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Jaki typ kolektora wybraæ do instalacji?
Porównanie kolektorów p³askich i pró¿niowych
Planuj¹c monta¿ instalacji s³onecznej, wczeœniej czy póŸniej stajemy przed wyborem typu kolektora. Przy tej okazji wiêkszoœæ
przysz³ych u¿ytkowników zastanawia siê, czy wybór dro¿szego kolektora pró¿niowego zostanie zrekompensowany wy¿szym
uzyskiem s³onecznym? Mo¿e lepiej zainwestowaæ w wiêksz¹
powierzchniê tañszych kolektorów p³askich? W koñcu, który typ
kolektora jest lepszy, trwalszy, bardziej niezawodny i ³atwiejszy
w serwisie? Niestety na te pytania nie ma prostej i jednoznacznej
odpowiedzi. Wybór miêdzy kolektorem p³askim a pró¿niowym
rurowym powinien byæ uzale¿niony g³ównie od przeznaczenia
i warunków pracy danej instalacji. Aby prawid³owo dokonaæ
œwiadomego wyboru, w pierwszej kolejnoœci nale¿y zrozumieæ
najwa¿niejsze ró¿nice dziel¹ce te dwa typy urz¹dzeñ.
Kolektory s³oneczne p³askie (z p³askim absorberem)
Jest to najczêœciej stosowany typ kolektora, który schematycznie zosta³ przedstawiony na rysunku 1. W kolektorze p³askim promieniowanie s³onecznie po przejœciu przez przeŸroczyste pokrycie (najczêœciej hartowan¹ szybê) dociera do absorbera i zamieniane jest na
ciep³o. W ten sposób zgromadzona energia przekazywana jest do
cieczy solarnej przep³ywaj¹cej przez rurki po³¹czone trwale z p³yt¹
absorbera. W celu redukcji strat energii pod rurkami oraz na bokach
kolektora znajduje siê izolacja termiczna, jak równie¿ folia odbijaj¹ca
promieniowanie cieplne. Jedn¹ z kluczowych kwestii technicznych
w budowie p³askiego kolektora jest odpowiednie po³¹czenie p³yty
absorbera z sieci¹ rurek. Zapewnienie odpowiedniego termicznego
z³¹cza miêdzy tymi dwoma elementami bezpoœrednio wp³ywa na iloœæ
energii, jak¹ absorber jest w stanie przekazaæ przep³ywaj¹cej cieczy.
Z tego wzglêdu powierzchnia styku z jednej strony powinna byæ jak
najwiêksza w celu zapewnienia swobodnego odbioru ciep³a. Z drugiej
strony d¹¿y siê do optymalizacji po³¹czenia z uwagi na redukcjê
kosztów oraz ryzyko pojawiania siê odkszta³ceñ. Z nowoczesnych
Rys. 1. Schemat kolektora
p³askiego, Ÿród³o: Viessmann

Rys. 2. Przekrój przez kolektor
pró¿niowy rurowy typu
heat pipe, Ÿród³o: Viessmann
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metod ³¹czenia p³yty absorbera najbardziej popularna staje siê metoda
ci¹g³ego zgrzewania z wykorzystaniem ultradŸwiêków. Bardzo istotnym elementem w budowie ka¿dego kolektora p³askiego jest rodzaj
zastosowanej pow³oki absorbera. Wa¿ne jest, aby oprócz du¿ej
wytrzyma³oœci oraz mo¿liwoœci pracy w wysokich temperaturach
absorber charakteryzowa³ siê wysok¹ selektywnoœci¹ (patrz s³ownik
pojêæ). W ostatnich latach mo¿na zauwa¿yæ odejœcie od toksycznego
czarnego chromu na rzecz specjalnie opracowywanych dla energetyki
s³onecznej bezpiecznych, trwa³ych i wysoce selektywnych absorberów o takich nazwach, jak: Tinox, Blutec czy Sunselect. W celu
ochrony mechanicznej absorbera wykorzystywane s¹ ró¿nego rodzaju
pokrycia, które musz¹ charakteryzowaæ siê trwa³oœci¹, odpornoœci¹
na promieniowanie UV oraz wysok¹ przepuszczalnoœci¹ œwiat³a.
Ka¿de pokrycie zapewnia tak¿e izolacjê termiczn¹ dla przedniej czêœci
kolektora. Z kolei g³ówne zadanie izolacji cieplnej zazwyczaj spe³nia
we³na mineralna. Czêsto sugeruje siê, aby gruboœæ zastosowanego
materia³u izolacyjnego ty³u i bocznych œcian kolektora p³askiego by³a
porównywalna z izolacj¹ stropów i poddaszy w danej strefie klimatycznej. U¿yty materia³ izolacyjny, oprócz ma³ej gêstoœci oraz niskiego
wspó³czynnika przewodzenia ciep³a, musi charakteryzowaæ siê odpornoœci¹ na wysok¹ temperaturê, niezmiennoœci¹ objêtoœci, odpornoœci¹ na dzia³anie czynników atmosferycznych, jak równie¿ du¿¹
wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹. W przypadku kolektorów pracuj¹cych
ca³y rok, strumieñ ciep³a przenikaj¹cy przez tyln¹ œcianê oraz boki
kolektora nie powinien przekraczaæ 1W/m2.
Kolektory s³oneczne pró¿niowe rurowe (z absorberem
w postaci rur pró¿niowych)
Podstawowym elementem kolektora pró¿niowego jest szklana rura
o podwójnej œciance, zazwyczaj wykonana ze szk³a borowokrzemowego. Œcianki rur s¹ po³¹czone a powietrze znajduj¹ce siê
miêdzy nimi jest wypompowywane w celu stworzenia pró¿ni, która
stanowi doskona³¹ izolacjê ciepln¹. Absorber w kolektorze pró¿niowym zazwyczaj nanoszony jest na zewnêtrzn¹ powierzchniê
wewnêtrznej œcianki szklanej rury. Z kolei do wewnêtrznej powierzchni
rury przymocowywana jest metalowa (aluminiowa lub miedziana)
blacha, której zadaniem jest odebranie energii cieplnej z absorbera
i przekazanie jej do ciep³owodu wype³nionego p³ynem niskowrz¹cym.
Pod wp³ywem energii s³onecznej p³yn w parowniku zaczyna wrzeæ
i kieruje siê ku górze, nastêpnie w kondensatorze skrapla siê i oddaje
energiê ciepln¹ cieczy ch³odz¹cej, któr¹ stanowi p³yn solarny. Ten typ
kolektora, z uwagi na zastosowanie dwufazowej wymiany ciep³a,
okreœla siê jako heat pipe („gor¹ca rurka” czy „ciep³owód”). Jest to
obecnie najpopularniejszy rodzaj kolektora pró¿niowego rurowego na
polskim rynku. Niestety z powodu d³ugiej drogi, jak¹ pokonuje ciep³o
od absorbera do p³ynu solarnego, kolektory te musz¹ mieæ wysok¹
jakoœæ wykonania. Kluczowym elementem niezbêdnym dla
prawid³owego dzia³ania jest odpowiednie przyleganie metalowej
blachy odbieraj¹cej ciep³o do wewnêtrznej powierzchni szklanej rury
oraz prawid³owe po³¹czenie blachy z rurk¹ ciep³owodu. Niestaranne
wykonanie tych elementów bezpoœrednio przek³ada siê na obni¿enie
efektywnoœci kolektora.
Problemy z odbiorem ciep³a wynikaj¹ce z konstrukcji i dzia³ania
kolektorów typu heat pipe zaowocowa³y opracowaniem kolektora
pró¿niowego rurowego o przep³ywie bezpoœrednim. W tym kolektorze
do wewnêtrznej powierzchni szklanej rury przymocowany jest
specjalnie wyprofilowany tubus, który galwanicznie ³¹czony jest
z miedzian¹ rurk¹. Czynnik grzewczy pompowany jest na dno
pró¿niowej rury, gdzie odbiera ciep³o bezpoœrednio z wewnêtrznej
powierzchni szklanej rury, nie powoduj¹c praktycznie ¿adnych strat
cieplnych.
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Trzecim rodzajem kolektora pró¿niowego rurowego,
jaki mo¿na spotkaæ na polskim rynku jest heat pipe
z listkiem absorbera umieszczonym wewn¹trz pojedynczej, przeŸroczystej rury pró¿niowej. Czêsto ten typ
kolektora oznaczany jest skrótem SHCMV (patrz
s³ownik). W tym przypadku energia cieplna zgromadzona na absorberze przekazywana jest bezpoœrednio
do ciep³owodu, który razem z absorberem znajduje siê
wewn¹trz pró¿niowej rury. Takie rozwi¹zanie do minimum ogranicza straty ciep³a, a kolektory tego typu
charakteryzuj¹ siê du¿ymi uzyskami s³onecznymi,
pracuj¹c bardzo efektywnie tak¿e w niskich
temperaturach otoczenia. Niestety konstrukcja ta nie
jest pozbawiana wad. Wystêpuje w niej po³¹czenie metalowego ko³nierza ze szk³em pró¿niowej rury. Z uwagi
na ró¿n¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹ ³¹czonych materia³ów
w czasie pracy kolektora mo¿e dochodziæ do mikropêkniêæ, które w efekcie doprowadz¹ do rozszczelnienia i utraty pró¿niowej izolacji. Na szczêœcie utratê
szczelnoœci ³atwo wykryæ. Podczas pracy kolektora
pró¿niowego temperatura szklanej tuby nie powinna
byæ zasadniczo wy¿sza od otoczenia. Nagrzewanie siê
szk³a jest oznak¹ utraty pró¿niowej izolacji (nale¿ny
przy tym zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, gdy¿ pracuj¹cy kolektor, który utraci³ pró¿niow¹ izolacjê, mo¿e
byæ bardzo gor¹cy). Problemy z utrat¹ szczelnoœci
w kolektorach SHCMV sk³oni³y niektórych producentów do rezygnacji z ich sprzeda¿y, w obawie przed
ewentualnymi roszczeniami gwarancyjnymi. Niema
jednak dowodów, ¿e problemy te dotycz¹ wszystkich
sprzedawanych na polskim rynku kolektorów tego
typu. W przypadku zaistnienia awarii niebywa³¹ zalet¹
wszystkich kolektorów rurowych typu heat pipe jest
³atwoœæ wymiany uszkodzonej rury bez koniecznoœci
demonta¿u ca³ego kolektora.

Oprócz wyraŸnych ró¿nic w parametrach cieplnych,
kolektory p³askie oraz pró¿niowe ró¿ni¹ siê tak¿e parametrami hydraulicznymi. Wymiana ciep³a w kolektorach pró¿niowych jest zazwyczaj dwufazowa (wszystkie
rodzaje heat pipe), pozwala to na uzyskanie wysokich
temperatur przy niskich oporach przep³ywu. W przypadku kolektorów p³askich, gdzie wymiana jest jednofazowa, opory przep³ywu s¹ znacznie wy¿sze, a uzyskane temperatury ni¿sze.
Z powodu braku ruchomych czêœci generalnie kolektory s³oneczne s¹ ma³o awaryjne, pod warunkiem jednak,
¿e s¹ prawid³owo zamontowane i eksploatowane.
Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê spawów kolektory p³askie
uwa¿ane s¹ czêsto za bardziej awaryjne ni¿ pró¿niowe.
Ta obiegowa opinia nie zawsze idzie w parze z rzeczywistoœci¹. Kluczem do prawid³owej i niezawodnej
pracy kolektora jest jakoœæ wykonania i rodzaj u¿ytych
materia³ów. Producenci kolektorów p³askich dysponuj¹ wiêkszym doœwiadczeniem technologicznym
ni¿ producenci „pró¿niówek”, czêsto te¿ udzielaj¹ d³u¿szych gwarancji na swoje produkty. Kolejn¹ wa¿n¹
cech¹ kolektorów s³onecznych jest ³atwoœæ monta¿u
oraz serwisu. Na tym polu zdecydowanie wygrywaj¹
kolektory pró¿niowe, które s¹ znacznie l¿ejsze,
a w przypadku awarii zazwyczaj wystarczy wymieniæ

Który kolektor wybraæ?
Ró¿nice w budowie kolektorów pró¿niowych i p³askich
s¹ doœæ znaczne, co za tym idzie - ich przeznaczenie jest
odmienne. Kolektory pró¿niowe, z uwagi na swoje
zalety, które zosta³y opisane wczeœniej, doskonale
nadaj¹ siê do pracy w niskich temperaturach i przy
ma³ym natê¿eniu promieniowania. Praktyka pokazuje,
¿e dobre pró¿niówki mog¹ byæ do 30% bardziej
wydajne w okresie zimowym od kolektorów p³askich.
Z kolei wysoka sprawnoœæ optyczna kolektorów
z p³askim absorberem przek³ada siê na wy¿sze uzyski
w okresie letnim. Ró¿nice te sprawiaj¹, ¿e sumarycznie
w okresie ca³ego roku kolektory p³askie s¹ zazwyczaj
zaledwie o 10% mniej wydajne od pró¿niowych.
Wszystko zale¿y jednak od przeznaczenia instalacji
i okresów jej pracy. W szczególnych przypadkach
ró¿nice w uzysku s³onecznym przy poszczególnych
typach kolektorów mog¹ byæ znaczne.
Ze wzglêdu na swoje zalety kolektory p³askie polecane
s¹ we wszelkiego rodzaju instalacjach sezonowych
pracuj¹cych w okresie letnim. Doskonale spisuj¹ siê
w instalacjach podgrzewaj¹cych wodê w basenach,
instalacjach do podgrzewania ciep³ej wody w domach
jednorodzinnych, na kampingach czy w letnich
schroniskach. Z kolei kolektory pró¿niowe s¹ praktycznie niezast¹pione w instalacjach projektowanych do
wspomagania centralnego ogrzewania czy instalacjach
CWU przy zak³adanym wysokim pokryciu solarnym
(patrz s³ownik). Musimy te¿ mieæ na uwadze, ¿e
kolektory p³askie s¹ znacznie tañsze w przeliczeniu na
m2 od pró¿niowych. Ni¿sza cena sprawia, ¿e ten typ
kolektorów jest czêœciej wybierany i ma obecnie ok
90% polskiego rynku. Nie jest jednak prawd¹, ¿e
kolektory p³askie nadaj¹ siê do ka¿dej instalacji, a braki
w niskiej sprawnoœci zim¹ mo¿na nadrobiæ zwiêkszaj¹c
powierzchniê. Przy œrednich wartoœciach natê¿enia
promieniowania s³onecznego w grudniu czy styczniu,
które mieszcz¹ siê w przedziale 50–100 W/m2 kolektor
p³aski bêdzie w stanie podgrzaæ wodê do znacznie
ni¿szej temperatury ni¿ kolektor pró¿niowy.

Wyk. 1. Porównanie wydajnoœci cieplnych kolektora p³askiego i pró¿niowo-rurowego
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Ró¿nice w budowie poszczególnych typów kolektorów
maj¹ zasadniczy wp³yw na sprawnoœæ oraz uzysk
energii. W celu porównania poszczególnych urz¹dzeñ,
nale¿y odwo³aæ siê do parametrów wyznaczanych laboratoryjnie. Podczas testów kolektora wyznaczany jest
szereg parametrów. Dla u¿ytkownika szczególne
znaczenia maj¹: sprawnoœæ optyczna (patrz s³ownik)
oraz wskaŸniki przenikania ciep³a k1, k2 (patrz s³ownik). Jednym z czêsto pope³nianych b³êdów jest opieranie siê w porównaniach wy³¹cznie na sprawnoœci
optycznej. Wielu u¿ytkowników zapomina, ¿e na rzeczywist¹ sprawnoœæ, a co za tym idzie uzysk energii

grudzieñ

par

pojedyncz¹ rurê bez koniecznoœci demonta¿u ca³ego
kolektora.

listopad

energia s³oneczna

z kolektora, du¿y wp³yw ma tak¿e rodzaj zastosowanej
izolacji, czyli wspomniane wskaŸniki k1 oraz k2
(im ni¿sze tym mniejsze straty ciep³a). Wp³yw izolacji
termicznej nabiera na znaczeniu wraz ze spadkiem
temperatury otoczenia i natê¿enia promieniowania
s³onecznego (zima). Z kolei w okresie wysokiego
nas³onecznienia i wysokich temperatur (lato) na znaczeniu przybiera sprawnoœæ optyczna. Na przyk³adzie
izolacji termicznej oraz sprawnoœci optycznej widaæ
wyraŸnie liniê podzia³u miêdzy kolektorami pró¿niowymi a p³askimi. Te pierwsze, z uwagi na doskona³¹
izolacjê, jak¹ stanowi pró¿nia charakteryzuj¹ siê szczególnie niskimi, korzystnymi wartoœciami wskaŸników
strat ciep³a, jest to niestety obarczone ni¿sz¹ sprawnoœci¹ optyczn¹. Kolektory p³askie zazwyczaj nie mog¹
dorównaæ pró¿niowym pod wzglêdem parametrów
przenikania ciep³a, jednak przewy¿szaj¹ je sprawnoœci¹
optyczn¹.

paŸdziernik

Rys. 3. Schemat budowy oraz zasada dzia³ania
kolektora pró¿niowego rurowego typu heat pipe
Ÿród³o: Eco-Schubert

Ÿród³o: www.ieo.pl
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Analogicznie przy 100W/m2 kolektor p³aski uzyska na
absorberze temperaturê o 22oC wy¿sz¹ od otoczenia,
a pró¿niowy o 46oC wy¿sz¹. Choæ w obliczeniach oba
kolektory mog¹ dawaæ podobny uzysk energii, to
jednak niskotemperaturowe ciep³o z kolektora p³askiego jest praktycznie bezu¿yteczne, nawet na potrzeby
CWU, nie wspominaj¹c ju¿ o wspomaganiu CO.
W zimie kolektory pró¿niowe daj¹ wiêcej u¿ytecznej
energii cieplnej, gdy¿ pozwalaj¹ uzyskaæ wy¿sze temperatury. Zwiêkszanie pola kolektorów nie wp³ywa na
podniesienie temperatury na absorberze. Z tego wzglêdu dodawanie kolejnego kolektora p³askiego nie
prze³o¿y siê na zwiêkszenie uzysku s³onecznego.
Jak porównaæ powierzchniê kolektorów?
W kolektorach mamy do czynienia w wieloma ró¿nymi
powierzchniami: netto, brutto absorbera, apertury.
Je¿eli w przypadku kolektorów p³askich, bior¹c te same
powierzchnie (np. absorbera) porównanie jest stosunkowo proste. To w przypadku porównania dwóch typów
kolektorów trzeba byæ ju¿ bardzo ostro¿nym. Nie zaleca
siê porównywania kolektorów pró¿niowych po
powierzchni absorbera, gdy¿ takie porównanie czêsto
nie bêdzie obiektywne. W tym typie kolektora absorber
zazwyczaj napylany jest na wewnêtrznej œcianie
szklanej rury. Walcowaty kszta³t absorbera sprawia, ¿e

Wyk. 2. Temperatury osi¹ganej na absorberze kolektora w zale¿noœci od natê¿enia promieniowania
s³onecznego i parametrów kolektora, Ÿród³o: http://solaris18.blogspot.com
Za³o¿one parametry kolektorów
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natê¿enie promieniowania s³onecznego w W/m2

Z wykresu 2 wynika, ¿e kolektor p³aski (czerwona linia
i czerwone pole) przy natê¿eniu promieniowania
s³onecznego 50W/m2 pozwala uzyskaæ na absorberze
temperaturê o 12oC wy¿sz¹ od otoczenia kolektora.
Zak³adaj¹c, ¿e na zewn¹trz panuje temp. – 2oC, kolektor
ten mo¿e podgrzaæ wodê maksymalnie do 10oC. Dla
porównania, w tych samych warunkach przyk³adowy
kolektor pró¿niowy (niebieska linia) uzyska na absorberze temperaturê o 26oC wy¿sz¹ od otoczenia, i równie¿ zak³adaj¹c, ¿e na zewn¹trz panuje temp. -2oC, ten
kolektor podgrzeje wodê do 22 oC.
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nie jest on równomiernie oœwietlany. Czêsto zdarza siê,
¿e promieniowanie s³oneczne jest dodatkowo odbijane
za kolektorem i skupiane na absorberze. Ró¿norodnoœæ
w budowie kolektorów pró¿niowych sprawia, ¿e jedynym bezpiecznym sposobem porównywania wielkoœci
tych kolektorów jest opieranie siê na powierzchni
apertury (patrz s³ownik), która dla ka¿dego kolektora
(p³askiego czy pró¿niowego) powinna zostaæ wyznaczona i odpowiada powierzchni efektywnej. Ta zasada
dotyczy tak¿e innych parametrów, które zawsze
powinny byæ wyznaczone w stosunku do powierzchni
apertury. Zdarza siê, ¿e w reklamie kolektora podawane
s¹ jego parametry wyliczone w stosunku do powierzchni absorbera (lepsze), a jako powierzchniê efektywn¹ podaje siê powierzchniê apertury (wiêksz¹). Jest to
oczywiœcie oszustwo i zawsze nale¿y sprawdzaæ, dla
jakiej powierzchni zosta³y wyliczone parametry i jaka
jest podana powierzchnia efektywna.

