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SŁOŃCE NIE WYSTAWIA FAKTUR



PODARUNEK OD SŁOŃCA

Przy przechodzeniu promieniowania słonecznego przez atmosferę ziemską przy bezchmurnym niebie, stopień przenika-
nia pro mie niowania mieści się w granicach 40-60%. Gdy słońce znajduje się nisko nad horyzontem zimą, a także rano 
i wieczorem w dni letnie, długość drogi w warstwach atmosfery ziemskiej ulega znacznemu wydłużeniu i wtedy następuje 
zdecydowane zmniej szenie strumienia energii docierającej do powierzchni kolektora.
Badania ilości energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi w naszych warunkach klima-
tycznych, prze prowadzone były przez Państwowy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w latach 1969-1978. Wyniki 
tych badań obra zu je zamieszczony poniżej wykres. Jest to średnie miesięczne natężenie promieniowania słonecznego 
padającego na po wierz chnię poziomą.

MOC KOLEKTORA 1,2 kW przy temperaturze wody na dopływie do kolektora 14OC.

Maksymalną moc i sprawność kolektora możemy uzyskać w danej chwili ustawiając płaszczyznę absorbera prostopadle 
do padającego na nią promieniowania. Spełnienie tego warunku przez cały dzień i na przestrzeni całego roku jest trudne 
technicznie. Takie „podążanie” kolektora za pozornym ruchem słońca wymagałoby budowy skomplikowanej, ruchomej 
konstrukcji wsporczej, której w powszechnym użytkowaniu nie stosuje się. W praktyce kolektory mocuje się nierucho-
mo na płaszczyznach skośnych i skierowanych na południe. Dla naszych szerokości geograficznych przyjmuje się kąt 
odchylenia kolektorów od poziomu o około 45O.
Obieg kolektora napełnia się płynem niemarznącym aby mógł pracować w okresie zimowym. Pracą układu kolektora 
słonecznego, steruje termostat różnicowy, włączający pompę obiegową przy zadawanej różnicy temperatur pomiędzy 
wodą w zasobniku a temperaturą medium w kolektorze.

Opis przekroju:

1. Rama do szklenia z aluminium 
galwanizowanego

2. Hartowane, bezpieczne szkło
3. Lamele aluminiowe pokryte war-

stwą wysokoselektywną
4. Wężownica z rur miedzianych
5. Kolektor miedziany
6. Uszczelka silikonowa
7. Izolacja termiczna z wełny 

mineralnej
8. Korpus z blachy aluminiowej



WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ

Od wielu miliardów lat słońce zaopatruje Ziemię w światło i ciepło. Tylko dzięki temu możliwe jest życie na Ziemi. Od 
dawna wykorzystujemy energię promieniowania słonecznego (EPS). Latem ogrzewa ona bezpośrednio nasze budynki, 
zaś zimą do ich ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej wykorzystujemy energię zmagazynowaną w drewnie, węglu, 
ropie naftowej i gazie. 
Współcześnie, wykorzystujemy zapasy paliwa zgromadzone przez naturę w przeciągu milionów lat. W celu ochrony tych 
zasobów, branża techniki grzewczej konsekwentnie kroczy drogami umożliwiającymi odpowiedzialne obchodzenie się 
z zapasami energii. 
Efektywnym uzupełnieniem tych dążeń jest bezpośrednie wykorzystanie energii promieniowania słonecznego przez 
kolektory słoneczne. Dzięki kolektorom o wysokiej jakości technicznej i dopasowaną do nich całością systemów, ekono-

miczne wykorzystanie energii promieniowania 
słonecznego nie jest już dzisiaj wizją na przy-
szłość, ale wypróbowaną w codziennym użytku 
realnością. 
Jeżeli wziąć pod uwagę stale wzrastające 
przyszłe ceny paliwa, inwestycja w instalację 
solarną okazuje się „prawdziwą” inwestycją na 
przyszłość. 
Promieniowanie słoneczne to strumień ener-
gii wysyłany przez Słońce równomiernie we 
wszystkich kierunkach. Do górnej warstwy 
atmosfery Ziemi promieniowanie to dociera ze 
stałą mocą 1,36 kW/m2. Jest to tzw. wartość 
stałej słonecznej. 

