PRZEGLkD RYNKU

Ekonomicznie

fot. Schüco
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Kolektory
sïoneczne
Liliana Lewandowska, Emilia Rosïaniec

Nawet w tak chmurnym
kraju jak Polska warto
budowaÊ instalacje
zasilane energiÈ Sïoñca.
Podczas eksploatacji
bÚdÈ ulgÈ dla naszych
kieszeni. Taka inwestycja
to takĝe wkïad
w ochronÚ Ărodowiska.

Ceny tradycyjnych noĂników energii gwaïtownie rosnÈ, zwiÚksza siÚ zatem
zainteresowanie jej odnawialnymi ěródïami. Jedno z nich to darmowa
energia sïoneczna, która jest czysta i ekologiczna, a jej zasoby – nieskoñczone
– przynajmniej w tej perspektywie, którÈ jesteĂmy w stanie sobie wyobraziÊ.
BezpoĂrednie wykorzystanie energii sïonecznej do wytwarzania ciepïa
moĝliwe jest dziÚki róĝnego rodzaju wymiennikom ciepïa zwanym kolektorami sïonecznymi. UrzÈdzenia te w poïÈczeniu z zasobnikiem solarnym
i tradycyjnym ukïadem centralnego ogrzewania oraz z ukïadem automatyki
i sterowania tworzÈ system solarny. Zasada ich dziaïania jest prosta: ogrzewany przez sïoñce absorber, czyli powierzchnia pochïaniajÈca kolektora
sïonecznego, podgrzewa czynnik grzejny, przeznaczony specjalnie do kolektorów. Pompa obiegowa tïoczy go do dolnego wymiennika ciepïa – zasobnika
solarnego z wÚĝownicÈ, która podgrzewa zasobnik c.w.u. Caïy proces jest
zatem po prostu zmianÈ energii promieniowania sïonecznego na ciepïo.
Kolektory sïoneczne (choÊ znacznie rzadziej) wykorzystuje siÚ do wspomagania centralnego ogrzewania, a takĝe do podgrzewania wody
w basenie.

Rodzaje kolektorów
Pïaskie. Ich powierzchniÚ absorbujÈcÈ stanowi blacha miedziana pokryta
warstwÈ czarnego chromu lub tlenku tytanu. TÚ pierwszÈ stosowano gïównie
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Przykïadowy schemat przygotowania c.w.u.
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w kolektorach starszej generacji, ale
okazaïo siÚ, ĝe ich sprawnoĂÊ jest niĝsza
niĝ kolektorów z absorberem z tlenku
tytanu. Do spodniej czÚĂci kolektora
pïaskiego przylutowane sÈ miedziane
kanaïy przepïywowe pïynu grzewczego.
Pïyn ten, za poĂrednictwem spiralnego
wymiennika w zasobniku, oddaje ciepïo do
zbiornika c.w.u.
Próĝniowe, inaczej rurowe. W tych kolektorach absorber umieszczony jest w Ărodku
szklanej rury, w której jest próĝnia. Izoluje
ona absorber od otoczenia i ogranicza tym
samym ucieczkÚ ciepïa na zewnÈtrz. DziÚki
temu kolektory próĝniowe magazynujÈ zimÈ
wiÚcej ciepïa niĝ pïaskie.
Kolektory próĝniowe dostÚpne sÈ
w dwóch odmianach. Jedne wewnÈtrz
rur próĝniowych majÈ umieszczone rurki
cieplne z parujÈcym w temperaturze 25ºC
glikolem, który trafia do kondensatora. Tu
dochodzi do wymiany ciepïa, w wyniku
której glikol nagrzewa siÚ, a nastÚpnie krÈĝy
w instalacji. Jego pary skraplajÈ siÚ i grawitacyjnie powracajÈ na dno rurki. Drugi
rodzaj kolektorów próĝniowych to takie,
w których czynnik grzewczy przepïywa
przez rurki miedziane, przylutowane do
absorbera, umieszczonego w rurze próĝniowej, a odbiór ciepïa nastÚpuje bezpoĂrednio
z absorbera.
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Zasoby ciepïej wody
Zasobnik solarny to po prostu zbiornik
buforowy. Jego pojemnoĂÊ oblicza siÚ nastÚpujÈco (przy zastosowaniu do podgrzewania
c.w.u) – liczba mieszkañców × wskaěnik
zapotrzebowania na c.w.u × liczba litrów/
mieszkañca/dobÚ.
Zbiorniki mogÈ mieÊ jednÈ lub dwie
wÚĝownice. Te z jednÈ pracujÈ samodzielnie
i sÈ najtañsze, jednak czerpanie z nich ciepïej
wody moĝliwe jest tylko wtedy, gdy zostanie
ona podgrzana przez kolektor. Dzieje siÚ tak,
poniewaĝ zbiorniki te wspóïpracujÈ tylko
z jednym ěródïem ciepïa – kotïem bÈdě kolektorem. Jeĝeli wiÚc wieczorem zuĝyjemy caïy
zapas wody, to w nocy bÚdzie ona zimna.
Inaczej jest w zasobnikach dwuwÚĝownicowych, do których moĝna podïÈczyÊ jednoczeĂnie dwa ěródïa ciepïa. W razie potrzeby
wodÚ moĝna w nich dogrzaÊ na przykïad
przez kocioï. Cena takiego zasobnika jest ok.
800 zï wyĝsza.
Dobór zasobnika solarnego zaleĝy gïównie
od rodzaju systemu przygotowania c.w.u.
W systemie pasywnym – czyli w instalacji
grawitacyjnej – nagrzany przez sïoñce
czynnik samoistnie unosi siÚ do zasobnika – dlatego w systemie niepotrzebne jest
zasilanie. Ukïad sam dopasowuje siÚ do
zmian nasïonecznienia, tak wiÚc nie jest
potrzebna ani pompa obiegowa, ani ukïad

