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Kolektory
s oneczne

Czy w ka dym domu 
energooszcz dnym powinna by
instalacja solarna?

DOM ENERGOOSZCZ DNY

PATRONI CYKLUPATRONI CYKLU

Kiedy warto zastosowa
kolektory s oneczne?

W
Polsce kolektory nie mog  zast pi  konwencjonalnego 

ogrzewania centralnego: jest u nas na to za ma o s o ca 

w miesi cach zimowych, du o mniej ni  na przyk ad w Austrii. 

Nawet latem zdarzaj  si  dni z ca kowitym zachmurzeniem, 

kolektory nie mog  wi c te  ca kowicie rozwi za  problemu 

podgrzewania wody u ytkowej. Mog  je jednak wspomóc, i to 

w du ym stopniu.

Najwi ksz  barier  w stosowaniu kolektorów jest koszt urz -

dze  i d ugi czas ich amortyzacji. Op acalno  inwestycji jest 

wi ksza, gdy dostaniemy do niej dop at  lub niskooprocento-

wany kredyt. O mo liwo ciach uzyskania wsparcia finanso-

wego piszemy w odpowiedzi na ostatniej stronie artyku u.

Czas zwrotu kosztów inwestycji w kolektory s oneczne, a wi c

op acalno  ich zastosowania, zale y od kosztów energii kon-

wencjonalnej potrzebnej do eksploatacji budynku. Im jest ona 

dro sza, tym bardziej op aca si  inwestowa  w kolektory,

i w tym krótszym czasie ich koszt si  zwróci.

Zainstalowanie kolektorów najbardziej op aca si  w domach 

ogrzewanych wy cznie pr dem lub paliwem sta ym. W pierw-

szej grupie o op acalno ci decyduje cena energii elektrycz-

nej. W drugiej koszty ogrzewania s  wprawdzie niskie, ale la-

tem problematyczne jest ogrzewanie ciep ej wody u ytkowej 

– cz  kot ów ma bowiem ni sz  sprawno  przy ogrzewa-

niu wy cznie c.w.u., a we wszystkich (nawet tych z podajni-

kiem) pozostaje problem uzupe niania opa u, sk adowania go 

i czyszczenia kot a. 

Kolektory s  op acalne w domach, w których mieszkaj  du e

rodziny, bo im wi ksze jest zu ycie wody, tym bardziej eko-

nomiczne okazuj  si  kolektory. Warto zamontowa  je w do-

mach energooszcz dnych, w których korzysta si  z wanny 

z hydromasa em lub basenu (kolektory znacznie obni  kosz-

ty podgrzewania wody).

Monta  instalacji solarnej to jednorazowa inwestycja, która 

cho  niema a (koszt zakupu z monta em kolektorów dla czte-

roosobowej rodziny to min. 12 tys. z ) stanowi ma y procent 

kosztów budowy ca ego domu. Ale poniewa  w perspektywie 

najbli szych lat trudno przewidzie  ceny konwencjonalnych 

róde  energii, a energia s oneczna – cho  wymaga do  kosz-

townej instalacji – zawsze b dzie darmowa, wyposa enie do-

mowej instalacji w kolektory jest zawsze warte rozwa enia.

K
orzystanie z niekonwencjonalnych róde  ciep a jest racjonal-

ne wówczas, gdy dom jest zbudowany w sposób ograniczaj cy 

do minimum straty ciep a, to znaczy ma wentylacj  mechaniczn

z odzyskiem ciep a i jest bardzo dobrze ocieplony, wtedy bowiem 

jego zapotrzebowanie na energi  jest niewielkie. 

W domu budowanym tradycyjnie, w którym straty ciep a mog  by

nawet kilkakrotnie wy sze, dla ich pokrycia trzeba by zainstalowa

tak znaczn  liczb  kolektorów, e by oby to nieop acalne. 

Zastosowanie kolektorów, podobnie jak innych kosztownych in-

westycyjnie urz dze  umo liwiaj cych korzystanie z odnawial-

nych róde  energii, jest tym bardziej op acalne, im mniejsze jest 

zapotrzebowanie budynku na energi , a wi c im bardziej energo-

oszcz dny jest budynek. 

Ogrzewanie budynków poch ania w Polsce tyle samo energii, ile 

zu ywa ca y przemys , czyli prawie 30%. Korzystanie z konwen-

cjonalnych róde  ciep a  przyczynia si  do degradacji rodowiska, 

czemu winne s  spaliny, które powstaj  w ka dym procesie spala-

nia. Dlatego ograniczaj c zapotrzebowanie budynków na energi

z konwencjonalnych róde , chronimy rodowisko. Nie wszystkie 

wydatki z tym zwi zane zwracaj  si  równie szybko: o ile dodat-

kowe (ponad wymagania normowe) ocieplenie domu zwraca si  ju

w pierwszych latach jego eksploatacji, to na zwrot kosztów instala-

cji z kolektorami s onecznymi trzeba czeka  kilkana cie lat. 

Mimo to powstaje coraz wi cej domów z kolektorami: w domach ener-

gooszcz dnych decyzje te s  najbardziej racjonalne. Niezale nie od 

wynikaj cych z tego 

przysz ych korzy ci 

ekonomicznych dla 

ich w a cicieli (na-

wet je li b d  one 

do  odleg e w cza-

sie), zainstalowa-

nie kolektorów jest 

dzia aniem na rzecz 

ochrony rodowiska 

naturalnego.

Im budynek jest bardziej energooszcz dny, tym 

inwestowanie w ekologiczne ród a ciep a jest 

bardziej op acalne

fo
t.
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Jak dzia a kolektor s oneczny?

