, врати и прозорци са с качества, които съответстват на изискванията
на стандарта. Използва се специално облекло, което минимизира отделянето на
замърсяващи частици, според класа на помещението. Използваните материали
и оборудване се почистват задължително при вкарване в чистото помещение.
При входовете в стаята се използват „въздушни възглавници” и разлики в
налягането с цел намаляване на замърсителите. Въздушни кабини с обдухване
се използват за премахване на замърсяващите частици от персонала преди
влизане в чистото помещение.
Видовете производства, при които се използват „чистите стаи”, както и за
свързаните с тях научно-изследователски нужди, са следните:
-

на полупроводници - производството е най-масовият потребител на
„чисти стаи” и има водещо значение в установяване на стандартите при
проектиране и експлоатация;

-

космическа индустрия – производство на електроника за тази индустрия;

-

други разнообразни приложения – лазерна и оптична индустрии, научни
изследвания на нови материали, продукти на микроелектрониката и др.

-

фармацевтична промишленост – в „чистите стаи” се контролират
биологичните частици, които могат да предизвикат нежелателен
бактериален растеж при производството на биологични, фармацевтични и
други медицински продукти, както и при изследванията на генното
инженерство;
В редица решения помещенията на „чистите стаи” са решени като отделни

павилиони, разположени вътре в общо пространство, което е с по-нисък клас на
изисквания за чистота на въздуха (Фиг.31).
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Фиг.31. Специфично решение на конструктивните елементи на „чиста стая”

Красноречив пример за решение на съвременни архитектурни комплекси
за микроелектроника са проектите и реализациите на италианския архитект
Алфонсо Меркурио, осъществени в последните 20 години в различни страни в
света. Те носят белега на една модерна архитектура, създадена за да даде
форма на категория промишлени комплекси, предназначени да организират
една съвършена и специфична технология, ярък пример на съвременния
научно-технически прогрес. Както беше отбелязано по-горе, творческата
дейност на арх. Меркурио е пример и за интернационализирането на
архитектурното творчество, надхвърлящо регионалните граници, с поле за
реализация в страни, разположени на различни континенти и географски
ширини.
В проекта за завод за микрочипове в Авецано, Италия, са отразени
вижданията за подобен род производства, въплътени и доразвити в следващите
реализации и проекти на арх. Меркурио (Фиг.32). Комплексът е от две части,
създадени по различно време. Първият комплекс е създаден през 1991 г. и е
развит около пространство за производство на микрочипове – т.нар. „чиста
стая”, заемаща площ от 7500 m2 и отговаряща на изискванията за чиста среда.
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Фиг.32. Генплан на комплекса за микрочипове в Авецано, Италия

Пространството на чистата стая е обградено от помещения, предназначени
за офиси, администрация и обслужване. Фасадата на чистите стаи е решена с
панели от бял, гладък предварително напрегнат бетон, подредени вертикално,
подчертаващи визуално стратегическата роля на тези пространства. Зоните на
обслужване се намират в непосредствена близост до тях [6] (Фиг.33,34).

Фиг. 33. Изглед на първия комплекс на завода за микрочипове в Авецано
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Втората сграда е построена през 1996 г. и съдържа системи за електрическа
когенерация, позволяващи възстановяване на част от енергията, използвана в
комплекса. В архитектурното решение се използват главно два материала –
бетон и стъкло. Непрозрачната част се използва като рамка на остъклените
повърхности.

Фиг.34. Изглед от завода за микрочипове в Авецано

Двата комплекса, вторият от които е оборудван с две чисти стаи, са
разположени един срещу друг и реализират единство и приемственост в
архитектурния език [5].
Килби център на Тексас Инструментс в Далас, завод за изследване,
развитие и производство на електронни компоненти (1995-1996 г.), е пример за
реализация на определени архитектурни идеи, формиращи образ, в който се
забелязват някои от основните черти на творчеството на арх. Алфонсо Меркурио
в специфичната област на производствени комплекси за микроелектрониката.
Най-важният елемент в комплекса е централният блок, предназначен за
производство. Той е решен като изцяло остъклен правоъгълен корпус,
фланкиран от монументални тухлени кули – изнесените отвън тела на
вертикалните комуникационни възли. Те, заедно с тухлените портици се
превръщат във водещ композиционен мотив на архитектурното решение
(Фиг.35).
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Фиг.35. Производствен корпус на завода за електронни компоненти на
Тексас Инструментс в Далас, САЩ

Използва се умело съчетание на няколко основни материала – цветно
стъкло за паралелепипедното тяло на производствения корпус, обработен
видим бетон и облицовъчни тухли.
Друг знаков комплекс за логистични микросхеми е комплексът в Русет в
Екс-ан-прованс, Франция 1996-2000 г., развиващ и допълващ съществуваща
фабрика за производство на микрокомпоненти. Плановото решение на
фабриката следва логиката, утвърдена в предишни решения. Основният
правоъгълен надлъжен обем свързва различните части на комплекса, давайки
възможност за разширяване, когато производствените нужди налагат това
(Фиг.36).

Фиг.36. Завод за микроелектронни елементи в Русет, изглед в Google Earth
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Основното тяло на комплекса е прорязано от структура, издаваща се към
главния подход и завършваща с по-голям елемент, изцяло облечен в стъкло,
предназначен за разполагане на административните офиси и кафене.
Производственият корпус е фланкиран от изнесените навън тела на
вертикалните комуникации, превърнати във важен композиционен елемент
(Фиг.37).

Фиг.37. Цялостен изглед на завода за микроелектронни елементи в Русет

Обемното композиционно решение е построено на баланса между
подчертаното хоризонтално членение на корпусите и вертикалните елементи на
комуникации и фасадите (Фиг.38,39), както и на контраста при използване на
материалите – тъмно стъкло и видим бетон.
Фасадите са от сглобяеми панели от обработен бетон, при което по-грубият
им изглед е смекчен чрез използването на оцветители. Фасадният розов цвят е
допълваща намеса с цел да подпомогне интегрирането на завода в околната
среда, район с много зеленина на края на Екс-ан-Прованс.

Фиг.38. Изглед от входната част на завода в Русет
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Фиг.39. Фасадна композиция на завода в Русет

Подобно решение, замислено с общи идеи като завода в Русет, е проектът
за завод М6 на STMicroelectronics за полупроводници в Катания, Италия.
Основната производствена сграда е с правоъгълна конфигурация, проведено е
ясно хоризонтално членение чрез редуване на надлъжни ивици от обработен
бетон и стъкло, подчертано и със стъпаловиден отстъп на хоризонталните
елементи. Като балансиращи елементи са използвани, както и в други проекти
на Меркурио, телата на вертикалните комуникации, отделени отчетливо от
общия обем на сградата.
Повърхността на бетонните ивици е обработена с вертикална фактура,
подчертан е строгият метричен ред на остъклените правоъгълни отвори.
Стъпаловидното пирамидално решение създава възприятието за устойчивост и
спокойствие (Фиг.40).

Фиг.40. Фасадна композиция на завода М6 на STMicroelectronics за полупроводници в
Катания, Италия
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Важен композиционен момент е решението на входната част. Подобно на
решението на завода в Русет, така и тук, административната и офисна част е
изнесена напред в дъговидно остъклено тяло, отворено към публичното
пространство. Пред него е разположено голямо водно огледало, подчертаващо
търсената връзка между вътрешното пространство и екстериора (Фиг.41).

Фиг.41. Макет на завода М6 на STMicroelectronics за полупроводници в Катания

При

промишлените

комплекси

за

високи

технологии

е

налице

реализирането на висококачествени интериорни решения. Тежките условия за
работа в „чистите стаи”, при използване на специфично работно облекло и
изключителни мерки за чистота на работната среда, се компенсират от богато
разработени интериори на общите комуникационни пространства, офис-среда
за

административна

и

научно-изследователска

и

развойна

дейност,

пространствата за по-широк публичен достъп и различните помещения за
обслужващи дейности.
Често

използван

похват

при

решението

на

общите

интериорни

пространства са атриумите – добре осветени и просторни, преминаващи през
няколко етажа, с богато вътрешно озеленяване (Фиг.42). В интериорите са
използвани и някои материали, които са приложени и във фасадното решение –
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оцветени и обработени с фактура бетонни повърхнини, тухлени облицовки и др.,
подчертаващи единството в третирането на интериора и екстериора.
Вътрешните пространства са изчистени от дребни детайли, създават усещането
за ред, чистота и спокойствие.

