DOM ENERGOOSZCZ}DNY

Kolektory

sïoneczne

Czy w kaĝdym domu
energooszczÚdnym powinna byÊ
instalacja solarna?

K

fot. Hewalex

orzystanie z niekonwencjonalnych ěródeï ciepïa jest racjonalne wówczas, gdy dom jest zbudowany w sposób ograniczajÈcy
do minimum straty ciepïa, to znaczy ma wentylacjÚ mechanicznÈ
z odzyskiem ciepïa i jest bardzo dobrze ocieplony, wtedy bowiem
jego zapotrzebowanie na energiÚ jest niewielkie.
W domu budowanym tradycyjnie, w którym straty ciepïa mogÈ byÊ
nawet kilkakrotnie wyĝsze, dla ich pokrycia trzeba by zainstalowaÊ
tak znacznÈ liczbÚ kolektorów, ĝe byïoby to nieopïacalne.
Zastosowanie kolektorów, podobnie jak innych kosztownych inwestycyjnie urzÈdzeñ umoĝliwiajÈcych korzystanie z odnawialnych ěródeï energii, jest tym bardziej opïacalne, im mniejsze jest
zapotrzebowanie budynku na energiÚ, a wiÚc im bardziej energooszczÚdny jest budynek.
Ogrzewanie budynków pochïania w Polsce tyle samo energii, ile
zuĝywa caïy przemysï, czyli prawie 30%. Korzystanie z konwencjonalnych ěródeï ciepïa przyczynia siÚ do degradacji Ărodowiska,
czemu winne sÈ spaliny, które powstajÈ w kaĝdym procesie spalania. Dlatego ograniczajÈc zapotrzebowanie budynków na energiÚ
z konwencjonalnych ěródeï, chronimy Ărodowisko. Nie wszystkie
wydatki z tym zwiÈzane zwracajÈ siÚ równie szybko: o ile dodatkowe (ponad wymagania normowe) ocieplenie domu zwraca siÚ juĝ
w pierwszych latach jego eksploatacji, to na zwrot kosztów instalacji z kolektorami sïonecznymi trzeba czekaÊ kilkanaĂcie lat.
Mimo to powstaje coraz wiÚcej domów z kolektorami: w domach energooszczÚdnych decyzje te sÈ najbardziej racjonalne. Niezaleĝnie od
wynikajÈcych z tego
Im budynek jest bardziej energooszczÚdny, tym
przyszïych korzyĂci
inwestowanie w ekologiczne ěródïa ciepïa jest
ekonomicznych dla
bardziej opïacalne
ich wïaĂcicieli (nawet jeĂli bÚdÈ one
doĂÊ odlegïe w czasie), zainstalowanie kolektorów jest
dziaïaniem na rzecz
ochrony Ărodowiska
naturalnego.

Kiedy warto zastosowaÊ
kolektory sïoneczne?

W

Polsce kolektory nie mogÈ zastÈpiÊ konwencjonalnego
ogrzewania centralnego: jest u nas na to za maïo sïoñca
w miesiÈcach zimowych, duĝo mniej niĝ na przykïad w Austrii.
Nawet latem zdarzajÈ siÚ dni z caïkowitym zachmurzeniem,
kolektory nie mogÈ wiÚc teĝ caïkowicie rozwiÈzaÊ problemu
podgrzewania wody uĝytkowej. MogÈ je jednak wspomóc, i to
w duĝym stopniu.
NajwiÚkszÈ barierÈ w stosowaniu kolektorów jest koszt urzÈdzeñ i dïugi czas ich amortyzacji. OpïacalnoĂÊ inwestycji jest
wiÚksza, gdy dostaniemy do niej dopïatÚ lub niskooprocentowany kredyt. O moĝliwoĂciach uzyskania wsparcia finansowego piszemy w odpowiedzi na ostatniej stronie artykuïu.
Czas zwrotu kosztów inwestycji w kolektory sïoneczne, a wiÚc
opïacalnoĂÊ ich zastosowania, zaleĝy od kosztów energii konwencjonalnej potrzebnej do eksploatacji budynku. Im jest ona
droĝsza, tym bardziej opïaca siÚ inwestowaÊ w kolektory,
i w tym krótszym czasie ich koszt siÚ zwróci.
Zainstalowanie kolektorów najbardziej opïaca siÚ w domach
ogrzewanych wyïÈcznie prÈdem lub paliwem staïym. W pierwszej grupie o opïacalnoĂci decyduje cena energii elektrycznej. W drugiej koszty ogrzewania sÈ wprawdzie niskie, ale latem problematyczne jest ogrzewanie ciepïej wody uĝytkowej
– czÚĂÊ kotïów ma bowiem niĝszÈ sprawnoĂÊ przy ogrzewaniu wyïÈcznie c.w.u., a we wszystkich (nawet tych z podajnikiem) pozostaje problem uzupeïniania opaïu, skïadowania go
i czyszczenia kotïa.
Kolektory sÈ opïacalne w domach, w których mieszkajÈ duĝe
rodziny, bo im wiÚksze jest zuĝycie wody, tym bardziej ekonomiczne okazujÈ siÚ kolektory. Warto zamontowaÊ je w domach energooszczÚdnych, w których korzysta siÚ z wanny
z hydromasaĝem lub basenu (kolektory znacznie obniĝÈ koszty podgrzewania wody).
Montaĝ instalacji solarnej to jednorazowa inwestycja, która
choÊ niemaïa (koszt zakupu z montaĝem kolektorów dla czteroosobowej rodziny to min. 12 tys. zï) stanowi maïy procent
kosztów budowy caïego domu. Ale poniewaĝ w perspektywie
najbliĝszych lat trudno przewidzieÊ ceny konwencjonalnych
ěródeï energii, a energia sïoneczna – choÊ wymaga doĂÊ kosztownej instalacji – zawsze bÚdzie darmowa, wyposaĝenie domowej instalacji w kolektory jest zawsze warte rozwaĝenia.

PATRONI CYKLU
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Kolektory sïoneczne

Jak dziaïa kolektor sïoneczny?