K
olektor pobiera energi  z promieniowania s oneczne-

go i (najcz ciej) przekazuje j  do instalacji przygoto-

wuj cej ciep  wod  u ytkow  za po rednictwem ogrze-

wanego s o cem absorbera. Jest to p yta (pokryta cienk

warstw  niklu, czarnego chromu lub innego zwi zku che-

micznego) o wysokim wspó czynniku poch aniania pro-

mieniowania s onecznego i niskim wspó czynniku emisji 

promieniowania cieplnego, z kana ami, przez które prze-

p ywa czynnik grzewczy. P yta absorbera poch ania pro-

mieniowanie s oneczne i zamienia je w ciep o. 

Skuteczno  poch aniania zale y od rodzaju absorbera. 

Najcz ciej absorber wykonany jest z miedzi pokrytej po-

w ok  z czarnego chromu (skuteczno  70%).

Skuteczniejszy jest tzw. absorber selektywny wykonany 

w wyniku galwanicznego na o enia tlenków tytanu – po-

ch aniaj cy 95% promieniowania.

Od absorbera ogrzewa si  czynnik grzewczy (mo e to by

woda lub p yn niezamarzaj cy), który przep ywa przez 

kolektor. Ogrzany p yn przep ywa do zasobnika i przez 

wymiennik oddaje ciep o znajduj cej si  w zasobniku 

wodzie u ytkowej, po czym, och odzony, wp ywa z po-

wrotem do kolektora.

Kolektor pobiera energi  z promieniowania s onecznego: bezpo redniego, 

rozproszonego i odbitego, a nast pnie przekazuje je do instalacji przygotowuj cej 

ciep  wod  u ytkow

Jakie kolektory stosuje si  w domach jednorodzinnych?

S
 to dwa rodzaje kolektorów: 

 p askie: niepró niowe i pró niowe;

rurowe: pró niowe – z przep ywem bezpo rednim czynnika roboczego, z rurkami cieplnymi i ze zwierciad em parabolicznym.

Jak s  zbudowane kolektory p askie?

K
olektory p askie niepró niowe z zewn trz pokryte s  spe-

cjaln  szyb , pod któr  znajduje si  absorber – p yta pokryta 

substancj  poch aniaj c  promienio-

wanie s oneczne: czarnym niklem, 

czarnym chromem, czarn  miedzi

lub tlenkiem tytanu (czasami ab-

sorbery pokrywa si  czarnym lakie-

rem, ale straty ciep a przez wypro-

mieniowanie s  wtedy wi ksze). Do 

warstwy absorbera przylegaj  rur-

ki, przez które przep ywa czynnik 

roboczy – woda lub roztwór gliko-

lu); odbiera on ciep o od nagrzane-

go absorbera i oddaje je w wymien-

niku ciep a.

 Rama kolektora wykonana jest 

z w ókna szklanego lub aluminium, 

a tylna ciana – z blachy stalowej z po-

w ok  aluminiowo-cynkow . Mi dzy tyln cian  a absorberem znaj-

duje si  izolacja cieplna: najcz ciej we na mineralna lub pianka po-

liuretanowa, która zapobiega ucieczce 

ciep a pozyskanego przez kolektor.

Kolektory p askie pró niowe ró -

ni  si  od poprzednich tym, e wokó

absorbera wytworzona jest pró nia 

(w p askich zwyk ych jest powietrze). 

Dzia aj  wydajniej ni  zwyk e kolek-

tory p askie, poniewa  mniejsze s

w nich straty ciep a. Ich elementy wol-

niej koroduj , bo we wn trzu takich ko-

lektorów nie wytwarza si  para wodna. 

S  dro sze ni  kolektory p askie nie-

pró niowe i niestety z czasem si  roz-

szczelniaj : wtedy trzeba ponownie 

wytwarza  w nich pró ni .

Przekrój kolektora p askiego

rurki, przez które p ynie 

czynnik roboczy

absorber

k townik

tylna ciana

izolacja

cieplna

szyba

rama

kolektora
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Jak s  zbudowane kolektory rurowe?

S
 to kolektory pró niowe, w których 

absorber jest umieszczony w rurce 

pró niowej: dzi ki temu jest izolowany 

od otoczenia, co ogranicza ucieczk  cie-

p a na zewn trz. Tak dzia aj ce kolekto-

ry pozyskuj  wi cej ciep a ni  p askie. 

Najpopularniejsze s  trzy ni ej omówio-

ne rodzaje:

z przep ywem bezpo rednim czynnika 

roboczego – maj  dwie rurki zamontowa-

ne wspó osiowo wewn trz szklanej rury 

pró niowej; wewn trzn  wp ywa do ab-

sorbera zimny czynnik roboczy, zewn trz-

n  wraca do instalacji czynnik ogrzany; 

z rurkami cieplnymi – energia promie-

niowania s onecznego odbierana jest z ab-

sorbera w czasie odparowywania cieczy, 

która znajduje si  w rurce. Jest to ciecz, 

która paruje w niskiej temperaturze, na 

przyk ad alkohol. eby atwo cyrkulo-

wa a w rurce cieplnej, kolektor musi by

nachylony pod k tem min. 20°. Kolektory 

te maj  wy sz  sprawno  ni  kolekto-

ry z bezpo rednim przep ywem czynni-

ka roboczego. Podstawow  zalet  uk adu

rur pró niowych o przep ywie po rednim 

jest mo liwo  demonta u pojedynczego 

uk adu (na przyk ad podczas prac serwi-

sowych) bez wy czania zatrzymywania 

ca ej instalacji;

z parabolicznym zwierciad em CPC (z ang. 

Compound Parabolic Concentrator). Sk adaj

si  z luster, za pomoc  których promienio-

wanie s oneczne jest skupiane wewn trz ko-

lektora jak w soczewce i kierowane na rur

z czynnikiem roboczym. Kszta t zwierciad a

zwi ksza zdolno  absorbowania promienio-

wania rozproszonego przez chmury, a tak e

promieniowania bezpo redniego docieraj -

cego do kolektora pod niekorzystnym k tem. 

