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Dla ekologów i ludzi œwiadomych po-
stêpuj¹cej dewastacji œrodowiska na-

turalnego najwa¿niejsz¹ zalet¹ wykorzy-
stywania energii s³onecznej do systemów
ogrzewania jest brak emisji szkodliwych
substancji do atmosfery. Przy malej¹cych

zasobach paliw konwencjonalnych ener-
gia s³oneczna, jako niewyczerpalna, jest
interesuj¹c¹ alternatyw¹, nawet w pol-
skim klimacie. 

W Polsce mamy oko³o 1900 godzin
s³onecznych w ci¹gu roku. Wykorzystane
w instalacji solarnej pozwalaj¹ zaoszczê-
dziæ do 70% energii potrzebnej do pod-
grzewania wody u¿ytkowej i do 90% ener-
gii potrzebnej na ogrzanie wody baseno-
wej.

Wieloletnie pomiary pokazuj¹, ¿e œred-
nia iloœæ energii s³onecznej, któr¹ mo¿na
pozyskaæ w naszej szerokoœci geograficznej
wynosi 1000-1200 kWh rocznie.

Jaki mo¿e byæ zysk z jednego m2 ko-
lektora s³onecznego pokazuje tabela.

Kolektory s³oneczne pozyskuj¹  cie-
p³o równie¿ w dni pochmurne. Przy bra-
ku s³oñca, temperatura na kolektorach
jest wy¿sza o co najmniej 15°C od tempe-
ratury powietrza �.

Co to jest instalacja
solarna?
Jej zadaniem jest zamiana energii s³o-

necznej na ciep³o, które jest wykorzysty-
wane do ogrzewania wody. Niezale¿nie od
sposobu wykorzystania energii z kolekto-
ra (podgrzewanie c.w.u. i c.o.) musi on
wspó³pracowaæ z zasobnikiem, który s³u-
¿y do gromadzenia ciep³a w postaci cie-
p³ej wody. Oprócz kolektora i zasobnika,
w sk³ad instalacji wchodz¹: panele steru-
j¹co-zabezpieczaj¹ce i modu³y pompo-
we. Zasobniki mog¹ byæ pojemnoœciowe
lub buforowe z przep³ywowymi wymien-
nikami ciep³a. 

Instalacje solarne mog¹ osi¹gaæ wy-
sok¹ sprawnoœæ zarówno latem, jak i zi-
m¹, pod warunkiem doboru wszystkich
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Ju¿ w czasach staro¿ytnych energiê s³oneczn¹
wykorzystywano do zapalania œwiêtego ognia

w œwi¹tyniach za pomoc¹ zwierciade³ parabolicznych.
Obecnie coraz powszechniejsze staje siê pozyskiwanie

jej do podgrzewania wody u¿ytkowej,
basenowej i ogrzewania domów.

AAggaattaa GGrrzzyybboowwsskkaa

ENERGIA
od S³oñca

fot. Viessmann

a-
o-

e-

a-

Tabela. Zysk energii z 1m2 kolektora
w poszczególnych miesi¹cach

Miesi¹ce Zysk energetyczny
(kW)

Styczeñ 33,76
Luty 46,01
Marzec 100,89
Kwiecieñ 118
Maj 145,9
Czerwiec 169,88
Lipiec 158,89
Sierpieñ 151
Wrzesieñ 117,89
PaŸdziernik 73,49
Listopad 29,87
Grudzieñ 23,43
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urz¹dzeñ wykonanych z odpowiednich
materia³ów oraz stosowania p³ynów nie-
zamarzaj¹cych. Jeœli instalacja solarna
ma ogrzewaæ budynek najczêœciej musi
wspó³pracowaæ z innymi Ÿród³ami cie-
p³a: kot³ami grzewczymi lub pompami
ciep³a �. 

Dodatkowe Ÿród³o ciep³a
Przy wspó³udziale kolektora s³onecz-

nego energia cieplna pochodz¹ca z pro-
mieniowania s³onecznego, jest przekazy-
wana do czynnika roboczego obiegu so-
larnego. W Polsce najkorzystniejszym
okresem dla pozyskiwania energii s³o-
necznej s¹ miesi¹ce od kwietnia do wrze-
œnia. W tym czasie mo¿na j¹ wykorzysty-
waæ do podgrzewania wody u¿ytkowej lub
basenowej. W pozosta³ych miesi¹cach,
czyli w sezonie grzewczym, iloœæ energii
s³onecznej jest mniejsza, a wykorzystywa-
nie jej do ogrzewania lub wspomagania
ogrzewania domów jest inwestycj¹ doœæ
drog¹, chocia¿ mo¿liw¹ do zrealizowania.
Na naszym rynku s¹ ju¿ producenci, któ-
rzy oferuj¹ ca³oœciowe systemy, oparte na
wspó³pracy instalacji solarnej z kot³ami
gazowymi, równie¿ kondensacyjnymi,
i ogrzewaniem niskotemperaturowym. 