Podsumowanie
Kolektor pró¿niowy
G³ówne zalety:
?
bardzo dobra izolacja cieplna niskie wskaŸniki
k1, k2
?
niskie opory przep³ywu
?
³atwoœæ serwisu
?
niska waga
G³ówne wady:
?
wysoka cena
?
niska sprawnoœæ optyczna
Sugerowane przeznaczanie:
?
wspomaganie centralnego ogrzewania energi¹
s³oneczn¹
?
wspomaganie CWU przy wysokim pokryciu
w ci¹gu ca³ego roku

Kolektor plaski
G³ówne zalety:
?
niska cena
?
wysoka sprawnoœæ optyczna
G³ówne wady:
?
szybki spadek sprawnoœci przy niskich
temperaturach otoczenia wysokie wskaŸniki k1, k2
?
du¿a waga utrudniaj¹ca monta¿ oraz serwis
?
wysokie opory przep³ywu
Sugerowane przeznaczanie:
?
podgrzewanie basenu
?
wszelkiego rodzaju instalacje sezonowe
nastawione na pracê w okresie letnim
?
wspomaganie CWU przy braku wysokiego
pokrycia w pó³roczu zimowym
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kolektor pró¿niowy
k1=1,15 k2=0,008

S³ownik pojêæ
sprawnoœæ optyczna
teoretyczna maksymalna wartoœæ sprawnoœci kolektora bêd¹ca iloczynem absorpcji absorbera (?) oraz
transmisji pokrycia kolektora (?) wzór ?=á?ô osi¹gana jest w przypadku, gdy temperatura absorbera zbli¿a siê do temperatury czynnika odbieraj¹cego ciep³o.
k1
liniowy wskaŸnik przenikania ciep³a - (1st order heat
loss coefficient) wyra¿ony w [W/m2 ? K]
k2
kwadratowy wskaŸnik przenikania ciep³a - (2nd order
heat loss coefficient) wyra¿any [W/m2 ? K2]
absorber selektywny
absorber o wysokim wspó³czynniku absorpcji á (zazwyczaj ok 95% ) i niskim wspó³czynniku emisji ?
(zazwyczaj ok 5%). Nowoczesne absorbery, jak
Tinox, Blutec, Sunselect maj¹ selektywnoœæ á/å na
poziomie 19
powierzchnia apertury
to powierzchnia, z której promieniowanie pada na
absorber kolektora
SHCMV
Super Heat Conduction Metal Vacuum Tube
(SHCMV) - typ kolektora pró¿niowego rurowego,
w którym ciep³owód razem z absorberem umieszczony jest w pró¿ni
nas³onecznienie
iloœæ energii s³onecznej padaj¹cej na okreœlon¹
powierzchniê w jednostce czasu, najczêœciej
wyra¿ana w kWh/m2 ? rok-1 lub MJ/m2 ? rok-1
pokrycie solarne (s³oneczne)
procentowa iloœæ energii, jak¹ dostarcza instalacja
s³oneczna

Bogdan Szymañski
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ENERGETYKA SŁONECZNA

Energetyka słoneczna fototermiczna
– raport i perspektywy rozwoju
Ostatnie lata to dynamiczny rozwój sektora energetyki słonecznej. Wzrasta sprzedaż kolektorów słonecznych i intensywnie rozwija się krajowa produkcja urządzeń, a większość sprzedawanych w Polsce wysokiej jakości kolektorów słonecznych oraz podzespołów instalacji słonecznych jest produkowanych w kraju. Energetyka słoneczna cieplna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej w Polsce i w Unii Europejskiej. Średnie roczne tempo wzrostu w latach 2001–2008
wyniosło ponad 43%.
Rok 2008 był rekordowy pod względem sprzedaży instalacji słonecznych – 130 tys. m2, co daje wartość skumulowaną powierzchni
zainstalowanej w wysokości 365 tys. m2 i odpowiada 526 TJ „zielonego” ciepła zużytego na podgrzewanie wody użytkowej na cele
grzewcze.
Liderami w sprzedaży systemów słonecznych są Niemcy, Włochy,
Hiszpania, Francja, Austria i Grecja. Łączny udział wynosi ok. 84%
całego rynku w EU. Polski rynek, z udziałem wynoszącym 2%,
znajduje się na siódmej pozycji – bezpośrednio za krajami przodującymi w Unii w sprzedaży kolektorów słonecznych.
Niezwykle silny wpływ na wielkość i rozwój rynku ma krajowa polityka w zakresie energetyki odnawialnej oraz, co jest z tym związane, systemy wsparcia. Austria pod tym względem jest najbardziej
uprzywilejowanym krajem (jeden z największych udziałów OZE
w bilansie energii – 24%, plan osiągnięcia – 34% do 2020 r.; najwyższy w UE udział kolektorów słonecznych na mieszkańca, przekraczający już obecnie 0,6 m2). W Austrii, oprócz dopłat do zakupu
instalacji słonecznych (od 600 do 1700 euro w przypadku instalacji przygotowania c.w.u., 1250–3325 euro w przypadku systemów c.w.u. wraz ze wspomaganiem centralnego ogrzewania –
c.o., w zależności od regionu), stosowane są odliczenia od podatku
dochodowego w wysokości ok. 3 tys. euro na budynek.
Badania przeprowadzone m.in. przez Komisję Europejską
potwierdzają, że z punktu widzenia ograniczenia emisji gazów
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cieplarnianych energetyka słoneczna termiczna należy do najbardziej efektywnych technologii produkcji ciepła. Krajowe fundusze
wspierające rozwój sektora energetyki odnawialnej nie dostrzegają
w pełni istotnej roli energii promieniowania słonecznego. W latach
2005–2008 ogólna kwota dofinansowania projektów energetyki
słonecznej cieplnej ze środków publicznych wynosiła zaledwie 24
mln zł/rok.
Obecnie energetyka słoneczna termiczna należy do jednych z najtańszych „zielonych” technologii, biorąc pod uwagę cały cykl życia
instalacji, zwłaszcza na tle kilkakrotnie droższych, w przeliczeniu na GJ, technologii tzw. zielonej energii elektrycznej i biopaliw. Charakterystyczny jest jednak wysoki koszt początkowy i jest
to główna bariera w rozwoju stosowania tej technologii. Dlatego
niezwykle istotne jest zapewnienie w najbliższych latach odpowiednich instrumentów wsparcia, w szczególności na etapie inwestycyjnym, zachęcających inwestorów do zakupu kolektorów
słonecznych.
Wsparcie dla zielonego ciepła w Polsce, w tym dla energetyki słonecznej, może mieć obecnie miejsce tylko dla niektórych przypadków na etapie realizacji inwestycji. Sektory energetyki odnawialnej działające na rynkach „zielonej” energii elektrycznej
i biopaliw, poza dotacjami na etapie inwestycji, mogą liczyć na
wsparcie na etapie eksploatacji w postaci ulg w podatku akcyzowym i sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów. Bardziej sprawiedliwie

ENERGETYKA SŁONECZNA
i poważniej niż dotychczas energetykę słoneczną należy uwzględnić jako beneficjanta w kolejnym okresie programowania funduszy UE (2014–2020).
Obecnie potencjał energetyki słonecznej termicznej do praktycznego wykorzystania wynosi ponad 32 tys. TJ i umożliwiłby zainstalowanie do 2020 r. ponad
22 mln m2 kolektorów słonecznych, w szczególności w systemach do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz w systemach dwufunkcyjnych oraz w przemyśle.
Nadchodząca „zielona rewolucja” wymaga zmian paradygmatów myślenia
o energetyce i większego niż dotychczas otwarcia na systemy zdecentralizowane. Realny wkład energetyki słonecznej cieplnej na pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w ciepło i chłód wynosi prawie 28 tys. TJ na 2020 r., co odpowiada blisko 20 mln m2 powierzchni kolektorów słonecznych zainstalowanych
w poniższej wskazanych sektorach według następujących udziałów:
•
•
•
•
•
•
•

c.w.u. w mieszkalnictwie – 53%
c.o. w mieszkalnictwie – 17%
c.w.u. w usługach i sektorze publicznym – 9%
c.o. w usługach i sektorze publicznym – 5%
ciepło technologiczne w przemyśle i rolnictwie – 5%
słoneczne chłodzenie w sektorze usług – 2%
słoneczne chłodzenie w mieszkalnictwie – 1%

Pozostałe 8% energii promieniowania słonecznego to ciepło uzyskiwane w systemach ogrzewania sieciowego (na c.o. + c.w.u.).
Średnie tempo wzrostu sektora w latach 2009–2020 kształtować się będzie
na poziomie 40%, natomiast w późniejszych latach, tj. 2020–2040, na poziomie 9%. Szacowany udział energii słonecznej cieplnej w zużyciu energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r. wyniesie ponad 4,4%, a w zużyciu energii finalnej w Polsce ponad 1%. Istnieją realne podstawy i szanse, aby druga dekada
obecnego stulecia w Polsce zapisała się jako dekada przełomowa dla energetyki słonecznej.
Niewątpliwą korzyścią dla społeczeństwa w przypadku dalszego rozwoju energetyki słonecznej cieplnej w Polsce jest zapewnienie miejsc pracy dla ponad
40 tys. osób. Ponad połowa spośród wszystkich zatrudnionych w tym sektorze
to osoby zajmujące się sprzedażą detaliczną, instalacją i serwisem poinstalacyjnym i są to przede wszystkim miejsca pracy o charakterze lokalnym, najczęściej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Według prognozy Europejskiej Rady
Energetyki Odnawialnej zatrudnienie w sektorze energetyki słonecznej termicznej w całej UE w 2020 r. wzrośnie do 660 tys. miejsc pracy i będzie najwyższe
w całym sektorze energetyki odnawialnej.
Technologia wykorzystania energii słonecznej staje się coraz bardziej dostępna
dla potencjalnych zainteresowanych. Nie bez znaczenia dla szybkiego rozwoju
sektora energetyki słonecznej jest również wzrost świadomości ekologicznej
społeczeństwa oraz rozpoznanie zalet systemów słonecznych. Spośród wszystkich technologii produkcji „zielonego ciepła” słoneczne systemy grzewcze są
zdecydowanie najmniej kłopotliwe w eksploatacji (poza okresowym serwisem
praktycznie nie wymagają obsługi), nie podlegają też żadnym ograniczeniom
środowiskowym oraz są dla środowiska najmniej uciążliwe.
Warto również zauważyć, że znaczenie energetyki słonecznej termicznej
w nadchodzącej
dekadzie wzrośnie jeszcze bardziej na tle całego sektora OZE, gdyż Pakiet
3 x 20 i nowa dyrektywa 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii wprowadzają konkurencję pomiędzy nośnikami: biopaliwami transportowymi, zieloną energią elektryczną i ciepłem, a właśnie ciepło, w tym słoneczne, wydaje się być w pakiecie klimatycznym UE jednym z najtańszych
sposobów redukcji emisji CO2.

Kinga Kalandyk
Redakcja GLOBEnergia

Rys. 1. Powierzchnia kolektorów słonecznych instalowana w latach 2000–2008 (źródło: Instytut
Energetyki Odnawialnej we współpracy z Panelem Słonecznym)

Rys. 2. Udział poszczególnych krajów w europejskim rynku kolektorów słonecznych (źródło: Instytut
Energetyki Odnawialnej we współpracy z Panelem Słonecznym)

Rys.3. Wkład energetyki słonecznej termicznej w pokrycie potrzeb w zakresie lokalnego zaopatrzenia w ciepło i chłód w mieszkalnictwie, usługach z uwzględnieniem
usług publicznych, przemyśle i rolnictwie oraz w zbiorowym zaopatrzeni w ciepło
(ciepłownictwo) w Polsce do 2030 r. (źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej we
współpracy z Panelem Słonecznym)
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45-procentowe dopłaty NFOŚiGW
do kolektorów słonecznych
Od sierpnia 2010 roku osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dopłaty na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program dopłat prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z wybranymi bankami.
Kto może ubiegać się o dopłatę?
Program dotacji skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym
budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne, lub wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych). W ramach programu są jednak wyjątki. Z dotacji
wyłączeni są odbiorcy ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. Doprecyzowania wymaga także, co Fundusz rozumie poprzez
dysponowanie budynkiem. W myśl programu jest to prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, najem lub
dzierżawa, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać od okresu kredytowania, co najmniej do końca planowanego okresu trwałości instalacji (w praktyce minimum ok. 20 lat).
Dodatkowe ograniczenia dotyczą budynków mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. W przypadku gdy
obejmuje ona ponad 50% budynku, nie można liczyć na dotację.
Natomiast jeśli część powierzchni budynku (mniejsza niż połowa)
wykorzystywana jest pod działalność gospodarczą, to koszty kwalifikujące się do dofinansowania są proporcjonalnie pomniejszane.
Jaka jest wysokość dotacji?
Limit dotacji ustalono na 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej
jednak niż 2500 zł/m2 całkowitej powierzchni zainstalowanych ko-

lektorów. Należy zaznaczyć, że z dotacją związane są pewne koszty,
które znacznie obniżają rzeczywisty poziom dotacji. Otrzymanie
dotacji wymaga zapłacenia podatku dochodowego od otrzymanej
kwoty dofinansowania. W zależności od dochodów beneficjenta
podatek obniża dotację o 18% lub 32%. Kolejnym kosztem jest
kredyt na zakup i montaż kolektorów. Niestety uzyskanie dotacji
nieodzownie wiąże się z koniecznością finansowania inwestycji kredytem uzyskanym w jednym z uczestniczących w programie banków. Ten koszt zależy od wybranej oferty oraz okresu kredytowania
i zazwyczaj mieści się w granicach od kilku do kilkunastu procent
wartości instalacji. W najbardziej optymistycznym wariancie, przy
możliwie najszybszej spłacie kredytu, koszty kredytu można ograniczyć do 5–6% wartości inwestycji. Standardowa oferta banków
zakłada oprocentowanie na poziomie 10% i prowizję za udzielenie
kredytu na poziomie 3–4%. Po uzyskaniu dotacji z NFOŚiGW całość kredytu można spłacić ograniczając wysokość odsetek. Należy
pamiętać, że banki współpracujące z NFOŚiGW nie mogą pobierać
dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę. Chęć uzyskania dotacji
wiąże się także z dodatkowymi kosztami na etapie realizacji inwestycji. Zgodnie z programem dopłat przed realizacją instalacji należy
sporządzić projekt budowlano-wykonawczy instalacji kolektorów
zatwierdzony przez osobę mającą uprawnienia do projektowania.
Po zainstalowaniu urządzeń należy przeprowadzić odbiór techniczny przez uprawnionego do tego wykonawcę lub inspektora nadzoru budowlanego. Sporządzenie projektu oraz odbiór techniczny
są dodatkowymi czynnościami wykonywanymi jedynie z uwagi
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na wymagania programu dopłat i dodatkowo obniżają rzeczywistą wysokość
dotacji. Choć na rynku można znaleźć firmy, które oficjalnie nie pobierają opłat
za dodatkowe czynności związanie z programem dopłat, tajemnicą poliszynela
jest, że koszty te przenoszone są do marż na produkty i usługi. Można założyć, że
dodatkowe czynności wymagane podczas instalacji kolektorów z dopłatą podnoszą koszty instalacji minimum o 5% i realnie obniżają dotację o kolejne 11%.
Sumując poszczególne koszty uzyskania dotacji, z początkowych 45% kosztów
instalacji pomoc finansowa kurczy się do ok. 25–30%.
Co to są koszty kwalifikowane?
W programie dopłat często pojawia się określenie koszty kwalifikowane.
Najprościej rzecz tłumacząc, są to wydatki, które podlegają refundacji. Od
wysokości tych wydatków jest naliczana wysokość dotacji. W programie
dopłat do kolektorów należy zwrócić szczególną uwagę na wybór samego
kolektora. Zgodnie z założeniami programu, jeżeli kolektor nie spełnia odpowiednich wymogów i nie może zostać uznany za koszt kwalifikowany, dotacja nie zostanie wypłacona. Oznacza to, że nie na każdy kolektor można uzyskać dotację! Fundusz w wytycznych wyraźnie określił, jakie warunki musi
spełniać kolektor, aby mógł uczestniczyć w programie dopłat. Możliwe są dwa
warianty:
Pierwszy:
• Kolektor posiada sprawozdanie z badań na zgodność z normą PN EN-12975-2,
wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze.
• Kolektor posiada certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą.
Drugi:
• Kolektor posiada europejski znak SOLAR KEYMARK nadany przez jednostkę
certyfikującą.