K

olektor pobiera energiÚ z promieniowania sïonecznego i (najczÚĂciej) przekazuje jÈ do instalacji przygotowujÈcej ciepïÈ wodÚ uĝytkowÈ za poĂrednictwem ogrzewanego sïoñcem absorbera. Jest to pïyta (pokryta cienkÈ
warstwÈ niklu, czarnego chromu lub innego zwiÈzku chemicznego) o wysokim wspóïczynniku pochïaniania promieniowania sïonecznego i niskim wspóïczynniku emisji
promieniowania cieplnego, z kanaïami, przez które przepïywa czynnik grzewczy. Pïyta absorbera pochïania promieniowanie sïoneczne i zamienia je w ciepïo.
SkutecznoĂÊ pochïaniania zaleĝy od rodzaju absorbera.
NajczÚĂciej absorber wykonany jest z miedzi pokrytej powïokÈ z czarnego chromu (skutecznoĂÊ 70%).
Skuteczniejszy jest tzw. absorber selektywny wykonany
w wyniku galwanicznego naïoĝenia tlenków tytanu – pochïaniajÈcy 95% promieniowania.
Od absorbera ogrzewa siÚ czynnik grzewczy (moĝe to byÊ
woda lub pïyn niezamarzajÈcy), który przepïywa przez
kolektor. Ogrzany pïyn przepïywa do zasobnika i przez
wymiennik oddaje ciepïo znajdujÈcej siÚ w zasobniku
wodzie uĝytkowej, po czym, ochïodzony, wpïywa z powrotem do kolektora.

Kolektor pobiera energiÚ z promieniowania sïonecznego: bezpoĂredniego,
rozproszonego i odbitego, a nastÚpnie przekazuje je do instalacji przygotowujÈcej
ciepïÈ wodÚ uĝytkowÈ

Jakie kolektory stosuje siÚ w domach jednorodzinnych?

S

È to dwa rodzaje kolektorów:
pïaskie: niepróĝniowe i próĝniowe;
rurowe: próĝniowe – z przepïywem bezpoĂrednim czynnika roboczego, z rurkami cieplnymi i ze zwierciadïem parabolicznym.

Jak sÈ zbudowane kolektory pïaskie?

K

olektory pïaskie niepróĝniowe z zewnÈtrz pokryte sÈ spewïokÈ aluminiowo-cynkowÈ. MiÚdzy tylnÈ ĂcianÈ a absorberem znajcjalnÈ szybÈ, pod którÈ znajduje siÚ absorber – pïyta pokryta
duje siÚ izolacja cieplna: najczÚĂciej weïna mineralna lub pianka posubstancjÈ pochïaniajÈcÈ promienioliuretanowa, która zapobiega ucieczce
rurki, przez które pïynie
wanie sïoneczne: czarnym niklem,
ciepïa pozyskanego przez kolektor.
czynnik roboczy
czarnym chromem, czarnÈ miedziÈ
Kolektory pïaskie próĝniowe róĝabsorber
lub tlenkiem tytanu (czasami abniÈ siÚ od poprzednich tym, ĝe wokóï
sorbery pokrywa siÚ czarnym lakieabsorbera wytworzona jest próĝnia
(w pïaskich zwykïych jest powietrze).
rem, ale straty ciepïa przez wyproDziaïajÈ wydajniej niĝ zwykïe kolekmieniowanie sÈ wtedy wiÚksze). Do
szyba
warstwy absorbera przylegajÈ rurtory pïaskie, poniewaĝ mniejsze sÈ
ki, przez które przepïywa czynnik
w nich straty ciepïa. Ich elementy wolroboczy – woda lub roztwór glikoniej korodujÈ, bo we wnÚtrzu takich koizolacja
cieplna
lu); odbiera on ciepïo od nagrzanelektorów nie wytwarza siÚ para wodna.
rama
SÈ droĝsze niĝ kolektory pïaskie niego absorbera i oddaje je w wymienkolektora
próĝniowe i niestety z czasem siÚ rozniku ciepïa.
tylna Ăciana
Rama kolektora wykonana jest
szczelniajÈ: wtedy trzeba ponownie
kÈtownik
z wïókna szklanego lub aluminium,
wytwarzaÊ w nich próĝniÚ.
a tylna Ăciana – z blachy stalowej z poPrzekrój kolektora pïaskiego
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Jak sÈ zbudowane kolektory rurowe?

S

È to kolektory próĝniowe, w których
absorber jest umieszczony w rurce
próĝniowej: dziÚki temu jest izolowany
od otoczenia, co ogranicza ucieczkÚ ciepïa na zewnÈtrz. Tak dziaïajÈce kolektory pozyskujÈ wiÚcej ciepïa niĝ pïaskie.
Najpopularniejsze sÈ trzy niĝej omówione rodzaje:
z przepïywem bezpoĂrednim czynnika
roboczego – majÈ dwie rurki zamontowane wspóïosiowo wewnÈtrz szklanej rury
próĝniowej; wewnÚtrznÈ wpïywa do absorbera zimny czynnik roboczy, zewnÚtrznÈ wraca do instalacji czynnik ogrzany;
czynnik roboczy ogrzewa siÚ od absorbera
i zewnÚtrznÈ rurÈ pïynie do instalacji

z rurkami cieplnymi – energia promieniowania sïonecznego odbierana jest z absorbera w czasie odparowywania cieczy,
która znajduje siÚ w rurce. Jest to ciecz,
która paruje w niskiej temperaturze, na
przykïad alkohol. ¿eby ïatwo cyrkulowaïa w rurce cieplnej, kolektor musi byÊ
nachylony pod kÈtem min. 20°. Kolektory
te majÈ wyĝszÈ sprawnoĂÊ niĝ kolektory z bezpoĂrednim przepïywem czynnika roboczego. PodstawowÈ zaletÈ ukïadu
rur próĝniowych o przepïywie poĂrednim
jest moĝliwoĂÊ demontaĝu pojedynczego
ukïadu (na przykïad podczas prac serwisowych) bez wyïÈczania zatrzymywania
caïej instalacji;
kondensator rurki cieplnej