Jak dzia³a kolektor?
Kolektor gromadzi ciep³o, które jest

odbierane przez czynnik grzewczy, czyli
przez wodê lub te¿ wodê z dodatkiem
œrodka zapobiegaj¹cego zamarzaniu (roz-
twór glikoli).

Czynnik grzewczy transportowany
jest do wymiennika ciep³a, zwanego za-
sobnikiem. Nastêpnie czynnik znów po-
wraca do kolektora, tym razem ju¿ sch³o-
dzony. Jeœli zdarzy siê, i¿ temperatura wo-

dy przy wylocie kolektora jest wy¿sza o 5-
10°C ani¿eli w dolnej czêœci wymiennika,
to wówczas elektroniczny regulator w³¹-
cza pompê obiegow¹. Jeœli woda w górnej
czêœci nie ma wymaganej temperatury,
np. z powodu zbyt ma³ej iloœci energii
s³onecznej, to nastêpuje automatyczne
uruchomienie tradycyjnego podgrzewa-
nia wody. Jest to tak zwane dogrzewanie
równoleg³e. Nie mo¿na bowiem zak³a-
daæ, ¿e stale bêd¹ sprzyjaj¹ce warunki
do pracy kolektora �, �. Dogrzewanie
równoleg³e konieczne jest jeszcze z jed-
nego powodu. Zgodnie z nowymi „Wa-
runkami Technicznymi jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowa-
nie”, obowi¹zuj¹cymi od 16 grudnia
2002 roku, w ka¿dej instalacji c.w.u.
musi byæ mo¿liwoœæ okresowego pod-
niesienia temperatury wody do 70°C,
aby zapobiec wystêpowaniu bakterii
Legionella pneumonis. Kolektory s³o-
neczne s¹ w stanie ogrzaæ wodê w za-
sobniku nawet do wy¿szej temperatury,
lecz tylko w bardzo sprzyjaj¹cych wa-
runkach pogodowych. 

W zasobniku woda ma ró¿n¹ tempe-
raturê na ró¿nych poziomach: na dole
jest zimna, a na górze gor¹ca. W zale¿-
noœci od potrzeb woda jest pobierana
z odpowiedniej warstwy temperaturo-
wej. Uk³ad taki jest energooszczêdny.
Do takiego rozwi¹zania potrzebne jest
specjalne urz¹dzenie zdolne do kiero-
wania przep³ywem �.

Dodatkowo nale¿y pamiêtaæ o takim
zabezpieczeniu instalacji, by przy naj-
wiêkszej temperaturze w kolektorze wo-
da nie wyla³a siê z zaworu bezpieczeñ-
stwa. Do tego konieczne jest zainstalo-
wanie wzbiorczego naczynia przepono-
wego.

Rodzaje kolektorów
W zale¿noœci od rodzaju czynnika po-

œrednicz¹cego w wymianie ciep³a, kolek-
tory dzielimy na powietrzne lub cieczo-
we. Pierwsze z nich maj¹ znacznie mniej-
sz¹ sprawnoœæ wymiany ciep³a i dlatego
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Mieszanina wody i glikolu jest silnie
korozyjna dla instalacji, dlatego nale¿y
u¿ywaæ gotowych roztworów zawieraj¹-
cych zarówno inhibitory korozji, jak
równie¿ specjalne œrodki zwane biocyda-
mi zapobiegaj¹ce tworzeniu siê bakterii
i glonów.

sta³a s³oneczna 1,4 kW/m2

powierzchnia Ziemi

atmosfera
ziemska

kosmos

moc u¿ytkowa
kolektora 0,7 kW/m2

straty kolektora
0,3 kW/m2

straty rozproszenia

straty absorpcji 0,3 kW/m2

promieniowanie bezpoœrednie

promieniowanie rozproszone
0,1 kW/m2

promieniowanie ca³kowite 1,0 kW/m2

� Bilans promieniowania s³onecznego

� Schemat instalacji systemu s³onecznego
w po³¹czeniu z gazowym kot³em i podgrzewa-
czem pojemnoœciowym

kolektor s³oneczny

gazowy kocio³
kondensacyjny

podgrzewacz
pojemnoœciowy

zespó³
zabezpieczaj¹cy

elektroniczny
regulator
temperatury

dwa kolektory s³oneczne

dwusystemowy podgrzewacz
ciep³ej wody u¿ytkowej

elektroniczny regulator
ró¿nicowy temperatury

rozdzielacz z pomp¹
obiegow¹

kocio³
c.o.