W kolektorach tych mo na uzyska  bardzo 

wysok  temperatur  czynnika grzewczego, 

dzi ki czemu maj  one najwy sz  sprawno ,

chocia  nie wymagaj  ustawiania ka dej rury 

w kierunku s o ca. Dopuszczalne jest odchy-

lenie usytuowania domu od kierunku po u-

dniowego – mo e by  on ustawiony bardziej 

na wschód lub zachód, a sprawno  kolekto-

ra i tak b dzie wysoka.

Czym ró ni  si
kolektory pró niowe 
od niepró niowych?

W
kolektorach pró niowych absorber 

odizolowany jest pró ni  od otocze-

nia, dzi ki temu wypromieniowuje mniej 

energii, a w efekcie – wi cej jej pozysku-

je, ani eli jego odpowiednik w kolektorze 

niepró niowym. 

Ponadto absorber pró niowy szybciej si

nagrzewa w ch odne dni, nawet zim ,

gdy niebo jest zachmurzone, poniewa

nie traci energii na nagrzanie powietrza 

znajduj cego si  pomi dzy szyb  a absor-

berem, jak to si  dzieje w kolektorze nie-

pró niowym.

Przekrój rury kolektora z rurkami cieplnymi Kolektor z parabolicznym zwierciad em CPC

wewn trzna rura, 

przez któr  przep ywa 

zimny czynnik 

roboczy

absorber

szklana rurka pró niowa

pró nia

czynnik roboczy ogrzewa si  od absorbera 

i zewn trzn  rur  p ynie do instalacji

kondensator rurki cieplnej

szklana rura 

pró niowa

pró nia

czynnik roboczy

miedziana rurka 

cieplna

absorber

szklana rura pró niowa

rurki, przez które p ynie 

czynnik roboczy zwierciad o CPC

absorber

Co to jest sprawno  cieplna kolektora?

S
prawno  ciepln  kolektora to stosunek ciep a odebranego przez przep ywaj cy przez 

kolektor czynnik roboczy do energii promieniowania docieraj cego do jego górnej po-

wierzchni. Warto  ta, wyra ana w procentach, s u y do okre lania  mo liwo ci absorpcyj-

nych kolektora i ilo ci wytworzonego ciep a oddanego do czynnika grzewczego. Kolektory 

stosowane w domach jednorodzinnych powinny mie  sprawno  70–95%.

Przekrój rury kolektora pró niowego 

z bezpo rednim przep ywem czynnika roboczego

fo
t.
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Sprawno  cieplna kolektora spada wraz ze wzrostem ró nicy temperatury 

pomi dzy czynnikiem roboczym a otoczeniem
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Czym si  ró ni sprawno
kolektora od wydajno ci?

W
praktyce oba terminy stosowane s  wymiennie. 

Wszystko zale y od tego co chcemy opisa . Je li 

mówimy o parametrach technicznych u ywamy s owa 

sprawno , je li natomiast mówimy o wydajno ci kolek-

tora mamy na my li prac  ca ej instalacji. 

Sprawno  kolektora zale y gównie od:

 parametrów konstrukcyjnych: materia u z jakiego 

zosta  wykonany, rodzaju pow oki absorpcyjnej i izola-

cji termicznej oraz zastosowanego uk adu przewodów 

(harfowy czy meandrowy),

 parametrów technicznych: wspó czynnika absorpcji 

promieniowania krótkofalowego – najlepiej je li si ga on 

warto ci 0,95 i wspó czynnika  emisji, który w zakresie 

d ugich fal powinien by  z kolei jak najni szy i wyno-

si  maksymalnie 0,1.

Wydajno  kolektora natomiast zale y od:

 poprawno ci zaprojektowania instalacji solarnej: do-

brania rednic przewodów doprowadzaj cych i odpro-

wadzaj cych czynnik roboczy oraz wielko ci zbiorni-

ka akumulacyjnego;

 parametrów eksploatacyjnych ca ej instalacji: ilo ci 

czynnika roboczego, cz stotliwo ci i intensywno ci pro-

mieniowania s onecznego, pr dko ci i kierunku wiatru, 

temperatury otoczenia oraz zgodno ci za o e  projekto-

wych dotycz cych dziennego zapotrzebowania na c.w.u. 

z rzeczywistym zu yciem. 

Ogólna zale no  jest taka, e do im wy szej temperatury 

chcemy podgrza  wod , tym uzyskujemy ni sz  wydajno

zamiany energii promieniowania s onecznego na energi

ciepln . Dlatego zdecydowanie najbardziej efektywne jest 

zastosowanie kolektorów s onecznych w systemach nisko-

temperaturowych np. do podgrzewania wody w basenach.

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

W
zale no ci od tego, czy kolektory maj

ogrzewa  wod  u ytkow  tylko la-

tem, czy te  wspomaga  jej podgrzewanie 

równie  zim , do wyboru mamy inne mo -

liwo ci. Bowiem efektywno  kolektorów 

zale y przede wszystkim od tego, jaki ro-

dzaj promieniowania poch aniaj .

P askie kolektory niepró niowe

– poch aniaj  promieniowanie bez-

po rednie, którego najwi cej, bo 

70–80%, przypada na miesi ce od kwietnia 

do wrze nia. Dlatego s  najlepszym rozwi -

zaniem w sytuacji, gdy najwa niejsze jest 

darmowe ogrzewanie wody w pó roczu let-

nim. Od maja do ko ca sierpnia mo liwe 

jest pokrycie przez p askie kolektory nie-

pró niowe  zapotrzebowania na c.w.u. na-

wet w 100%, a w ci gu ca ego roku w 65%. 