а

б

в

г
Фиг.42 . Интериорно решения по проекти на АМА Груп:
а ‐ на входно атриумно пространство в завода за микрочипове и микропроцесори
AMD 25 в Аустин, Тексас, 1993 г;
б – в завод за микроелектронни елементи в Русет, Франция;
в – приемно пространство на AMD в Дрезден, Германия
г – рецепция на комплекса на STMicroelectronics в Аграте Брианца, Италия
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2.2. Нарастващо значение на екологичните изисквания към промишлените
комплекси и в съответствие с принципите на устойчивата архитектура
Производствата с екологична насоченост и тези, които са пряко
свързани с проблема за съхраняване на екологичния статус на околната среда,
са пример за индустрии в подем и с очевидни перспективи за бъдещо развитие.
Това е така поради това, че тяхната дейност е свързана с решаване на един от
кардиналните проблеми на нашето съвремие – опазване на екологичните
системи и ресурсите на нашата планета, проблем, определящ перспективите за
бъдещето на човешката цивилизация.
Един от важните примери в това отношение са реализациите на
съвременни пречиствателни станции за отпадъчни битови и индустриални води,
и за питейни води. Пречиствателните станции изпълняват изключително важни
за живота на съвременното общество функции [3]:
-

очистване на природни води за питейни, битови, промишлени и други
нужди;

-

пречистване на използвани в различни области води (битови, фекални,
промишлени и др.) преди тяхното вливане във водните басейни –
изключително важна функция за запазване на екологичното равновесие в
условията на живот на високотехнологичното потребителско съвременно
общество.
Освен чисто функционалните изисквания, към тези, често крупни комплекси

от различни по своя характер обекти се предявяват и повишени архитектурноестетически изисквания, свързани преди всичко с хармоничното им вписване в
околната среда.
От архитектурна гледна точка пречиствателните станции представляват
сложни комплекси от технологични, инженерни съоръжения, сгради и елементи
на благоустройството. Организирането на този комплекс от разнородни
елементи е основната творческа задача пред проектанта.
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При разполагане в градска среда към тях се предявяват повишени
изисквания за безболезнено вписване в околните територии. Някои примери на
съвременни

реализации

на

градски

пречиствателни

станции

показват

еволюционно развитие на архитектурния им образ. Техните архитектурни
решения спомагат за промяна на отношенията към подобен тип индустриални
комплекси и подчертават огромната важност на реализираните чрез тях
функции за опазване на екологичното равновесие. Реализациите се отличават с
качествата на своето архитектурно решение и хармонично вписване в средата.
Така например, при проектиране на ПСОВ Сен Авал в Ашер от арх. Люк
Вайсман е формулирана определена архитектурна задача - чрез архитектурата
се търси създаването на позитивен образ на процеса на пречистване на водата.
Приложена е високоефективна съвременна технология, която превръща ПС в
пример за пречиствателен комплекс от ново поколение - компактен, високо
технологичен и хармонично интегриран в природен пейзаж, без замърсяване на
околната среда чрез отделяне на традиционните за този тип комплекси
неприятни миризми и други вредни отпадъчни продукти.
Комплексът е реализиран, по думите на автора, като обществена
индустриална сграда, проектирана под мотото „Архитектура за околната среда”
[16], [20]. Основна цел е да се преодолее крупният мащаб на огромните по
размери технологични съоръжения, в центъра да бъде човешкият размер,
човекът да доминира над машината.
Архитектурното решение представлява компактна структура, съчетаваща
хармонично технологични, технически, архитектурни и ландшафтни качества.
Основни черти на архитектурната концепция са:
- Четливост на пространствената организация на различните функции в
комплекса;
- Постигане на простота и яснота в композицията, базираща се на
подчертана хоризонталност и повторение чрез ритъма на редуване на
сградни елементи и оборудване. Това създава усещането за ред и
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единство в композиционното решение (Фиг.43);
- Съчетаване на ергономичните и експлоатационни изисквания, лесна
ориентация,

естествено

осветление,

четливост

на

вътрешните

пространства;
- Търсене на символика, отразяваща пространствената организация на
процеса. Пластичното композиране на обемите създава визията за
бавното придвижване на водите в процеса на тяхното третиране и
завръщане в природната среда.

Фиг.43. Пространствена организация на ПСОВ Сен Авал в Ашер

Всяка фасада притежава своя специфична идентичност. Така например,
южната фасада е композирана от два ясно различаващи се елемента [16]:
- Растителен партер, осъществяващ преливането на пейзажа към
завода. Дискретното изявяването на обемите на остъклените
пресечени цилиндри, осветяващи обширните зали на флотаторите,
подсказва тяхното присъствие, като характерни елементи от
технологията на пречистване, но създава нова визия, съществено
различна от обичайните масивни бетонни цилиндри (Фиг.44).
- Вертикалната фасада на техническата сграда образува дълга лента от
стъкло. Елементите, с различна ширина, притежават три степени на
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прозрачност: пълна, повече или по-малко плътна, създаващи
композиционно разнообразие.

Фиг.44. Изглед от южната фасада на ПСОВ Сен Авал в Ашер

Архитектурното решение на вътрешните пространства е пример за
висококачествен индустриален интериор. Въпреки, че не са предназначени
за постоянно присъствие на хора, композирането на интериорите е довело до
създаването на впечатляваща среда, в която доминира технологичният мотив.
Интериорните пространства са ясно организирани, изчистени от второстепенни
елементи. Технологичните елементи, изявени и организирани в ясен порядък,
подсказват функционалното предназначение на помещенията, свързани с чисти
и ясни комуникации. Интериорите са осветени с обилно странично и горно
естествено осветление (Фиг.45).

Фиг.45. Естествено осветление в интериорите на ПСОВ Сен Авал

В интериорите са създадени най-добри условия за удобен визуален
контрол и осигуряване на достъп за поддържане на всички елементи на
технологичното оборудване.
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Цветовото решение спомага за освежаване на интериорните пространства
на станцията. За целта се използват металните елементи от технологичните
инсталации, оцветени в ярки цветове на антикорозионното покритие (Фиг.46).

Фиг.46. Интериори в ПСОВ Сен Авал

Нощното

осветление

на

пречиствателния

комплекс,

освен

функционалната задача за осигуряване на необходимата ориентация

в

територията на ПС, изпълнява и архитектурно-естетическа функция, изявявайки
по подходящ начин характерните елементи от обемно-пространствената
структура на този завод за пречистване на вода в нощната панорама на
градската среда (Фиг.47).

Фиг.47. Нощно осветление на ПСОВ Сен Авал
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Важен белег на съвременното развитие на човешкото общество е
превръщането на екологичните изисквания във фактор от първостепенно
значение. По-тясното обвързване на технологиите с екологията е процес от
жизнено важно значение за развитието, а дори и за оцеляването на
съвременната цивилизация. В тези условия, при проектиране, реализация и
експлоатация на промишлените сгради и комплекси на преден план излиза
екологосъобразността - опазването на средата за обитаване и труд на човека
от вредните въздействия, причинени от неговата производствена дейност.
Реализирането на принципите на устойчива архитектура в решенията на
съвременните промишлени сгради е важно и особено актуално направление в
тяхната еволюция.
Пример за реализация на промишлен комплекс в духа на устойчивото
развитие е разгледаната по-горе реализация на пречиствателната станция за
отпадни води Сен Авал в Ашер, Франция (Фиг. )[16].

Фиг.48. Сателитна снимка и генплан на ПСОВ и Сен Авал в Ашер, Франция

Стремежът при проектиране и реализация на пречиствателния комплекс е
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създаване на среда, удовлетворяваща настоящите нужди на обществото и
същевременно

запазваща

възможностите на бъдещите поколения да

задоволяват своите нужди. Характеристиките в това направление са:
- Приложение на съвременни „зелени” технологии на пречистване,
осигуряващи високо качество на пречистените води, без отделяне на
вредности;
- Отчитане на хармоничната интеграция на комплекса в околната среда
при проектиране и строителство на пречиствателния комплекс, с
отчитане на различни аспекти:
• Екологични – минимизиране на отделянето на замърсители на средата,
като миризми, шум, изгорели газове от необходимия транспортен
трафик и др.). Разполагането на технологичните съоръжения в закрити
пространства, частично вкопаване в терена са важни средства за
постигане на този ефект;
• Рационално използване на ресурсите - използване на възобновяема
енергия: термопомпи, слънчеви панели, използване на дъждовните
води.

Оползотворяване

на

отпадните

продукти,

съпътстващи

технологичния процес на пречистване за получаване на екологична
енергия за отопление или охлаждане, производство на тор от
изсушените утайки;
• Коопериране със съседни по територия обекти с цел рационално
интегриране на функциите по пречистване, взаимно допълване,
избягване на нерационалното дублиране и частично припокриване на
дейности;
• Архитектурно-естетически

–

подходящо

архитектурно

решение,

насочено към постигане на хармонична интеграция в средата. Това е
постигнато

чрез

пейзажно

решение

на

вътрешните

открити

пространства, използване на озеленяване и благоустройство на терена.
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Предвиденият публичен достъп до съоръженията на станцията, с цел
запознаване с технологията на функциониране на комплекса и важното
роля на пречистването на водите за съхраняване на екологичното
равновесие.
Подобни идеи са въплътени в проекта за ПСБОВ Сен Море (Seine Morée) в
Парижкия регион във Франция (Фиг.49)[21]. Проектът е насочен към постигане
на резултати в духа на промишлената екология - с грижа за въздействията, които
промишлените дейности имат върху околната среда, с използването на
природните ресурси, както и с проблемите на изхвърляне на отпадъци.