z parabolicznym zwierciadïem CPC (z ang.
Compound Parabolic Concentrator). SkïadajÈ
siÚ z luster, za pomocÈ których promieniowanie sïoneczne jest skupiane wewnÈtrz kolektora jak w soczewce i kierowane na rurÚ
z czynnikiem roboczym. Ksztaït zwierciadïa
zwiÚksza zdolnoĂÊ absorbowania promieniowania rozproszonego przez chmury, a takĝe
promieniowania bezpoĂredniego docierajÈcego do kolektora pod niekorzystnym kÈtem.
W kolektorach tych moĝna uzyskaÊ bardzo
wysokÈ temperaturÚ czynnika grzewczego,
dziÚki czemu majÈ one najwyĝszÈ sprawnoĂÊ,
chociaĝ nie wymagajÈ ustawiania kaĝdej rury
w kierunku sïoñca. Dopuszczalne jest odchylenie usytuowania domu od kierunku poïudniowego – moĝe byÊ on ustawiony bardziej
na wschód lub zachód, a sprawnoĂÊ kolektora i tak bÚdzie wysoka.
szklana rura próĝniowa

próĝnia
szklana rura
próĝniowa

absorber
wewnÚtrzna rura,
przez którÈ przepïywa
zimny czynnik
roboczy
szklana rurka próĝniowa

próĝnia

miedziana rurka
cieplna
czynnik roboczy
absorber

Przekrój rury kolektora próĝniowego
z bezpoĂrednim przepïywem czynnika roboczego

absorber

Przekrój rury kolektora z rurkami cieplnymi

rurki, przez które pïynie
czynnik roboczy

zwierciadïo CPC

Kolektor z parabolicznym zwierciadïem CPC

Co to jest sprawnoĂÊ cieplna kolektora?

Czym róĝniÈ siÚ
kolektory próĝniowe
od niepróĝniowych?

S

prawnoĂÊ cieplnÈ kolektora to stosunek ciepïa odebranego przez przepïywajÈcy przez
kolektor czynnik roboczy do energii promieniowania docierajÈcego do jego górnej powierzchni. WartoĂÊ ta, wyraĝana w procentach, sïuĝy do okreĂlania moĝliwoĂci absorpcyjnych kolektora i iloĂci wytworzonego ciepïa oddanego do czynnika grzewczego. Kolektory
stosowane w domach jednorodzinnych powinny mieÊ sprawnoĂÊ 70–95%.

W

kolektorach próĝniowych absorber
odizolowany jest próĝniÈ od otoczenia, dziÚki temu wypromieniowuje mniej
energii, a w efekcie – wiÚcej jej pozyskuje, aniĝeli jego odpowiednik w kolektorze
niepróĝniowym.
Ponadto absorber próĝniowy szybciej siÚ
nagrzewa w chïodne dni, nawet zimÈ,
gdy niebo jest zachmurzone, poniewaĝ
nie traci energii na nagrzanie powietrza
znajdujÈcego siÚ pomiÚdzy szybÈ a absorberem, jak to siÚ dzieje w kolektorze niepróĝniowym.
fot. Solar Shop

SprawnoĂÊ cieplna kolektora spada wraz ze wzrostem róĝnicy temperatury
pomiÚdzy czynnikiem roboczym a otoczeniem
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Kolektory sïoneczne

Czym siÚ róĝni sprawnoĂÊ
kolektora od wydajnoĂci?

Po ilu latach inwestycja w instalacjÚ
solarnÈ moĝe siÚ zwróciÊ?

W

A

naliza kosztów paliwa konwencjonalnego wykorzystywanego do podgrzewania wody
uĝytkowej w ciÈgu caïego roku
w porównaniu z kosztami ponoszonymi przy wykorzystaniu energii sïonecznej.
Obliczenia zostaïy przeprowadzone dla nastÚpujÈcych ěródeï
energii: energia elektryczna, olej
opaïowy, gaz ziemny wysokometanowy, ogrzewanie z sieci ciepïowniczej.
Do obliczeñ przyjÚto dom zamieszkany przez czteroosobowÈ rodzinÚ, zuĝywajÈcÈ dziennie Ărednio
240 l c.w.u. (60 l/os/dzieñ).
Przy zaïoĝeniu, ĝe instalacja sïoneczna pokrywa 65% zapotrzebowania na energiÚ potrzebÈ do
przygotowanie ciepïej wody uĝytkowej, oszczÚdnoĂci w zuĝyciu paliw mogÈ wynieĂÊ odpowiednio:
dla energii elektrycznej:
2350, 40 [zï/rok]* u 0,65 = 1527.76
[zï/rok]
dla oleju opaïowego:
829,40 [zï/rok] u 0,65
= 539,11 [zï/rok]

dla gazu wysokometanowego:
672 [zï/rok] u 0,65
= 436,80 [zï/rok]
dla ciepïa z sieci ciepïowniczej:
734,08 [zï/rok] u 0,65
= 477,15 [zï/rok].
Na tej podstawie oceniono takĝe, jak
dïugi jest okres zwrotu nakïadów.
PrzyjÚto zaïoĝenie, ĝe koszt instalacji solarnej dla rodziny czteroosobowej wynosi 12 000 zï (na podstawie wyceny firmy HEWALEX,
zamieszczonej na ostatniej stronie poradnika). Wobec tego, dla
poszczególnych noĂników energii
okres zwrotu kosztów prezentuje
siÚ nastÚpujÈco:
dla energii elektrycznej:
12 000 zï÷ 1527,76 [zï/rok] = 8 lat
dla oleju opaïowego: 12 000 zï
÷ 539,11 [zï/rok] = 23 lata
dla gaz wysokometanowego:
12 000 zï ÷ 436,80 [zï/rok]
= 27 lat
dla ciepïa z sieci ciepïowniczej:
12 000 zï ÷ 477,15 [zï/rok]
= 25 lat
* koszt przygotowania c.w.u.
w tradycyjny sposób