Oczywi cie i latem mog  si  zdarzy  d ugo-

trwa e deszcze, podczas których nie tylko 

nie uda si  ogrzewa  wody za pomoc  ko-

lektorów, ale nawet b dziemy mieli ochot

w czy  ogrzewanie.

Rurowe kolektory pró niowe – poch ania-

j  wi cej promieniowania rozproszonego 

przez chmury i zanieczyszczenia zawar-

te w powietrzu. 

Udzia  promieniowania rozproszonego jest 

ró ny w zale no ci od pory roku. W czerw-

cu wynosi ono 20–30%, a zim  mo e prze-

kracza  70%. Kolektory pró -

niowe rurowe mog  pozyskiwa

ciep o do przygotowania ciep ej wody przez 

ca y rok – latem pokryj  zapotrzebowanie 

w 100%, zim  – w 25–30%. 

Niestety instalacja solarna z kolektorami ru-

rowymi jest bardziej skomplikowana ni  in-

stalacja z kolektorami p askimi i o 50% od 

niej dro sza.

Powierzchni  kolektorów do instalacji ca-

orocznych dobiera si  tak, eby pokry

55–65% redniorocznego zapotrzebowania 

na c.w.u., a do instalacji dzia aj cych latem 

– 100% zapotrzebowania na ciep  wod

w tym okresie.

Po ilu latach inwestycja w instalacj
solarn  mo e si  zwróci ?

A
naliza kosztów paliwa kon-

wencjonalnego wykorzysty-

wanego do podgrzewania wody 

u ytkowej w ci gu ca ego roku 

w porównaniu z kosztami pono-

szonymi przy wykorzystaniu ener-

gii s onecznej.

Obliczenia zosta y przeprowa-

dzone dla nast puj cych róde

energii: energia elektryczna, olej 

opa owy, gaz ziemny wysokome-

tanowy, ogrzewanie z sieci cie-

p owniczej.

Do oblicze  przyj to dom zamiesz-

kany przez czteroosobow  rodzi-

n , zu ywaj c  dziennie rednio 

240 l c.w.u. (60 l/os/dzie ).

Przy za o eniu, e instalacja s o-

neczna pokrywa 65% zapotrze-

bowania na energi  potrzeb  do 

przygotowanie ciep ej wody u yt-

kowej, oszcz dno ci w zu yciu pa-

liw mog  wynie  odpowiednio:

 dla energii elektrycznej: 

2350, 40 [z /rok]*  0,65 = 1527.76 

[z /rok]

 dla oleju opa owego: 

829,40 [z /rok]  0,65

= 539,11 [z /rok]

 dla gazu wysokometanowego:

672 [z /rok]  0,65

= 436,80 [z /rok]

dla ciep a z sieci ciep owniczej: 

734,08 [z /rok]  0,65 

= 477,15 [z /rok].

Na tej podstawie oceniono tak e, jak 

d ugi jest okres zwrotu nak adów. 

Przyj to za o enie, e koszt insta-

lacji solarnej dla rodziny czterooso-

bowej wynosi 12 000 z  (na pod-

stawie wyceny firmy HEWALEX, 

zamieszczonej na ostatniej stro-

nie poradnika). Wobec tego, dla 

poszczególnych no ników energii 

okres zwrotu kosztów prezentuje 

si  nast puj co:

dla energii elektrycznej:

12 000 z ÷ 1527,76 [z /rok] = 8 lat

 dla oleju opa owego: 12 000 z

÷ 539,11 [z /rok] = 23 lata

dla gaz wysokometanowego:

12 000 z  ÷ 436,80 [z /rok] 

= 27 lat

dla ciep a z sieci ciep owniczej: 

12 000 z  ÷ 477,15 [z /rok] 

= 25 lat
* koszt przygotowania c.w.u. 
w tradycyjny sposób

Kolektor 

p aski

fo
t.

 W
o

lf

fo
t.
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Kolektor 

rurowy
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Czy region Polski i ukszta towanie 
terenu ma wp yw na sprawno
kolektorów?

N
ie wsz dzie w Polsce ilo  promieniowania s onecznego docie-

raj ca do Ziemi jest taka sama, a to od niej zale y wydajno

kolektorów. 

Wp ywa na ni  tak e lokalne zanieczyszczenie powietrza w danym 

rejonie – np. na l sku. Je eli w okolicy, w której mieszkamy, s  lo-

kalne zak ady przemys owe zanieczyszczaj ce powietrze, wydajno

kolektorów mo e by  ni sza ni  w regionie, w którym takich zanie-

czyszcze  nie ma. 

Poniewa  wydajno  kolektora zale y równie  od k ta jego nachyle-

nia w stosunku do poziomu (nie powierzchni terenu, bo ta mo e by

pochy a), to zale nie od tego, jaka jest i kiedy w danym regionie licz-

ba dni s onecznych oraz dni z kompletnym zachmurzeniem, kolektor 

ustawia si  pod odpowiednim k tem. Nat enie promieniowania s o-

necznego w ró nych regionach Polski pokazujemy na mapie obok.

Ustawienie kolektora zale nie od nas onecznienia:

Wybrane okresy roku

ca y rok

I–XII

pó rocze letnie

IV–IX

pó rocze zimowe

X–III

sezon letni

VI–VIII

liczba godzin s onecznych, [h] 1600 1200 400 750

ca kowita roczna ilo  promieniowania s onecznego 

przypadaj cego na m2 kolektora, [kWh/m2]
990 766 223 428

dzienna ilo  promieniowania s onecznego przypadaj ca na 1 m2

kolektora, [kWh/m2]
2,7 4,2 1,2 4,7

optymalne nachylenie kolektora do poziomu 40° 30° 60° <30°

Optymalne nachylenie kolektora zale nie od liczby godzin s onecznych w kolejnych miesi cach roku

Nat enie promieniowania s onecznego zale y od warunków pogodowych

Ca kowita ilo  promieniowania przypadaj ca 

na 1 m2 kolektora w ró nych regionach kraju w ci gu roku

W zale no ci od regionu kraju oraz pory roku 

kolektory powinny by  zamontowane pod innym 

k tem. Urz dzenia zamontowane w po aci dachu 

b d  najbardziej efektywnie zamienia y energi

promieniowania s onecznego na ciep o latem i tylko 

wówczas, gdy, nachylenie dachu b dzie wi ksze 

ni  25° 

fo
t.