Фиг.49 . Визуализации на 3D модел на проекта за ПСБОВ Сен Море, Франция

Приоритет е опазване на средата - прилагане на озеленени покриви, водни
площи с пречистена вода, слънчеви панели, термопомпи, използване на
дъждовната вода. Технологията на пречистване на водата се базира на
използване на физични и биологични процеси.
Третирането на водата включва следните процеси: първо, замърсените
води се освобождават от по-едрите замърсители чрез решетки, след това се
извършва обезпесъчаване, обезмасляване и първично утаяване. Тези операции
ще се извършват в един и същи басейн без използване на химически реактиви.
След това водата постъпва във втори басейн- тампон, след което се прецежда.
По-нататък водата постъпва в басейн за аериране, в който се подлага физичен
процес – третиране чрез ултрафилтрация – касети с мембрани, а след това –
биологичен процес. Обработената с тази технология вода е с високо качество и е
използваема за напояване и промишлени нужди. Част от нея се използва за
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нуждите на пречиствателната станция и околните обекти.
Технологията позволява да се оползотворява полученият при първичното
утаяване биогаз за получаване, едновременно в една и съща инсталация, на
термична и механична енергия. Термичната енергия се използва за получаване
на топла вода чрез топлообменник, а механичната – за получаване на
електричество, което се използва от инсталацията. Получава се отлична
енергетична производителност.
Третирането на въздуха цели постигане на безвредност по отношение на
миризми, улавяни при източника. Оборудването, при което има риск за
отделяне на миризми е затворено. Всички помещения се вентилират и въздухът,
който се изхвърля навън е пречистен и обезмирисен.
Третирането

на

утайките

включва

сгъстяване

чрез

утаяване

или

центрофугиране, след което преминават в центъра за метанизация, разположен
наблизо извън станцията, където те се използват по два начина: за получаване
на биогаз за отопление и на компост за наторяване.
В проекта на ПСБОВ Сен Море са въплътени редица критерии на
устойчивото развитие:
• Реализиране на архитектурна концепция за хармонично интегриране на
дейностите на ПС в обкръжаващата среда. Пейзажно решение на завода
– проектиран върху каменен цокъл, състоящ се от компактни, затворени
сгради, с озеленени стени и покриви и с водни площи от пречистена
вода;
• Избор на материали и инсталации, акцентиращи върху използването на
възобновяема енергия: слънчеви панели, термопомпи, система за
възстановяване на дъждовните води и използване на отделената при
обработка на отпадните води топлина за отоплението на 350 жилища в
l’OPH d’Aulnay-sous-Bois;
• Използване на „зелени” технологии за пречистване на отпадните води
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(50 000 m3 на ден). Нивото на ефективност на технологията е
изключително високо, съобразено с повишените законодателни
изисквания и ще осигури качество на пречистената вода при вливане в
река Море и Сена;
• Реализиране на безпрецедентно индустриално взаимодействие между
общини - третиране и оползотворяване на отпадъците от пречистването
на водата, които ще бъдат обработени чрез метанизация в завода на
Сиктом, в съседство на Сен Море, а отпадъчните води след този процес
ще се върнат в Сен Море за допречистване.
Илюстрираната 3D схема (Фиг.51) показва различните мероприятия,
спомагащи за постигане на хармонично вписване в околната градска среда и на
ефектно архитектурно решение.

Фиг.50. ПСБОВ Сен Море в строеж- Google Earth
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Характерен пример на архитектурно решение на индустриална сграда, в
което са заложени повишени архитектурно-художествени изисквания и са
реализирани принципи на устойчивост и ефективност е комплексът за
производство на стъклен амбалаж Кристалериа Чиле, с автор чилийският
архитект Гилермо Хевиа [22].
Фабриката е разположена в близост до град Llay-Llay, близо до Валпарайсо.
Притежава редица белези на устойчивата архитектура:
- енергийна ефективност, включваща системи за производство на
енергия, като геотермална, от вятъра, въздушна, светлинна, акустична и
т.н. Има естествена вентилационна система "Вентура", използваща
ветровете в района и специфичната форма - извивките на покрива. В
стъклената фасада на сградата има разположени отвори, които
позволяват влизането и движението на въздуха вътре в завода (Фиг.52).

Фиг.52. Схема на естественото вентилиране на фабриката за
амбалаж Кристалериа Чиле

стъклен

- Архитектурно решение, хармонично интегриращо се в околната среда
(Фиг.53). Вълнообразните линии на покритието на сградата създават
впечатлението, че част от покрива се огъва от характерния за този район
вятър. Рационалната правоъгълна в план форма на фабриката е развита
пластично

чрез

решението

на

покрива

–

хоризонтална

част,

преминаваща в динамично разгъваща се наклонена вълнообразна
повърхнина при повишаваща се височина на сградата.
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Фиг.53. Генерален план и изглед отгоре на фабриката

Използваните материали за обвивката са предимно стъкло и бетон.
Покривната конструкция е решена с метални греди и ферми. Покривът, стените
и настилките са от едни същи материал, което дава усещането за единство и ред
чрез обединяване. Остъклените ивици позволяват свободно възприятие на
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гледката към природната среда около завода. Композицията от надлъжни
плътни и прозрачни ивици създава интересен растер на фасадата (Фиг.54).

Фиг.54. Фасадно решение на завода за стъклен амбалаж в Лей-Лей, Чили [8]

Нощното осветление на фабриката създава колоритен спектакъл от светли
линии през нощта, подчертавайки доминиращата роля на фабриката в нощната
панорама (Фиг.55).

Фиг.55. Нощно осветление на фабриката
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Индустриални паркове
Индустриалните паркове представляват зони, планирани за индустриално
развитие. Местоположението им е обикновено в извънградски територии или в
районите извън основните жилищни градски зони, с възможност за удобно
обслужване от различни видове транспорт: автомобилен - автомагистрали, ж.п.,
евентуално въздушен и воден. Индустриалните паркове са често със специален
статут и с площ 500 - 1000 декара.
Формирането на индустриални зони или паркове има редица предимства:
-

предлага

специализирана

интегрирана

инфраструктура,

подходяща за обслужване на промишлени предприятия, включваща
автомагистрали,

железопътни

линии,

пристанища,

линии

за

електроенергия с висока мощност, комуникационни кабели от висок
клас, водопроводни и газопроводни мрежи с голям капацитет;
-

създава територии със специфичен режим от екологична и социална
гледна точка, освобождавайки жилищните райони от неблагоприятни
въздействия;

-

предлага реализирането на специфичен екологичен контрол за
условията на промишлена територия и подпомага реализирането на
ефективни мерки за намаляване на вредното екологично въздействие;

-

чрез предоставяне на специален статут и инфраструктурно
обезпечаване представляват атрактивна локация за привличане на
инвеститори и икономическо оживление. Това има и значителен
социално-икономически ефект за местните общини.

Индустриалните

паркове

са

предназначени

за

икономическа,

индустриална, развойна научна или технологична дейност, логистика. В
зависимост от конкретното предназначение са различните видове индустриални
паркове, притежаващи специфични характеристики както от гледна точка на
тяхната функционална организация, така и по отношение на обемно
пространствените си и архитектурни характеристики. Освен застроена площ,
тези паркове предлагат редица общи ресурси, като електрозахранване,
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телекомуникационни хъбове, общо офис обслужване и сигурност, офиси за
управление, ресторанти, банкови офиси, конгресен център, паркинги, вътрешни
транспортни комуникации, съоръжения за развлечения и спорт и др. Така
паркът

предлага

значителни

предимства

за

наемащите

фирми,

рационализирайки разходите за общата инфраструктура.
Връзката „наука – развойна дейност – производство” се реализира в
научно-технологичните паркове. При тях фокусът на дейността им пада върху
развитието на продукти и иновациите, за разлика от индустриалните паркове,
които се фокусират върху производството и бизнес парковете, които са насочени
към администрацията. Те са насочени към високотехнологични и доходоносни
отрасли и дейности, свързани пряко с научно-техническия прогрес. Съществуват
някои близки синоними на този вид индустриални паркове, свързани с различни
варианти на присъствието на научните изследвания в тяхната дейност – научни,
научно-изследователски,

технологични

паркове,

технополиси,

биомедицински паркове. Подходящият термин обикновено зависи от вида на
науката и изследванията, с които се занимават ползвателите на парковете.
Връзките с науката най-често се реализират чрез институциите на висшето
образование – колежи и университети, в които се дава приоритет и на
развитието на научно-приложна и развойна дейност.
Първият научно-изследователски парк е този в Станфорд, Пало Алто, САЩ,
създаден 50-те години на миналия век. Той има ключова роля в създаването на
известната Силиконова долина. В съвременното му развитие тук са настанени
компании, като Тесла, Фейсбук, Скайп, Мерцедес – Бенц и др. (Фиг.56).
Архитектурните решения на сградите в парка носят духа на времето, в което
са били реализирани. За своето повече от 60 годишно съществуване, научноизследователският парк е съчетание на сгради с различна архитектура и планово
решение, съответстващи на специфичните нужди на съответните ползватели
(Фиг.57). Обща характеристика е стремежът за реализиране на качествено
архитектурно решение, с характерен облик, създаващ подходяща рекламна
визия на фирмите, собственици на отделните сгради и комплекси.
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Фиг.56. Научно-изследователски парк в Станфорд, САЩ [24]

Сградите са разположени в паркова среда, богато озеленена и
благоустроена, създаваща подходящ фон на отделните групи от комплекса.
Високото качество на средата е важна черта в характеристиката на тези паркове.