Kolektor
rurowy

W

zaleĝnoĂci od tego, czy kolektory majÈ
ogrzewaÊ wodÚ uĝytkowÈ tylko latem, czy teĝ wspomagaÊ jej podgrzewanie
równieĝ zimÈ, do wyboru mamy inne moĝliwoĂci. Bowiem efektywnoĂÊ kolektorów
zaleĝy przede wszystkim od tego, jaki rodzaj promieniowania pochïaniajÈ.
P ïa sk ie kolek t or y n iepr óĝ n iowe
– pochïaniajÈ promieniowanie bezpoĂred n ie, którego najw iÚcej, bo
70–80%, przypada na miesiÈce od kwietnia
do wrzeĂnia. Dlatego sÈ najlepszym rozwiÈzaniem w sytuacji, gdy najwaĝniejsze jest
darmowe ogrzewanie wody w póïroczu letnim. Od maja do koñca sierpnia moĝliwe

jest pokrycie przez pïaskie kolektory niepróĝniowe zapotrzebowania na c.w.u. nawet w 100%, a w ciÈgu caïego roku w 65%.
OczywiĂcie i latem mogÈ siÚ zdarzyÊ dïugotrwaïe deszcze, podczas których nie tylko
nie uda siÚ ogrzewaÊ wody za pomocÈ kolektorów, ale nawet bÚdziemy mieli ochotÚ
wïÈczyÊ ogrzewanie.
Rurowe kolektory próĝniowe – pochïaniajÈ wiÚcej promieniowania rozproszonego
przez chmury i zanieczyszczenia zawarte w powietrzu.
Udziaï promieniowania rozproszonego jest
róĝny w zaleĝnoĂci od pory roku. W czerwcu wynosi ono 20–30%, a zimÈ moĝe prze-

Kolektor
pïaski

fot. W
olf

fot

Jak dobieraÊ kolektor do przygotowywania c.w.u.?

.W
ol f

praktyce oba terminy stosowane sÈ wymiennie.
Wszystko zaleĝy od tego co chcemy opisaÊ. JeĂli
mówimy o parametrach technicznych uĝywamy sïowa
sprawnoĂÊ, jeĂli natomiast mówimy o wydajnoĂci kolektora mamy na myĂli pracÚ caïej instalacji.
SprawnoĂÊ kolektora zaleĝy gównie od:
parametrów konstrukcyjnych: materiaïu z jakiego
zostaï wykonany, rodzaju powïoki absorpcyjnej i izolacji termicznej oraz zastosowanego ukïadu przewodów
(harfowy czy meandrowy),
parametrów technicznych: wspóïczynnika absorpcji
promieniowania krótkofalowego – najlepiej jeĂli siÚga on
wartoĂci 0,95 i wspóïczynnika emisji, który w zakresie
dïugich fal powinien byÊ z kolei jak najniĝszy i wynosiÊ maksymalnie 0,1.
WydajnoĂÊ kolektora natomiast zaleĝy od:
poprawnoĂci zaprojektowania instalacji solarnej: dobrania Ărednic przewodów doprowadzajÈcych i odprowadzajÈcych czynnik roboczy oraz wielkoĂci zbiornika akumulacyjnego;
parametrów eksploatacyjnych caïej instalacji: iloĂci
czynnika roboczego, czÚstotliwoĂci i intensywnoĂci promieniowania sïonecznego, prÚdkoĂci i kierunku wiatru,
temperatury otoczenia oraz zgodnoĂci zaïoĝeñ projektowych dotyczÈcych dziennego zapotrzebowania na c.w.u.
z rzeczywistym zuĝyciem.
Ogólna zaleĝnoĂÊ jest taka, ĝe do im wyĝszej temperatury
chcemy podgrzaÊ wodÚ, tym uzyskujemy niĝszÈ wydajnoĂÊ
zamiany energii promieniowania sïonecznego na energiÚ
cieplnÈ. Dlatego zdecydowanie najbardziej efektywne jest
zastosowanie kolektorów sïonecznych w systemach niskotemperaturowych np. do podgrzewania wody w basenach.

kraczaÊ 70%. Kolektory próĝniowe rurowe mogÈ pozyskiwaÊ
ciepïo do przygotowania ciepïej wody przez
caïy rok – latem pokryjÈ zapotrzebowanie
w 100%, zimÈ – w 25–30%.
Niestety instalacja solarna z kolektorami rurowymi jest bardziej skomplikowana niĝ instalacja z kolektorami pïaskimi i o 50% od
niej droĝsza.
PowierzchniÚ kolektorów do instalacji caïorocznych dobiera siÚ tak, ĝeby pokryÊ
55–65% Ăredniorocznego zapotrzebowania
na c.w.u., a do instalacji dziaïajÈcych latem
– 100% zapotrzebowania na ciepïÈ wodÚ
w tym okresie.
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Czy region Polski i uksztaïtowanie
terenu ma wpïyw na sprawnoĂÊ
kolektorów?

N

ie wszÚdzie w Polsce iloĂÊ promieniowania sïonecznego docierajÈca do Ziemi jest taka sama, a to od niej zaleĝy wydajnoĂÊ
kolektorów.
Wpïywa na niÈ takĝe lokalne zanieczyszczenie powietrza w danym
rejonie – np. na ¥lÈsku. Jeĝeli w okolicy, w której mieszkamy, sÈ lokalne zakïady przemysïowe zanieczyszczajÈce powietrze, wydajnoĂÊ
kolektorów moĝe byÊ niĝsza niĝ w regionie, w którym takich zanieczyszczeñ nie ma.
Poniewaĝ wydajnoĂÊ kolektora zaleĝy równieĝ od kÈta jego nachylenia w stosunku do poziomu (nie powierzchni terenu, bo ta moĝe byÊ
pochyïa), to zaleĝnie od tego, jaka jest i kiedy w danym regionie liczba dni sïonecznych oraz dni z kompletnym zachmurzeniem, kolektor
ustawia siÚ pod odpowiednim kÈtem. NatÚĝenie promieniowania sïonecznego w róĝnych regionach Polski pokazujemy na mapie obok.
Caïkowita iloĂÊ promieniowania przypadajÈca
na 1 m2 kolektora w róĝnych regionach kraju w ciÈgu roku

Optymalne nachylenie kolektora zaleĝnie od liczby godzin sïonecznych w kolejnych miesiÈcach roku
Ustawienie kolektora zaleĝnie od nasïonecznienia:

caïy rok

Wybrane okresy roku
póïrocze letnie póïrocze zimowe

sezon letni

I–XII

IV–IX

X–III

VI–VIII

liczba godzin sïonecznych, [h]

1600

1200

400

750

caïkowita roczna iloĂÊ promieniowania sïonecznego
przypadajÈcego na m2 kolektora, [kWh/m2]

990

766

223

428

dzienna iloĂÊ promieniowania sïonecznego przypadajÈca na 1 m2
kolektora, [kWh/m2]

2,7

4,2

1,2

4,7

optymalne nachylenie kolektora do poziomu

40°

30°

60°

<30°

NatÚĝenie promieniowania sïonecznego zaleĝy od warunków pogodowych

fot. Bosch

W zaleĝnoĂci od regionu kraju oraz pory roku
kolektory powinny byÊ zamontowane pod innym
kÈtem. UrzÈdzenia zamontowane w poïaci dachu
bÚdÈ najbardziej efektywnie zamieniaïy energiÚ
promieniowania sïonecznego na ciepïo latem i tylko
wówczas, gdy, nachylenie dachu bÚdzie wiÚksze
niĝ 25°
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Gdzie najlepiej zamontowaÊ kolektor?