 B
o
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P
rzygotowanie ciep ej wody. Kolektor powinien za-

pewni  85–95% zapotrzebowania na ciep  wod

u ytkow  w pó roczu letnim. Na potrzeby c.w.u. czte-

roosobowa rodzina potrzebuje kolektora: 

 p askiego o powierzchni 1–1,5 m2 na osob , czyli 

4–6 m2 albo

 rurowego o powierzchni 0,6–0,8 m2 na 1 osob , czy-

li 2,4–3,2 m2.

Z 1 m2 powierzchni p askiego kolektora szacunkowo 

rocznie mo na uzyska  450 kWh energii cieplnej, a z ta-

kiej samej powierzchni kolektora rurowego 600 kWh.

C.w.u. i wspomaganie ogrzewania. Je li instalacja so-

larna ma wspó pracowa  z instalacj  c.o., na 1 m2 bu-

dynku przyjmuje si  0,3–0,5 m2 powierzchni kolekto-

ra rurowego i 0,2 m2 kolektora p askiego. 

Ogrzewanie wody w basenie. Oto powierzchnia kolek-

torów, które maj  ogrzewa  wod  w basenie:

 krytym – ok. 40% powierzchni jego lustra wody,

 otwartym – ok. 70% tej powierzchni.

Przyk adowo powierzchnia kolektorów do basenu o wy-

miarach 5  10 m:

 krytego – 20 m2,

 otwartego – 35 m2.

Na jakie cechy kolektorów nale y
zwraca  uwag ?

D
la potencjalnego u ytkownika s onecznej instalacji grzewczej, 

najwa niejsze s  trzy czynniki: ilo  energii, jak  pozyskiwa

b dzie kolektor, cena kolektorów oraz bezawaryjno  urz dze  pod-

czas eksploatacji.

Ilo  pozyskiwanej przez kolektor energii zale y przede wszystkim 

od jego dopasowania do funkcji, jak  ma pe ni  (podgrzewanie wody, 

ogrzewanie), oraz rodzaju instalacji, w której ma zosta  zainstalowa-

ny (praca ca oroczna lub sezonowa, pojemno  zbiornika akumuluj -

cego ciep o, charakterystyka odbioru ciep ej wody u ytkowej, rodzaj 

i elementy konwencjonalnego systemu grzewczego).

Cena kolektorów. W Polsce ze wzgl du na ni sz  cen  najpopularniej-

sze s  kolektory p askie, kosztuj  ok. 1000 z /m2. Rurowe natomiast 

rednio 2 razy wi cej za m2.

Bezawaryjno  itd. Gwarancj  sprawnego dzia ania kolektorów jest wy-

soka jako  ich wykonania i u ycie dobrej jako ci materia ów. Kolektory 

sprzedawane na polskim rynku oraz osprz t instalacji solarnych po-

winny spe nia  wymogi polskiej normy EN 12975-2:2006. Norma wy-

maga m.in. odporno ci kolektora na mog ce wyst powa  wysokie tem-

peratury pracy, jak równie  podwy szonej odporno ci mechanicznej 

szyby przykrywaj cej kolektor (odporno  na gradobicie). 

Dodatkow  gwarancj  wysokiej jako ci kolektorów jest certyfikat szwaj-

carskiego instytutu SPF (Solartechnik Prüfung Forschung) rekomen-

dowanego przez Swiss Federal Office for Energy (www.solarenergy.ch) 

oraz ceryfikat Solar Keymark.

W jaki sposób powinna by
dobrana wielko  kolektora?

Gdzie najlepiej zamontowa  kolektor?

U
sytuowanie kolektora wzgl dem budyn-

ku mo e by  ró ne, ale najwa niejsze by 

kolektor by  skierowany na po udnie. 

Na dachu spadzistym. Tak mo na umie-

ci  ka dy rodzaj kolektora. Wystarczy pod-

czas uk adania pokrycia dachu zamontowa

uchwyty dachowe i wyprowadzi  na ze-

wn trz przewody rurowe, do których pod-

czone b d  kolektory. 

Monta  kolektorów na dachu wykonuje si

szybko, a koszty z tym zwi zane s  stosun-

kowo niewielkie. Wad  takiego umiejscowie-

nia s  straty ciep a – wi ksze ni  kolektorów 

zamontowanych w po aci dachowej.

W dachu spadzistym. Tak mo na za-

montowa  jedynie kolektory p askie, pod 

warunkiem e nachylenie dachu wynosi 

min. 25°. Wprawdzie kolektor zast puje 

wówczas cz  pokrycia (np. dachówek), 

ale musimy zap aci  wi cej za monta ,

gdy  kolektory ze wszystkich stron mu-

sz  by  zabezpieczone przed przedosta-

waniem si  wody.

Na ziemi lub na dachu p askim. Tak 

usytuowany kolektor mo na optymalnie 

ustawi  wzgl dem s o ca, co zapewni 

maksymaln  wydajno  urz dzenia. Takie 

ulokowanie kolektorów, zw aszcza wolno 

stoj cych, powi ksza ich straty na przesy-

le ciep a do instalacji wewn trz budynku; 

straty te s  cz ciowo rekompensowane 

przez dodatkowe, odbite od ziemi promie-

niowanie. 