Фиг.57. Различни архитектурни решения на фирмените комплекси и сгради
научно-изследователския парк в Станфорд

на
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Съвременни форми на развитие на индустриалните паркове са екоиндустриалните и агро-еко-индустриалните паркове. Те са отговор на
жизненоважната тенденция към все по-пълно отчитане на екологични
изисквания и разумно използване на ресурсите – най-важните черти на
устойчивото развитие.
Концепцията за „еко-индустриален парк” възниква през 1993 г. като
проектна инициатива в екологичните технологии и довежда до създаване на
редица демонстрационни проекти през 1995 г. Само за десетина години това
предизвиква изключително мощен отзвук в редица общности в САЩ, Азия,
Европа, Южна Америка и Африка.
По същество „еко-индустриалният парк” е общност на фирми в
производството или услугите с цел търсене на подобрени екологични,
икономически и социални показатели чрез сътрудничество в управлението на
околната среда и използването на ресурсите. Работейки съвместно, фирмите
реализират колективен резултат с по-голям ефект от всяка една при отделно
функциониране. Общността на „еко-индустриалния парк” постига подобряване
на икономическите показатели на участващите дружества чрез намаляване на
въздействието върху околната среда. Компоненти на този метод са „зелен”
дизайн на парковата инфраструктура, позволяващ хармонично вписване в
природата, чисто производство, предотвратяване на замърсяване, енергийна
ефективност. Именно в тези насоки

се проявява и междуфирменото

партньорство.
Общностите и предприятията, участващи в създаването на „екоиндустриалните паркове” се превръщат все повече в реална перспектива за
развитието на глобалната промишленост – по-ефективни, по-чисти и поконкурентноспособни от традиционните индустриални паркове.
Предимствата на „еко-индустриалните паркове” се изразяват в няколко
основни посоки, а именно:
-

намаляване на разходите чрез общо ползване на базата на услугите,
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намаляване

на

регулаторната

тежест

и

увеличаване

на

конкурентността;
-

смекчаване и преодоляване на традиционния конфликт „индустрия –
околна среда”, по-чиста и здравословна среда за обществото;

-

значителни предимства за местните общини - повишени приходи от
данъчни ставки, намалено търсене на общинска инфраструктура,
атрактивно увеличаване търсенето на работна ръка, преди всичко с
местен произход;

-

намалено търсене на ограничените ресурси, намаляване на местното и
локално замърсяване, повишено използване на възобновяемите
енергийни източници и материали, цялостно възобновяване на
природните системи.

Класически пример на еко-индустриален парк е този в Калундборг, Дания.
Това е първият индустриален парк, построен и функциониращ на принципа на
индустриалната симбиоза. Индустриална симбиоза може да се дефинира като
споделянето на различни видове услуги, както и на вторични продукти между
различните действащи лица в индустрията с цел постигане на по-голяма
ефективност, намаляване на разходите и подобряване на околната среда [4].
Индустриална симбиоза е част от индустриалната екология, с акцент върху
обмена на материали и енергия. Промишлената екология е сравнително нова
област, която се основава на тезата, че една индустриална екосистема може да
се държи по подобен начин като естествената екосистема, в която всичко се
рециклира.
По подобен начин е организирана дейността на разположените в
Калундборг индустриални предприятия (Фиг.58). Индустриалният парк съдържа
6 основни участника: енергийното „сърце” на еко-индустриалния парк електроцентралата Аснаес – когенерационна ТЕЦ на въглища, произвеждаща
електричество и пара, петролната рафинерия Статойл, завод на датската
фармацевтична и биотехнологична компания Ново Нордиск, производителя на
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гипсокартон Гипрог Нордик Иист (Gyproc Nordic East), съоръжения за
регенериране на почви Биотекниск Жордренс (Bioteknisk Jordrens) и община
Калундборг. Към тях гравитират животновъдни ферми, рибовъдни стопанства,
строителни компании и няколко езера, пречиствателна станция за отпадъчни
води.

Еко-индустриалният

парк

формира

взаимосвързана

система

на

потребителите и производителите, които живеят заедно във взаимния обмен на
ресурси: отделената енергия, материали или странични продукти от едно
съоръжение се обработват и използват от други. По този начин, системата от
предприятия и съоръжения на еко-индустриалния парк действа по аналогия на
природните системи.

Фиг.58. Изглед отгоре на еко-индустриален парк Калундборг, Дания (Google Earth)

В силуета на комплекса на еко-парка доминира ТЕЦ Аснаес. Цветовото
решение на съоръженията и сградите на комплекса е реализирано като обща
концепция за предприятията в парка (Фиг.59).
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Фиг.59. Изглед на ТЕЦ Аснаес в Калундборг, Дания

Основни цветове за сградите и инженерните съоръжения в комплекса са
бял и сиво‐син, а някои от технологичните съоръжения и отделни елементи на
сградите са оцветени в нюанс на жълтото.
Взаимните връзки при използване на продукти, енергия и отпадни
продукти между предприятията в еко‐индустриалния парк Калундборг е
илюстрирана на фиг.60.

Фиг.60. Връзки между предприятията в еко‐индустриален парк Калундборг, Дания
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В последните десетилетия се откроява тенденцията за ревитализация на
индустриални зони в упадък, заемани с промишлени отрасли, загубили своето
значение, често със силно нарушена екология. Реинтегрирането на тези
територии се извършва чрез реализиране на различни стратегии при тяхното
планиране и реализация. Тяхното трансформиране в еко-индустриални
паркове с различно съдържание е предпочитан подход при реорганизацията на
територията.
Три еко-индустриални парка в Германия илюстрират различни подходи при
ревитализацията на промишлени територии. Това са еко-индустриалните
паркове в Емшер, Дортмунд и Скопау [18].
Еко-индустриален парк Дортмунд (Dortmund Technology Center - DTC) е
част от политиката на релокация на тежката индустрия от Рурския регион,
характерен с тежка индустрия и силно индустриално замърсяване – замяна с
високотехнологична и висококвалифицирана обслужваща индустрия, свързани с
научно-изследователска и развойна дейност на университетския център
(Фиг.61,а). Университетът е център за иновативни изследвания и нови
технологични разработки – реализира се трансфер между икономика и наука.
Извършва се селекция на компаниите с предимство на обслужващата
индустрия и хай-тек технологиите: електроника – 35 % от наетите на работа,
софтуер , хардуер, телеком – 20 %, мултимедия – 10 %, логистика – 10 %,
технологии за околната среда – 10 %, микросистемни технологии – 5 %.
Индустриален парк Скопау (Schkopau, Value park) (Фиг.61,б). Компаниите,
базирани в парка произвеждат продукти на химическата промишленост.
Концепцията на парка е ориентирана към създаване на полезно взаимодействие
между потенциалните инвеститори. Взаимните връзки могат да бъдат: взаимно
изгодни услуги, доставка на суровини и продукти, купуване или използване на
готова продукция и други типове директни и индиректни връзки.
Така например, 20-30% от годишната продукция (около 1 млн. т) на
пластмаси на BSL се използва за по-нататъшна преработка от индустриите в
парка.
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а

б

Фиг.61. Еко-индустриални паркове Дортмунд (а) и Скопау (б), Германия

Въпреки различията, трите индустриални парка имат важни общи черти:
-

Местоположение и транспортни връзки - трите еко-индустриални
парка имат стратегическо местоположение, тясно свързано с
реалностите и перспективите на развитие на обширни райони от
територията на Германия. Еко-индустриален парк Емшер е разположен
в

историческия

индустриален

район

Северен

Рейн-Вестфалия,

характерен в миналото с тежката си индустрия и силно индустриално
замърсяване, DTC е разположен в близост до важни транспортни
магистрали, а еко-индустриален парк Скопау, Саксония-Анхалт, се
намира близо до градовете Мерсбург, Хале, Лайпциг, с които
съществуват автобусни и трамвайни връзки. Има много добра релсова
инфраструктура, с която са свързани всички селища в региона.

В

близост има и транспортни магистрали: Берлин-Мюнхен, ДрезденМагдебург;
-

Реализирани екологични принципи – мероприятия за устойчиво
развитие
Интегрирано регионално развитие - стратегията за планиране
„промяна без растеж” съдържа следните основни елементи [18]:
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-

ревитализиране

на

територията,

обеззаразяването

на

замърсените производствени терени и сградите, почистване на
почвите на околните терени и речните води, парково оформяне
на ландшафта на територията;
-

икономия

на

ресурси,

включително

и

за

развитие

на

допълнителна инфраструктура;
-

използване на строителни технологии, намаляващи вредното
въздействие върху средата при извършване на строителните
дейности;

-

трансформиране на структурата на местната индустрия към
щадящи околната среда методи на производство, ориентация към
коопериране между производствата, поддържане на местни
компании – регионално развитие;

-

Създаване

на

нови

водещи

индустрии:

информационни

технологии, микросистемни технологии, електронна търговия,
електронна логистика и др.;
-

Създаване и поддържане на култура на архитектурната среда
(“Baucultur)
Тази концепция е реализирана в еко-индустриален парк Емшер, но е
валидна и за другите примери. Както бе отбелязано вече, тя дава
приоритет

на

идеята,

че

архитектурата

на

сградите

и

благоустройството на околната среда са изключително важни с оглед
реализацията на стратегията за социално и икономическо съживяване
на средата. В парк Емшер, чиято основна тема е създаването на една
индустриална експозиция на открито, подчертано доминират крупни
технологични

и

инженерни

съоръжения,

реконструирани

за

изпълнение на други функции (Фиг.62).
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Фиг.62.Реконструкция на инженерни, технологични съоръжения и сгради в парк Емшер

В еко-индустриален парк Дортмунд (Dortmund Technology Center - DTC) се
предявяват високи изисквания към архитектурата на сградите - архитектурна
естетика, специални изисквания за планиране на урбанистичното развитие:
форма, обем на сградите, брой на етажите (Фиг.63).