fot. Wolf

rys. Wolf

wanna kolektora

automatycznego sterowania. Aby ukïad
sprawnie funkcjonowaï, zasobnik trzeba
umieĂciÊ powyĝej kolektorów – jego dolna
krawÚdě powinna znajdowaÊ siÚ okoïo
30 cm ponad nimi. NajczÚĂciej oznacza to, ĝe
kolektor trzeba umieĂciÊ na trawniku, a zasobnik – w pomieszczeniu na piÚtrze. Inaczej
jest w systemie aktywnym, czyli w instalacji
z obiegiem wymuszonym, w którym ruch
czynnika grzejnego wymuszony jest pracÈ
pompy. Ukïad taki dziaïa nastÚpujÈco: jeĝeli
podgrzana przez kolektory woda w zasobniku osiÈgnie wyĝszy stopieñ od nastawionej
w dolnej czÚĂci zasobnika temperatury, wówczas specjalny regulator wïÈcza pompÚ; jeĂli
zaĂ kolektor nie moĝe osiÈgnÈÊ nastawionej
temperatury (z powodu np. dïugotrwaïego
zachmurzenia), wïÈcza siÚ kocioï. Dziaïa
on od chwili, w której woda w górnej czÚĂci
zasobnika osiÈgnie okreĂlonÈ w regulatorze
temperaturÚ. Kocioï ma wïasny regulator,
sterujÈcy pracÈ pompy i zawsze w pierwszej
kolejnoĂci podgrzewa ciepïÈ wodÚ uĝytkowÈ,
a dopiero póěniej – wodÚ do instalacji c.o.

Jak dobraÊ kolektor?
Zanim zapadnie decyzja o zainstalowaniu
kolektora, naleĝy odpowiedzieÊ sobie na
nastÚpujÈce pytania:
jakie bÚdzie zadanie kolektora: tylko
przygotowanie c.w.u. czy teĝ przygotowanie
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c.w.u i wspomaganie c.o., a moĝe równieĝ
podgrzewanie wody w basenie,
w jakim regionie Polski ma byÊ zainstalowany, od tego bowiem zaleĝy wartoĂÊ zwana usïonecznieniem – okreĂlajÈca liczbÚ
bezchmurnych godzin w porze dziennej na
danym obszarze w ciÈgu roku. Orientacyjne
zasoby energii sïonecznej wybranych regionów, zwane zasobami helioenergetycznymi,
sÈ nastÚpujÈce:
region nadmorski
Zamojszczyzna
Dolny ¥lÈsk
Podhale
Suwalszczyzna
region warszawski