Jak obliczyć rzeczywistą wysokość dotacji?
Dotacja brutto = 45% x koszty kwalifikowane
Dotacja netto = dotacja brutto – koszty kredytu – podatek dochodowy od dotacji
Koszty kredytu
Prowizja za udzielenie kredytu = koszty kwalifikowane x prowizja w %
Odsetki od kredytu
Przed otrzymaniem dotacji, na którą zazwyczaj czeka się 2–4 miesiące odsetki
są płacone od całej wysokości kredytu. Po otrzymaniu dotacji wysokość kapitału
ulega zmniejszeniu, a odsetki naliczane są od pozostałej kwoty. Z tego względu
wartość odsetek należy obliczyć dwuetapowo.
Odsetki przed otrzymaniem dotacji

odsetki przed dotacją =

kredyt % (n + 1)
2400

gdzie:
kredyt – całkowita wartość udzielonego kredytu przez bank
% – oprocentowanie kredytu (podstawić w %)
n – liczba miesięcy do otrzymania dotacji
Odsetki po otrzymaniu dotacji

odsetki po dotacji =

(kredyt - dotacja) % (m - n + 1)
2400

gdzie:
(kredyt – dotacja) – całkowita wartość udzielonego kredytu przez bank
pomniejszona o wysokość dotacji brutto
% – oprocentowanie kredytu (podstawić w %)
m – okres kredytowania w miesiącach
n – liczba miesięcy do otrzymania dotacji
Wzory są poprawne przy wyborze rat malejących i kapitalizacji miesięcznej.

Obydwa warianty są równoważne, z zastrzeżeniem, że data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż pięć lat, licząc od daty
złożenia wniosku o kredyt. Jeżeli kolektory zostaną uznane za koszt kwalifikujący
się do dofinansowania, jako koszt kwalifikowany mogą zostać uznane:
• koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego
• koszty nabycia pozostałych elementów instalacji, takich jak: zasobnik, przewody instalacyjne, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434
• koszt montażu kolektora słonecznego
• podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.
Bardzo ważna jest także kolejność ponoszonych wydatków. Jedynie projekt instalacji może być wykonany przed złożeniem wniosku o kredyt. Pozostałe koszty
muszą być ponoszone po złożeniu wniosku, a instalacja nie może być ukończona
przed otrzymaniem dotacji.
Dotacja niestety nie dla każdego chętnego
Mimo swoich wad dotacja NFOŚiGW do zakupu kolektorów słonecznych w zależności od indywidualnej sytuacji może obniżyć koszty instalacji od 20 do 30%.
Znacznie poprawia to ekonomikę tego typu inwestycji. Niestety pieniędzy z pewnością nie wystarczy dla każdego zainteresowanego posiadaniem kolektorów na
własnym dachu. Według programu dopłat do roku 2014 dzięki dotacjom w łącznej kwocie 300 mln zł ma zostać zainstalowanych z dopłatą 200 000 m2 kolektorów. Zgodnie z danymi Instytutu Energetyki Odnawialnej tylko w 2009 roku
zostało zainstalowanych nieco ponad 140 000 m2 kolektorów przy ciągłym trendzie wzrostowym, co może sugerować, że zakładane kwoty dopłat szybko się
wyczerpią i nie będzie to tak powszechny program dopłat jak się sugeruje.
Przyjmując bardzo konserwatywnie, że obecne trendy na rynku kolektorów słonecznych zostaną zachowane, zaledwie nieco ponad 20% instalacji będzie mgło
liczyć na dofinansowanie.

Podatek dochodowy
W przypadku gdy beneficjent w danym roku podatkowym uzyskał dochód do
85 528, od dotacji zapłaci 18% podatku.
Podatek = dotacja brutto x 18%
W przypadku gdy beneficjent w danym roku podatkowym uzyskał dochód
ponad 85 528, od dotacji zapłaci 32% podatku.
Podatek = dotacja brutto x 32%
W najlepszej sytuacji są osoby, które w danym roku nie uzyskały dochodu w myśl
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli np. rolnicy. W takim
przypadku zapłacą oni 18% podatku po uprzednim odjęciu kwoty wolnej od
podatku, to jest 3091 zł.
Podatek = (dotacja brutto – 3091 zł) x 18%
Przykład
Koszty kwalifikowane – 10 000 zł
Kredyt na 100% kosztów kwalifikowanych – 10 000 zł
Oprocentowanie kredytu – 10%
Prowizja za udzielenie kredytu – 4%
Pozostałe koszty kredytu – brak
Podatek rozliczany według stawki – 18%
Okres kredytowania – 12 miesięcy
Czas oczekiwania na dotację – 3 miesiące

Dotacja brutto = 45% x 10 000 = 4 500 zł
Odsetki od kredytu
odsetki przed dotacją =

odsetki po dotacji =

10000 10 (3 + 1)
2400

(10000 - 4500) 10 (12 - 3 + 1)
2400

= 166.66 zł

= 229.16 zł

Odsetki od kredytu = 166.66 + 229.16 = 395.82
Prowizja za udzielenie kredytu = 10 000 x 4% = 400 zł
Podatek = 4500 x 18% = 810 zł
Dotacja netto = 4500 – 810 – 395.82 – 400 = 2894.18 zł
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ENERGETYKA SŁONECZNA
Droga od pomysłu do dotacji

Wybrać kolektory zgodne z wymaganiami NFOŚiGW posiadające badania zgodne normą PN EN-12975-2 oraz certyfikat zgodności lub znak SOLAR
KEYMARK.

Przygotować projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę mającą uprawnienia do
projektowania.

Złożyć kompletny wniosek kredytowy wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu na obowiązującym formularzu
NFOŚiGW.
O kredyt można się starać w jednym z sześciu banków współpracujących
w ramach programu z NFOŚiGW.
Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A.
Krakowskim Bankiem Spółdzielczym
Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.
Warszawskim Bankiem Spółdzielczym

Podpisać umowę o kredyt z dotacją.

Zainstalować kolektory zgodnie z warunkami określonymi w projekcie i umowie
z bankiem. Rozliczania z wykonawcami lub dostawcami usług należy dokonywać bezgotówkowo, bezpośrednio na konto, na podstawie wystawionych faktur.

Dotacja przekazywana jest z NFOŚiGW w formie spłaty części kredytu na
wniosku banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.

Przeprowadzić odbiór i przekazać do Banku Protokół końcowego odbioru wraz
z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją (np. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą).

Rok
Kwota alokacji na dopłaty w mln zł
(dane wg NFOŚiGW)
Szacowana powierzchnia kolektorów
w m2, która w danym okresie będzie
mogła zostać zainstalowana z dotacją
Szacowana powierzchnia kolektorów
m2 instalowana rocznie przy założeniu 20% wzrostu sprzedaży instalacji
słonecznych
Procent instalacji z dotacją

2012

2013
–2014

2010

2011

20 950

69 150

109 900 100 000 300 000

14 000

46 000

73 000

67 000

Suma

200 000

168 000 201 000 240 000 290 000 899 000

8.3%

22.9%

30.4%

23%

Średnio
21%

Czy można uzyskać dopłatę z NFOŚiGW w przypadku własnoręcznej
instalacji kolektorów?
Samodzielny montaż instalacji nie jest zalecany chociażby z uwagi na możliwość
utraty gwarancji. Jednakże w związku z tym, że w budownictwie jednorodzinnym dopuszczalne jest wykonawstwo systemem gospodarczym, także NFOŚiGW
dopuszcza instalację kolektorów we własnym zakresie, jednak pod protokołem
odbioru podpis musi złożyć inspektor nadzoru budowlanego.
Sprzedawca przedstawił mi certyfikat potwierdzający znak SOLAR
KEYMARK dla kolektora, ale czy będzie on zaakceptowany przez
NFOŚiGW, jeśli jest po niemiecku?
Podczas składania wniosku Bank wymaga przetłumaczenia wszelkich dokumentów z języka obcego na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Jaką powierzchnię kolektorów należy wpisać we wniosku o dotację?
Producent podaje ich kilka i wszystkie różnią się od siebie.
We wniosku należy podać powierzchnię całkowitą kolektora, czasami określaną
jako powierzchnia brutto. Jest to największa powierzchnia, jaką podaje producent dla danego kolektora.
Czy można ubiegać się o dofinansowanie na same kolektory bez
instalacji i montażu?
Posiadam instalację i chciałem uzyskać dotację na dodatkowe kolektory.
Wyklucza się możliwość uzyskania dotacji NFOŚiGW na sfinansowanie wyłącznie
zakupu kolektora (kolektorów) i wykorzystanie istniejących, pozostałych urządzeń instalacji.
Czy można spłacić kredyt zaraz po zainstalowaniu kolektorów, aby
nie płacić odsetek?
Co prawda banki współpracujące z NFOŚiGW nie mogą pobierać opłat za wcześniejszą spłatę, jednak nie można dokonać spłaty przed otrzymaniem dotacji,
która zazwyczaj wpływa na konto w ciągu 2–4 miesięcy od dokonania instalacji
i przekazania do banku protokołu odbioru.

Bogdan Szymański
Redakcja GLOBEnergia

Rozliczyć podatek dochodowy od uzyskanej dotacji.
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Podstawowe zasady doboru
małych instalacji słonecznych
wybór kolektora słonecznego
Kolektory słonecznie umożliwiają produkcję darmowej i czystej energii cieplnej, a spadające ceny instalacji sprawiają, że solary
coraz częściej pojawiają się na dachach polskich domów. Aby instalacja słoneczna była przyczyną zadowolenia użytkownika, musi
być poprawnie zaprojektowana i zainstalowana. Instalację kolektorów zawsze należy zlecić fachowcowi, jednak w samym procesie
doboru elementów instalacji warto uczestniczyć, by móc przedstawić swoje indywidualne potrzeby.
Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze kolektora?
tywnych do umiarkowanych i pozytywnych, w których podkreślany
To pytanie zadaje sobie każdy, kto planuje zainwestować w insta- jest dobry stosunek ceny do jakości. Wielu producentów z europejlację słoneczną. Na polskim rynku z roku na rok rozszerza się oferta skiej branży słonecznej ma swoje fabryki w państwie środka, a prokolektorów słonecznych. Najpopularniejsze są kolektory cieczowe dukowane tam kolektory spełniają wszystkie europejskie normy
z płaskim absorberem, których wybór jest bardzo duży, a ceny bezpieczeństwa i jakości. W opinii ekspertów polski rynek kolekatrakcyjne zwłaszcza u krajowych producentów. Kolektory próż- torów nie wykształcił wystarczająco silnych i sprawnych mechaniniowe rurowe głównie z uwagi na wyższą cenę są znacznie mniej zmów, które pozwoliłyby skutecznie eliminować produkty słabej
jakości niezależnie od kraju ich pochodzenia. Kupującemu pozopopularne.
staje wybór na własną rękę, a najbardziej sensownymi radami przy
Różnice między kolektorami płaskimi a próżniowymi oraz wybór
wyborze są:
typu kolektora były omawiane w numerze 01/2010. Po wyborze
typu kolektora w dalszym ciągu pozostaje trudna decyzja wyboru • zasięgniecie możliwie największej liczby opinii o wybranym produkcie wśród osób mających podobne i już działające instalacje;
marki i modelu, który połączy jakość z niewygórowaną ceną. Jeszcze
kilka lat temu dla większości użytkowników kolektorów słonecz- • szczegółowe zapoznanie się z warunkami gwarancji;
nych synonimem jakości był produkt sygnowany logo zachodnio- Zdarzają się przypadki, że producenci udzielają różnych okresów
europejskiego koncernu. Dziś z całą
gwarancji na absorber kolekstanowczością można powiedzieć,
tora i na cały kolektor. Zupełnie
że wiele polskich konstrukcji kolek- Najpopularniejsze są kolektory cieczowe z płaskim odmienną gwarancją może być
torów reprezentuje najwyższe świaobjęta cała instalacja. Analiza
absorberem, których wybór jest bardzo duży.
towe standardy, które potwierdzają
polskiego rynku pokazuje, że
certyfikaty (np. Solar Keymark)
zazwyczaj na kolektory próżi liczne nagrody. Poprawa jakości skutkowała w wielu przypadkach
niowe gwarancja jest krótsza, 2–10 lat (przeważa 2 lata), niż
wzrostem cen, gdyż zwiększone nakłady na badania i certyfikację
na kolektory płaskie, w których przypadku wynosi ona 2–12
urządzeń musiały przełożyć się na wyższą cenę detaliczną. Sytuacja
lat (przeważa 5–10 lat). Różnice te wynikają ze specyfiki polta stworzyła niszę rynkową dla tańszych kolektorów importowaskiego rynku. Większość kolektorów płaskich pochodzi od rodzinych głównie z Chin. Silnym atutem chińskich fabryk jest produkmych producentów, którzy długością gwarancji chcą podkrecja tanich kolektorów próżniowych, których europejskie odpowiedślić wysoką jakość swoich produktów. W przypadku kolektorów
niki są znacznie droższe. Wokół jakości chińskich kolektorów narosło
próżniowych głównie mamy do czynienia z importem. W tym
wiele mitów, a opinie użytkowników są różne – od skrajnie negaprzypadku importer obawia się udzielać gwarancji dłuższej niż
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ENERGETYKA SŁONECZNA
ta, którą daje zagraniczny producent, a unijne
prawo przewiduje minimalną gwarancję na okres
2 lat.
• dokładne sprawdzenie certyfikatów kolektora
oraz zgodności jego wykonania z obowiązującymi normami;
• przed zakupem kolektora można domagać się
certyfikatu zgodności wykonania z normą PN-EN
12975 wydawanego przez uprawnioną Jednostkę
Certyfikującą Wyroby wraz z wynikami badań
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium badawcze. Powszechną praktyką przez
uznanych producentów jest poddanie urządzeń
dodatkowej certyfikacji, jak np. „Solar Keymark”,
eko-znak zwany potocznie „błękitnym aniołem”,
czy dodatkowym testom prowadzonym przez niezależne i renomowane instytuty badawcze, takie
jak niemiecki ISFH czy szwajcarski SPF. Posiadanie
przez kolektor uznanego europejskiego certyfikatu, znaku jakości, wystawionego przez uznany
instytut badawczy, potwierdza zazwyczaj wysoką
jakość produktu zgodną z najwyższymi europejskimi standardami. Daje także gwarancję, że prezentowane przez producenta parametry pracy
kolektora będą zgodne z rzeczywistością.

minimum 950 W/m2 przy temperaturze otoczenia minimum 20°C i braku odbioru ciepła.
• badanie odporności absorbera na wysokie ciśnienie, w którym kolektor poddawany jest przez
10 minut działaniu ciśnienia 1,5 raza wyższego
od dopuszczalnego przez producenta. Badanie
to wykonywane jest dwa razy: na początku i na
końcu testu.
Możliwość porównywania parametrów
cieplnych
Podczas badań kolektorów wyznaczane są także
parametry cieplne według zunifikowanych w normie zasad, co umożliwia porównywanie poszczególnych modeli. Wydajność cieplna kolektora to
jedno z podstawowych kryteriów wyboru, jednak
porównywanie poszczególnych modeli między sobą
nie jest takie proste. Moc kolektora ulega zmianie
w zależności od czynników zewnętrznych, takich jak
natężenie promieniowania słonecznego oraz temperatury (zewnętrznej otoczenia i cieczy w kolektorze). Zmieniającą się sprawność, a co za tym idzie
moc cieplną kolektora można wyznaczyć za pomocą
poniższego równania.

Co daje certyfikat kolektora?
Gwarancja trwałości i bezpieczeństwa
gdzie:
Kolektory przebadane przez akredytowane laboratoria posiadające certyfikat zgodności wykonania dają η – chwilowa sprawność kolektora
użytkownikowi gwarancję bezpieczeństwa działa- ηo – sprawność optyczna kolektora
nia oraz trwałości. Badanie właściwości fizycznych a1 – liniowy współczynnik strat ciepła
i odporności samego kolektora zgodnie z normą
a2 – nieliniowy współczynnik zależności strat ciepła
PN-EN 12975-2 obejmuje między innymi:
od temperatury W/(m2 *K2)
• badanie mechanicznej wytrzymałości oraz
G – natężenie promieniowania słonecznego W/m2
szczelności;
ΔT – różnica temperatur – absorber/otoczenie
Podczas badania w laboratorium odtwarzane
są warunki symulujące działanie silnego wiatru,
zaleganie śniegu, opad gradu, intensywny długo- Zaznaczone na czerwono stałe równania to paratrwały opad deszczu. Kolektor po badaniach nie metry kolektora wyznaczone podczas jego badań.
może wykazywać żadnych uszkodzeń, odkształ- Dzięki tym parametrom możliwe jest wyznaczenie
ceń czy nieszczelności skutkującej wniknięciem charakterystyki cieplnej kolektora, a co za tym idzie
wody do wnętrza kolektora.
obiektywne porównanie mocy cieplnej różnych
• badanie odporności na niskie temperatury i szok modeli kolektorów w zmieniających się warunkach
atmosferycznych.
termiczny;
Podczas badania kolektor poddawany jest kilku- Równanie składa się z 3 elementów. Pierwszy to
krotnemu cyklowi zamrażania do -19°C i rozmra- sprawność optyczna, tj. sprawność przetwarzania
żania. W celu sprawdzenia odporności na szok ter- promieniowania słonecznego w ciepło, gdy temperatura otoczenia
miczny kolektor
jest nagrzewany Sprzedawcy kolektorów płaskich lubią podkreślać równa jest temdo temperatury wysoką sprawność optyczną ich produktów, nato- peraturze cieczy
bliskiej stagna- miast przy promocji kolektorów próżniowych eks- w kolektorze. Od
sprawności optyczcji, a następ- ponuje się ich dobrą izolację cieplną.
nej 1 odejmowane
nie przepuszsą człony 2 oraz 3,
czana jest przez niego zimna woda. W kolektorze
w wyniku testu nie mogą wystąpić żadne pęknię- które można określić jako straty cieplne liniowe (2)
oraz nieliniowe (3). Po tej krótkiej analizie łatwo
cia lub odkształcenia.
zauważyć, że najbardziej wydajny będzie kolektor,
• badanie odporności na stagnację;
który ma możliwie największą sprawność optyczną
W cyklu badań sprawdzana jest odporność kolek- oraz możliwie najniższe współczynniki a1 oraz a2.
tora na wysokie natężenie promieniowania sło- Należy także zauważyć, że wybiórcze porównywanie
necznego przy braku odbioru ciepła. Kolektor nie pojedynczych parametrów kolektora prowadzi jedymoże wykazywać żadnych uszkodzeń przy mini- nie do manipulacji, z którą często można spotkać się
mum godzinnej ekspozycji na promieniowanie na polskim rynku detalicznym. Sprzedawcy kolek-

torów płaskich lubią podkreślać wysoką sprawność
optyczną ich produktów, natomiast przy promocji kolektorów próżniowych eksponuje się ich dobrą
izolację cieplną zawartą w niskich współczynnikach
a1 i a2. Obiektywne porównanie wydajności cieplnej kolektorów można przeprowadzić wyznaczając
i porównując ich charakterystyki.
Jak poprawnie zinterpretować charakterystykę kolektora?
Charakterystykę kolektora można narysować samodzielnie, wykorzystując równanie (chwilowa sprawność kolektora) i arkusz kalkulacyjny w celu ułatwienia
obliczeń. Taka charakterystyka jest także wyznaczana
przy badaniu kolektora i wielu producentów ją udostępnia w materiałach promocyjnych kolektorów. Na
rysunkach 1 i 2 porównano charakterystyki dwóch
kolektorów, z których kolektor 1 charakteryzuje się
wysoką sprawnością optyczną, znacznie wyższą od
kolektora 2. Natomiast kolektor 2 ma znacznie lepszą izolację cieplną, czyli niższe współczynniki strat
ciepła. Przy wysokim natężeniu promieniowania słonecznego G = 800 W/m2 (rys. 1) przewaga kolektora
1 z uwagi na wyższą sprawność optyczną jest duża
i pracuje on efektywniej od kolektora 2 aż do różnicy
temperatur ok. 40oC. Przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego G=300 W/m2 (rys. 2) przewaga kolektora 1 wynikająca z wyższej sprawności
optycznej jest znacznie mniejsza, zaledwie w przedziale różnic temperatur 0–18oC. Powyżej tej temperatury bardziej efektywnie pracuje kolektor 2 mimo
niższej sprawności optycznej.