Фиг.63 . Сгради в еко-индустриален парк Дортмунд

В еко-индустриален парк Скопау е е постигнат специфичен характер на
архитектурата – хармоничен комплекс от сгради, технологични и инженерни
съоръжения. Налице е силен технологичен мотив в архитектурния образ на
територията (Фиг.63,64).
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Фиг.64 . Сгради в еко-индустриален парк Скопау

Агро-еко-индустриални паркове
Конвенционалният агробизнес зависи от неустойчиви технологии, скъпи и
замърсяващи химически торове и продукти. Неговата индустриализирана
природа и концентриране върху експортни продукти води до загърбване на
местните култури, до промяна в естествения поминък на селскостопанските
райони. Деструктивен е за почвените и водни ресурси, нарушава принципите на
устойчивото
производство,

развитие.

В

противовес

агро-еко-индустриалните

на

конвенционалното

паркове

са

аграрно

организирани

и

функционират в духа на устойчивото развитие.
Концепцията

за

агро-еко-индустриални

паркове

използва

основни

стратегии на еко-индустриални паркове за подбор и развитие на мястото,
стандартите на строителство, инфраструктура и управление [8]. Потенциални
наематели в агро-парк са фирми, които подкрепят устойчивото земеделие.
Основните цели, свързани с подпомагане на земеделските производители и
агробизнес са:
- запазване и възстановяване на традиционни екологични земеделски
практики;
- подпомагане на прехода от нефтохимическия-индустриализиран
модел на земеделие към екологичен;
- запазване и възстановяване на селскостопанските земи и водни
системи;
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- съхраняване и подновяване на традиционния поминък на селските
общности.
За постигане на тези цели на устойчивото земеделие се изисква различна
система за поддръжка на агробизнеса, с ограничаваща използването на
нефтохимични

производни

торове

и

пестициди,

както

и

на

тежки

селскостопански машини.
Основните типове фирми, сред кръга на които могат да бъдат потърсени
наемателите на агро-еко-индустриалните паркове са свързани с:
- доставка

на

оборудване,

енергия,

материали

и

услуги

за

земеделските производители;
- областта на хранително-вкусовата промишленост и дистрибуторски
фирми;
- производство на храни, разположени в или в близост до агро-имоти оранжерии и езера за аквакултури, озеленяване.
- фирми, използващи вторични продукти от която и да е част на
системата.
Така например, в категорията на преработвателите на храни се включват
фирмите - генератори на енергия, производители, използващи биомаса от
вторични продукти, преработватели на храни за животни, оранжерии и езера за
аквакултури, както и за производство на компост.
Енергийни компании, използващи възобновяеми източници и вторичните
продукти от

фермите и хранително-вкусовата промишленост, са важни

наематели в агро-еко-индустриалните паркове. Тук се включват заводите за
етанол-ферментация, ползващи системи за анаеробно разлагане на вторични
продукти от фермите и хранително-вкусовата промишленост. Този тип фирми
имат важен принос за затваряне на цикъла на производството и намаляване на
разходите за другите наематели.
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2.3.

Предприятия и инсталации за енергодобив

Добивът на енергия е основен отрасъл на промишлеността. Наред с
конвенционалните технологии за добив на енергия (ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ), в
последните десетилетия все по-голямо значение получават технологиите за
добив от възобновяеми източници. Техният дял нараства непрекъснато и е в
съответствие с нарастващите изисквания за екологичност и разумно използване
на енергийните ресурси, придобиващи императивно значение в развитието на
съвременното общество.
Технологиите за добив на енергия, базирани на използването на
конвенционални източници - въглища, нафта, бензин, природен газ, атомна
енергия, са широко разпространени и все още основни способи за осигуряване
на нарастващите енергийни нужди на обществото. Типовете сгради и комплекси
са добре познати, а тяхното технологично развитие е в посока на повишаване на
ефективността и на екологичните характеристики (Фиг.65,66).

Фиг.65. Функционална схема на ТЕЦ [31]

В България най-широко разпространение имат ТЕЦ на въглища –
когенерационни централи за добив на топлоенергия и електроенергия. Малките
районни отоплителни централи използват най-често нафта и газ като енергиен
източник.
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Фиг.66. Разрез на ТЕЦ

Основен елемент в обемно-пространствената структура е котелното –
масивен, обем без остъкляване, а вертикална доминанта е коминът за
отвеждане на отделените при горенето газове. Охлаждането на водата след
котелното се извършва в охладителни кули – на естествена тяга или
вентилаторни. Крупните обеми на охладителните кули на естествена тяга са друг
характерен елемент на комплекса. Композицията се характеризира с едър
мащаб, монументалност и има лесно разпознаваема функционална специфика
(фиг.67).

Фиг.67. ТЕЦ на въглища във Воерде (Voerde), Германия [32]
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Традиционната паралелепипедна форма на котелното може да бъде
третирана с вертикално членение чрез осветителни ивични ленти и вертикални
комуникации (Фиг.68).

Фиг.68. Решение на котелното с вертикално членение:
а – ТЕЦ Нидераусем (Niederaussem) в Германия
б – ТЕЦ Кордеме във Франция

В обемно-пространствената композиция на ТЕЦ участват голям брой
различни инженерни съоръжения и технологично оборудване: комини и
охладителни кули, естакадни транспортни галерии и тръбопроводи, открито
технологично

оборудване.

Намирането

на

специфичната

роля

на

технологичните и инженерни съоръжения в един комплекс със сградните
елементи е от решаващо значение за постигане на единно композиционно
решение.
Приложената нова технология при използване на традиционнен енергиен
източник (въглища) в централата Аведоре, разположена до Копенхаген, Дания, е
довела и до по-специфично архитектурно решение. Чрез подобрената
технология на работа на котелното (т.нар. Ултра супер критичен енергиен цикъл)
се постига по-висока производителност на енергия и се намалява отделянето на
въглероден двуокис CO2 – строго екологично изискване от важно значение за
подобряване на екологичните условия на планетата. Архитектурното решение на
централата демонстрира специфичен подход и различен от традиционния
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образ. Постигнато е единно пластично решение на комплекса, подчертано от
еднаквото оцветяване в светло сиво на сградите и съоръженията на комплекса
(Фиг.69)[33].

Фиг.69. Изглед на централата Аведоре, разположена до Копенхаген, Дания

Централата Аснаес в еко-индустриалния парк Калундборг в Дания е пример
за участие на енергиен комплекс в индустриална симбиоза. Вторичните
продукти от производството на едни предприятия в комплекса се използват в
други при взаимоизгодни условия. В резултат се постига намалена консумация
на суровини и по-малко негативно въздействие върху околната среда – основни
принципи на устойчивото развитие .
Пример за различно, уникално архитектурно решение на топлоелектростанция е централата на природен газ във Виборг, Дания. Комплексът е
проектиран с амбицията да се превърне в знаков за района, в близост до
северния вход на Виборг. Проектът е дело на архитектите Петър Киелгаард и
Томас Педерсен, спечелен след публичен конкурс през 1993 г. Сградата
представлява пространствена структура от две разтворени черупки с остъкления
обем на машинната зала в средата. Черупките са облицовани с керамични
плочки. В средата се извисява 50 м комин (Фиг.70,71).
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Фиг.70. ТЕЦ Виборг в Дания: а – нощен изглед; б – сателитна снимка в Google Earth

Повишените архитектурни изисквания към централата съответстват на
нейното важно значение като основен енергиен доставчик за прилежащата част
на Виборг. В резултат е създадено уникално архитектурно решение,
притежаващо качествата на архитектурен символ и една от съвременните
забележителности на Виборг (Фиг.71).

Фиг.71. Изглед на ТЕЦ Виборг

Комплексите за добив на енергия от възобновяеми източници използват
както познати технологии, базирани на енергията на водата и вятъра, така и
нови, оползотворяващи слънчевата енергия, геотермалната енергия, биогорива
и биомаса.
По‐нови технологии, все още без значима комерсиална реализация,
използват енергията на океаните, етанол от целулоза, иновативни геотермални
системи.
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Хидроенергийните централи, използващи енергията на водата, са важен
източник за добиване на екологично чиста електроенергия. Това са най-широко
използваните съоръжения за добив на възобновяема енергия – около 16 % 1 от
общото количество (Фиг.72).

Фиг.72. Дялово разпределение на произведената енергия за 2010 г. по видове
източници [19]

Най-голям дял от електроенергията, получавана от водата, се пада на
конвенционалните водноелектрически централи. Разположени в подножието на
язовирни стени, те използват кинетичната енергия на падащата вода.
Машинната зала на ВЕЦ може да бъде разположена в единна структура с
язовирната стена или ситуирана в отделна сграда, в подножието на стената.
Включването на ВЕЦ в единна структура с язовирната стена е предпоставка
за създаване на впечатляваща пластична композиция. Преливникът е
разположен върху покрива на централата. Интегрирането на ВЕЦ в стената
изисква

съчетаването

на

крупномащабното

инженерно

съоръжение

(стоманобетонната язовирна стена) с различната като мащаб сграда на
централата. Това налага използването на по-едри като мащаб детайли и
опростени и ясни членения. Подобно решение е използвано при ВЕЦ
„Ивайловград”, разположена в единна структура със стоманобетонната стена на
едноименния язовир (Фиг.73,74). Стената и разположената в нея централа
образуват симетрична централна композиция. Фасадата на централата е с едро
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и опростено членение, с вълнообразно покритие, решено в духа на заоблените
форми на преливника.