Zalet  umieszczenia kolektorów na zie-

mi lub na dachu p askim jest ni szy koszt 

monta u ni  w po aci dachu, ale cz  tych 

oszcz dno ci poch on  koszty konstruk-

cji wsporczej i zabezpieczenie konstruk-

cji przed burz .

Gdy kolektory zamontowane s  na po-

wierzchni ziemi, du o atwiej mo na je 

umy  lub od nie y . Takie systematycz-

ne zabiegi zwi kszaj  ich wydajno , czy-

li efektywno  systemu przygotowywania 

c.w.u. W razie awarii atwiejsza (a zatem 

ta sza) jest równie  ich naprawa.

Na lub przy po udniowej cianie bu-

dynku. Monta  na cianie jest atwiejszy 

technicznie ni  na dachu, a zawieszony 

na cianie kolektor jest te  mniej nara o-

ny na ch odz ce dzia anie wiatru. Ponadto 

mo e poch ania  dodatkowe promienio-

wanie, które odbija si  od ziemi i obiek-

tów znajduj cych si  w pobli u kolektora 

– a zatem takie usytuowanie mo e zapew-

ni  wi ksz  wydajno  kolektora, a nam 

– wi ksze oszcz dno ci w kosztach przy-

gotowania ciep ej wody. Jednak nie ka dy

kolektor da si  tak zamontowa , ze wzgl -

du na wi ksze opory przep ywu mo liwo

ta dotyczy jedynie urz dze  przystosowa-

nych do monta u w pozycji pionowej.

Uwaga! Planuj c miejsce monta u ko-

lektora, trzeba pami ta , e nie mo e on 

by  zacieniony przez drzewa ani inny 

budynek.

Miejsca monta u kolektorów
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Co to jest obieg solarny?

J
est to zespó  urz dze , który doprowadza ciep o z kolektorów do zasobnika, gdzie 

jest ono magazynowane. Oprócz kolektorów elementami obiegu solarnego s : prze-

wody rurowe, zestaw pompowy, zasobnikowy wymiennik ciep a oraz urz dzenia bez-

piecze stwa. 

Przewody rurowe. Rury mi dzy zasobnikiem a kolektorem powinny by  mo liwie krót-

kie, by straty ciep a przy przep ywie ogrzanego czynnika z kolektora do zasobnika by y

jak najmniejsze. Dla zminimalizowania strat wszystkie rury powinny by  os oni te izo-

lacj  termiczn , w przeciwnym razie znaczna cz  pozyskanego w kolektorze ciep a

b dzie si  rozprasza  w otoczeniu rur. Uszczelki i przepony, maj ce styczno  z czyn-

nikiem roboczym, musz  by  wykonane z materia ów niewchodz cych z nim w reak-

cje chemiczne.

Zasobnikowy wymiennik ciep a. Najwi cej ciep ej wody zu ywamy rano i wieczorem, 

a kolektor pozyskuje ciep o w ci gu dnia. eby t  pozyskan  przeze  energi  mo na by o

wykorzysta  wieczorem, trzeba zgromadzi  j  w zasobniku. W domach jednorodzinnych 

najcz ciej stosuje si  dwa rodzaje zasobników: 

dwusystemowy biwalentny z podwójn  w ownic  – najbardziej popularny, z dwo-

ma wymiennikami ciep a: dolnym przep ywa czynnik roboczy z obiegu solarnego, gór-

nym – woda ogrzana w kotle;

z pojedyncz  w ownic  i grza k  elektryczn  – w w ownicy kr y p yn z obie-

gu solarnego, a grza ka dogrzewa wod . Rozwi zanie to, dro sze w eksploatacji ni  wy-

miennik z podwójn  w ownic , jest u yteczne, zw aszcza gdy dom jest ogrzewany ko-

t em na paliwo sta e.

Instalacja solna

Temperatur  wody w zasobniku ustawia si

regulatorem,

a gdy niebo jest pochmurne i temperatura wody 

w zasobniku spada np. poni ej ustawionych 60°C, 

automatycznie w cza si  kocio  i podgrzewa wod  do 

ustalonej temperatury.

Ogrzana woda, zgromadzona w zasobniku, p ynie

rurami do urz dze  sanitarnych.

Promieniowanie s oneczne ogrzewa kolektory, w których znajduje 

si  specjalny p yn zwany czynnikiem roboczym 

(np. roztwór glikolu). 

Ogrzewa si  on od promieni s onecznych...

i p ynie rurami do zasobnika.

Pompa obiegowa t oczy sch odzony czynnik 

roboczy z powrotem do kolektora.

Zawór bezpiecze stwa otwiera si

w przypadku zbyt wysokiego ci nienia 

w uk adzie i zapobiega w ten sposób 

uszkodzeniom kolektora, 

zasobnika lub orurowania.

Dodatkowo prac  uk adu solarnego zabezpiecza naczynie 

wzbiorcze, kompensuj ce rozszerzalno  ciepln  (zmiany 

obj to ci) czynnika grzewczego w zale no ci od temperatury.

Podgrzany roztwór glikolu wp ywa do w ownicy w zasobniku

i przekazuje ciep o znajduj cej si  w nim wodzie.

W ownica doprowadzaj ca ogrzany glikol z kolektorów 

umieszczona jest zawsze na dole zasobnika...

...a w ownica cz ca 

zasobnik z kot em znajduje si  na górze.

fo
t.

 U
lr

ic
h

Integraln  cz ci  systemu solarnego jest 

zasobnik. Je li ma dwie w ownice, jedna 

pod czona jest do kolektora, a druga do kot a. 

Zabezpiecza to przed brakiem ciep ej wody 

w pochmurne dni
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I
m wi ksza jest pojemno  zasobnika, 

tym d u ej mo na korzysta  ze zgromadzonej 

w nim ogrzanej wody, gdy utrzymuje si  ca kowi-

te zachmurzenie. W domach jednorodzinnych za-

zwyczaj stosuje si  zasobniki o pojemno ci pokry-

waj cej zapotrzebowanie na ciep  wod  w ci gu 

dwóch dni, czyli 1,5–2 razy wi kszej od dzien-

nego zapotrzebowania na c.w.u., które wynosi 

50–80 l wody (o temperaturze 60°C) na 1 osob .