ΔT – różnica temperatur – absorber/otoczenie
Rys. 1. Charakterystyka kolektorów przy natężeniu promieniowania G = 800 W/m2

Rys. 2. Charakterystyka kolektorów przy natężeniu promieniowania G = 300 W/m2
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Przed porównaniem charakterystyk kolektorów
należy zwrócić uwagę, dla jakich wartości natężenia
promieniowania słonecznego zostały one wyznaczone. Sprawność kolektora spada wraz ze spadkiem natężenia promieniowania G, dlatego ważne
jest, aby charakterystyki wyznaczane były dla tej
samej wartości G. Kolejną kwestią jest wartość natężenia promieniowania, przy której dokonywane
będzie porównanie. Kolektory o gorszej izolacji cieplnej, a co za tym idzie wysokich współczynnikach
strat ciepła, są bardziej wrażliwe na zmiany wartości natężenia promieniowania słonecznego. Oznacza
to, że w przypadku tych kolektorów niższe natężenie promieniowania słonecznego będzie skutkowało szybkim spadkiem sprawności (kolektor 1
– rys. 1 i 2). Analogicznie kolektor o bardzo dobrej
izolacji cieplnej jest mało wrażliwy na spadek natężenia promieniowania (kolektor 2 – rys. 1 i 2). Rys. 3. Przekrój przez kolektor rurowy
Zazwyczaj kolektory o bardzo dobrej izolacji cieplnej, np. próżniowe rurowe, charakteryzują się niż- Jak porównywać powierzchnie kolektorów?
szymi sprawnościami optycznymi. Dlatego przed Zazwyczaj, kupujący może spotkać się z powierzchprzystąpieniem do porównania kluczowa jest odpo- nią netto definiowaną jako powierzchnia absorbera
oraz powierzchnią brutto definiowaną jako maksywiedź na dwa pytania: do
jakiej temperatury kolek- Kolektory o gorszej izolacji cieplnej, malne pole powierzchni protor będzie średnio pod- a co za tym idzie wysokich współ- jekcyjnej kolektora. Podział
ten był wystarczający przy
grzewał wodę oraz w jakim
czynnikach strat ciepła, są bardziej porównywaniu kolektookresie (porze roku) będzie
pracował. Jeżeli celem wrażliwe na zmiany wartości natę- rów płaskich, w których
jest zakup kolektora żenia promieniowania słonecznego. przypadku za powierzchnię efektywną brana była
do ogrzewania c.w.u.
w półroczu letnim, wybór powinien się dokonać powierzchnia netto, czyli powierzchnia absorbera.
na podstawie porównania charakterystyk kolek- W przypadku kolektorów rurowych poprawne zdetorów przy wysokim natężeniu promieniowania G finiowanie powierzchni efektywnej nie jest już takie
(np. 600–800 W/m2) i niskim zakresie różnic tem- proste, gdyż w wielu przypadkach jest ona różna od
peratur absorber – otoczenie (ΔT = 15–350C), powierzchni absorbera!
gdyż w takich warunkach kolektor będzie pozy- Na rysunkach 3 oraz 4 przedstawiono kolektory
skiwał zdecydowaną większość energii. Z drugiej rurowe, które posiadają podobną powierzchnię
strony, w przypadku gdy przeznaczeniem kolek- efektywną przy zupełnie różnych powierzchniach
torów jest całoroczna instalacja do podgrze- absorbera. W przypadku kolektora przedstawionego
wania c.w.u. o wysokim współczynniku pokry- na rysunku 3 powierzchnia absorbera jest mniejsza
cia słonecznego lub do wspomagania c.o., od powierzchni efektywnej, a promienie słoneczne
porównanie wydajności cieplnej kolektorów w opar- częściowo oświetlają absorber bezpośrednio, a częściu o ich charakterystyki powinno być dokonane ciowo po odbiciu od lustra umieszczonego na dole
przy umiarkowanym natężeniu promieniowania G rury kolektora. W przypadku kolektora przedsta(np. 300–400 W/m2) i wyższym zakresie różnic wionego na rysunku 4 powierzchnia absorbera
temperatur absorber – otoczenie (ΔT=30–600C).
jest znacznie większa od powierzchni efektywnej.

Rys. 4. Przekrój przez kolektor rurowy

Mimo iż absorber napylony jest dookoła rury, promieniowanie słoneczne nie ma możliwości oświetlenia całego absorbera. W przypadku kolektorów
rurowych posługiwanie się powierzchnią absorbera
może być bardzo mylące. Podczas badań kolektorów
wyznaczana jest powierzchnia zwana powierzchnią apertury, która jest maksymalnym polem
powierzchni projekcyjnej, przez które nieskupione
promieniowanie słoneczne dociera do absorbera.
Powierzchnia apertury jest dla każdego kolektora
powierzchnią czynną, efektywną, która powinna
być uwzględniana przy obliczeniach cieplnych.
W kolejnych numerach ciąg dalszy podstawowych
zasad doboru małych instalacji słonecznych.
Ciekawostka
Chiny nie tylko są największym producentem tego
typu urządzeń na świecie, lecz także największym
ich odbiorcą. Według danych REN21 w 2008 roku
3/4 światowej produkcji kolektorów zostało zainstalowanych w Chinach i są to głównie kolektory próżniowe rurowe.

Bogdan Szymański
Redakcja GLOBEnergia
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ENERGETYKA SŁONECZNA

Inwestycja w kolektory słoneczne z punktu
widzenia inwestora domowego
Zakup i montaż instalacji słonecznej z punktu widzenia inwestora powinien zostać poprzedzony analizą następujących aspektów.
Gdzie zamierzamy zlokalizować kolektory słoneczne: na dachu, na ścianie budynku, na gruncie. Czy wybrane miejsce nie jest zacienione przez drzewa bądź inne budynki. Gdzie zamierzamy zlokalizować pozostałe elementy instalacji słonecznej. Jakie będzie przeznaczenie kolektora słonecznego: ogrzewanie budynku, ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Jaki typ kolektora zamierzamy kupić:
płaski czy próżniowy.

Fot. 1. Instalacja z kolektorami
słonecznymi próżniowymi

W najbardziej popularnym wariancie obejmującym montaż kolektora na dachu należy upewnić się, że przynajmniej jedna z jego połaci skierowana jest na południe. Jest
to bardzo istotne, gdyż ekspozycja kolektora inna niż południowa wiąże się ze znacznym spadkiem jego efektywności.
Jeżeli usytuowanie dachu nie pozwala na prawidłowy montaż solarów, możemy rozważyć południową fasadę budynku
jako alternatywną lokalizację. Ważne jest, aby kolektor nie
był zacieniony drzewami ani budynkami znajdującymi się
w pobliżu. Istnieje również możliwość usytuowania kolektorów na gruncie w pobliżu budynku. Położenie to ma zarówno
wady, jak i zalety. Niewątpliwą zaletą jest łatwość dostępu
do tak zainstalowanego kolektora w trakcie montażu czy
w przypadku jakiejkolwiek awarii, zaśnieżenia, zabrudzenia.
Jednak tak zamontowane kolektory są bardziej narażone na
uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez człowieka
bądź zwierzęta. Muszą więc one zostać dodatkowo zabezpieczone. Każda decyzja powinna zostać dokładnie przemyślana, gdyż po zamontowaniu paneli ich przeniesienie w inne miejsce nie będzie łatwe. Wybierając lokalizację
montażu kolektorów, należy także uwzględnić miejsce, gdzie
będzie zamontowany zasobnik na ciepłą wodę. Ważne jest,
aby odległość między kolektorem a zasobnikiem nie była
zbyt duża, z uwagi na straty energii cieplnej oraz ograniczenie kosztów inwestycji (redukcja długości przewodów rurowych). W tym miejscu należy także nadmienić, iż w przypadku montażu kolektorów słonecznych na dachu budynku
oraz przy budynku na konstrukcji niezwiązanej na stałe z podłożem nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie budowlane. Odmienny stan prawny dotyczy instalacji
montowanych na własnym fundamencie. W tym przypadku
bez względu na wielkość instalacji konieczne jest pozwolenie na budowę.
W naszej strefie klimatycznej kolektory słoneczne nie są
w stanie pokryć w 100% zapotrzebowanie na ciepłą wodę
użytkową przy zachowaniu racjonalnych kosztów inwestycyjnych. Z tego względu instalacje słoneczne mogą być rozważane jedynie w tzw. układzie biwalentnym, tzn. w takim,
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w którym kolektory są jedynie uzupełniającym źródłem ciepła do przygotowania c.w.u. Praktyka pokazuje, że najwyższą efektywnością charakteryzują się instalacje słoneczne
zapewniające do 30–40% rocznego zapotrzebowania na
ciepło. Granica ta wynika z charakteru energii słonecznej i dużych dysproporcji w nasłonecznieniu w poszczególnych miesiącach (rys. 1). W okresie letnim dociera w Polsce
7–8 razy więcej energii słonecznej niż w okresie zimowym.
W przypadku przewymiarowania instalacji w lecie energia
produkowana przez kolektory jest marnowana z uwagi na
brak możliwości jej odbioru. Zwiększając pokrycie słoneczne,
czyli udział energii słonecznej w bilansie produkcji ciepła
na potrzeby ciepłej wody ponad 30–40%, należy liczyć ze
znacznym spadkiem efektywności instalacji (rys. 2).
Wielu inwestorów coraz częściej rozważa wykorzystanie kolektorów słonecznych do wspomagania centralnego
ogrzewania. Należy podkreślić, że takie rozwiązanie posiada
sporo ograniczeń, a ekonomika jego stosowania jest znacznie niższa w stosunku do instalacji zaprojektowanej jedynie
do wspomagania c.w.u. W polskich warunkach klimatycznych z okresem grzewczym skorelowane są najniższe wartości nasłonecznienia.
Rysunek 3 wyraźnie pokazuje, że wspomaganie ogrzewania przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych możliwe
jest jedynie na początku oraz na końcu okresu grzewczego.
Czyli w okresie, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest jeszcze względnie niskie, a zasoby energii słonecznej są jeszcze
względnie wysokie. Nawet nieznaczne wspomaganie ogrzewania energią słoneczną wiąże się z koniecznością znacznej
rozbudowy pola kolektorów. Z tego względu należy sprawdzić, czy na dachu lub elewacji budynku jest wystarczająco dużo miejsca na dodatkowe panele. W przypadku lekkich konstrukcji dachowych należy także sprawdzić, czy dach
jest w stanie wytrzymać dodatkowe obciążenie powstałe
w wyniku montażu pola kolektorów.
Kolejnym problemem jest nadmiar energii latem. W tym
przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem jest ogrzewanie
przydomowego basenu, jeżeli inwestor taki posiada. W innym
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Rys. 1. Przykładowe nasłonecznienie w Polsce

Rys. 2. Zależność efektywności instalacji słonecznej od pokrycia słonecznego

wypadku znaczna ilość energii będzie marnowana. Podejmując decyzję o wykorzystaniu
kolektorów słonecznych do wspomagania centralnego ogrzewania należy pamiętać o:
• montażu kolektorów pod dużymi kątami
60–90o – takie ustawienie zwiększa ilość
energii docierającej do kolektorów w półroczu zimowym,
• wyborze kolektorów o bardzo dobrej izolacji cieplnej – tylko kolektory charakteryzujące się niskimi współczynnikami strat ciepła
mogą być źródłem użytecznej energii cieplnej w okresie zimowym,
• niskotemperaturowej instalacji grzewczej
– wspomaganie ogrzewania za pomocą
kolektorów słonecznych jest możliwe jedynie w przypadku niskiej temperatury zasilania instalacji i powrotu. Przy niskich temperaturach otoczenia podgrzewanie wody
przez kolektory do wysokich temperatur jest
w dużym stopniu ograniczone i związane ze
znacznym spadkiem sprawności.
Planując instalację słoneczną każdy inwestor staje zawsze przed wyborem typu kolektora. Na polskim rynku dostępne są kolektory, tzw. płaskie i próżniowe rurowe. Oba typy
mają swoje zalety, ale też wady (patrz ramka
poniżej). Analizując wady oraz zalety wymienionych typów kolektorów można stwierdzić,
że w przypadku instalacji przeznaczonej do
ogrzewania ciepłej wody w półroczu letnim,
lepszym rozwiązaniem są kolektory płaskie
Kolektory płaskie
Zalety:
• niska cena,
• wysoka sprawność optyczna,
• wysoki uzysk energii w półroczu letnim;
Wady:
• słaba izolacja, wysokie współczynniki strat ciepła,
• niski uzysk energii w półroczu
zimowym.

z uwagi na ich niższą cenę oraz wysoką sprawność optyczną. Z kolei w przypadku instalacji
przeznaczonych do wspomagania centralnego
ogrzewania niezastąpione wydają się kolektory
próżniowe. Z uwagi na niskie współczynniki
strat ciepła są one w stanie produkować użyteczną energię cieplną przy niskich temperaturach otoczenia i słabym natężeniu promieniowania słonecznego, które dominuje w półroczu
zimowym. Chcąc skorzystać z obowiązującej dotacji NFOŚiGW do instalacji słonecznych
należy przy wyborze kolektora zwrócić uwagę,
czy ma on certyfikat zgodności z normą
PN – EN 12975-1, którego integralną częścią
powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą
PN – EN 12975-2, lub europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK”, nadany przez
uprawnioną jednostkę certyfikującą (szczegółowa procedura uzyskania dotacji była opisana
w numerze 5/2010).
Po wyborze komponentów i miejsca instalacji pora na wybór kompetentnego instalatora. Wybierając go, należy zwrócić szczególną
uwagę na to, ile inwestycji już zrealizował
i czy były to małe czy duże instalacje. Ważne
jest także, aby instalator posiadał certyfikat
lub świadectwo w zakresie doboru i montażu
instalacji, wydane przez producenta kolektorów słonecznych, na które się zdecydowaliśmy.
Wielu producentów uzależnia udzielenie gwarancji od wykonania instalacji przez akredyto-

wanych i przeszkolonych przez siebie instalatorów. Takie podejście jest bardzo słuszne nie
tylko z uwagi na fakt, że źle zainstalowane
kolektory mogą być przyczyną częstych awarii poszczególnych urządzeń, lecz także z uwagi
na efektywność pracy instalacji. Błędy popełnione na etapie montażu są częstą przyczyną
niezadowolenia użytkowników z pracy instalacji słonecznej, wynikającego np. z niskiego uzysku słonecznego czy z powodu awarii polegającej na utracie cieczy solarnej.
Gwarancja na kolektory jest zazwyczaj
udzielana od momentu uruchomienia instalacji. Długość gwarancji jest bardzo różna i zależy
od producenta. Najczęściej gwarancja na płaskie kolektory wynosi ok. 2–12 lat (w większości jest to 5–10 lat), a dla kolektorów próżniowych – 2–8 lat z przewagą okresu 2 lat.
Często można spotkać się także z różnym okresem gwarancji na kolektory słoneczne i na
instalacje.
Najlepszym czasem do realizowania
inwestycji i montażu kolektorów jest okres
wiosenno-letni, gdyż już latem będziemy mogli
skorzystać z ciepłej wody uzyskanej z instalacji. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym
na korzyść prac wykonywanych w tym okresie
jest temperatura na zewnątrz i brak uciążliwości
w postaci opadów śniegu bądź jego zaleganiu
na dachach i gruncie. Przy sprzyjającej pogodzie
czas montażu instalacji jest stosunkowo krótki,
instalator powinien wykonać całość prac w cza-

Kolektory próżniowe
Zalety:
• bardzo dobra izolacja cieplna,
• dość wysoki uzysk energii w półroczu zimowym;
Wady:
• niska sprawność optyczna,
• wysoka cena.