U

sytuowanie kolektora wzglÚdem budynku moĝe byÊ róĝne, ale najwaĝniejsze by
kolektor byï skierowany na poïudnie.
Na dachu spadzistym. Tak moĝna umieĂciÊ kaĝdy rodzaj kolektora. Wystarczy podczas ukïadania pokrycia dachu zamontowaÊ
uchwyty dachowe i wyprowadziÊ na zewnÈtrz przewody rurowe, do których podïÈczone bÚdÈ kolektory.
Montaĝ kolektorów na dachu wykonuje siÚ
szybko, a koszty z tym zwiÈzane sÈ stosunkowo niewielkie. WadÈ takiego umiejscowienia sÈ straty ciepïa – wiÚksze niĝ kolektorów
zamontowanych w poïaci dachowej.
W dachu spadzistym. Tak moĝna zamontowaÊ jedynie kolektory pïaskie, pod
warunkiem ĝe nachylenie dachu wynosi
min. 25°. Wprawdzie kolektor zastÚpuje
wówczas czÚĂÊ pokrycia (np. dachówek),
ale musimy zapïaciÊ wiÚcej za montaĝ,
gdyĝ kolektory ze wszystkich stron muszÈ byÊ zabezpieczone przed przedostawaniem siÚ wody.

Na ziemi lub na dachu pïaskim. Tak
usytuowany kolektor moĝna optymalnie
ustawiÊ wzglÚdem sïoñca, co zapewni
maksymalnÈ wydajnoĂÊ urzÈdzenia. Takie
ulokowanie kolektorów, zwïaszcza wolno
stojÈcych, powiÚksza ich straty na przesyle ciepïa do instalacji wewnÈtrz budynku;
straty te sÈ czÚĂciowo rekompensowane
przez dodatkowe, odbite od ziemi promieniowanie.
ZaletÈ umieszczenia kolektorów na ziemi lub na dachu pïaskim jest niĝszy koszt
montaĝu niĝ w poïaci dachu, ale czÚĂÊ tych
oszczÚdnoĂci pochïonÈ koszty konstrukcji wsporczej i zabezpieczenie konstrukcji przed burzÈ.
Gdy kolektory zamontowane sÈ na powierzchni ziemi, duĝo ïatwiej moĝna je
umyÊ lub odĂnieĝyÊ. Takie systematyczne zabiegi zwiÚkszajÈ ich wydajnoĂÊ, czyli efektywnoĂÊ systemu przygotowywania
c.w.u. W razie awarii ïatwiejsza (a zatem
tañsza) jest równieĝ ich naprawa.

Miejsca montaĝu kolektorów

Na lub przy poïudniowej Ăcianie budynku. Montaĝ na Ăcianie jest ïatwiejszy
technicznie niĝ na dachu, a zawieszony
na Ăcianie kolektor jest teĝ mniej naraĝony na chïodzÈce dziaïanie wiatru. Ponadto
moĝe pochïaniaÊ dodatkowe promieniowanie, które odbija siÚ od ziemi i obiektów znajdujÈcych siÚ w pobliĝu kolektora
– a zatem takie usytuowanie moĝe zapewniÊ wiÚkszÈ wydajnoĂÊ kolektora, a nam
– wiÚksze oszczÚdnoĂci w kosztach przygotowania ciepïej wody. Jednak nie kaĝdy
kolektor da siÚ tak zamontowaÊ, ze wzglÚdu na wiÚksze opory przepïywu moĝliwoĂÊ
ta dotyczy jedynie urzÈdzeñ przystosowanych do montaĝu w pozycji pionowej.
Uwaga! PlanujÈc miejsce montaĝu kolektora, trzeba pamiÚtaÊ, ĝe nie moĝe on
byÊ zacieniony przez drzewa ani inny
budynek.

Na jakie cechy kolektorów naleĝy
zwracaÊ uwagÚ?

W jaki sposób powinna byÊ
dobrana wielkoĂÊ kolektora?

D

P

la potencjalnego uĝytkownika sïonecznej instalacji grzewczej,
najwaĝniejsze sÈ trzy czynniki: iloĂÊ energii, jakÈ pozyskiwaÊ
bÚdzie kolektor, cena kolektorów oraz bezawaryjnoĂÊ urzÈdzeñ podczas eksploatacji.
IloĂÊ pozyskiwanej przez kolektor energii zaleĝy przede wszystkim
od jego dopasowania do funkcji, jakÈ ma peïniÊ (podgrzewanie wody,
ogrzewanie), oraz rodzaju instalacji, w której ma zostaÊ zainstalowany (praca caïoroczna lub sezonowa, pojemnoĂÊ zbiornika akumulujÈcego ciepïo, charakterystyka odbioru ciepïej wody uĝytkowej, rodzaj
i elementy konwencjonalnego systemu grzewczego).
Cena kolektorów. W Polsce ze wzglÚdu na niĝszÈ cenÚ najpopularniejsze sÈ kolektory pïaskie, kosztujÈ ok. 1000 zï/m2. Rurowe natomiast
Ărednio 2 razy wiÚcej za m2.
BezawaryjnoĂÊ itd. GwarancjÈ sprawnego dziaïania kolektorów jest wysoka jakoĂÊ ich wykonania i uĝycie dobrej jakoĂci materiaïów. Kolektory
sprzedawane na polskim rynku oraz osprzÚt instalacji solarnych powinny speïniaÊ wymogi polskiej normy EN 12975-2:2006. Norma wymaga m.in. odpornoĂci kolektora na mogÈce wystÚpowaÊ wysokie temperatury pracy, jak równieĝ podwyĝszonej odpornoĂci mechanicznej
szyby przykrywajÈcej kolektor (odpornoĂÊ na gradobicie).
DodatkowÈ gwarancjÈ wysokiej jakoĂci kolektorów jest certyfikat szwajcarskiego instytutu SPF (Solartechnik Prüfung Forschung) rekomendowanego przez Swiss Federal Office for Energy (www.solarenergy.ch)
oraz ceryfikat Solar Keymark.