Najmniejsze ze zbiorników maj  ok. 125 litrów. 

Pojemno  zasobników musi by  te  dobrana do wielko ci i sprawno ci kolektorów. 

Dla dwuosobowej rodziny odpowiedni jest zbiornik  150–200-litrowy, dla czteroosobowej 

– 200–300-litrowy. Je li zbiornik b dzie za ma y, czerpana z niego podczas niepogo-

dy ciep a woda szybko si  sko czy i trzeba b dzie j  dogrzewa  w sposób konwen-

cjonalny.

Jakim czynnikiem 
grzewczym wype nia 
si  instalacj  solarn ?

D
o wyboru mamy wod  lub p yn 

niezamarzaj cy. 

Woda. Mo na j  stosowa  tylko w insta-

lacjach solarnych dzia aj cych od pó -

nej wiosny do jesieni, kiedy nie gro

przymrozki. Przed zim   instalacj  tak

trzeba opró ni , by  zamarzaj ca woda 

nie uszkodzi a rur.

P yn niezamarzaj cy. Taki p yn – zwy-

kle jest to roztwór glikolu – stosuje si

w instalacjach ca orocznych lub dzia-

aj cych od wczesnej wiosny do pó -

nej jesieni. W instalacji z takim czynni-

kiem roboczym niezb dny jest zasobnik 

wysokiej jako ci, by nie dosz o do roz-

szczelnienia uk adu i przedostania si

szkodliwego p ynu do instalacji c.w.u.

Jak  pojemno  powinien 
mie  zasobnik 
dla 4-osobowej rodziny?

fot. Viessmann

Dla czteroosobowej rodziny warto kupi

zbiornik o pojemno ci 600 l, którego 

pojemno  pokryje zapotrzebowanie na 

ciep  wod  ca ej rodziny przez dwa dni

Z
im  kolektory s oneczne s  znacznie mniej wydajne ni  latem, dlatego niezb dne jest 

korzystanie z drugiego ród a ciep a, np. kot a c.o. lub kominka z p aszczem wod-

nym. Wprawdzie nawet zim  w bardzo s oneczne dni kolektory mog  podgrza  wod

w zbiorniku nawet do 40–50°C, ale w naszym klimacie takich dni nie ma zbyt du o. 

Najcz ciej wi c zim  kolektory podgrzewaj  wod  wst pnie – tylko o kilka lub kilka-

na cie stopni, a dla uzyskania po danej temperatury wod  trzeba dogrza .

Czy w zimie kolektory s oneczne mog  by
efektywnym ród em ciep a?

Do jakiej temperatury 
kolektory s oneczne 
ogrzewaj  wod ?

J
e li system solarny jest optymalnie 

skonfigurowany, od wiosny do je-

sieni kolektory mog  ogrzewa  wod  do 

temperatury 50–75°C, a podczas upa ów

nawet do 90°C. 

Podczas zachmurzenia i zim  kolektory 

mog  podnosi  temperatur  wody tylko 

o kilkana cie stopni Celsjusza. W tych 

okresach dla uzyskania odpowiedniej 

temperatury wody trzeba korzysta  z do-

datkowego ród a energii, np. grza ki elek-

trycznej lub kot a kondensacyjnego.

Czy instalacja solarna mo e ogrza  ca y dom?

F
irmy sprzedaj ce i instaluj ce kolektory s oneczne proponuj  takie rozwi zania, 

w których instalacja solarna nie tylko przygotowuje  c.w.u., ale te  wod  do c.o. 

Warto wiedzie , e jest to racjonalne jedynie w instalacjach niskotemperaturowych 

(zw aszcza z ogrzewaniem pod ogowym), to znaczy takich, w których czynnik grzew-

czy mo e mie  temperatur  oko o 40°C. 

Na potrzeby c.o. trzeba jednak zainstalowa  kolektory o znacznie wi kszej powierzch-

ni, a i instalacja musi by  bardziej skomplikowana ni  do przygotowania ciep ej wody. 

Jest to rozwi zanie godne polecenia, bo obni a koszty ogrzewania domu i ogranicza 

zu ycie konwencjonalnych no ników energii, ale wymaga znacznych wydatków, któ-

re maj  szans  si  zwróci  dopiero po 20 latach.

Czy czynnik grzewczy trzeba uzupe nia ?

T
ak, najcz ciej raz na 4 lata. W ramach serwisu poinstalacyjnego powinna to zro-

bi  firma montuj ca kolektory. O zasady serwisowania warto pyta  przedstawicie-

li firm jeszcze na etapie wst pnych rozmów.

W
szystkie kolektory wytrzymu-

j  uderzenia gradu i wi kszo

producentów daje nawet gwarancje na 

uszkodzenia wskutek takich opadów.

Czy kolektory 
s oneczne s  odporne 
na grad?
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C
oraz wi ksz  popularno  zdobywaj  tzw. systemy kombi, w których wytwarzane 

ciep o wykorzystywane jest zarówno do przygotowywania c.w.u., jak na cele grzew-

cze. Op acalno  systemów kombi jest jednak mniejsza ni  instalacji solarnych projek-

towanych indywidualnie. W Polsce systemy kombi stosowane s  rzadko.

W krajach Europy Po udniowej, a ostatnio równie  w Polsce, instalacje z kolektorami 

s onecznymi wykorzystywane s  równie  na potrzeby klimatyzacji – zw aszcza w du-

ych obiektach biurowych. W instalacji takiej niezb dne jest ogrzanie czynnika grzew-

czego do 90°C, do czego stosuje si  zazwyczaj kolektory pró niowe lub p askie, wypo-

sa one w szyb  antyrefleksyjn .