Rys. 3. Zależność nasłoneczniania i zapotrzebowania na energię do centralnego ogrzewania
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Tab. 1. Koszty pozyskania kWh energii cieplnej do celów podgrzewania ciepłej wody
Roczne zapoRoczne zapoSprawność
trzebowaRoczny koszt
trzebowanie
wytwarzanie energe- przygotowaenergetyczne
nia [%]
tyczne brutto
nia c.w.u.
netto w [kWh]
w [kWh]

Źródło ciepła

Przepływowy podgrzewacz gazowy
z zapłonem elektrycznym
Przepływowy podgrzewacz gazowy
z zapłonem płomieniem dyżurnym
Kotły stałotemperaturowe (tylko ciepła
woda) na paliwo stałe
Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepła woda) na
paliwo stałe
Kotły niskotemperaturowe o mocy do
50 kW na paliwo stałe
Kotły gazowe niskotemperaturowe
o mocy ponad 50 kW
Kotły gazowe kondensacyjne o mocy
do 50 kW
Kotły gazowe kondensacyjne o mocy
ponad 50 kW
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat)

Koszt
pozyskania [kWh]
energii

91,5

5556

6072,1

1212,6

0,22

45

5556

12346,7

2466,48

0,44

56

5556

9921,4

811,5

0,15

71

5556

7825,4

649,8

0,12

86,5

5556

6423,1

589,8

0,11

89

5556

6242,7

1247

0,22

88

5556

6313,6

1260,76

0,23

90,5

5556

6139,2

1226,36

0,22

97,5

5556

5698,5

2905,98

0,52

99,5

5556

5583,9

2847,84

0,51

Kocioł olejowy

80

5556

6945

1785

0,32

Pompy ciepła woda–woda

375

5556

1481,6

755,31

0,14

Pompy ciepła glikol–woda

320

5556

1736,3

885,36

0,16

Pompy ciepła powietrze–woda

265

5556

2096,6

553,8

0,19

Elektryczny podgrzewacz przepływowy

sie od 1–2 dni do około tygodnia przy bardziej
rozbudowanych instalacjach. Oczywiście dla
większych inwestycji wielkopowierzchniowych
czas ten może się znacznie wydłużyć.
Ekonomika instalacji słonecznej
„Opłacalność” instalacji kolektorów słonecznych
jest tematem dyskusyjnym. Trudno jednoznacznie generalizować, że instalacja słoneczna jest
opłacalna lub nie. Wiele zależy od poniesionych
kosztów instalacji, zainstalowanych poszczególnych komponentów, rodzaju paliwa lub energii
zastępowanego energią słoneczną. Zupełnie inny
okres zwrotu poniesionych nakładów będzie miał
miejsce w przypadku montażu tańszych kolektorów płaskich i ogrzewania nimi wody użytkowej
w zastępstwie podgrzewacza elektrycznego, niż
w przypadku inwestycji w drogie kolektory próż-

Fot. 2. Instalacja z kolektorami słonecznymi płaskimi

niowe i wspomaganie nimi centralnego ogrzewania, do którego wykorzystujemy kotły na
paliwo stałe.
Najbardziej ekonomicznie uzasadnione jest
stosowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Dodatkowo ekonomikę instalacji poprawia właściwy dobór
powierzchni solarów tak, aby teoretyczny
uzysk energii nie przekraczał zapotrzebowania
na energię w miesiącach letnich. W ten sposób optymalnie dobrana instalacja dostarcza
30–40% rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Dobrej jakości kolektory słoneczne
w prawidłowo zaprojektowanej i zamontowanej instalacji dostarczają 400–450 kWh/m2
powierzchni kolektorów.
Przeanalizujmy ekonomikę montażu
kolektorów słonecznych do podgrzewa-
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nia ciepłej wody, zakładając, że koszt instalacji wraz z montażem wynosi 10000 zł. Łączna
powierzchnia czynna kolektorów wynosi
5,7 m2, a uzysk roczny energii będzie wynosił brutto 2565 kWh/rok. Dodatkowo należy
pamiętać, że instalacja do pracy potrzebuje
energii elektrycznej. Nie jest to duże zapotrzebowanie, jednak w rzetelnych analizach
należy je uwzględnić. W omawianym przypadku założono zużycie prądu na poziomie
150 kWh rocznie. Wartość energii wyprodukowanej przez kolektory słoneczne będzie zależna
od rodzaju zastępowanego paliwa lub energii.
Uwzględniając ceny paliw oraz sprawność urządzeń grzewczych, założono, że koszty pozyskania kWh energii cieplnej do celów podgrzewania
ciepłej wody przedstawiono w tabeli 1.
W omawianym przypadku założono, że
zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynku
wynosi 20 GJ, czyli ok. 5556 kWh rocznie.
W zależności od stosowanego paliwa lub energii koszty ogrzewania ciepłej wody wahają się
od 590 zł, w przypadku stosowania paliwa
stałego jak węgiel, do 2906 zł w przypadku
wykorzystywania energii elektrycznej. Na tym
porównaniu kosztów eksploatacji źródeł ciepła wyraźnie widać, że ekonomika inwestycji w instalację słoneczną w głównej mierze
zależy od typu instalacji i paliwa wykorzystywanego do ogrzewania (tab. 2).
W omawianym przykładzie, biorąc pod
uwagę jedynie prosty czynnik ekonomiczny,
inwestycja w instalację słoneczną jest z pewnością opłacalna nawet bez dotacji w przypadku korzystania z elektrycznych podgrzewaczy wody. Okres zwrotu dla takiej inwestycji
jest niższy od 10 lat, czyli bardzo krótki, zakładając ponad 20-letni okres pracy instalacji
słonecznej. Za opłacalną można uznać także
inwestycję w przypadku korzystania z kotłów
olejowych, dla których okres zwrotu wyniósł ok.
13 lat. Patrząc długofalowo na inwestycję w słoneczne systemy grzewcze, stosowanie kolektorów można uznać za zasadne także w przypadku wykorzystywania kotłów gazowych.

Fot. 3. Kotłownia z instalacją słoneczną
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Tab. 2. Porównanie kosztów eksploatacji źródeł ciepła

Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem elektrycznym
Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem płomieniem
dyżurnym
Kotły stałotemperaturowe (tylko ciepła woda) na paliwo stałe
Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepła
woda) na paliwo stałe
Kotły niskotemperaturowe o mocy do 50 kW na paliwo stałe
Kotły gazowe niskotemperaturowe o mocy ponad 50 kW
Kotły gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW
Kotły gazowe kondensacyjne o mocy ponad 50 kW
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat)
Elektryczny podgrzewacz przepływowy
Kocioł olejowy
Pompy ciepła woda–woda
Pompy ciepła glikol–woda
Pompy ciepła powietrze–woda

Choć w tym przypadku okres zwrotu
wyniósł ok. 20 lat, to jednak jest krótszy od
czasu życia instalacji. Zakładając obecną możliwość uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW
w efektywnej wysokości 30% dla paliw gazowych, okres zwrotu skraca się do ok. 15 lat.
Należy mieć także na uwadze, że wykonana
analiza nie uwzględnia wzrostu cen paliw

Prosty okres
zwrotu

Prosty okres
zwrotu przy
założeniu
efektywnej
dotacji 30%

483,3

20,7

14,5

76,5

1062,2

9,4

6,6

374,6

76,5

298,1

33,5

23,5

2565

300,0

76,5

223,5

44,7

31,3

2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565

272,3
575,7
582,0
566,2
1341,6
1314,7
824,1
348,7
408,7
493,5

76,5
76,5
76,5
76,5
76,5
76,5
76,5
76,5
76,5
76,5

195,8
499,2
505,5
489,7
1265,1
1238,2
747,6
272,2
332,2
417,0

51,1
20,0
19,8
20,4
7,9
8,1
13,4
36,7
30,1
24,0

35,8
14,0
13,8
14,3
5,5
5,7
9,4
25,7
21,1
16,8

Roczny koszt
przygotowania c.w.u.

Energia
pozyskana
z instalacji
słonecznej

1212,6

2565

559,8

76,5

2466,48

2565

1138,7

811,5

2565

649,8
589,8
1247
1260,76
1226,36
2905,98
2847,84
1785
755,31
885,36
1068,96

Wartość
Wartość
Wartość zużynetto pozybrutto pozytej energii
skanej enerskanej enerelektrycznej
gii słonecznej
gii słonecznej

i energii, które w świetle przyjętej przez państwo polskie polityki energetycznej są raczej
nieuniknione. Rosnące ceny paliw z pewnością
skrócą rzeczywisty okres zwrotu inwestycji. Nie
uwzględniono także kosztów prac serwisowych
i napraw, które są trudne do oszacowania, gdyż
nie rozkładają się równomiernie na poszczególne
lata eksploatacji. Rozważając inwestycję w kolek-

tory słoneczne należy nie zapominać o aspekcie
ekologicznym, który jest trudny do oszacowania
w wartości pieniężnej, a który jest źródłem dużej
wartości dodanej energetyki słonecznej.

Bogdan Szymański
Redakcja GLOB Energia

REKLAMA

Systemy fotowoltaiczne Schüco

www.schueco.pl
Bilans energetyczny budynku odgrywa coraz większą rolę.
2
Dlatego Schüco oferuje przyszłościowe rozwiązania Energy ,
które umożliwiają oszczędzanie energii i pozyskiwanie energii dzięki innowacyjnym systemom solarnym.
Schüco International Polska Sp. z o.o.
e-mail: schueco@schueco.pl
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Myjnia wspomagana promieniami słonecznymi

Pomysłowość oraz zaufanie do energii odnawialnej pozwoliła stworzyć w Tłuszczu myjnię bezdotykową zasilaną
energią słoneczną. Dzięki temu jej właściciel, Henryk Ciok, miesięcznie oszczędza ponad 1000 zł na ogrzewaniu,
a tym samym zapewnia swoim klientom wysoki poziom usług.
Skąd pomysł na tego typu inwestycję?
Od jakiegoś czasu planowałem otworzyć
myjnię bezdotykową, a co do kolektorów,
to było to dla mnie naturalne. Od kilkunastu lat prowadzę firmę grzewczo-sanitarną, sam wykonuję instalacje grzewcze,
montowałem kolektory słoneczne i wiem,
jaką można uzyskać dzięki nim oszczędność. Dlatego też, jak zacząłem się zastanawiać nad budową myjni, chciałem, żeby
była ona zasilana energią słoneczną.
Dlaczego Pana myjnia wzbudza
zainteresowanie?
Być może w Polsce jest kilka takich inwestycji, ale ja jeszcze takiej nie widziałem.
Kiedy na przykład byłem u kilku producentów myjni, to prawie wszyscy mówili,
że tego typu inwestycja nie ma sensu, że
się nie opłaca. Tylko jeden z nich zaufał
mi i zgodził się na dostosowanie projektu
myjni do instalacji solarnej bez utraty
gwarancji na samą myjnię. Ja się uparłem
i osiągnąłem swój cel.
Czy kolektory można zainstalować
na już istniejących myjniach?
To jest bardzo trudne w istniejących już
obiektach, raczej mało skuteczne. Lepiej
już na etapie projektu taką myjnię dostosować do instalacji solarnej. Ja musiałem
zmienić konstrukcję wiaty, żeby gdzieś te

kolektory zamontować – to dosyć duża
ingerencja w konstrukcję myjni.
Co Pan zyskał dzięki kolektorom?
Warto było starać się o to wszystko?
Oczywiście, że warto. Miesięcznie w takiej
myjni jak moja zużywa się ok. 100 m3
wody, w tym 30–40 m3 ciepłej wody. To
jest duży koszt, a dzięki kolektorom słonecznym miesięcznie oszczędzam 1000 zł
na przygotowaniu c.w.u. Dzięki temu myjnia jest również niezwykle konkurencyjna,
klienci mają większą jakość usług w dobrej
cenie. Im większa temperatura mycia, tym
lepszy efekt, większa jakość mycia.
Taka inwestycja mimo wszystko
wymaga dużych nakładów finansowych. Po jakim czasie się ona zwróci?
Koszt inwestycji nie był dla mnie bardzo
wysoki, ponieważ większość prac wykonałem sam. Niemniej, nawet przy niezbyt
optymistycznych prognozach , taka inwestycja zwróci się w ciągu 3–6 lat.
A czy nie bał się Pan, że w naszych
warunkach klimatycznych i w miejscu,
gdzie jest stały pobór wody, jak
właśnie w myjni, instalacja solarna
będzie niewydajna?
Nie bałem się tego. Wystarczą niewielkie
przebłyski Słońca i już wszystko działa,

bo nawet jeśli my go nie dostrzegamy, to
promienie docierają do kolektora mimo
zachmurzonego nieba.
W zimie jest tak samo?
Oczywiście w zimie myjnia działa tak
samo. Wiadomo, że instalacja solarna jest
wspomagana wówczas w większym stopniu drugim źródłem ciepła, u mnie kotłem
gazowym, ale po 2–3 godzinach ze słońcem woda osiąga temperaturę 36oC.
To dlaczego tak mało jest takich
inwestycji jak Pana?
Ludzie ciągle się jeszcze boją nowoczesnych rozwiązań, chociaż trzeba przyznać,
że świadomość jest coraz większa, a przez
to też powoli zmniejszają się obawy co do
stosowania ekologicznych rozwiązań.
Jakie opinie krążą o Pana myjni?
Klienci są zadowoleni, ale też dużo osób
przyjeżdża, żeby zobaczyć, jak taka myjnia
działa. Ludzie są zainteresowani, bo sami
myślą o czymś podobnym. Zawsze służę
im pomocą, ponieważ nie obawiam się
konkurencji. Im więcej w Polsce tego typu
inwestycji, tym lepiej dla wszystkich.

Dorota Winiarska
Viessmann
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Fot. Panorama Szczawnicy (fot. M. Olech)

Solarna Szczawnica
Złoty medalista Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej
Szczawnica jest gminą uzdrowiskową, dlatego w zakresie ochrony środowiska ciążą na niej szczególne obowiązki.
Przede wszystkim musi spełniać określone normy z zakresu ochrony powietrza, wody i gleby. Normy te dla obszarów uzdrowiskowych są zaostrzone. Dlatego też w 2007 roku władze samorządowe Szczawnicy, zachęcone interesującymi programami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, zdecydowały się podjąć unikatowe w skali kraju
przedsięwzięcie dotyczące zamontowania ok. 2000 kolektorów słonecznych ogrzewających wodę użytkową u indywidualnych odbiorców na terenie Szczawnicy.
Podobny pomysł zrodził się w kilku powiatach województwa małopolskiego, które jednak obrały drogę skorzystania w tym zakresie ze środków unijnych. Niestety
wkrótce okazało się, że środki unijne na to bardzo interesujące wszystkich przedsięwzięcie ekologiczne są nie do
pozyskania przez powiaty i gminy. Szczawnica wybrała
inną drogę i postanowiła skorzystać z własnego pomysłu, w ramach którego zdecydowała sięgnąć po środki
krajowe. Przedsięwzięcie spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem społeczeństwa, a do Stowarzyszenia na
Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy „EKO Szczawnica”, założonego w celu organizacji tego przedsięwzięcia, przystąpiło ponad 400 osób. Władze samorządowe precyzyjnie określiły warunki uczestnictwa oraz przyjęły
harmonogram i kalendarz działań. Pierwszy pozytywnie na wniosek Szczawnicy odpowiedział Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
przyznając pożyczkę w wysokości 3 473 000 zł, oprocentowaną w skali 4%, z możliwością jej umorzenia
w wysokości 35%.
Fundacja Eko Fundusz Warszawa uznała przedsięwzięcie za bardzo interesujące, ale nie mogła znaleźć
formuły prawnej dla dofinansowania indywidualnych
osób. Ostatecznie władze samorządowe Szczawnicy
taką formułę wypracowały, a polegała ona na tym, że
kolektory miałyby być przekazane odbiorcom indywidualnym w użyczenie. Mimo że Eko Fundusz zaakceptował to rozwiązanie i uznał je za prawnie dopuszczalne,
to w rezultacie nie zdecydował się na dofinansowanie
tego przedsięwzięcia ze względu na brak środków.
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Władze samorządowe Szczawnicy najdłużej oczekiwały na decyzję od Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, co jednak się opłaciło. Szczawnica znalazła się na liście rankingowej, na której umieszczono projekt o dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50% jego wartości
na kwotę 4 217 000 zł.
WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 8 435 320,00 zł
W tym:
1. Wkład własny: 4 217 660,00 zł
• wpłata gotówkowa: 843 532,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW: 3 374 128,00 zł
2. Dotacja NFOŚiGW: 4 217 660,00 zł
(wnioskowana -50%)
Nie ma co ukrywać, że są to olbrzymie środki, które
łącznie ze środkami WFOŚiGW i zainteresowanych
osób (pokrywających 40% kosztów instalacji), pozwoliły na zrealizowanie przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie
niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych”. Objęło ono zakup i montaż kompletnych systemów solarnych złożonych z 1574 szt.
kolektorów o łącznej powierzchni absorpcji ok.
4000 m2. Ostatnie instalacje zostały zakończone
w sierpniu tego roku. Całość przedsięwzięcia zamyka
się w kwocie 8 400 000 zł.

ENERGETYKA SŁONECZNA / gmina
Realizacja tej inwestycji stanowi olbrzymi
sukces władz samorządowych Szczawnicy,
które nie ustały w swoich staraniach o pozyskanie środków w sytuacji, kiedy wydawało
się, że nie ma już na nie szans. Cierpliwość
została jednak nagrodzona i obecnie mieszkańcy Szczawnicy cieszą się instalacjami
solarnymi, inne gminy zaś chcą pójść tą
samą drogą i skorzystać z rozwiązania, które
wymyślono w Szczawnicy.
Od roku 2007, tj. od chwili powstania Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju
Szczawnicy „EKO Szczawnica”, organizowane są spotkania dla mieszkańców
oraz dla członków Stowarzyszenia, podczas których realizuje się punkty statutowe mające na celu wdrożenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców
uzdrowiska. W najbliższym czasie również w szkołach będzie prowadzona akcja
edukacyjna poprzez organizację konkursów, szkoleń oraz seminariów o tematyce
ekologicznej.
Szczawnica stawia przede wszystkim na wykorzystanie energii słonecznej. Obecnie ok. 3 353,4 kWh pozyskiwanej energii pochodzi z tego źródła.
Uwarunkowania prawne, geograficzne
i geologiczne określone m.in. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w strefie ochrony konserwatorskiej w obszarach Natura 2000 oraz
Parkach Narodowych, które obejmują ok.
97% powierzchni miasta i gminy, wykluczają korzystanie z innych rodzajów źródeł energii odnawialnej.