��Zestaw solarny

W Polsce kolektory s³oneczne warto stosowaæ do przygotowywania c.w.u. i pod-
grzewania wody w basenach, a nie warto do ogrzewania domu
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rzadko s¹ stosowane w systemach grzew-
czych. Drugie zaœ dziel¹ siê na p³askie
i rurowe pró¿niowe �. 

Kolektory p³askie sk³adaj¹ siê z ab-
sorbera promieni s³onecznych i po³¹czo-

nych z nim miedzianych rurek, którymi
przep³ywa ciecz odbieraj¹ca energiê ciepl-
n¹ �. Absorber ma kszta³t p³askiej p³yty.
Ca³oœæ znajduje siê w obudowie przykry-
tej szyb¹, odporn¹ na uszkodzenia mecha-
niczne 	.

Zalet¹ tych kolektorów jest doœæ przy-
stêpna cena, która ma wp³yw na ich popu-

larnoœæ. Wad¹ jest mniejsza sprawnoœæ
energetyczna i szybsza utrata ciep³a ni¿ ko-
lektorów pró¿niowych, a tak¿e wymóg in-
stalowania na po³udniowej po³aci dachu.

Kolektor rurowy pró¿niowy zbudowa-
ny jest z kilkunastu szklanych rur 
.
W ka¿dej znajduje siê uk³ad dwóch rur ze
szk³a borowo-krzemowego usytuowanych
koncentrycznie jedna w drugiej, miêdzy
którymi znajduje siê pró¿nia bêd¹ca izola-
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Pamiêtaj!
Woda i glikol zmieniaj¹ swoj¹ objê-

toœæ przy zmianach temperatury. Ko-
nieczne jest wiêc stosowanie naczyñ
wzbiorczych z membran¹ odporn¹ na
wodê lub glikol (musz¹ mieæ odpowied-
nie œwiadectwa). 

Sam kolektor musi mieæ obudowê
wytrzyma³¹ na zmienne warunki atmos-
feryczne, w tym silne opady gradu. Powi-
nien byæ na tyle solidnie zamocowany,
aby nie uleg³ uszkodzeniu pod wp³ywem
silnych wiatrów i trwale trzyma³ siê pod-
³o¿a. 

� Podgrzewacz pojemnoœciowy do instalacji
wodnej

� Podgrzewacz przep³ywowy do instalacji s³onecznej (rys. wg Reflex)

� Zestaw kolektorów p³askich i rurowych
(fot. Viessmann)

rama z jednolit¹
taœm¹ uszczelniaj¹c¹

miedziane
rurki

pow³oka

szk³o solarne
o gruboœci 4 mm

� Schemat kolektora p³askiego
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izolacja termiczna

otwór rewizyjny

górna
wê¿ownica
grzewcza

dolna
wê¿ownica
grzewcza

wê¿ownice
grzewcze

termometr

pod³¹czenie wody zimnej

powrót do kolektora

czujnik do kolektora

czujnik

czujnik

zasilanie z kolektora

powrót do kot³a

cyrkulacja wody pitnej

powrót wody pitnej

zasilanie z kot³a

zasilanie z dodatkowego
Ÿród³a ciep³a

powrót z dodatkowego
Ÿród³a ciep³a

tuleja do grza³ki
elektrycznej

powrót z grzejników



cj¹ termiczn¹. Rur¹ wewnêtrzn¹ p³ynie
sch³odzona w zasobniku ciecz. Ciecz przyj-
muje ciep³o z absorbera, dziêki czemu pod-
nosi siê jej temperatura. Aby straty podczas
przewodzenia by³y jak najmniejsze, w ze-
wnêtrznej rurze wytworzono pró¿niê. To
w³aœnie dziêki takiemu rozwi¹zaniu ten
typ kolektora jest du¿o bardziej efektywny
od p³askiego – nawet o oko³o 30% w skali
roku �.

Pod jakim k¹tem?
Aby kolektory odbiera³y maksymaln¹

iloœæ energii s³onecznej, konieczne jest
odpowiednie ustawienie ich k¹ta pochy-
lenia do powierzchni Ziemi.

W Polsce latem najkorzystniejszy
jest k¹t nachylenia do powierzchni Zie-
mi 30°, a zim¹ 60°. Kolektor p³aski,
z którego bêdziemy korzystaæ przez ca³y
rok najlepiej ustawiæ pod k¹tem 45°. Ko-
lektory rurowe pró¿niowe mo¿na monto-
waæ w dowolnym po³o¿eniu, jeœli bêd¹

one nas³onecznione co najmniej  przez
szeœæ godzin dziennie.