Фиг.73 . Изглед на язовирната стена и ВЕЦ „Ивайловград”

Фиг.74. Ситуация и напречен разрез през преливника и ВЕЦ „Ивайловград”,
арх.Ив.Баева

При разполагане на ВЕЦ отделно от язовирната стена, сградата на
централата се ситуира пред основата на стената – централно или странично.
Основен композиционен проблем е съчетанието на различните мащаби на
двата обекта: крупен, на стоманобетонната стена и по-дребен на сградата на
ВЕЦ.
Подобно е решението на ВЕЦ „Кърджали”, при който сградата на
централата е разположена в подножието на стената. Проектът на централата е
дело на арх. К.Мачев (Фиг.75). Сградата е с паралелепипедна форма, с фасадна
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стена разчленена с вертикални елементи, образуващи строг метричен ред.
Основният преливник е разположен странично на язовирната стена.

Фиг.75 . Ситуация и напречен разрез и изглед на ВЕЦ „Кърджали”

Въпреки стремежа за създаване на единен ансамбъл от язовирна стена и
централа, връзката между тях не е напълно убедителна.
По-нов пример на комплекс от язовирна стена и хидроелектростанция е
стената и централата на язовир Алкуева на река Гуадиана в Португалия.
Язовирът е най-голямото изкуствено езеро в Европа. Стената е завършена през
2002 г., а централата започва работа през 2004 г.
Централата е разположена в подножието на стената, а нейната форма
кореспондира с тази на язовирната стена и нейните елементи. Самата язовирна
стена е с хармонична дъговидна форма, с дискретно хоризонтално членение и
странично, асиметрично разположени изпускатели и преливници. Сградата на
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централата е решена симетрично и има дъговидна форма. Язовирната стена с
нейните елементи и хидроелектроцентралата образуват единна композиция, с
еднородно пластично решение на формата и взаимно се допълват (Фиг.76).

Фиг.76 . Язовирна стена и хидроелектроцентрала на язовир Алкуева в Португалия

При деривационните водно-електроцентрали водата, необходима за
задвижване на турбините се доставя по деривационен канал (безнапорна
деривация), отклоняващ я от речното русло или по тунел или напорен
тръбопровод (напорна деривация) към сградата на ВЕЦ. След задвижване на
турбините, отработената вода се отвежда в реката или към следваща деривация
на по-ниско ниво. Такъв тип е ВЕЦ „Симеоново” в София, при която турбините са
задвижвани от деривационен подземен тръбопровод.
Такъв тип централи могат да бъдат разположени в градска среда, отсъства
доминиращото съседство с крупномащабната язовирна стена. Това предполага
друг подход при формообразуването и интегрирането в околната среда.
Пример за съвременно решение на ВЕЦ от такъв тип е новата централата в
Кемптен на река Илер, Германия. Проектът е дело на Бекер Архитекти. Новата
централа, завършена през ноември 2010 г., е разположена в средновековното
градче Кемптен в съседство с комплекс от стари фабрики. Тя е замислена да се
превърне във важно звено на бъдещата ревитализация и преустройство на този
район (Фиг.77 ). В този аспект при проектирането е поставено важното изискване
за деликатна интеграция в сградния ансамбъл на бившите предачни фабрики и
природен ландшафт на река Илер.
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Фиг.77. Сателитен изглед на съоръженията на новата електростанция в Кемптен,
Германия (изглед от Google Earth)

Потърсено е архитектурно решение, което да се вписва хармонично в
речния пейзаж и в контекста на средата [34]. Аморфната бетонова скулптурна
форма на съоръженията на централата сякаш е инспирирана от движението на
вълните - една пластична структура, предизвикваща асоциация с вкаменена
течна маса. Формата на тази хидроелектростанция наподобява динамичното
движение на водата по пътя й през турбините и обратно в река Илер (Фиг.78).
Вграждането в структурата на слой, покрит с речни камъчета допълва връзката
със средата.

Фиг.78. Изгледи на хидроелектростанцията в Кемптен, Германия
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Интериорното решение на вътрешните пространства е в съзвучие с
външния образ. Използвано е строгото излъчване на видимия бетон, с фактура
на повърхнината, формирана от дървените кофражни дъски и изчистени
интериорни пространства (Фиг.79).

Фиг.79 . Интериори на съоръженията на централата в Кемптен

Интериорът на машинната зала е решен семпло, с оцветен изцяло в бяло.
На този фон се открояват турбините, оцветени в яркочервен цвят и тъмносиня
тръбна арматура (Фиг.80). Въпреки, че машинната зала не е предназначена за
публичен достъп, е предвидена възможност за организирани посещения.

Фиг.80 . Интериор на турбинната зала на хидроелектроцентралата в Кемптен

Разгледаният пример на новата хидроелектроцентралата в Кемптен
показва основните принципи при нейното проектиране, намерили ясен израз в
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крайната реализация:
- хармонично вписване в окръжаващата среда: използваният пластичен
метод на формообразуване е довел до създаването на форма на
съоръженията и централата на хидроелектростанцията, близки тези на
крайбрежния ландшафт. По този начин централата се вписва
хармонично във водното русло, създаваща подходящ фон, съхраняващ
ролята на комплекса от стари фабрики, без да ги конкурира;
- екологосъобразно присъствие в средата: освен запазването на
характера на ландшафта, при експлоатирането на централата са
предприети мерки за съблюдаване на екологичните изисквания –
физическа защита на крайбрежния участък от въздействието на водните
потоци, устройство на рибни прагове, мерки за шумозащита;
- превръщане на промишления обект в атракция средата: освен чисто
производствените функции, новата хидроелектроцентрала се превръща
в знаков обект, обогатяващ с нов, интересен елемент пространствената
организация на населеното място – роля, която напълно съответства на
функционалната значимост на централата. За промишления обект се
предвижда ограничен публичен достъп – с учебна, просветителска или
туристическа цел.
Централите на биомаса използват като възобновяем източник на енергия
биологичен материал, ползван директно или превърнат в биогориво. Енергията
се получава обикновено чрез изгаряне. Като източници се използват
горскостопански отпадъци, като изсъхнали дървета, клони и пънове, изрезки,
дървесен чипс. Индустриална биомаса за превръщане в биогориво се получава
от различни видове растения: просо, коноп, царевица, топола, върба, сорго,
захарна тръстика, бамбук и разнообразие от дървесни видове, от евкалипт до
палмово масло. Характерен пример на централа на биомаса, използваща като
биоматериал дърво, е централата в Неубрюке, Германия (Фиг.81). Образът на
централата се различава видимо от тези на въглища: коминът е със значително
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по-малки размери, а откритите технологични инсталации са водещ мотив в
композицията на централата. В цветовото решение различните технологични
съоръжения са в обединяващ метален сребристосив цвят, а сградните елементи
– в сиво, синьо и жълто.

Фиг.81 . Централа в Неубрюке, Германия

Енергията при централите, използващи отпадъци, се получава при
термичната им обработка – изгаряне при висока температура. В резултат на
горенето се отделя топлинна енергия, пепел, димни газове. Пепелта се формира
най-вече от неорганични съставки на отпадъците и може да бъде под формата
на твърди бучки или частици, носени от димните газове. Димните газове се
почистват от замърсяващи компоненти и частици, преди разпръскване в
атмосферата. Топлината, отделена при изгаряне, може да се използва за
генериране и на електрическа енергия. Изгарянето в пещите води до голямо
намаляване на обема на голямата маса отпадъци (до 95-96% в зависимост от
състава и степен на възстановяване на материали като метали от пепелта за
рециклиране) [27]. Масивните блокове на пещите са важен елемент в
композицията на комплекса (Фиг.82).
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а

б

Фиг.82. Централи, изгарящи отпадъци:
а – централа в Малмьо, Швеция
б – централа в Hinwil, Швейцария – централно разположение на комина

Изгарянето

е една от технологиите за

производство на енергия с

оползотворяване на отпадъци. Други технологии в тази насока са газификация,
газификация с плазмена дъга, пиролиза и анаеробно разлагане. Така например,
при използване на технологията на анаеробно разлагане, основен елемент в
комплекса са анаеробните реактори (Фиг.83), а активно участие имат и другите
технологични инсталации.

Фиг.83. Анаеробни реактори в композицията на завод за преработка
на отпадъци в Любек, Германия
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След обработка в анаеробните реактори се получава гориво, използвано за
получаване на електроенергия и топлинна енергия за нуждите на град
Неумюнстер.
Новите типове енергийни обекти са базирани на съвременни технологии,
използващи възобновяеми природни източници: енергията на въздуха, водата,
слънцето.

Това

са

технологии,

търпящи

непрекъснато

развитие

и

усъвършенстване.
Съоръженията, използващи ветровата енергия, са с древен произход, но в
съвременния вариант – това са вятърните електроцентрали. Вятърните
турбини или електроцентрали преобразуват кинетичната енергия на вятъра в
електрическа. Технологичното развитие на тези съоръжения е насочено към
повишаване на тяхната ефективност и намаляване на някои странични негативни
ефекти върху околната среда (шум, влияние върху естествените местни
популации на птици и др.) (Фиг.84).

Фиг.84. Вятърни електрогенератори:
а – ветрогенераторен енергиен парк Бразос в Западен Тексас
б – ветрови турбини до Аалборг, Дания

Реализации на ветрови енергийни паркове, както и на отделни ветрови
турбини, има и в България. Един от най-мащабните е до Каварна и нос Калиакра
(Фиг.85).
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Фиг.85. Енергиен парк от вятърни електрогенератори до нос Калиакра

Конструирането на формата на ветровите генератори се подчинява на
технологични изисквания, но също така се отчитат и естетическите критерии. Те
представляват очевидно предизвикателство и за творческото въображение на
световно известни архитекти и инженери. Например, наред с проектите за
небостъргачи, мостове и най‐различни крупни сгради и съоръжения, Нормън
Фостър проектира и ветров електрогенератор, отличаващ се със своя
съвременен облик (фиг.86).
Проектът на Фостър е разработена за германската енергийна компания
Енеркон (Enercon) и демонстрира творческия интерес към проектиране на
съоръжения,

използващи

възобновяема

енергия.