DLACZEGO POSTAWILIŚMY WŁAŚNIE NA SYSTEMY SOLARNE?
1. Opłacalność stosowania systemów solarnych

Rys. 1. Stopień pokrycia zapotrzebowania ciepła dla podgrzewu c.w.u w domu jednorodzinnym [%]

2. Efektywność kolektorów słonecznych

Rys. 2. Koszt wytworzenia energii dla poszczególnych źródeł ciepła

EFEKT EKOLOGICZNY

Tomasz Moskalik
Urząd Miasta
i Gminy Szczawnica

Fot. UMiG Szczawnica

Rys. 3. Emisja zanieczyszczeń przed zainstalowaniem kolektorów słonecznych

Rys. 4. Emisja zanieczyszczeń po zainstalowaniu systemów solarnych
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Kogeneracja w energetyce słonecznej
Panel fotowoltaiczny i kolektor słoneczny w jednym

Fot. 1. Budynek w Zaberfeld na dachu zainstalowane kolektory hybrydowe o łącznej powierzchni 246 m2 (Źródło: solarhybrid)

W energetyce słonecznej od dziesięcioleci rozwijają się równolegle i niezależnie technologie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. W ostatnich latach pojawiły się jednak firmy, które zaczęły próbować łączyć obie
technologie poprzez tworzenie konstrukcji hybrydowych – połączenie panelu fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym. Takie rozwiązanie pozwala lepiej zagospodarować miejsce pod instalację słoneczną i wykorzystać w użyteczny sposób ciepło odpadowe z ogniw PV. W efekcie zwiększona jest ogólna efektywność wykorzystania energii
słonecznej.
Hybrydowe kolektory, bo o nich mowa, oznaczane
są skrótem PVT od angielskich słów Photovoltaic
Thermal. Takie połączenie ma dwie ważne zalety.
Pierwszą z nich jest chłodzenie ogniw w wyniku, którego w upalne dni pracują one z wyższą sprawnością. Wraz ze wzrostem temperatury sprawność ogniw
krzemowych spada, dlatego ich chłodzenie z punktu
widzenia efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej jest bardzo korzystne. Drugą zaletą jest wykorzystanie odpadowego ciepła w użyteczny sposób. Za
pomocą jednej instalacji możliwe jest dostarczenie do
budynku zarówno ciepła, jak i elektryczności. Zamiast
dwóch osobnych instalacji, fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej i kolektorów słonecznych
do ogrzewanie ciepłej wody, na dachu instalowana
jest jedna. Rozwiązanie to ma dużą zaletę zwłaszcza
w przypadku ograniczonego miejsca na montaż instalacji słonecznej.

GLOBEnergia39Akademia Viessmann
30

2/2011

Ciepła woda czy ciepłe powietrze?
Wśród systemów hybrydowych można wyróżnić dwie
zupełnie różne konstrukcje. Systemy hybrydowe oparte
na budowie płaskiego kolektora cieczowego, w którym
pod ogniwami fotowoltaicznymi znajduje się absorber
i wężownica, w której przepływający czynnik grzewczy
odbiera ciepło z ogniw. Tego typu kolektory hybrydowe
podłączane są do słonecznej instalacji grzewczej w analogiczny sposób jak klasyczne kolektory słoneczne.
Stosowany w nich czynnik grzewczy także jest identyczny jak ten wykorzystywany w zwykłej instalacji
solarnej. Odmienną budowę mają systemy hybrydowe
oparte na budowie mało znanych w Polsce kolektorów
powietrznych. W tym przypadku czynnikiem grzewczym
jest powietrze, które przepływa pod ogniwami fotowoltaicznymi. Systemy hybrydowe oparte na kolektorze powietrznym są znacznie tańsze i prostsze w budowie, jednak ich zastosowanie staje się uzasadnione, gdy
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Rys. 1. Spadek sprawności ogniw fotowoltaicznych w klasycznym panelu oraz w kolektorze hybrydowym

występuje lokalne zapotrzebowanie na ciepłe powietrze, np. w przypadku instalacji
w budynku mechanicznej wentylacji.
Dlaczego takie rozwiązanie nie są często spotykane na polskich dachach?
Do tej pory główną wadą produkowanych kolektorów hybrydowych był niski
transfer ciepła z ogniw do absorbera odbierającego ciepło. Wynikał on za technologii
produkcji, w której całe moduły PV były
przyklejane do metalowego absorbera
odbierającego ciepło. Słaby kontakt cieplny
połączenia znacznie ograniczał możliwości
odzysku energii cieplnej z ogniw. W efekcie układ pracował mało wydajnie, a zyski
energii cieplnej w stosunku do zwiększonych kosztów produkcji były niezadowalające. Nowym rozwiązaniem, jakie pojawiło się na rynku kolektorów PVT, jest
bezpośrednia laminacja ogniw fotowoltaicznych na płycie absorbera. Dzięki temu
rozwiązaniu wymiana ciepła między ogniwem a czynnikiem grzewczym jest znacznie bardziej efektywna. Z tego względu
nowe konstrukcje hybrydowych kolektorów są w stanie osiągnąć sprawność rzędu
70-80%, co jest wynikiem kilkakrotnie wyższym od sprawności instalacji fotowoltaicznej i porównywalnym z instalacją kolektorów słonecznych.

Głównym czynnikiem ograniczającym
rozwój instalacji PVT na polskim rynku
jest wysoka cena samych ogniw fotowoltaicznych, która sprawia, że budowane
w oparciu o nie kolektory hybrydowe są
znacznie droższe od zwykłych kolektorów
cieczowych płaskich, a także próżniowych.
Zakup urządzeń hybrydowych wydaje się
ekonomicznie uzasadniony tylko w przypadku, gdy inwestor rozważa inwestycję
w instalację fotowoltaiczną. W takim przypadku urządzenia hybrydowe są dobrym
sposobem na optymalizację kosztów
montażu i miejsca przeznaczonego pod
instalację słoneczną. Dobre panele fotowoltaiczne są w stanie przetworzyć na
energię elektryczną zaledwie 15% energii promieniowania słonecznego. Oznacza
to, że 85% jest niewykorzystane i w większości zostaje wypromieniowana z ogniw
w postaci ciepła. Taka proporcja daje duże
możliwości zagospodarowania traconego
ciepła i sprawia, że systemy hybrydowe
mogą być jednocześnie wydajnym źródłem ciepła. Odnosząc się do testów systemów słonecznych, 5 m2 instalacji PVT jest
w stanie produkować porównywalną ilość
ciepła i dwukrotnie większą ilość energii
elektrycznej, co układ dwóch instalacji:
słonecznej instalacji grzewczej i instalacji
fotowoltaicznej po 2,5 m2 każda. W prak-

Fot. 3. Dom rodzinny w Lüneburg na dachu zainstalowane kolektory
hybrydowe o łącznej powierzchni 19,84 m2 (Źródło: solarhybrid)

Fot. 2. Instalacja kolektorów hybrydowych
powietrznych na fasadzie budynku (Źródło:
SolarWall)

tyce kolektory hybrydowe nie mają selektywnego absorbera i tak dobrej izolacji
cieplnej jak urządzenia specjalnie dedykowane do słonecznej energetyki grzewczej. Z tego też względu posiadają wyższe
straty ciepła, a uzyskiwana z nich temperatura czynnika grzewczego jest niższa niż
z kolektorów słonecznych. Należy mieć
również na uwadze to, że część promieniowania słonecznego, zwłaszcza w paśmie
widzialnym, jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej i nie uczestniczy w produkcji ciepła.
Najnowszym trendem w rozwoju systemów hybrydowych jest ich adaptacja
do współpracy z pompą ciepła. Duże osiągnięcia na tym polu posiada niemiecki
instytut badawczy ISFH. W modelowych
instalacjach ciepło z systemu PVT jest
wykorzystywane do podniesienia temperatury dolnego źródła pompy ciepła,
co pozwala jej pracować w bardziej efektywny sposób. Dodatkowo produkowana
przez ogniwa fotowoltaiczne energia elektryczna jest wykorzystywana do zasilania
kompresora pompy. Taki układ pozwala na
znaczne obniżenie kosztów pracy pompy
ciepła i poprawę efektywności jej pracy.

Bogdan Szymański
Redakcja GLOB Energia

Fot. 4. Łączenie kolektorów hybrydowych przebiega analogicznie jak
w przypadku kolektorów płaskich (Źródło: Solimleks)
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Stagnacja w kolektorach słonecznych
kolektorów rurowych (przykład określania temperatury
stagnacji pokazano na rysunku 3).
Przyczyny stagnacji
Warto przypomnieć, że stan stagnacji kolektorów jest
normalną sytuacją (chociaż niepożądaną), a instalacja
z kolektorami słonecznymi powinna być odpowiednio
przygotowana na taką sytuację.
Warunkiem powstania stagnacji w instalacji z kolektorami słonecznymi jest brak odbioru ciepła z kolektorów
słonecznych, przy jednoczesnym dużym promieniowaniu słonecznym, padającym na powierzchnię kolektora.
Zjawisku stagnacji sprzyjają m.in. wysoka wartość
promieniowania w lecie, małe zapotrzebowanie na c.w.u.,
dobrany za mały zasobnik c.w.u., przewymiarowane
pole kolektorów w stosunku do zapotrzebowania, brak
napięcia elektrycznego czy też awaria pompy solarnej.
Największym problemem wydaje się być długa nieobecność użytkowników instalacji w czasie urlopu letniego
(czasami 2–3 tygodnie) lub też okres wakacyjny (szczególnie dotyczy takich obiektów jak szkoły, przedszkola).
Szczególną uwagę należy zwracać na ten problem
przy instalacjach ze słonecznym wspomaganiem ogrzewania, gdzie występuje wysoka sprawność kolektorów
wczesną wiosną i jesienią, ale w lecie niewielki rozbiór.
Kolejny znaczący przypadek to duże pola kolektorów
o dużej pojemności wodnej.

Fot. 1. Kolektor płaski o budowie meandrycznej (fot. Vaillant)

Termiczne instalacje z kolektorami słonecznymi są od wielu lat
ważną częścią techniki grzewczej. Zastosowanie kolektorów słonecznych obniża zużycie energii, ale również obniża zużycie paliw
kopalnych. Oprócz podgrzewania wody użytkowej, coraz częściej instalacje z kolektorami słonecznymi służą do wspomagania
centralnego ogrzewania. Stosowane coraz większe powierzchnie
kolektorów słonecznych, zastosowanie absorberów ciepła o coraz
wyższej sprawności powoduje, że temat stagnacji kolektorów stał
się jednym z kluczowych zagadnień dla technologii wykorzystującej energię słoneczną.
W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele szczegółowych opracowań naukowych o tematyce stagnacji
w instalacjach z kolektorami słonecznymi. Wiele z wniosków płynących z tych opracowań zmieniło dotychczasową wiedzę na ten temat, ale również na temat sposobu doboru, podłączenia i uruchomienia instalacji
z kolektorami słonecznymi.
Według najnowszych opracowań naukowych, obecnie trzy stosowane rozwiązania zapewniają wystarczającą odporność na zjawisko stagnacji: niskociśnieniowe
systemy przelewowe (tzw. system Drainback), kolektory próżniowe z systemem „heat pipe” oraz klasyczne
systemy ciśnieniowe z kolektorami płaskimi o budowie
meandrycznej.
Dla obecnych konstrukcji kolektorów słonecznych
temperatura stanu unieruchomienia (tzw. stagnacji)
przy intensywnym promieniowaniu słonecznym może
sięgać 200oC dla kolektorów płaskich i ponad 260oC dla
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Skutki stagnacji
Warto też wymienić możliwe negatywne skutki stagnacji, które mogą wystąpić:
• Szybsze zniszczenie cieczy solarnej (zniszczenie termiczne, polimeryzacja produktów termicznego rozkładu cieczy) – konieczność okresowego przepłukania obiegu i wymiany płynu solarnego.
• Zniszczenie elementów instalacji słonecznej (naczynie wzbiorcze, pompa, zawory odcinające, nieszczelności na połączeniach skręcanych lub lutowanych).
• Zniszczenie i odpadnięcie izolacji termicznej (maksymalna temperatura ciągła dla izolacji ze sztucznego kauczuku wynosi 130oC, chwilowa, do kilku minut: 150oC.
• Otwarcie się zaworu bezpieczeństwa dla obiegu solarnego i wyrzut cieczy z obiegu.
• Słyszalne uderzenia hydrauliczne w instalacji.
Możemy dodać jeszcze jeden możliwy skutek stagnacji –
ogólne niezadowolenie klienta z instalacji z kolektorami
słonecznymi.
Fazy stagnacji
Aby dobrze zrozumieć sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom zjawiska stagnacji, należy pokazać i omówić przebieg zjawiska stagnacji w instalacji
z kolektorami słonecznymi. Proces stagnacji w kolektorach słonecznych można podzielić na 5 faz, następujących kolejno po sobie:
• faza 1 – wzrost temperatury i rozszerzalności cieczy
solarnej,
• faza 2 – powstanie pierwszych pęcherzyków pary
i ewentualne wypchnięcie cieczy z kolektora (w przypadku kolektorów o dobrych własnościach opróżniających w stanie stagnacji) ,
• faza 3 – wrzenie w kolektorze z parą nasyconą,

ENERGETYKA SŁONECZNA

1. Rura z próżnią
2. Heat Pipe
3. Zimna ciecz
4. Gorąca para
5. Absorber
6. Kolektor zasilanie (gorący)
7. Kolektor powrót (zimny)
8. Wymiennik ciepła
9. Amortyzator

Rys. 1. System przelewowy auroSTEP (Drainback) – w stanie stagnacji
(z lewej strony) w kolektorach nie ma już cieczy solarnej, spłynęła
do zbiornika (Źródło: Vaillant)

• faza 4 – para przegrzana w kolektorach,
• faza 5 – kondensacja i ponowne napełnienie kolektorów słonecznych.
Fazą krytyczną, mogącą powodować zniszczenie czynnika solarnego i elementów
instalacji solarnej jest 3 faza stagnacji – wrzenie cieczy w kolektorze z parą nasyconą.
Wskazane jest, aby okres wrzenia czynnika
w kolektorach był możliwie jak najkrótszy.
Jest to możliwe wtedy, gdy mamy do czynienia z jak najmniejszą pojemnością wodną
kolektora. Kolejnym warunkiem są dobre
własności opróżnienia się kolektora z cieczy solarnej. W poprzedniej, drugiej fazie
stagnacji dochodzi do odparowania czynnika. Zjawisko to występuje w górnej części
kolektorów słonecznych w miejscu, w którym panuje najniższe ciśnienie, a zarazem
najwyższa temperatura czynnika. W przypadku kolektorów o tzw. dobrych własnościach opróżniających (np. meandrycznej
konstrukcji absorbera) w fazie drugiej stagnacji, w czasie rozpoczęcia wrzenia, bąble
pary wypychają dużą ilość gorącej cieczy do

Rys. 2. Kolektory próżniowe oparte konstrukcyjnie na rozwiązaniach „heat
pipe” są odporne na problem stagnacji (Źródło: Thermomax)

instalacji. Jest to związane z gwałtownym
zwiększeniem objętości pary w stosunku do
objętości cieczy. Dla przykładu przy ciśnieniu atmosferycznym z 1 litra wody w czasie wrzenia powstaje 1000 l pary wodnej.
Badania wypchniętej cieczy z kolektorów
w czasie wrzenia pokazują, że zawartość
glikolu w wypchniętej z kolektorów cieczy
sięga nawet 70–80% glikolu propylenowego. Jest to związane ze zjawiskiem rozwarstwienia czynnika solarnego na skutek
odparowania cieczy dla różnych temperatur wrzenia wody i glikolu propylenowego.
Dla przykładu dla wartości ciśnienia cieczy w kolektorze słonecznym 3 bary (nadciśnienie 2 bary) temperatura wrzenia wody
wynosi 133oC, mieszaniny glikolu 40-proc.
–137 oC, czystego glikolu wynosi aż 226oC
(rys. 4).
Strategia wysokich
ciśnień czynnika solarnego
Wyniki prac badawczych obaliły sensowność stosowanej do tej pory praktyki zwięk-

Rys. 3. Wykres sprawności przykładowego próżniowego kolektora solarnego. Zakładając temperaturę otoczenia kolektora wynoszącą 40oC, temperatura stagnacji wynosi odpowiednio 135oC (dla promieniowania 600
W/m2), 235oC (800 W/m2), 250oC (1000 W/m2), (Źródło: Vaillant)

szania ciśnień w układzie solarnym. Do niedawna większość producentów kolektorów
słonecznych zalecało znaczne zwiększanie
ciśnienia wstępnego poduszki azotowej
w naczyniu wzbiorczym oraz stosowanie
wysokich ciśnień napełniania cieczą w stanie zimnym.
Dla przykładu przy wysokości statycznej
instalacji wynoszącej 10 m zalecane ciśnienie wstępne wynosiło 2,5 bara, a ciśnienie
napełniania instalacji 3 bary. Taka praktyka
mogła być skuteczna dla kolektorów słonecznych z nieselektywnymi absorberami
o niewielkiej efektywności, w których maksymalna temperatura stagnacji wynosiła
130–140oC.
Dla kolektorów, w których maksymalna
temperatura stagnacji przekracza wartość
170oC, strategia ustawiania tak wysokich
ciśnień powoduje szereg kłopotów, takich
jak przyśpieszenie zniszczenia cieczy solarnej, odpadanie izolacji z rur, uszkodzenia
zaworów zwrotnych i odcinających, zniszczenie membrany w naczyniu wzbiorczym.

Rys. 4. Temperatura wrzenia dla czystego glikolu propylenowego, wody,
mieszaniny 40- i 80-proc. glikolu dla różnych wartości ciśnienia w kolektorach słonecznych
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W czasie wrzenia cieczy przy wysokim ciśnieniu w kolektorach, np. 4 bary,
wypchnięta ciecz z kolektorów może mieć
temperaturę ok. 150oC, co prowadzi do
natychmiastowego zniszczenia izolacji
w przestrzeni rur będącej blisko kolektorów (sztuczny kauczuk wytrzymuje chwilowo temp ok. 150oC, w sposób ciągły tylko
ok. 130oC). Wysoka temperatura cieczy to
również znaczne zwiększenie ryzyka zniszczenia pompy solarnej (maks. temp. 115oC)
oraz membrany w naczyniu przeponowym
(maks. temp. 70oC).
Wyższe ciśnienie w instalacji, a zarazem
wyższa temperatura wrzenia prowadzi do
rozwarstwienia cieczy solarnej przy odparowaniu (następuje rozwarstwienie glikolu
i wody). Może to spowodować, że w przypadku gdy w części kolektora znajduje się
czysty glikol, nie nastąpi jego odparowanie. Z wykresu na rysunku 4 wynika, że dla
glikolu 100% temperatura wrzenia wynosi
240oC. W przypadku temperatury stagnacji pow. 200oC, która może występować
w kolektorach próżniowych, dochodzi do
zniszczenia płynu solarnego (rozkład glikolu propylenowego i zniszczenie inhibitorów korozji).