Nas³onecznienie jest najintensyw-
niejsze w po³udnie. P³aszczyzna kolek-
tora powinna byæ w miarê mo¿liwoœci
skierowana na po³udnie, chocia¿ do-
puszczalne s¹ odchy³ki od tego kierun-
ku do 45°. Oba rodzaje kolektorów naj-
lepiej jest montowaæ na po³aci dachów
lub jako wolno stoj¹ce od strony po³u-
dniowej �. Nale¿y pamiêtaæ o upewnie-
niu siê, ¿e konstrukcja dachu wytrzyma
masê kolektora, którego ka¿dy metr
kwadratowy wa¿y 30-40 kg.

Uk³ad elektryczny
Automatyka koordynuje dzia³anie

uk³adu oraz zapewnia w³aœciw¹ i efektyw-
n¹ pracê systemu. W podstawowej wersji
jej zadaniem jest w³¹czanie dodatkowego
Ÿród³a ciep³a, w momencie, gdy kolektor
nie dostarcza go w odpowiedniej iloœci.
Pompa cyrkulacyjna i urz¹dzenie dogrze-
waj¹ce uruchamiaj¹ siê, gdy temperatura
w kolektorze jest ni¿sza ani¿eli tempera-
tura w zasobniku c.w.u.

W rozbudowanych uk³adach automa-
tyki mog¹ wystêpowaæ czujniki: tempera-
tury wody w zasobniku, temperatury
w kolektorze i nas³onecznienia. 

Mo¿liwe jest monitorowanie pracy
systemu. Uk³ad elektryczny zapamiêtuje
parametry, które w ka¿dej chwili mo¿e-
my wyœwietliæ na tablicy kontrolnej. S¹
to miêdzy innymi: temperatura maksy-

malna, temperatura w³¹czania i wy³¹cza-
nia grzania kolektorowego, dogrzewania
konwencjonalnego, czasów w³¹czeñ
i wy³¹czeñ. 

Czy to siê op³aca?
Cena kolektora zale¿y od jego mocy

i marki. Tañsze s¹ kolektory p³askie,
dro¿sze pró¿niowe. W zwi¹zku z du¿ym
kosztem instalacji, nie op³acalny okazu-
je siê monta¿ systemu pokrywaj¹cego
pe³ne zapotrzebowanie na ciep³o w bu-
dynku. Lepiej wybraæ inny wariant:
w lecie kolektor zapewni przynajmniej
90% ciep³a potrzebnego do podgrzania
wody u¿ytkowej, zim¹ zaœ bêdzie wspo-
magaæ o oko³o 30% centralne ogrzewa-
nie. 
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	 Kolektor p³aski od góry przykryty jest szyb¹ od-
porn¹ na uszkodzenia mechaniczne (fot. Wolf)


 Rurowy kolektor pró¿niowy
(fot. WATT – AUTOMATYKA BUDYNKÓW)

zasilanie i powrót
po jednej stronie

po³¹czenie
dwururowe

pow³oka

� Kolektory najlepiej jest montowaæ na po³udniowej po³aci dachu (fot. Wolf)

absorber
o przep³ywie
bezpoœrednim

� Schemat pró¿niowego kolektora rurowego

Kolektory p³askie maj¹ sprawnoœæ ok. 70%, a dro¿sze kolektory rurowe osi¹gaj¹
sprawnoœæ rzêdu 85%

Korzystaj z porad ekspertów redakcyjnych pod tel. (22) 568 99 12 lub na forum dyskusyjnym 
www.forum.budujemydom.pl
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Nale¿y pamiêtaæ o dobraniu zbiorni-
ka akumulacyjnego, wykonanego najczê-
œciej z miedzi lub ze stali nierdzewnej.
Aby ograniczyæ straty ciep³a, zbiornik
trzeba zaizolowaæ we³n¹ mineraln¹ lub
styropianem. Im wiêkszy jest zbiornik,
tym grubsz¹ musi mieæ izolacjê. 

Do ceny samego urz¹dzenia trzeba
doliczyæ koszt rur, zasobnika, dodatkowe-
go wymiennika lub grza³ki elektrycznej,
pompy cyrkulacyjnej, zaworów, automa-
tyki. Koszty równie¿ podnosi zastosowa-
nie glikolu, który wymaga specjalnej
pompy i szczelnoœci instalacji.