rzygotowanie ciepïej wody. Kolektor powinien zapewniÊ 85–95% zapotrzebowania na ciepïÈ wodÚ
uĝytkowÈ w póïroczu letnim. Na potrzeby c.w.u. czteroosobowa rodzina potrzebuje kolektora:
pïaskiego o powierzchni 1–1,5 m2 na osobÚ, czyli
4–6 m2 albo
rurowego o powierzchni 0,6–0,8 m2 na 1 osobÚ, czyli 2,4–3,2 m2.
Z 1 m2 powierzchni pïaskiego kolektora szacunkowo
rocznie moĝna uzyskaÊ 450 kWh energii cieplnej, a z takiej samej powierzchni kolektora rurowego 600 kWh.
C.w.u. i wspomaganie ogrzewania. JeĂli instalacja solarna ma wspóïpracowaÊ z instalacjÈ c.o., na 1 m2 budynku przyjmuje siÚ 0,3–0,5 m2 powierzchni kolektora rurowego i 0,2 m2 kolektora pïaskiego.
Ogrzewanie wody w basenie. Oto powierzchnia kolektorów, które majÈ ogrzewaÊ wodÚ w basenie:
krytym – ok. 40% powierzchni jego lustra wody,
otwartym – ok. 70% tej powierzchni.
Przykïadowo powierzchnia kolektorów do basenu o wymiarach 5 u 10 m:
krytego – 20 m2,
otwartego – 35 m2.
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Co to jest obieg solarny?
est to zespóï urzÈdzeñ, który doprowadza ciepïo z kolektorów do zasobnika, gdzie
jest ono magazynowane. Oprócz kolektorów elementami obiegu solarnego sÈ: przewody rurowe, zestaw pompowy, zasobnikowy wymiennik ciepïa oraz urzÈdzenia bezpieczeñstwa.
Przewody rurowe. Rury miÚdzy zasobnikiem a kolektorem powinny byÊ moĝliwie krótkie, by straty ciepïa przy przepïywie ogrzanego czynnika z kolektora do zasobnika byïy
jak najmniejsze. Dla zminimalizowania strat wszystkie rury powinny byÊ osïoniÚte izolacjÈ termicznÈ, w przeciwnym razie znaczna czÚĂÊ pozyskanego w kolektorze ciepïa
bÚdzie siÚ rozpraszaÊ w otoczeniu rur. Uszczelki i przepony, majÈce stycznoĂÊ z czynnikiem roboczym, muszÈ byÊ wykonane z materiaïów niewchodzÈcych z nim w reakcje chemiczne.
Zasobnikowy wymiennik ciepïa. NajwiÚcej ciepïej wody zuĝywamy rano i wieczorem,
a kolektor pozyskuje ciepïo w ciÈgu dnia. ¿eby tÚ pozyskanÈ przezeñ energiÚ moĝna byïo
wykorzystaÊ wieczorem, trzeba zgromadziÊ jÈ w zasobniku. W domach jednorodzinnych
najczÚĂciej stosuje siÚ dwa rodzaje zasobników:
dwusystemowy biwalentny z podwójnÈ wÚĝownicÈ – najbardziej popularny, z dwoma wymiennikami ciepïa: dolnym przepïywa czynnik roboczy z obiegu solarnego, górnym – woda ogrzana w kotle;
z pojedynczÈ wÚĝownicÈ i grzaïkÈ elektrycznÈ – w wÚĝownicy krÈĝy pïyn z obiegu solarnego, a grzaïka dogrzewa wodÚ. RozwiÈzanie to, droĝsze w eksploatacji niĝ wymiennik z podwójnÈ wÚĝownicÈ, jest uĝyteczne, zwïaszcza gdy dom jest ogrzewany kotïem na paliwo staïe.

fot. Ulrich

J

IntegralnÈ czÚĂciÈ systemu solarnego jest
zasobnik. JeĂli ma dwie wÚĝownice, jedna
podïÈczona jest do kolektora, a druga do kotïa.
Zabezpiecza to przed brakiem ciepïej wody
w pochmurne dni

Promieniowanie sïoneczne ogrzewa kolektory, w których znajduje
siÚ specjalny pïyn zwany czynnikiem roboczym
(np. roztwór glikolu).
Ogrzewa siÚ on od promieni sïonecznych...
i pïynie rurami do zasobnika.

TemperaturÚ wody w zasobniku ustawia siÚ
regulatorem,
Pompa obiegowa tïoczy schïodzony czynnik
roboczy z powrotem do kolektora.
Zawór bezpieczeñstwa otwiera siÚ
w przypadku zbyt wysokiego ciĂnienia
w ukïadzie i zapobiega w ten sposób
uszkodzeniom kolektora,
zasobnika lub orurowania.

a gdy niebo jest pochmurne i temperatura wody
w zasobniku spada np. poniĝej ustawionych 60°C,
automatycznie wïÈcza siÚ kocioï i podgrzewa wodÚ do
ustalonej temperatury.
Ogrzana woda, zgromadzona w zasobniku, pïynie
rurami do urzÈdzeñ sanitarnych.

Dodatkowo pracÚ ukïadu solarnego zabezpiecza naczynie
wzbiorcze, kompensujÈce rozszerzalnoĂÊ cieplnÈ (zmiany
objÚtoĂci) czynnika grzewczego w zaleĝnoĂci od temperatury.

Podgrzany roztwór glikolu wpïywa do wÚĝownicy w zasobniku
i przekazuje ciepïo znajdujÈcej siÚ w nim wodzie.
WÚĝownica doprowadzajÈca ogrzany glikol z kolektorów
umieszczona jest zawsze na dole zasobnika...

...a wÚĝownica ïÈczÈca
zasobnik z kotïem znajduje siÚ na górze.

Instalacja solna
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Jakim czynnikiem
grzewczym wypeïnia
siÚ instalacjÚ solarnÈ?

JakÈ pojemnoĂÊ powinien
mieÊ zasobnik
dla 4-osobowej rodziny?