Najbardziej
niebezpieczna faza stagnacji
W przypadku zastosowania kolektora
o dużej pojemności wodnej i złych własnościach opróżniających faza 3 może znacząco
się przedłużyć i przy wysokiej temperaturze
czynnika może nastąpić odparowanie cieczy w kolektorze, jak również w dużej części rur w instalacji solarnej ponad kolektorami. Aby nastąpiła 4 faza, cała ciecz solarna
w kolektorze musi całkowicie odparować.
W przypadku konstrukcji o złych własnościach opróżniających dochodzi do przedostania się pary nienasyconej do reszty
instalacji solarnej. Czas występowania tej
fazy wydłuża się, a ryzyko zniszczenia cieczy solarnej i takich elementów jak izolacja, naczynie wzbiorcze, pompa obiegowa
znacznie wzrasta.
W fazie 4 nie ma już cieczy w kolektorach,
następuje przegrzanie pary. Jest to całkowicie bezpieczna faza dla pracy układu solarnego. W ostatniej, 5 fazie po spadku temperatury w kolektorach poniżej temperatury
kondensacji następuje zjawisko kondensacji wraz z szybszym spadkiem ciśnienia.
Na rysunku 6 widać przebieg zmian
ciśnienia w czasie zjawiska stagnacji dla

kolektorów o różnych własnościach opróżniających. W przypadku kolektorów o złych
wartościach opróżniających w 3 fazie
dochodzi do szybkiego wzrostu ciśnienia
w kolektorach. W ostatniej fazie często słyszalne są uderzenia hydrauliczne związane
ze zjawiskiem kondensacji (gwałtowne
zmniejszenie objętości cieczy w stosunku
do pary). Zjawisko uderzeń hydraulicznych występuje również we wcześniejszych
fazach, od 2 do 4.
W przypadku konstrukcji kolektora
o dobrych własnościach opróżniających
praktycznie nie występuje duży przyrost
ciśnienia, jak również nie występują uderzenia hydrauliczne w żadnej fazie stagnacji.
Ciągle zwiększający się poziom wiedzy
i nieustające zmiany w technologii solarnej
powodują, że stagnacja w kolektorach słonecznych nie jest obecnie tak dużym problemem, jak mogło się wydawać jeszcze
parę lat temu.
Rozwiązania problemów związanych
ze stagnacją w kolektorach słonecznych
zostaną przedstawione w kolejnym numerze dwumiesięcznika GLOBEnergia.
Źródła:
• Joern Scheuren, „Untersuchungen zum
Stagnationverhalten solarthermischer
Kollektorfeld“, 2008
• BDH Informationsblatt Nr. 34 „Betriebssicherheit
thermischer Solaranlagen“ 2008
• Konrad Lustig, „Experimentelle Untersuchungen
zum Stillstandsverhalten thermischer
Solaranlagen“, 2002
• R. Hausner, C. Fink, W. Wagner, R. Riva, F. Hillerns
„Entwicklung von thermischen Solarsystemen mit
unproblematischem Stagnationsverhalten“, 2002
• Robert Hausner, Christian Fink “ Stagnation
Behaviour of Thermal Solar Systems”, 2000
• Christian Fink, Robert Hausner “Strategien
zur Vermeidung von unzulaessigen
Temperaturbelastungen an Anlagengen komponenten im Stagnatonsfall”, 2003
• Technical information Tyfocor GLS, 2004
• Clima:Aktive „Die 10 wichtigsten Tipps bei der
Installation von Solaranlagen“, 2005

Paweł Lachman

Ciśnienie cieczy w kolektorze [bar]

Nowa strategia
– niskich ciśnień czynnika solarnego
O wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem
dla systemu solarnego jest zmniejszenie wartości ciśnienia wstępnego i napełniania. W podanym wcześniej przykładzie,
dla wysokości statycznej H=10 m, ciśnienie
wstępne naczynia wzbiorczego powinno
odpowiadać ciśnieniu statycznemu lub być
minimalnie wyższe (ok. 0,2–0,3 bar), czyli
powinno wynosić ok. 1,2 bar (nadciśnienie).
Ciśnienie napełniania instalacji w stanie
zimnym – ok. 1,7 bar. Jeżeli w stanie stagnacji nastąpi odparowanie cieczy przy ciśnieniu absolutnym w kolektorach np. 3 bar,
temperatura wrzenia wynosi tylko 137oC.
Idea zwiększania ciśnienia w instalacji solarnej związana była z nadzieją, że zlikwiduje

to zjawisko wrzenia w kolektorze lub przynajmniej mocno je opóźni. Na wykresie na
rysunku 5 widać, że ilość dostarczanej energii związana ze wzrostem temperatury
wody, od np. 50oC do 100oC, jest równa tylko
jednej dziesiątej wartości energii (entalpi)
wrzenia (dla ciśnienia atmosferycznego).
Można wnioskować, że nadmierne zwiększenie ciśnienia cieczy w układzie (w kolektorach) nie jest w stanie uchronić przed zjawiskiem wrzenia cieczy w kolektorach. Do
wrzenia w kolektorze i tak w końcu dojdzie, lecz będzie to realizowane przy dużo
wyższej temperaturze, powodując większe obciążenie dla instalacji i dużo bardziej
negatywne skutki. Zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy ta metoda nie jest
obecnie zalecana.

Rys. 5. Ilość energii (entalpii właściwej) potrzebna do odparowania 1 kg
wody w warunkach ciśnienia atmosferycznego (Źródło: Landys & Steffa)
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Rys. 6. Przebieg zmian ciśnienia w kolektorów słonecznych o różnych własnościach opróżniających w stanie stagnacji stagnacji (Źródło: Christian
Fink, Robert Hausner)
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Kolektory próżniowe – klasyfikacja

Obecnie produkowane kolektory próżniowe w swej budowie różnią się dość znacznie, również zastosowana ilość
rur w jednym panelu sprawia trudność w prawidłowym doborze instalacji. Powstaje więc pytanie, jak porównać do
siebie kolektory próżniowe o różnej budowie, zasadzie działania i różnej ilości rur. Tym bardziej że na swoich stronach internetowych niektórzy producenci podają, że ich kolektory to szczyt techniki solarnej, a materiały, z których
są wykonane, pochodzą wręcz z NASA. Przeciętnemu inwestorowi czasami trudno się zorientować w nie zawsze
prawdziwych danych technicznych, bo tam, gdzie parametry u jednych są pokazywane jako szczytowe osiągnięcie,
u innych są skrzętnie skrywane, a w ich miejsce wstawiane inne, niedające się z niczym porównać.
Do porównań przyjęto kolektory próżniowe składające się z tej samej ilości rur (10 sztuk). Każdy z modeli
różni się między sobą budową wewnętrzną oraz sposobem przekazywania ciepła.
I tak kolektor A składa się z rury próżniowej o pojedynczej ściance, gdzie wewnątrz umieszczono płaski
listek absorbera, z którego odbierane jest w sposób
bezpośredni.
Kolektory B, C, D posiadają dwie rury szklane,
między którymi wytworzono próżnię, a warstwa
absorpcyjna napylona jest na zewnętrznej warstwie
wewnętrznej rury. W kolektorach B oraz C transport
ciepła odbywa się w sposób bezpośredni poprzez „u”
rurkę, która jest przymocowana do tubusa metalowego wewnątrz rury próżniowej. Natomiast w kolektorze D transport ciepła odbywa się poprzez współosiowo umieszczoną rurkę ciepła (heat pipe) wewnątrz
rury próżniowej, wykorzystując przemianę fazową cieczy umieszczonej wewnątrz (wrzenie i skraplanie).
We wszystkich przypadkach do porównań przyjęto wyniki badań kolektorów próżniowych z ośrodka
SPF w Raperswil, publikującego raporty na stronie
internetowej.
• kolektor A bez lustra
• kolektor B z lustrem płaskim
• kolektor C z lustrem parabolicznym
• kolektor D tak zwany heat pipe bez lustra
Wstępna analiza porównawcza kolektorów
Podstawowym kryterium porównywanych kolektorów (jak i innych urządzeń grzewczych) jest ich sprawność. W przypadku kolektorów słonecznych jest to
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sprawność optyczna wyznaczona w stosunku do
powierzchni apertury oraz w stosunku do powierzchni
absorbera. Dla lepszego zobrazowania wyników ujęto
je w tabelę:
Analizując tabelę 1, widać, że sprawność jest iloczynem maksymalnej mocy kolektora w stosunku do
jego powierzchni tak dla apertury, jak i absorbera.
Na przykład 0,791 : 1,014 = 0,78 dla powierzchni
apertury lub 0,791 : 0,931 = 0,85 dla powierzchni
absorbera.
Producenci jednak rzadko na swoich stronach
internetowych podają obydwie sprawności. Raczej
praktykuje się podawanie tej wyższej sprawności. Na
ogół podawana jest sprawność bez określania, w stosunku do jakiej powierzchni jest liczona. Wynika to
z lepszego zaprezentowania swojego produktu.
Jeżeli naszym kryterium wyboru kolektora będzie
sprawność w stosunku do powierzchni apertury, to
kolektor A będzie na pierwszym miejscu, dalej kolektor C, następnie B i jako najgorszy – D.
Jeżeli zaś przyjmiemy kryterium w stosunku do
powierzchni absorbera, to najlepszy okaże się kolektor A, dalej D (który przy poprzednim kryterium był
najgorszy), następnie kolektor C i najgorszy B. Proszę
jednak zwrócić uwagę, że kolektory B i C powierzchnię absorbera mają większą niż powierzchnię całkowitą, co mogłoby się wydawać pewną sprzecznością.
Wynika to z faktu dodania lustra pod kolektorem,
a którego powierzchnia również jest brana pod
uwagę, i im jest większa powierzchnia lustra, tym gorszy jest wynik sprawności. Po analizie również innych
kolektorów, które posiadają lustra płaskie czy parabo-
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liczne, dochodzimy do wniosku, że właśnie te mają najgorsze sprawności, co by
one nie znaczyły. Z tak przedstawionych
wyników można stwierdzić, że istnieje
tu swoista kwadratura koła. A przecież
producent dodając lustro, podnosi ilość
energii uzyskiwanej z kolektora próżniowego, wykorzystując przerwy między rurami, w stosunku do kolektora bez
lustra. W tym miejscu należy się zastanowić, czy patrząc na sprawność kolektory
B i C faktycznie są tak kiepskiej jakości.
Otóż nie, wręcz przeciwnie.
Jeżeli zaś naszym kryterium doboru
będzie maksymalna moc kolektora,
a nie sprawność interpretowana w sposób dowolny, to sytuacja będzie już bardziej klarowna, gdzie dla potencjalnego
nabywcy powierzchnia nie ma większego
znaczenia. Porównując maksymalną moc
w naszym zestawieniu, okazuje się, że
kolektory z lustrami są jednak kolektorami najlepszymi i tak nasze porównanie
będzie wyglądało następująco: najlepszy
będzie kolektor B, który poprzednio był
jednym z najgorszych, dalej C, następnie
A i na końcu D.
Czy aby na pewno ten sposób wyboru
kolektora będzie odpowiedni, spyta
uważny czytelnik. Przecież taki sposób nie
uwzględnia strat cieplnych, które też się
wyznacza. Otóż one już zależą od samego
wykonania kolektora i stopnia wykonania izolacji. A wielkość tych strat wyznacza
wykres maksymalnej mocy. Im bardziej
linia nachyla się do osi x, tym większe są
straty cieplne. Na przykład kolektor D przy
promieniowaniu 1000 W/m2 i przy różnicy
temperatur 100oC będzie już pracował
z mocą wynoszącą tylko ok. 270 W.
Prócz prezentowanych wyżej parametrów kolektora, podczas badań wyznacza się jeszcze: stałą czasową kolektora,
pojemność cieplną , opory przepływu
przez kolektor, straty cieplne oraz modyfikator kąta padania. Jednak chcąc porównać według tych kryteriów, trzeba by na
początek mocno zagłębić się w normy
opisujące te zagadnienia, które jednak dla
przeciętnego inwestora są w dużej części
niezrozumiałe.
Z tak przedstawionych wyników
można by sądzić, że wyniki badań kolektorów słonecznych, wykonanych wg normy
PN-EN 12975, nie są wyłącznymi wyznacznikami ich wartości, tym bardziej że nie
istnieją jakiekolwiek wytyczne, które by
je klasyfikowały ( PN-EN 12975-1). Ale jednak trzeba przyjąć jakieś kryteria doboru
i wyboru kolektorów słonecznych, szczególnie kolektorów próżniowych.
Można by się zastanawiać, czy pod
uwagę brać maksymalną moc kolektora wyznaczoną przy promieniowaniu
1000 W/m2, bo ta jest jednak wyznaczana
w warunkach laboratoryjnych i rzadko

kolektor A – budowa

kolektor B – budowa

Kolektor C – budowa

Kolektor D – budowa
Tab. 1. Zestawienie parametrów analizowanych kolektorów słonecznych
Typ
kolektora

Powierzchnia
całkowita (m2)

Powierzchnia
apertury (m2)

Powierzchnia
absorbera (m2)

A
B
C
D

1,823
2,039
1,445
1,658

1,014
1,748
1,134
0,945

0,931
2,687
1,650
0,810

osiągalna w konkretnej instalacji. Czy nie
trzeba byłoby stosować porównań przy
niższym promieniowaniu, np. 600 W/m2
i 400 W/m2? Dałoby to pełniejszy obraz
osiągów kolektora przy gorszych warunkach nasłonecznienia, bardziej zbliżonych
do rzeczywistości.
W przedstawionym opracowaniu starałem się przybliżyć jak złudne może być
patrzenie na kolektor próżniowy tylko
pod kątem jego sprawności optycznej,
a w szczególności dotyczy to kolekto-
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Sprawność w stosunku do pow.
apertury
0,78
0,569
0,756
0,551

Sprawność
w stosunku do
pow. absorbera
0,85
0,369
0,524
0,643

Maksymalna moc
kolektora (kW)
0,791
0.992
0,865
0,521

rów z lustrem. Celowo nie zagłębiałem
się w opisywanie poszczególnych parametrów bardziej złożonych lub ich zależności, bo dla przeciętnego czytelnika
byłoby to niezrozumiałe. Z doświadczenia wiem, że nawet osoby zajmujące
się montażem instalacji solarnych mają
duże kłopoty w interpretacji wyników
z raportów badań kolektorów lub ich nie
rozumieją.

Witold Jabłoński
3/2011
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Rozwiązanie problemów ze stagnacją
w kolektorach słonecznych
Ciągle zwiększający się poziom wiedzy i nieustające zmiany w technologii solarnej powodują, że stagnacja w kolektorach słonecznych nie jest obecnie tak dużym problemem jak mogło się wydawać jeszcze parę lat temu.
Konstrukcja kolektorów
o dobrych własnościach opróżniających
Zastosowanie kolektorów płaskich o budowie meandrycznej (serpentynowej, rys. 2, pierwszy kolektor od
lewej strony) przy zachowaniu innych ważnych zaleceń (ciśnienie napełniania, sposób podłączenia rur
itd.) zapewnia minimalizację negatywnych skutków
stanu stagnacji. Absorber„produkujący” parę nasyconą
może ponownie rozpocząć pracę tak szybko jak zostanie odprowadzona ciecz z absorbera i wychłodzona
przez chłodnicę w instalacji. Dla kolektorów o złych
własnościach opróżniających cała ciecz z absorbera
może zostać wygotowana i odparowana a następnie
rozprowadzona po całej instalacji solarnej.
Na rysunku 1 widać jak w kolektorze z lewej strony
ciecz zostaje zamknięta w pułapce po odparowaniu
w górnej części kolektora. Kolektor o takiej konstrukcji
można nazwać „gotującym”. Cała objętość pozostającej cieczy solarnej w kolektorze może się „wygotować”.
Na rysunku 1.B widać kolektor o konstrukcji meandrycznej, o bardzo dobrych własnościach opróżniających. W momencie, kiedy nastąpi odparowanie niewielkiej objętości cieczy u góry kolektora, prawie cała
ciecz solarna zostanie wypchnięta z kolektora głównie
do tyłu w kierunku naczynia wzbiorczego.
Przykład konstrukcji kolektorów o różnych własnościach opróżniających w stanie stagnacji pokazany
jest na rysunku 2. Kolektory o spiralnej konstrukcji
absorbera są uznawane za konstrukcje o najlepszych
własnościach opróżniających (z lewej strony u góry).
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Jako konstrukcje o dobrych własnościach opróżniających uznaje się absorber tzw. dwuharfowy (u góry
w środku), którego własności są lepsze od absorberów
tzw. jednoharfowych (u góry z lewej strony). Na dole
z lewej strony widać konstrukcję, która występuje
w większości kolektorów próżniowych (u-rurka). Przy
takiej konstrukcji istotna jest możliwie jak najmniejsza
pojemność cieplna. W tym roku pojawiły się na rynku
niemieckim pierwsze konstrukcje kolektorów próżniowych o obróconej u-rurce (kolektor zasilania i powrotu
na dole, a nie u góry). Rozwiązanie to zdecydowanie
poprawia własności opróżniające kolektora próżniowego w stanie stagnacji.
Oprócz własności kolektora ważny jest sposób
podłączenia rur zasilania i powrotu do pola kolektorów. Rury podłączeniowe powinny możliwie najszybciej schodzić w dół poniżej kolektorów. Należy unikać wyprowadzania rur łączących ponad kolektory. Na
rysunku 3 pokazane są poprawne i niepoprawne sposoby podłączeń kolektorów. Należy unikać wyprowadzania rury powrotu do góry.
Mimo zastosowania w tym przypadku kolektorów
o dobrych własnościach opróżniających, przy takim
podłączeniu nie nastąpi wypchnięcie cieczy z kolektora w stanie stagnacji i takie rozwiązanie spowoduje
wszystkie negatywne skutki, jak dla kolektora o złych
własnościach opróżniających.
W literaturze przedmiotu dotyczącej stagnacji
w kolektorach słonecznych pojawił się nowy parametr
określający zachowanie się kolektora w czasie stagna4/2011
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cji – to wartość DPL (Dampfleistung), jednostkowa moc wrzenia kolektora. Wartość
ta zależy przede wszystkim od konstrukcji kolektorów oraz od ciśnienia systemowego cieczy. Dla kolektorów płaskich
o konstrukcji meandrycznej (spiralnej)
moc wrzenia DPL < 50 W/m2,
dla kolektorów próżniowych o konstrukcji o złych wartość opróżniających
DPL wynosi >120 W/m2.
Wartość DPL pomocna jest w określaniu, kiedy należałoby zastosować chłodnice w systemie solarnym. Można przyjąć,
że rura powrotu lub zasilania o średnicy
1/2” z izolacją o grubości ścianki 20 mm
ma straty ciepła ok. 20 W/mb (w stanie stagnacji dla ΔT=120 K). W przypadku zastosowania kolektorów o konstrukcji meandrycznej, np. o pow. 6 m2 (wartość DPL
< 50W/m2) przy długości rur zasilania
i powrotu powyżej 30 m, nie potrzeba stosować chłodnicy. Dla kolektorów próżniowych o pow. 6 m2 minimalna wymagana
łączna długość rur wyniosłaby ponad 75
m! Pokazuje to konieczność stosowania
naczyń chłodzących w przypadku kolektorów próżniowych.
Dobór naczyń wzbiorczych
W tej dziedzinie od wielu lat występują ciągłe zmiany metodologii obliczeń
pojemności całkowitej naczynia wzbiorczego. Widoczna jest przy tym ciągła tendencja do zwiększania pojemności całkowitej. Według obecnych zaleceń naczynia
wzbiorcze należy tak dobierać, aby w stanie stagnacji ciśnienie absolutne w kolektorach nie przekraczało 4 bar (temp. wrzenia – 150oC) i uwzględnić pojemność
wypchniętą z kolektora w stanie stagnacji, jak również objętość rur ponad kolektorem, które mogą być w stanie pary.
Ze względu na ciągłe zmiany, warto
opierać się na najnowszych wytycznych producentów, dotyczących doboru
naczyń (w praktyce materiały nie starsze
niż 2–3 lata).
Zastosowanie chłodnicy w solarnych
systemach ciśnieniowych
Jeszcze do niedawna producenci zalecali stosowanie chłodnic dla instalacji
z kolektorami próżniowymi lub dla kolektorów płaskich, w przypadku gdy długość
rur łączących kolektory ze stacją solarną
była krótsza niż 2x15 m. Zgodnie z najnowszym stanem wiedzy, niektórzy producenci systemów solarnych zalecają stosowanie naczyń chłodzących (chłodnic)
w każdym wysokociśnieniowym układzie
solarnym. Funkcję chłodnicy może spełniać naczynie np. o dużej powierzchni
wymiany ciepła lub nieizolowana rura
o średnicy 1”, zwinięta w formie spiralnej.
Zadaniem chłodnicy jest z jednej strony
odbiór ciepła w celu obniżenia tempera-