1624 h
1572 h
1529 h
1467 h
1576 h
1580 h

jaki jest stopieñ zacienienia miejsca przyszïego kolektora przez elementy budynku
lub inne obiekty, np. wysokie drzewa,
krzewy czy wysokÈ trawÚ,

Instalacja – wskazówki
Kolektory sïoneczne moĝna instalowaÊ na
dachach, Ăcianach albo w pobliĝu domu
– na odpowiednim stojaku. Aby zapewniÊ
optymalnÈ wydajnoĂÊ kolektora, warto
przestrzegaÊ niĝej omówionych zasad.
UstawiÊ kolektor pod odpowiednim

kÈtem. Optymalny kÈt pochylenia kolektora
wzglÚdem poziomu zaleĝy od pory roku:
zimÈ – 60º, latem – 30º. W praktyce przyjmuje siÚ kÈt pochylenia okoïo 45º.
SkierowaÊ kolektor na poïudnie lub
z moĝliwie najmniejszym odchyleniem od
tego kierunku. Dopuszcza siÚ odchylenie od
kierunku poïudniowego do 45º.
ZapewniÊ ïatwy dostÚp do kolektora na
potrzeby napraw czy konserwacji.
MontowaÊ kolektory wiosnÈ, by
latem moĝna juĝ byïo z nich korzystaÊ.
Niewskazane jest montowanie kolektorów
podczas mrozów i na oĂnieĝonym dachu.

ChoÊ wiÚkszoĂÊ godzin usïonecznienia
przypada na miesiÈce letnie,
to w sezonach chïodu juĝ
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godziny

sïoneczne w ciÈgu dnia wystarczÈ,
aby temperatura wody w zasobniku wzrosïa
dziÚki kolektorom o kilkanaĂcie stopni

Koszty i opïacalnoĂÊ
Koszty instalacji solarnej zaleĝÈ
w znacznym stopniu od tego, czy musimy

Zasada dziaïania kolektora próĝniowego
ogrzana woda
rura szklana

zimna woda

rury miedziane

absorber

próĝnia

rury miedziane

zmodernizowaÊ istniejÈcÈ instalacjÚ
tradycyjnÈ, czy teĝ ma to byÊ instalacja
nowa – wkalkulowana w koszty budowy
nowego domu. W tej drugiej sytuacji kolektory moĝna od razu zamontowaÊ w poïaci
dachowej – zamiast czÚĂci pokrycia.
OpïacalnoĂÊ zastosowania kolektorów
sïonecznych w domach jednorodzinnych
zaleĝy od niĝej wymienionych czynników:
WielkoĂci zasobów energii sïonecznej na
danym terenie – ze wzglÚdu na:
– rejon Polski,
– kierunek Ăwiata, w jakim moĝna
zwróciÊ kolektor i zaleĝny od tego kÈt
padania promieni sïonecznych,
– miejsce montaĝu.
Kosztów projektu instalacji solarnej,
w tym obliczeñ wytrzymaïoĂciowych
(znaczny ciÚĝar kolektorów, a takĝe konstrukcji montaĝowych nierzadko zmusza
do zmian konstrukcyjnych dachu) i innych
przeróbek zwiÈzanych z instalacjÈ solarnÈ.
Kosztów utrzymania, konserwacji
i serwisu. Kolektory zainstalowane na
dachu wymagajÈ pomostów technicznych
do ewentualnych prac konserwacyjno-serwisowych. StÚĝenie i wïaĂciwoĂci
czynnika grzejnego (glikolu) wymagajÈ
staïej kontroli, podobnie jak automatyka
i pompa.
Przeznaczenia instalacji solarnej. Jeĝeli
kolektory majÈ sïuĝyÊ jedynie do ogrzewania c.w.u., to koszt instalacji solarnej
najszybciej zwróci siÚ w budynkach,
w których przebywa wiÚksza liczba osób,
czyli tam, gdzie jest duĝe zapotrzebowanie
na wodÚ (domy wielorodzinne, pensjonaty, hotele). W domu jednorodzinnym,
w którym mieszkajÈ 2–3 osoby, inwestycja
w instalacjÚ solarnÈ bÚdzie siÚ zwracaÊ
znacznie dïuĝej. Optymalna dla jej opïacalnoĂci liczba osób w domu to od 4 do 6:
w takich domach zwrot kosztów nastÈpi po
5–8 latach.
REKLAMA
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Kolektory słoneczne
Sprzedaż, montaż i serwis na terenie całej Polski
Oferujemy kolektory płaskie i próżniowe renomowanych producentów: Viessmann, Polska Ekologia, Biawar, Hewalex i Heliosin
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Biuro Obsługi Klienta Solar Shop, ul. Dr Putka 5, 34-100 Wadowice, tel. 033 873 08 10, faks 033 879 78 16, e-mail: biuro@solarshop.pl
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Kolektory zamontowane w poïaci dachowej. W tym miejscu nie montuje siÚ juĝ dachówek,
zatem moĝna oszczÚdziÊ na materiale uĝytym do krycia dachu