Творческата

идея,

материализирана в проекта, цели създаването на ефективна, функционална
вятърна

турбина

със

съвременен

елегантен

дизайн,

допринасящ

за

хармоничната интеграция на съоръжението в окръжаващия ландшафт.
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Фиг.86 . Вятърни турбини по проект на арх. Норман Фостър

Съществуват различни технологии, използващи слънчевата енергия за
генериране на електричество:
- фотоволтаичните паркове и електроцентрали;
- „слънчеви” комини
Разновидностите се различават по начина на получаване на електро и
топлинна енергия.
Фотоволтаичните системи използват соларни клетки, в които слънчевата
енергия се превръща в електрическа. Фотоволтаичнити панели свързват в една
структура отделните фотоволтаични клетки, а панелите се подреждат във
фотоволтаични паркове, произвеждащи електроенергия, която се включва към
електроразпределителната мрежа (Фиг.87,а). Обикновено, фотоволтаичните
панели се подреждат в метрични редове, с ориентация към слънчевото
изложение.
Вариант на фотоволтаична централа се базира на концентриране на
слънчевата енергия от система от фотосоларни панели и огледала върху горната
част на соларна кула, разположена в центъра. Концентрираната слънчева
енергия се преобразува в топлинна и чрез парна турбина се превръща в
електрическа (Фиг.87,б).
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а
б
Фиг.87. Слънчеви електроцентрали:
а – с концентрирана слънчева енергия върху соларна кула;
б – фотоволтаичен парк

„Слънчевите”

кули

(комини)

са

съоръжения

за

производство

на

електроенергия, които използват парниковия ефект и принципа на тягата: в
ниска покрита с прозрачно покритие площ се нагрява от слънцето въздух, който
се издига нагоре в комин, разположен в центъра на парника. В долната част на
комина е разположена вятърна турбина, която преобразува задвижващата я
енергия на издигащия се топъл въздух (с висока скорост – до 75 км/h) в
електроенергия (Фиг.88).

а
б
Фиг.88. Принцип на действие на електроцентралите „слънчеви” комини (а) и
реализация в Мансанарес, Испания (б)
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Проектите за „слънчеви” комини илюстрират предложения за гигантски
съоръжения с височина над 1000 м (Фиг.89,а) и футуристични комбинация със
сгради (Фиг.89,б)

а

б

Фиг.89. Проекти за „слънчеви” комини: а) сравнение на размерите на проекти за
слънчеви комини и високи сгради и съоръжения -символи на прогреса; б)
футуристичен проект на комплекс с небостъргач и „слънчев комин” в Лондон

Друг възобновяем енергиен източник е геотермалната енергия.
Енергийните централи за получаване на електричество чрез преобразуване на
геотермална енергия са няколко типа:
- използващи директно геотермална пара за задвижване на турбините
(Фиг.90);
- чрез геотермални резервоари с вода, чиято температура е над 182°C.
Под налягане водата излиза над повърхността през специални
кладенци. При движението нагоре, налягането спада и част от горещата
вода се превръща в пара, използвана за задвижване на турбина;
- Чрез използване на „работна” течност с по-ниска температура на
кипене, която се изпарява чрез подгряване с геотермална вода с не
толкова висока температура. Получената пара на работната течност
задвижва турбините.

101

Фиг.90. Геотермална електроцентрала в Исландия

Основен

елемент

в

геотермалните

електроцентрали

е

откритото

технологичното оборудване, а сградите имат подчинена роля в обемнопространствената структура. Внасянето на порядък и единство в композицията
на централата е основната творческа задача.
Енергията на морските вълни е друг тип възобновяем източник за
получаване на електроенергия. Този тип съоръжения се намират все още във
фазата на експеримента (Фиг.91).

Фиг.91. Съоръжения за електроенергия от морските вълни
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Разгледаните по-горе примери на използване на възобновяеми природни
източници за получаване на енергия имат някои общи черти:
- в техния образ подчертано доминира технологичното начало. Основен
елемент в обемно-пространственото им решение са групите на
технологичното оборудване и от съществено значение е отчитането не
само на функционално-технологични, но и на естетически критерии при
тяхното разполагане на производствената площадка;
- значително е намалено вредното влияние върху екологията на околната
среда, а използваните ресурси са неограничени;
- цветовото решение може да бъде важен елемент за постигане на
хармонична интеграция в средата. В зависимост от характера на околния
ландшафт, за енергийния комплекс може да се потърси съответната
композиционна роля в средата: от подчинена до доминиращ акцент,
при което съоръжението или отделни негови знакови елементи могат да
бъдат третирани контрастно.
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• Анализът на някои динамично развиващи се стопански отрасли дава
възможност за очертаване на тенденции, водещи до еволюция на
архитектурните решения на съответните типове промишлените сгради.
-

в значителна част от производствата, свързани с научно-техническия
прогрес и информационната революция, се реализира сложен
технологичен процес, изискващ строго контролиран производствен
микроклимат. Той се осигурява от големи комплекси от специфични
технологични и технически инсталации и важната задача за тяхната
интеграция в архитектурно-пространственото решение. Тежките условия
на труд в чистата среда се компенсират от богато разработени
интериори на общите комуникационни и рекреационни пространства,
офис-среда за административна и научно-изследователска и развойна
дейност и пространствата за по-широк публичен достъп;

-

нарастващата роля на производствата с екологична насоченост
намира адекватно отражение в качеството на архитектурните решения.
Анализираните примери на съвременни пречиствателни станции за
отпадъчни води олицетворяват стремежа за създаване на нов
архитектурен образ

на тези комплекси, адекватен на тяхната

жизненоважна роля в живота на съвременното общество;
-

Все по-важно значение придобива реализирането на принципите на
устойчивата архитектура в съвременните промишлени комплекси:
енергийна ефективност, пестене на суровини и ресурси, съблюдаване на
екологичните изисквания, хармонична интеграция в средата и др.;

-

Еко-индустриалните и агро-еко-индустриалните паркове са нови форми
на индустриални териториални структури, организирани съобразно
принципите на промишлената екология и индустриалната симбиоза;

-

в предприятията за енергодобив се набелязват две основни
тенденции:

непрекъснато

усъвършенстване

на

традиционните

технологии (енергия от конвенционални източници) в посока на
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повишаване на ефективността и все по-пълно отчитане на изискванията
на екологията, което води до промени в традиционния архитектурен
образ, акто и тенденцията за развитие и повишаване на дела на
предприятията за получаване на енергия от възобновяеми източници. В
архитектурното решение на голяма част от тях доминира технологичното
начало – приоритет имат инсталациите и технологичните съоръжения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложеният

материал

няма

претенциите

да

бъде

всеобхватно

изследване и е фокусиран върху няколко определящи явления в развитието
на обществото и тяхното влияние върху архитектурата на индустриалните
сгради и територии.:
-

информационната революция и нейното влияние върху съвременните
технологии и архитектурата на промишлените сгради;

-

интелектуализацията на промишленото производство - явление в
традиционните отрасли на промишлеността и в появата на нови
производства, свързани със създаване на високотехнологични продукти.
Следствие от него е и промяната в човешкия фактор – работниците,
притежаващи висока степен на образование и култура, предявяват
повишени изисквания към качествата на средата за труд;

-

глобализацията, обхващаща всички сфери на живота, води до
нарастваща

взаимозависимост

на

националните

икономики

и

трансгранично разделение на труда. Тя се развива около бързия научнотехнически прогрес, а основен двигател е нарастващото значение на
информацията във всички производствени дейности;
-

интернационализирането на архитектурното творчество, включително
архитектурните реализации в областта на промишлените сгради и
комплекси – явление, тясно свързано с глобализацията;

-

приоритетното значение на проблемите, свързани с опазване на
околната среда и развитието на индустриални дейности с екологическа
насоченост. Нов тип производствени територии, реализирани и
функциониращи при спазване на принципи на устойчивото развитие и
индустриалната

симбиоза

са

еко-индустриалните

и

агро-еко

индустриалните паркове.
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Други фактори, влияещи върху архитектурата на съвременните
промишлени сгради са свързани с някои нови тенденции в самите
производствени предприятия:
- обществена значимост на промишления комплекс, адекватно отразена в
архитектурното решение;
- създаване на рекламен образ, отчитащ нарастващото значение на
рекламата за реализиране на продукцията за редица производства;
- публичен достъп до промишления комплекс с образователна или
туристическа цел;
- интегриране

на

публични

обекти,

свързани

с

производството,

позволяващи потребление, тестване или експониране на произвежданата
в предприятието продукция.
Тези насоки са отражение и на съвременната тенденция за по-голяма
„отвореност” на промишленото производство. Усъвършенстваната технология
на производство придобива и естетическо измерение. Технологичният процес
или фрагменти от него се „експонират” по определен архитектурен сценарий,
създавайки подходящ смислов фон за възприятие и на цялостното архитектурно
решение.
Чрез анализ на въздействието на посочените по-горе явления и фактори се
очертават

тенденции

в

еволюцията

на

архитектурните

решения

на

промишлените сгради в някои динамично развиващи се индустриални отрасли.
Подбраните примери на съвременни архитектурни реализации в областта
на промишленатата архитектура, включително и на архитекти със световна
известност, илюстрират по подходящ начин очертаващите се тенденции.
Предложеното изследване преставлява само една стъпка в осмислянето на
съвременните явления в промишлената архитектура, отражение на дълбоките
промени в живота на съвременното общество – основа за по-нататъшни анализи
и изводи за настоящето и бъдещето на архитектурата на индустриалните сгради.
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Фиг.6.