Rys. 1. Porównanie konstrukcji kolektorów o dobrych własnościach opróżniających oraz kolektora
o złych wartościach opróżniających w stanie stagnacji (źródło: na podstawie Christian Fink, Robert
Hausner)

Rys. 2. Konstrukcje absorberów kolektorów słonecznych (u góry o dobrych własnościach opróżniających w stanie stagnacji, na dole o złych własnościach opróżniających, źródło: BDH)

Rys. 3. Sposób podłączenia kolektorów słonecznych (u góry poprawne podłączenie, na dole podłączenie, które nie pozwala na wypchnięcie cieczy w drugiej fazie stagnacji, źródło: BDH)
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tury cieczy solarnej poniżej 70oC, tak aby
ochronić przed zniszczeniem membranę
w naczyniu wzbiorczym. Z drugiej strony
chłodnica odbierając ciepło od wypchniętej cieczy z kolektorów, zapewnia możliwość szybszego powrotu do pracy układu
będącego w stanie stagnacji.
Chłodnica montowana jest między zestawem pompowym a naczyniem
wzbiorczym.
Rury łączące nie mogą być izolowane,
stanowią też rodzaj chłodnicy. Niedawno
w ofercie pojawiły się zintegrowane naczynia wzbiorcze z chłodnicami. Na przykład naczynie wzbiorcze o pojemności 25 l
zawiera wbudowaną chłodnicę o pojemności 10 l. Przy wyborze stosuje się kilka metod
doboru wielkości. Najprostsza metoda
i przykładowy dobór wielkości naczynia
chłodzącego pokazany jest na rysunku 4.
Wymaganą minimalną pojemność
chłodzącą określa wartość 50% pojemności całkowitej naczynia. W przykładzie
z wyliczeń wynika minimalna wielkość
naczynia wzbiorczego 20 l. Wymagana
objętość chłodząca wynosi 10 l. Objętość
chłodząca jest to objętość rur zasilania
i powrotu do stacji pompowej plus odcinek do naczynia wzbiorczego (na rysunku
4 pokazana na czerwono). W przykładzie
pojemność ta wynosi łącznie około 6 l,
a wymagana pojemność naczynia chłodzącego (chłodnicy) to 10 – 6 = 4 l.
W sposób przybliżony i całkowicie
bezpieczny można przyjąć, że pojemność chłodnicy powinna wynosić ok. 40%
pojemności całkowitej solarnego naczynia wzbiorczego.
Warto wspomnieć o drugiej, dokładniejszej metodzie kontroli i ewentualnego
doboru naczynia chłodzącego. Zakłada
ona konieczność zbilansowania łącznej
mocy parowania kolektorów w stanie stagnacji (wartość DPL) i mocy chłodzenia
części instalacji solarnej (zaznaczonej na
rysunku 4 na czerwono). W przypadku gdy
po zbilansowaniu brakuje mocy chłodzącej, należy dobrać odpowiednie naczynie
chłodzące.
Przyjmuje się, że moc parowania (DPL)
dla kolektorów płaskich o dobrych własnościach opróżniania w stanie stagnacji
wynosi ok. 50 W/m2 pow. kolektora (np.
dla kolektorów o budowie meandrycznej), w przypadku kolektorów próżniowych wartość DPL przyjmuje się na poziomie ok. 120 W/m2
Moc chłodnicza dla rury o średnicy do
22 mm włącznie, z izolacją o gr. 20 mm, to
ok. 20 W/mb, dla rury bez izolacji wynosi
ona ok. 80 W/mb (dla rury 1/2”).
Moc chłodnicza naczyń chłodzących (wartości mocy chłodniczej założono dla różnicy temperatur Δt =120 K
(ciecz solarna/pomieszczenie)) wynosi
odpowiednio:

Chłodnica 5 l

254 W

Chłodnica 12 l

450 W

Chłodnica 18 l

580 W

Przykład obliczeniowy 1
4 kolektory płaskie, o budowie meandrycznej o powierzchni łącznej 10 m2 i długości rur
18x1 z izolacją o gr. ścianki 20 mm 2 x 10 m
+ 1,0 m rury 1/2” bez izolacji, podłączonej do
naczynia wzbiorczego.
Bilans mocy:
Moc parowania kolektorów DPL = 10 x 50 =
500 W
Moc chłodzenia: 20 x 20 +1 x 80 = 480 W
Dodatkowa moc chłodząca: 500 – 480 = 20 W
Wymagane naczynie chłodzące o pojemności
5 l lub zastosowanie dodatkowego odcinka
rury bez izolacji o dł. 0,25 m.b.
Przykład obliczeniowy 2
5 kolektorów próżniowych o powierzchni łącznej 10 m2 i długości rur 2 x 10 m, 18x1 z izolacją o gr. ścianki 20 mm w przestrzeni chłodzącej + 1,0 m rury 1/2” bez izolacji, podłączonej
do naczynia wzbiorczego.
Bilans mocy:
Moc parowania DPL: 10 x 120 = 1200 W
Moc chłodzenia: 20 x 20 + 1 x 80 = 480 W
Wymagana dodatkowa moc chłodząca: 1200
– 480 = 720 W
Wymagane naczynie chłodzące o pojemności 18 l + dodatkowy odcinek rury 1/2” bez
izolacji o dł. 1,5 m.b.

Funkcja maksymalnej temperatury
w regulatorze solarnym
W stanie stagnacji w fazie 2 (wypchnięcie
cieczy) nic nie może zakłócić przepływu
cieczy do naczynia wzbiorczego. Dlatego
też nie może być na tej drodze zaworu
zwrotnego. Regulator solarny musi mieć
funkcję wyłączenia pompy solarnej przy
temperaturze ok. 130oC. Jeśli pompa
będzie pracowała przy tak wysokiej temperaturze, nie nastąpi cofnięcie cieczy do
chłodnicy.
Całkowite pozbycie się powietrza
z instalacji
Jednym z warunków zapewnienia
braku stagnacji całkowitej lub w części
kolektorów jest pozbycie się powietrza

z cieczy solarnej. Należy to przeprowadzić
w fazie rozruchu instalacji. Zastosowanie
pompki ręcznej do napełniania i odpowietrzania nie jest wystarczające. Jeszcze
do niedawna można było kupić pompę
ręczną jako specjalnie przeznaczoną do
napełniania systemów solarnych. W praktyce jednak dobre odpowietrzenie możliwe jest tylko przy zastosowaniu pompy
o dużej wydajności przepływu (z reguły
jest to pompa typu hydroforowego
o wysokości podnoszenia ok. 50 m, przy
zerowej wydajności i wydajności ok. 3000
l/h przy zerowej wysokości podnoszenia).
W instalacjach solarnych ciśnieniowych
jest to jedyny sposób pozbycia się powietrza z cieczy. Dla instalacji solarnej w typowym domu jednorodzinnym, w której
zastosowano 2 kolektory płaskie i solarny
separator powietrza przy zasobniku ciepłej wody, prędkość przepływu cieczy
solarnej w rurach nie przekracza 0,4 m/s,
co powoduje, że nie jest możliwe przetransportowanie bąbli powietrza w dół
do separatora. Często zawyżone średnice nie pozwalają przetransportować
bąbli powietrza poziomo do odpowietrznika przy kolektorze (min. prędkość – 0,25
m/s).
Przykładowo dla łącznej powierzchni 2
kolektorów słonecznych ok. 4,5 m2 i zastosowanej rury miedzianej 22x1 prędkość
przepływu wynosi tylko 0,15 m/s. Przy
zastosowaniu rury miedzianej 15x1 prędkość przelewu cieczy wynosi ok. 0,3 m/s.
Nieusunięte powietrze, które gromadzi się u góry instalacji solarnej (w kolektorach), powoduje częściową stagnację (np. poszczególne rury w kolektorach
rurowych) lub całkowitą stagnację kolektorów słonecznych. Dla klienta oznacza to
albo niską temperaturę ciepłej wody, albo
brak podgrzewu zasobnika w słoneczne
dni. Inną konsekwencją jest również przyśpieszenie degradacji płynu i konieczność
wymiany płynu solarnego co kilka lat.
Przy uruchamianiu instalacji trzeba
pamiętać o jej starannym odpowietrzeniu. Z cieczy solarnej zwykle wydostają się
mikropęcherzyki powietrza, które w różnych miejscach instalacji mogą łączyć się
ze sobą, tworząc większe pęcherze. Może
się tak dziać np. w pompie (wężownicy)

Rys. 4. Przykład doboru naczynia chłodzącego do instalacji solarnej

GLOBEnergia48Akademia Viessmann
4/2011

33

ENERGETYKA SŁONECZNA
lub przed zaworem zwrotnym. W procesie
uruchomienia instalacji należy pozbyć się
wszystkich pęcherzy powietrza.
O tym, że instalacja jest wystarczająco
odpowietrzona, mówią stałe i niezmienne
wartości objętościowego natężenia przepływu oraz stabilne ciśnienie podczas
pracy pompy. Nie pojawiają się wówczas wahania wskazań miernika natężenia przepływu (rotametru) ani wskazówki
manometru. Jeśli w strefach zagrożonych
wytwarzaniem się pary wmontowano
automatyczne odpowietrzniki, to po
zakończeniu procesu uruchamiania należy
je zablokować (odciąć od instalacji).
Separator powietrza umieszczony
w tym miejscu powinien być odpowiednio zabezpieczony przed wydostawaniem się z niego oparów glikolu w stanie stagnacji (np. blokadą bimetaliczną
wypływu powyżej temperatury stagnacji).
W najnowszych konstrukcjach pompowych zestawów solarnych separator znajduje się również na zasilaniu. Inteligentne
sterowanie systemem solarnym może
zapewnić odpowietrzenie obiegu poprzez
automatyczne zwiększenie prędkości
przepływu (zwiększenie prędkości obrotowej pomp). Separator powietrza musi
być zabezpieczony konstrukcyjnie przed
wyrzutem pary. W przeciwnym wypadku
powinien być zamontowany poza obszarem zagrożenia parą.
Wymagania związane z odpowietrzaniem obiegu solarnego tylko z separatorem powietrza zamontowanym przy
zasobniku
Tab. 1. Wymagania związane
z odpowietrzaniem rur
Prędkość przepływu cieczy solarnej
v > 0,4 m/s
Wymaganie dotyczące
Minimalny strumień przepływu podpompy do napełniania
czas odpowietrzania ≥ 10 l/min
Wymaganie dotyczące czasu Czas odpowietrzania ≥ 30 min (miniużycia pompy do napełniania malnie 20 minut od momentu braku
i odpowietrzania
pęcherzyków powietrza)
Wymaganie projektowe

Tab. 2. Minimalne strumienie objętościowe
przepływu dla uzyskania prędkości przepływu
v > 0,4 m/s roztworu glikolu (40%) w rurach
miedzianych
Średnica nominalna i wewn. Minimalny strumień obj.
rury miedzianej
przepływu [l/min]
12x1 (10 mm)
15x1 (13 mm)
18x1 (16 mm)
22x1 (20 mm)

3 l/min
4 l/min
5 l/min
8 l/min

Jeżeli nie można spełnić powyższych
warunków lub przy uruchomieniu używa
się pompy ręcznej wymagane jest zastosowanie separatora powietrza zamontowanego w najwyższym punkcie przy kolektorach słonecznych. Obecnie dostępne są
pompy na wózkach do napełniania i prze-

Rys. 5. Separator powietrza

płukiwania instalacji solarnych ze zintegrowanym naczyniem na ciecz solarną, filtrem
i zaworem przełączającym trójdrogowym
(rys. 5). To urządzenie wydaje się najbardziej godnym polecenia dla uruchomienia
instancji z kolektorami słonecznymi.
Aby nie dopuścić do silnego spieniania się cieczy solarnej, początkowo zaleca
się zmniejszenie objętościowe natężenia
przepływu cieczy, a następnie natężenie to
stopniowo należy zwiększać. Trzeba także
zwracać uwagę na to, aby przy powracaniu cieczy do pojemnika nie dopuścić
do powstawania zawirowań. Poziom cieczy solarnej powyżej króćca powrotnego
względnie zasilającego w każdej chwili
powinien być tak wysoki, aby powierzchnia cieczy w pojemniku była spokojna
(z reguły wymagane jest napełnienie
około 2/3 zbiornika).
Na rynku niemieckim zaleca się uzupełnianie poduszki azotowej gazem obojętnym, a nie powietrzem, co jest obecnie powszechnie obowiązującą praktyką
instalacyjną. Powietrze (głównie chodzi tu o cząsteczki tlenu, który stanowi
21% powietrza) przedostające się przez
membranę do obiegu solarnego gromadzi się w górnej części instalacji najczęściej w kolektorach słonecznych. W konsekwencji powoduje to szybsze zniszczenie
płynu solarnego, jak również częściową
stagnację kolektorów.
Również tlenek miedzi występujący w kolektorach lub w wewnętrznych powierzchniach rur miedzianych
może być niepożądanym źródłem tlenu.
Powstawanie tlenku miedzi może mieć
związek z lutowaniem miedzi lub też
wysoką temperaturą panującą w kolektorze słonecznym. Wystawienie kolektorów
(szczególnie próżniowych) na działanie
promieni słonecznych może prowadzić
do utworzenia znacznych ilości tlenku
miedzi. Znane są przypadki natychmiastowego zniszczenia płynu solarnego po
napełnieniu instalacji solarnej. Przy tem-

GLOBEnergia49Akademia Viessmann
34

4/2011

peraturze sięgającej ponad 300oC (bez
płynu) w wewnętrznej stronie rury miedzianej w kolektorze powstają duże ilości tlenków miedzi. W połączeniu z cieczą
solarną następuje natychmiastowe zniszczenie cieczy (od kliku godzin do kilkudziesięciu dni). W konsekwencji wymaga
to gruntownego przepłukania cieczą
solarną i wymiany płynu.
Płyny solarne
Do układów solarnych od wielu lat stosuje
się ciecze będące mieszaniną glikolu propylenowego z wodą demineralizowaną.
Od około pięciu lat producenci zalecają
stosowanie gotowych mieszanek glikolu
propylenowego z wodą, a nie rozrabianie
koncentratów solarnych. Ze względu na
dużą ilość potencjalnych błędów w fazie
uruchamiania instalacji nie dopuszcza
się obecnie mieszania koncentratów glikolu propylenowego z wodą (m.in. woda
zawierająca chlor niszczący płyn solarny,
brak pewności co do składu końcowej
mieszanki itp.).

Rys. 6. Pompa na wózku do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej
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LS -28oC), wartość pH spada poniżej 7,5
(z 9,5–10).
Obecnie przyjmuje się, że wymiany
płynu solarnego należy dokonać w przypadku, gdy wartość współczynnika pH < 7,5
(z początkowej wartości 9,5–10,0) lub temperatura krystalizacji cieczy solarnej spadła
poniżej 23oC (z początkowej wartości 28oC).

Rys. 7. Brak poprawnego działania separatora powietrza w małych instalacjach solarnych ze
względu na małą prędkość przepływu cieczy solarnej w rurach (np. z dwoma kolektorami)

Rys. 8. Mocno zniszczona ciecz solarna z produktami polimeryzacji (z lewej) oraz zniszczony płyn po
napełnieniu kolektorów próżniowych pozostających parę miesięcy bez osłony, obok nowy płyn LS
(źródło: Tyforop Chemie)

W czasie uruchomienia za pomocą
pompy o dużej wydajności i przy użyciu gotowej mieszanki przeprowadza się płukanie instalacji, a następnie
odpowietrzanie.
Ze względu na utratę własności inhibitorów korozji i brak gwarancji poprawnej właściwości cieczy solarnej gotowej
mieszanki nie wolno mieszać z innymi płynami solarnymi lub z wodą.
Trwałość cieczy solarnej zależy od
warunków pracy kolektorów i wynosi
w praktyce od kilku do kilkunastu lat. Przy
pracy kolektorów z częstymi stanami stagnacji przy wysokich ciśnieniach cieczy
solarnej okres wymiany może wynosić
nawet 3–4 lata.

W przypadku zastosowania kolektorów o dobrych własnościach opróżniających konieczność wymiany cieczy będzie
o wiele rzadsza. Starzenie cieczy solarnej
jest spowodowane wysokimi temperaturami. Przy temperaturze powyżej 200°C
następuje rozkład glikolu, jak i rozpad inhibitorów korozji, polimeryzacja produktów
rozkładu (powstają ciała stałe, rys. 8). Może
to prowadzić do zablokowania przepływu
cieczy w instalacji solarnej. Produktem
rozkładu glikolu są kwasy organiczne.
Objawem zniszczenia cieczy jest zmiana
własności, ciecz staje się ciemna (brunatna), zmienia się zapach (na kwaśny),
spada temperatura krystalizacji cieczy
(oryginalnie wynosi ona dla płynu Tyfocor
REKLAMA
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Jaki mamy wpływ na to, by ciecz solarna
mogła wytrzymać kilkanaście lat?
Wbrew pozorom znaczący. Warto przypomnieć zalecenia:
• stosowanie kolektorów o małej pojemności i o dobrych własnościach opróżniających absorbera,
• poprawne wymiarowanie pola kolektorów (nieprzewymiarowanie powierzchni
kolektorów),
• unikanie za krótkich rur między kolektorem a stacją pompową lub stosowanie
chłodnic, poprawna instalacja zgodnie
z instrukcją instalacji,
• poprawne przepłukanie instalacji po
montażu,
• poprawne napełnienie i odpowietrzenie
instalacji,
• regularna kontrola cieczy solarnej (raz
w roku).
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