Zmagazynowana w gruncie energia wyprodukowana przez kolektory mo e podwy sza

temperatur  dolnego ród a pompy ciep a, podnosz c jego efektywno .

Jakie s  tendencje rozwoju instalacji solarnych? Ile kosztuje 
kompletny 
zestaw solarny 
do przygotowania 
c.w.u. przez 
ca y rok w domu 
dla 4-osobowej 
rodziny?

P
rzyk adowy zestaw solarny firmy 

HEWALEX z kolektorami p aski-

mi, przeznaczony dla 2–4 osób, do za-

montowania na dachu sko nym. Zestaw 

zawiera:

 2 kolektory p askie KS2000SLP 

– 2  1299 = 2598 z ;

zestaw przy czeniowy dla baterii 

dwóch kolektorów p askich ZPKS 2 

– 94 z ;

 czynnik grzewczy Ergolid Eko 30 kg

– 265 z ;

 zestaw mocuj cy dla 2 kolektorów 

KSAL-2 – 432 z ;

 naczynie wzbiorcze do instalcji solar-

nej 18 l (Zespó  ZNP 18 DS) wraz z ze-

stawem pod czeniowym – 161 z ;

 zespó  pompowo sterowniczy 

– ZPS 6-01 – 1420 z ;

 zasobnik solarny, dwuw ownicowy 

(VF300-2S) – 3070 z ;

 zestaw pod czeniowy zasobnika so-

larnego (PW) – 91 z .

czna cena ca ego zestawu wynosi 

8131 z  plus 22% Vat. Do tego instala-

tor dolicza cen  monta u, w przedsta-

wionym przypadku ok. 1500 z  + 7% Vat 

oraz 550 z  brutto za rury miedziane, 

które po cz  kolektory ze zbiorni-

kiem. czny koszt wynosi 12 074,82 z

brutto. 

Na monta  czeka si rednio do 2 tygo-

dni, a wykonywany jest w ci gu 1 do 

3 dni.

Pami tajmy, e zawsze warto negocjo-

wa  rabat, jego wysoko  w najwi k-

szej mierze zale y od si y naszych ar-

gumentów. Warto równie  poszuka

firmy, która oferuje gotowy system so-

larny, mo e okaza  si  nawet o 2000 z

ta szy ni  instalacja kompletowana 

na zamówienie.

Czy inwestor indywidualny mo e liczy  na 
dofinansowanie na zakup kolektorów?

D
ofinansowanie z gminy. Zanim zdecydujemy si  na instalacj  z kolektorami, warto 

sprawdzi , czy gmina umo liwia skorzystanie z dotacji na inwestycje proekologiczne. 

Warunki ubiegania si  o dotacj  oraz jej wysoko  ka da gmina ustala indywidualnie. Dotacja 

mo e pokry  nawet 70% kosztów inwestycji. 

Kredyt preferencyjny. O taki niskooprocentowany kredyt mo na si  stara  w Banku Ochrony 

rodowiska. Wielko  kredytu jest zró nicowana w zale no ci od regionu i mo e pokry  od 

60% do 90% kosztów zakupu i monta u kolektorów z okresem sp aty 3–8 lat. 

Premia termomodernizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK oferuje premi  ter-

momodernizacyjn , m.in. na zakup i monta  kolektorów s onecznych, w ramach moderni-

zacji istniej cej instalacji grzewczej. Umo liwia to sp at  25% kosztów kredytu zaci gni -

tego na zakup kolektorów. Premi  przyznaje BGK na wniosek z o ony w banku, w którym 

inwestor ubiega si  o kredyt. 

Dofinansowanie z funduszy UE. Ustawodawca polski nie przewidzia  dop at z bud etu pa -

stwa dla osób prywatnych planuj cych inwestowanie w odnawialne róde a energii, jakimi 

s  kolektory s oneczne. 

Inicjatywy maj ce na celu pomoc indywidualnym inwestorom podejmowane s  w ró -

nych regionach kraju. Przyk adem mo e by  mazowiecka firma doradztwa ekologicznego 

ECOWAY, która w imieniu prywatnych inwestorów sk ada grupowy wniosek o dofinan-

sowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Prowadzony przez ECOWAY program pomaga uzyska  50% dotacj  do inwestycji przyczy-

niaj cych si  do poprawy jako ci rodowiska. Dop aty obejmuj  nie tylko kolektory s onecz-

ne, ale równie  pompy ciep a, termomodernizacj  i wymian  kot ów, monta  turbin wiatro-

wych oraz ogniw fotowoltaicznych.

Procedura ubiegania si  o dotacj  na zakup i monta  kolektorów jest nast puj ca:

1. Osoba zainteresowana sk ada wniosek do firmy i wp aca 10% (min. 2000 z ) sumy inwe-

stycji. 

2. Pod koniec roku zostanie podj ta decyzja o przyznaniu dotacji. 

3. Je eli decyzja b dzie pozytywna, wówczas firma zaczyna realizowa  inwestycj . Klient 

wp aca po ow  kosztów instalacji, a 10% wp acone na pocz tku traktuje si  jako koszty wy-

konania z o enia wniosku, wykonania oblicze  zapotrzebowania na energi  oraz przygoto-

wania projektu.

4. Je eli dotacja nie zostanie przyznana, a inwestor wycofa si , odzyska po ow  wp aconych 

pieni dzy (5% kosztów inwestycji, straci natomiast drugie 5%, które zap aci  za przygotowa-

nie wniosku).

5. Je eli mimo odmowy, inwestor nie wycofa si , inwestycja b dzie zrealizowana, a wp aco-

ne na pocz tku 10% uwzgl dnione zostanie w ogólnych kosztach jako zaliczka.
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