Фабрика и офиси на UMC в Сингапур – Wikipedia, фото Теренс Онг;
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фотография Заха Хадид Архитекти;

Фиг.9.
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фотография Ролан Халбе

109

Фиг.16.

Разпределение и главна фасада на Винопроизводствен комплекс
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Фиг.30 . Схема на решението на вентилационната система на „чиста
стая”, [15]
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Фиг.31.

Специфично решение на конструктивните елементи на „чиста стая”,
http://www.filtrationtechnology.com/crdesignbuild.shtml

Фиг.32.

Генплан на комплекса за микрочипове в Авецано, Италия [5]

Фиг.33.

Изглед на първия комплекс на завода за микрочипове в Авецано [5]

Фиг.34.

Изглед от завода за микрочипове в Авецано [5]

Фиг.35.

Производствен корпус на завода за електронни компоненти на
Тексас Инструментс в Далас, САЩ [5]

Фиг.36.

Завод за микроелектронни елементи в Русет, изглед в Google Earth [5]

Фиг.37.

Цялостен изглед на завода за микроелектронни елементи в Русет [5]

Фиг.38.

Изглед от входната част на завода в Русет [5]

Фиг.39.

Фасадна композиция на завода в Русет [5]

Фиг.40.

Фасадна композиция на завода М6 на STMicroelectronics за
полупроводници в Катания, Италия [5]

Фиг.41.

Макет на завода М6 на STMicroelectronics за полупроводници в
Катания [5]

Фиг.42.

Интериорни решения по проекти на АМА Груп [5]

Фиг.43.

Пространствена организация на ПСОВ Сен Авал в Ашер, фото Клод
Сиота

Фиг.44.

Изглед от южната фасада на ПСОВ Сен Авал в Ашер, фото Ерве Абади

Фиг.45.

Естествено осветление в интериорите на ПСОВ Сен Авал, фото Ерве
Абади

Фиг.46.

Интериори в ПСОВ Сен Авал, фото Ерве Абади

Фиг.47.

Нощно осветление на ПСОВ Сен Авал, фото Ерве Абади

Фиг.48.

Сателитна снимка и генплан на ПСОВ и Сен Авал в Ашер, Франция,
Люк Вайсман

Фиг.49.

Визуализации на 3D модел на проекта за ПСБОВ Сен Море, Франция,
http://www.blog-habitat-durable.com/article-seine-moree-l-usine-bioperformante-59839050.html

Фиг.50.

ПСБОВ Сен Море в строеж, Google Earth

Фиг.51.

3D схема на ПБСОВ Сен Море, http://www.siaap.fr/seine-moree/

Фиг.52.

Схема на естественото вентилиране на фабриката за стъклен амбалаж
Кристалериа Чиле, фото Гилермо Хевиа & Архитекти,
http://www.guillermohevia.cl
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Фиг.53.

Генерален план и изглед отгоре на фабриката, фото Гилермо Хевиа &
Архитекти, http://www.guillermohevia.cl

Фиг.54.

Фасадно решение на завода за стъклен амбалаж в Лей-Лей, Чили ,
Гилермо Хевиа & Архитекти, http://www.guillermohevia.cl

Фиг.55.

Нощно осветление на фабриката, фото Гилермо Хевиа & Архитекти,
http://www.guillermohevia.cl

Фиг.56.

Научно-изследователски парк в Станфорд, САЩ, [24]

Фиг.57.

Различни архитектурни решения на фирмените комплекси и сгради на
научно-изследователския парк в Стамфорд [24]

Фиг.58.

Изглед отгоре на еко-индустриален парк Калундборг, Дания (Google
Earth)

Фиг.59.

Изглед на ТЕЦ Аснаес в Калундборг, Дания, Wikipedia, Public Domain

Фиг.60.

Връзки между предприятията в еко-индустриален парк Калундборг,
Дания

Фиг.61.

Еко-индустриални паркове Дортмунд (а) и Скопау (б), Германия
а – фото Ханс Блоси
http://www.agefotostock.com/en/Stock-Images/Rights-Managed/IBR-1684601 ;

б - фото Dow
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1286541120849

Фиг.62.

Реконструкция на инженерни, технологични съоръжения и сгради в
парк Емшер: Flickr, фото Лили Харутунян;
http://www.flickr.com/photos/51907231@N03/4929640431/in/photostream

Фиг.63.

Сгради в еко-индустриален парк Дортмунд;
фото Томас Робин;
фото Бенито Барахас

Фиг.64.

Сгради в еко-индустриален парк Дортмунд
http://www.schmidt-heilbronn.de/html/news24.html
http://www.chemietechnik.de/bildergalerien/anzeigen/1103/1/text/112645/Man
uli-Stretch-baut-Werk-in-Schkopau-aus

Фиг.65.

Функционална схема на ТЕЦ [31]

Фиг.66.

Разрез на ТЕЦ, ателие А4Груп

Фиг.67.

ТЕЦ на въглища във Воерде (Voerde), Германия, Wikipedia, фото
Даниел Улрих [32]
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Фиг.68.

Решение на котелното с вертикално членение:
а – ТЕЦ Нидераусем (Niederaussem) в Германия,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boa-niederaussem.jpg

б – ТЕЦ Кордеме във Франция http://lenergeek.com/2012/04/17/cordemaisla-plus-puissante-centrale-thermique-francaise/

Фиг.69.

Изглед на централата Аведоре, разположена до Копенхаген, Дания

Фиг.70.

ТЕЦ Виборг в Дания: а – нощен изглед, Wikimedia Commons, фото Ким
Хансен;
б – сателитна снимка в Google Earth;

Фиг.71.

Изглед на ТЕЦ Виборг, Wikipedia, фото Ким Хансен

http://www.stf.it/?page_id=640

http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Viborg_kraftvarmev%C3%A6rk_2009-05-25_1.jpg

Фиг.72.

Дялово разпределение на произведената енергия за 2010 г. по видове
източници [19]

Фиг.73.

Изглед на язовирната стена и ВЕЦ „Ивайловград”

Фиг.74.

Ситуация и напречен разрез през преливника и ВЕЦ „Ивайловград”,
арх.Ив.Баева

http://www.dams.nek.bg/

http://www.dams.nek.bg/

Фиг.75.

Ситуация и напречен разрез и изглед на ВЕЦ „Кърджали”

Фиг.76.

Язовирна стена и хидроелектроцентрала на язовир Алкуева в
Португалия
http://www.alqueva.de/alquevaengl.html
http://cnpgb.inag.pt/gr_barragens/gbportugal/Alqueva.htm

Фиг.77.

Сателитен изглед на съоръженията на новата електростанция в
Кемптен, Германия - изглед от Google Earth;

Фиг.78.

Изгледи на хидро-електростанцията в Кемптен, Германия, фотография
Бригида Гонзалес
http://yatzer.com/hydroelectric-power-station-by-becker-architects

Фиг.79.

Интериори на съоръженията на централата в Кемптен, фотография
Бригида Гонзалес

Фиг.80.

Интериор на турбинната зала на хидро-електроцентралата в Кемптен,
фотография Бригида Гонзалес

113

Фиг.81.

Централа в Неубрюке, Германия, фото M+W Group

Фиг.82.

Централи, изгарящи отпадъци:
а – централа в Малмьо, Швеция
http://machinery-review.blogspot.com/

б – централа в Hinwil, Швейцария – централно разположение на
комина;
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hinwil_-_KEZO_-_Ringwilerstrasse_IMG_8027.JPG

Фиг.83.

Анаеробни реактори в композицията на завод за преработка
на отпадъци в Любек, Германия;
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Haase_Lubeck_MBT.JPG

Фиг.84.

Вятърни електрогенератори:
а – ветрогенераторен енергиен парк Бразос в Западен Тексас
Wikipedia, Public Domain
б – ветрови турбини до Аалборг, Дания, Wikipedia, Public Domain

Фиг.85.

Енергиен парк от вятърни електрогенератори до нос Калиакра; фото
автора

Фиг.86.

Вятърни турбини по проект на арх. Норман Фостър ,
http://www.fosterandpartners.com/

Фиг.87.

Слънчеви електроцентрали:
а – с концентрирана слънчева енергия върху соларна кула;
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PS20andPS10.jpg

б – фотоволтаичен парк
http://www.scientificamerican.com/slideshow.cfm?id=10-largest-renewableenergy-projects#5

Фиг.88.

Принцип на действие на електроцентралите „слънчеви” комини (а) и
реализация в Мансанарес, Испания (б)

Фиг.89.

Проекти за „слънчеви” комини: а) сравнение на размерите на проекти
за слънчеви комини и високи сгради и съоръжения -символи на
прогреса; б) футуристичен проект на комплекс с небостъргач и
„слънчев комин” в Лондон – скици на автора;

Фиг.90.

Геотермална електроцентрала в Исландия, Wikipedia, фото Гретар
Иварсон, Public domain

Фиг.91.

Съоръжения за електроенергия от морските вълни,
http://www.udcinc.org/Wave%20Power.html

Фото С.Портланд
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