Cena monta¿u obejmuje monta¿ sa-
mego kolektora, wykonania instalacji,
pod³¹czenia zasilania elektrycznego do
pompy i uruchomienia instalacji. Do-
datkowo nale¿y liczyæ siê z okresowymi
przegl¹dami wymaganymi gwarancj¹,
awariami i po prostu zwyk³ym zu¿y-
ciem elementów instalacji. W uk³adach
z pomp¹ cyrkulacyjn¹ dochodzi koszt
energii elektrycznej potrzebnej do zasi-
lania pompy. 

Wnioski
S³oñce jest najwiêkszym i darmowym

Ÿród³em energii. Instalacje solarne pozwa-
laj¹ zaoszczêdziæ ca³orocznie nawet ok.
70% energii potrzebnej do podgrzewania

c.w.u. oraz ok. 30% na ogrzanie budynku.
Lecz, aby efektywnie wykorzystaæ tê dar-
mow¹ energiê, trzeba sporo zainwestowaæ.
Czy to siê op³aca?

Racjonalnym rozwi¹zaniem jest wy-
korzystywanie energii s³onecznej do
ogrzewania c.w.u. lub basenowej od ma-
ja do paŸdziernika. Ca³oroczne korzysta-
nie z energii S³oñca do przygotowywa-

nia c.w.u. i ogrzewania domu, jest mo¿-
liwe, jeœli instalacja solarna bêdzie
wspó³pracowaæ z kot³em gazowym.

�
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Zgodnie z norm¹
PN-EN 12975 to obowi¹zuj¹ca w Pol-

sce norma europejska, któr¹ powinny
spe³niaæ kolektory s³oneczne. Ka¿dy pro-
dukt powinien mieæ Deklaracjê lub Cer-
tyfikat Zgodnoœci z t¹ norm¹. Dziêki te-
mu klient ma zagwarantowan¹ porówny-
walnoœæ parametrów technicznych pro-
dukowanych kolektorów przez danego
producenta z urz¹dzeniami innych firm,
a tak¿e ma pewnoœæ wykonania ich zgod-
nie z przepisami. Wymienion¹ wy¿ej De-
klaracjê i Certyfikat Zgodnoœci, powinny
mieæ wszystkie urz¹dzenia i materia³y
u¿yte w instalacji. 

Wybieraj¹c materia³y na instalacje
musimy zwróciæ uwagê na temperaturê
pracy wszystkich urz¹dzeñ, odpornoœæ na
p³yn ch³odniczy i mo¿liwoœæ kontaktu
z wod¹ pitn¹. Najlepszym i najszybszym
sposobem na rozwi¹zanie naszych obaw
jest otrzymanie od producenta czy te¿
dystrybutora pisemnego zapewnienia
o spe³nieniu wszystkich obowi¹zuj¹cych
przepisów.
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W stronê S³oñca
D³ugoœæ nas³onecznienia i wysokoœæ

s³oñca nad horyzontem zmieniaj¹ siê w ci¹-
gu roku. Inne s¹ tak¿e punkty wschodów
i zachodów S³oñca. Zmusza to do wykorzy-
stania kolektora s³onecznego o zmiennym
ustawieniu zarówno w p³aszczyŸnie pozio-
mej, jak i pionowej. Wykorzystanie energii
s³onecznej jest wtedy optymalne. Na na-
szym rynku dostêpny jest taki kolektor s³o-
neczny zwierciadlany pod¹¿aj¹cy za S³oñ-
cem . Budowa jego umo¿liwia optymalne
ustawienie w stosunku do promieni s³o-
necznych przez ca³y dzieñ. Dziêki systemo-
wi  czujników, kolektor jest zawsze usta-
wiony czasz¹ prostopadle do najjaœniejsze-
go punktu na niebie. Automatyka kolekto-
ra zapewnia p³ynne dostosowywanie po³o-
¿enia czaszy do zmieniaj¹cego siê po³o¿enia
S³oñca. Korygowanie po³o¿enia czaszy od-
bywa siê w p³aszczyŸnie pionowej i pozio-
mej. W praktyce oznacza to œledzenie S³oñ-
ca w cyklu dziennym �.

�Kolektor pod¹¿aj¹cy za S³oñcem

wschód S³oñca
w dniu 21 XII

SE

wschód S³oñca
w dniach 21 III – 21 IX

E

wschód S³oñca
w dniu 23 XII

NE

S³oñce w zenicie
o 12 godz.

S

zachód S³oñca
w dniu 23 XII

NW

zachód S³oñca
w dniu 21 XII

SN

zachód S³oñca
w dniach 21 III – 21 IX

W

� Optymalna lokalizacja kolektora

N

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych pro-
duktów przedstawiamy w rubryce Info
rynek.