D

I

o wyboru mamy wodÚ lub pïyn
niezamarzajÈcy.
Woda. Moĝna jÈ stosowaÊ tylko w instalacjach solarnych dziaïajÈcych od póěnej wiosny do jesieni, kiedy nie groĝÈ
przymrozki. Przed zimÈ instalacjÚ takÈ
trzeba opróĝniÊ, by zamarzajÈca woda
nie uszkodziïa rur.
Pïyn niezamarzajÈcy. Taki pïyn – zwykle jest to roztwór glikolu – stosuje siÚ
w instalacjach caïorocznych lub dziaïajÈcych od wczesnej wiosny do póěnej jesieni. W instalacji z takim czynnikiem roboczym niezbÚdny jest zasobnik
wysokiej jakoĂci, by nie doszïo do rozszczelnienia ukïadu i przedostania siÚ
szkodliwego pïynu do instalacji c.w.u.

Czy kolektory
sïoneczne sÈ odporne
na grad?

W

szystkie kolektory wytrzymujÈ uderzenia gradu i wiÚkszoĂÊ
producentów daje nawet gwarancje na
uszkodzenia wskutek takich opadów.

m wiÚksza jest pojemnoĂÊ zasobnika,
tym dïuĝej moĝna korzystaÊ ze zgromadzonej
w nim ogrzanej wody, gdy utrzymuje siÚ caïkowite zachmurzenie. W domach jednorodzinnych za- fot. Viessmann
zwyczaj stosuje siÚ zasobniki o pojemnoĂci pokrywajÈcej zapotrzebowanie na ciepïÈ wodÚ w ciÈgu Dla czteroosobowej rodziny warto kupiÊ
dwóch dni, czyli 1,5–2 razy wiÚkszej od dzien- zbiornik o pojemnoĂci 600 l, którego
pojemnoĂÊ pokryje zapotrzebowanie na
nego zapotrzebowania na c.w.u., które wynosi ciepïÈ wodÚ caïej rodziny przez dwa dni
50–80 l wody (o temperaturze 60°C) na 1 osobÚ.
Najmniejsze ze zbiorników majÈ ok. 125 litrów.
PojemnoĂÊ zasobników musi byÊ teĝ dobrana do wielkoĂci i sprawnoĂci kolektorów.
Dla dwuosobowej rodziny odpowiedni jest zbiornik 150–200-litrowy, dla czteroosobowej
– 200–300-litrowy. JeĂli zbiornik bÚdzie za maïy, czerpana z niego podczas niepogody ciepïa woda szybko siÚ skoñczy i trzeba bÚdzie jÈ dogrzewaÊ w sposób konwencjonalny.

Czy w zimie kolektory sïoneczne mogÈ byÊ
efektywnym ěródïem ciepïa?

Z

imÈ kolektory sïoneczne sÈ znacznie mniej wydajne niĝ latem, dlatego niezbÚdne jest
korzystanie z drugiego ěródïa ciepïa, np. kotïa c.o. lub kominka z pïaszczem wodnym. Wprawdzie nawet zimÈ w bardzo sïoneczne dni kolektory mogÈ podgrzaÊ wodÚ
w zbiorniku nawet do 40–50°C, ale w naszym klimacie takich dni nie ma zbyt duĝo.
NajczÚĂciej wiÚc zimÈ kolektory podgrzewajÈ wodÚ wstÚpnie – tylko o kilka lub kilkanaĂcie stopni, a dla uzyskania poĝÈdanej temperatury wodÚ trzeba dogrzaÊ.

Czy instalacja solarna moĝe ogrzaÊ caïy dom?
Do jakiej temperatury
kolektory sïoneczne
ogrzewajÈ wodÚ?

J

eĂli system solarny jest optymalnie
skonfigurowany, od wiosny do jesieni kolektory mogÈ ogrzewaÊ wodÚ do
temperatury 50–75°C, a podczas upaïów
nawet do 90°C.
Podczas zachmurzenia i zimÈ kolektory
mogÈ podnosiÊ temperaturÚ wody tylko
o kilkanaĂcie stopni Celsjusza. W tych
okresach dla uzyskania odpowiedniej
temperatury wody trzeba korzystaÊ z dodatkowego ěródïa energii, np. grzaïki elektrycznej lub kotïa kondensacyjnego.

F

irmy sprzedajÈce i instalujÈce kolektory sïoneczne proponujÈ takie rozwiÈzania,
w których instalacja solarna nie tylko przygotowuje c.w.u., ale teĝ wodÚ do c.o.
Warto wiedzieÊ, ĝe jest to racjonalne jedynie w instalacjach niskotemperaturowych
(zwïaszcza z ogrzewaniem podïogowym), to znaczy takich, w których czynnik grzewczy moĝe mieÊ temperaturÚ okoïo 40°C.
Na potrzeby c.o. trzeba jednak zainstalowaÊ kolektory o znacznie wiÚkszej powierzchni, a i instalacja musi byÊ bardziej skomplikowana niĝ do przygotowania ciepïej wody.
Jest to rozwiÈzanie godne polecenia, bo obniĝa koszty ogrzewania domu i ogranicza
zuĝycie konwencjonalnych noĂników energii, ale wymaga znacznych wydatków, które majÈ szansÚ siÚ zwróciÊ dopiero po 20 latach.

Czy czynnik grzewczy trzeba uzupeïniaÊ?

T

ak, najczÚĂciej raz na 4 lata. W ramach serwisu poinstalacyjnego powinna to zrobiÊ firma montujÈca kolektory. O zasady serwisowania warto pytaÊ przedstawicieli firm jeszcze na etapie wstÚpnych rozmów.
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Jakie sÈ tendencje rozwoju instalacji solarnych?

C

oraz wiÚkszÈ popularnoĂÊ zdobywajÈ tzw. systemy kombi, w których wytwarzane
ciepïo wykorzystywane jest zarówno do przygotowywania c.w.u., jak na cele grzewcze. OpïacalnoĂÊ systemów kombi jest jednak mniejsza niĝ instalacji solarnych projektowanych indywidualnie. W Polsce systemy kombi stosowane sÈ rzadko.
W krajach Europy Poïudniowej, a ostatnio równieĝ w Polsce, instalacje z kolektorami
sïonecznymi wykorzystywane sÈ równieĝ na potrzeby klimatyzacji – zwïaszcza w duĝych obiektach biurowych. W instalacji takiej niezbÚdne jest ogrzanie czynnika grzewczego do 90°C, do czego stosuje siÚ zazwyczaj kolektory próĝniowe lub pïaskie, wyposaĝone w szybÚ antyrefleksyjnÈ.
Zmagazynowana w gruncie energia wyprodukowana przez kolektory moĝe podwyĝszaÊ
temperaturÚ dolnego ěródïa pompy ciepïa, podnoszÈc jego efektywnoĂÊ.