Dofinansowanie
Dziaïania proekologiczne sÈ coraz bardziej
popularne, dlatego banki i urzÚdy gmin manifestujÈ swojÈ otwartoĂÊ na inwestycje o takim charakterze – w tym takĝe na instalacje
solarne. W niektórych gminach w Polsce
wprowadzono Program Ograniczenia Niskiej
Emisji (jego podstawowym celem jest
ograniczenie emisji szkodliwych substancji
dostajÈcych siÚ do atmosfery przez kotïy
zainstalowane w gminnych obiektach
komunalnych i prywatnych domach jednorodzinnych), który dofinansowuje wszelkie
zadania inwestycyjne realizowane w ramach
tego programu. Zainteresowani dofinansowaniem mogÈ zasiÚgaÊ informacji w oddziaïach ochrony Ărodowiska w swojej gminie,
czy program ten dziaïa na ich terenie.

W Polsce kolektory sÈ w stanie pokryÊ
Kolektory zainstalowane na dachu. Rury przyïÈczeniowe wyprowadza siÚ przez standardowe
wywietrzniki dachowe lub przepusty antenowe. W szczególnych przypadkach moĝna wyprowadziÊ je
przez otwór w Ăcianie

70%

zapotrzebowania na ciepïo do przygotowania
c.w.u. i

30%

fot. Mora

zapotrzebowania na ciepïo do ogrzewania
pomieszczeñ

fot. Hewalex

Kolektory wykorzystywane do podgrzewania wody w basenie. Ich powierzchnia powinna
wynosiÊ 40% powierzchni basenu krytego i 70% powierzchni basenu otwartego
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Innym sposobem wspomagania inwestycji
w kolektory sÈ preferencyjne kredyty oferowane przez: Bank Ochrony ¥rodowiska,
Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy
Fundusz Ochrony ¥rodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Zainteresowanie kolektorami sïonecznymi
bÚdzie wzrastaÊ, gdyĝ juĝ teraz planuje siÚ
wprowadziÊ (do koñca 2010 roku) zwiÚkszenie do 12% udziaïu energii sïonecznej
w bilansie energetycznym. Idea korzystania
ze ěródeï odnawialnych bÚdzie coraz intensywniej propagowana. ChcÈc zadbaÊ o przyszïoĂÊ naszych dzieci, bÚdziemy musieli
zwracaÊ coraz baczniejszÈ uwagÚ na ochronÚ
Ărodowiska, a takĝe na to, ĝe ěródïa konwencjonalne sÈ coraz bliĝsze wyczerpania.
Przed zakupem kolektorów sïonecznych
warto zasiÚgnÈÊ informacji zarówno u specjalistów, jak i u uĝytkowników instalacji
solarnych. SpecjaliĂci pomogÈ nam zrozumieÊ podstawowe pojÚcia i róĝnice miÚdzy
oferowanymi produktami. Opinie uĝytkowników kolektorów pozwolÈ przyjrzeÊ
siÚ praktycznym aspektom wykorzystania
energii sïonecznej.

Kolektory sïoneczne
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