Czy inwestor indywidualny moĝe liczyÊ na
dofinansowanie na zakup kolektorów?

D

ofinansowanie z gminy. Zanim zdecydujemy siÚ na instalacjÚ z kolektorami, warto
sprawdziÊ, czy gmina umoĝliwia skorzystanie z dotacji na inwestycje proekologiczne.
Warunki ubiegania siÚ o dotacjÚ oraz jej wysokoĂÊ kaĝda gmina ustala indywidualnie. Dotacja
moĝe pokryÊ nawet 70% kosztów inwestycji.
Kredyt preferencyjny. O taki niskooprocentowany kredyt moĝna siÚ staraÊ w Banku Ochrony
¥rodowiska. WielkoĂÊ kredytu jest zróĝnicowana w zaleĝnoĂci od regionu i moĝe pokryÊ od
60% do 90% kosztów zakupu i montaĝu kolektorów z okresem spïaty 3–8 lat.
Premia termomodernizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK oferuje premiÚ termomodernizacyjnÈ, m.in. na zakup i montaĝ kolektorów sïonecznych, w ramach modernizacji istniejÈcej instalacji grzewczej. Umoĝliwia to spïatÚ 25% kosztów kredytu zaciÈgniÚtego na zakup kolektorów. PremiÚ przyznaje BGK na wniosek zïoĝony w banku, w którym
inwestor ubiega siÚ o kredyt.
Dofinansowanie z funduszy UE. Ustawodawca polski nie przewidziaï dopïat z budĝetu pañstwa dla osób prywatnych planujÈcych inwestowanie w odnawialne ěródeïa energii, jakimi
sÈ kolektory sïoneczne.
Inicjatywy majÈce na celu pomoc indywidualnym inwestorom podejmowane sÈ w róĝnych regionach kraju. Przykïadem moĝe byÊ mazowiecka firma doradztwa ekologicznego
ECOWAY, która w imieniu prywatnych inwestorów skïada grupowy wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Prowadzony przez ECOWAY program pomaga uzyskaÊ 50% dotacjÚ do inwestycji przyczyniajÈcych siÚ do poprawy jakoĂci Ărodowiska. Dopïaty obejmujÈ nie tylko kolektory sïoneczne, ale równieĝ pompy ciepïa, termomodernizacjÚ i wymianÚ kotïów, montaĝ turbin wiatrowych oraz ogniw fotowoltaicznych.
Procedura ubiegania siÚ o dotacjÚ na zakup i montaĝ kolektorów jest nastÚpujÈca:
1. Osoba zainteresowana skïada wniosek do firmy i wpïaca 10% (min. 2000 zï) sumy inwestycji.
2. Pod koniec roku zostanie podjÚta decyzja o przyznaniu dotacji.
3. Jeĝeli decyzja bÚdzie pozytywna, wówczas firma zaczyna realizowaÊ inwestycjÚ. Klient
wpïaca poïowÚ kosztów instalacji, a 10% wpïacone na poczÈtku traktuje siÚ jako koszty wykonania zïoĝenia wniosku, wykonania obliczeñ zapotrzebowania na energiÚ oraz przygotowania projektu.
4. Jeĝeli dotacja nie zostanie przyznana, a inwestor wycofa siÚ, odzyska poïowÚ wpïaconych
pieniÚdzy (5% kosztów inwestycji, straci natomiast drugie 5%, które zapïaciï za przygotowanie wniosku).
5. Jeĝeli mimo odmowy, inwestor nie wycofa siÚ, inwestycja bÚdzie zrealizowana, a wpïacone na poczÈtku 10% uwzglÚdnione zostanie w ogólnych kosztach jako zaliczka.

Ile kosztuje
kompletny
zestaw solarny
do przygotowania
c.w.u. przez
caïy rok w domu
dla 4-osobowej
rodziny?

P

rzykïadowy zestaw solarny firmy
HEWALEX z kolektorami pïaskimi, przeznaczony dla 2–4 osób, do zamontowania na dachu skoĂnym. Zestaw
zawiera:
2 kolektory pïaskie KS2000SLP
– 2 u 1299 = 2598 zï;
zestaw przyïÈczeniowy dla baterii
dwóch kolektorów pïaskich ZPKS 2
– 94 zï;
czynnik grzewczy Ergolid Eko 30 kg
– 265 zï;
zestaw mocujÈcy dla 2 kolektorów
KSAL-2 – 432 zï;
naczynie wzbiorcze do instalcji solarnej 18 l (Zespóï ZNP 18 DS) wraz z zestawem podïÈczeniowym – 161 zï;
zespóï pompowo sterowniczy
– ZPS 6-01 – 1420 zï;
zasobnik solarny, dwuwÚĝownicowy
(VF300-2S) – 3070 zï;
zestaw podïÈczeniowy zasobnika solarnego (PW) – 91 zï.
Èczna cena caïego zestawu wynosi
8131 zï plus 22% Vat. Do tego instalator dolicza cenÚ montaĝu, w przedstawionym przypadku ok. 1500 zï + 7% Vat
oraz 550 zï brutto za rury miedziane,
które poïÈczÈ kolektory ze zbiornikiem. Èczny koszt wynosi 12 074,82 zï
brutto.
Na montaĝ czeka siÚ Ărednio do 2 tygodni, a wykonywany jest w ciÈgu 1 do
3 dni.
PamiÚtajmy, ĝe zawsze warto negocjowaÊ rabat, jego wysokoĂÊ w najwiÚkszej mierze zaleĝy od siïy naszych argumentów. Warto równieĝ poszukaÊ
firmy, która oferuje gotowy system solarny, moĝe okazaÊ siÚ nawet o 2000 zï
tañszy niĝ instalacja kompletowana
na zamówienie.
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