PROMIENIOWANIE 
CAŁKOWITE
Podczas przenikania przez atmosferę Ziemi, 
promieniowanie słoneczne zostaje osłabione 
przez odbicia, rozproszenie i absorpcję spo-
wodowane przez cząsteczki pyłu oraz mole-
kuły gazów. Część promieniowania, która bez 
przeszkód przeniknęła przez atmosferę, dociera 
bezpośrednio do powierzchni Ziemi; jest to tzw. 
promieniowanie bezpośrednie. 
Część promieniowania słonecznego odbita lub 
wchłonięta przez cząsteczki pyłu lub molekuły 
gazów i następnie przez nie wypromieniowana 
dociera na powierzchnię Ziemi w sposób nie-
ukierunkowany; jest to tzw. promieniowanie 
rozproszone.

A Promieniowanie słoneczne 
rozproszone

B Promieniowanie słoneczne 
bezpośrednie

C Wiatr, deszcz, śnieg, 
konwekcja

D Straty spowodowane przez 
konwekcję

E Straty przewodzenia
F Promieniowanie cieplne 

absorbera
G Promieniowanie cieplne 

pokrywy ze szkłą
H Moc użytkowa kolektora
K Konwekcja
L Odbicie

A – płaskie
B – rurowe-próżniowe

Próżnia, wytworzona w wysokopróżniowych 
rurach szklanych, z których zbudowane 
są rurowe kolektory próżniowe zapewnia 
najlepszą izolację cieplną, przez co straty 
ciepła przez konwekcję pomiędzy płytą 
absorbera a rurą szklaną są zmniejszone 
do minimum. Tym samym można wyko-
rzystać nawet niewielkie promieniowanie 
słoneczne (rozproszone).

WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH



SPRAWNOŚĆ KOLEKTORÓW

Część promieniowania słonecznego dociera-
jącego do kolektorów jest „tracona” na skutek 
odbić i absorpcji. Sprawność optyczna ho 
uwzględnia te straty. 

W trakcie nagrzewania się kolektor oddaje 
ciepło do otoczenia przez zachodzące procesy 
przewodzenia ciepła, promieniowania cieplnego 
i konwekcji.

Jeżeli różnica temperatur pomiędzy temperaturą 
kolektora i zewnętrzną wynosi zero, kolektor nie 
wykazuje strat ciepła na zewnątrz i osiągnięta 
zostaje jego maksymalna sprawność h; mówi 
się wówczas o optycznej sprawności ho. 

Płaskich

Rurowych - próżniowych

Kolektory płaskie

STOPIEŃ POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ PRZEZ SYSTEMY SOLARNE

Kolektory rurowe próżniowe

Stopień pokrycia zapotrzebowania na energię 
przez systemy solarne, podaje w procentach 
roczny udział energii przez nie dostarczonej, 
w stosunku do energii potrzebnej dla podgrze-
wu wody użytkowej. Powierzchnia absorbera 
powinna zostać dobrana w ten sposób, aby 
latem uniknąć wytwarzania nadwyżek energii. 
Im większy jest stopień pokrycia zapotrze-
bowania na systemu solarne, tym niższa jest 
sprawność, ponieważ wysoki stopień pokrycia 
zapotrzebowania podwyższa poziom tempe-
ratury obiegu solarnego. W efekcie wzrastają 
straty ciepła całego układu. 

Wykresy przedstawiają osiągalne stopnie pokry-
cia zapotrzebowania przy użyciu różnych typów 
kolektorów, w odniesieniu do
• warunków meteorologicznych korzystnych stref 

w Polsce (~1100 kWh/m2 x a), 
• dachów skierowanych na stronę południową, 
• spadku dachu wynoszącego 45o,
• temperatury ciepłej wody użytkowej w części 

dyżurnej podgrzewacza wynoszącej 45oC. 
Podane wartości mają charakter wytycznych 
orientacyjnych.











PRZYKŁADY INSTALACJI DLA KOLEKTORÓW PŁASKICH

Instalacja kolektorów, jednoszeregowa Instalacja kolektorów, dwuszeregowa

A Zasilanie
B Odpowietrzenie
C Powrót

Instalacja kolektorów, jednoszeregowa

A Zasilanie
B Odpowietrzenie
C Powrót

A Zasilanie
B Odpowietrzenie
C Powrót

Instalacja kolektorów, dwuszeregowa



PRZYKŁADY INSTALACJI DLA RUROWYCH KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH

Instalacja na elewacjach, balkonach i balustradach.

Instalacja pól kolektorów 
(połączenie szeregowe, 
eksploatacja low-flow, maks. 
2 x 6m2 powierzchni absorbera)

Możliwa jest instalacja na elewacjach, balkonach, płaskich dachach.

Jednostronne 
przyłączenie
od dołu.

Jednostronne 
przyłączenie 
od góry.

Dwustronne 
przyłączenie 
(wariant preferowany).

Dwustronne przyłączenie 
(wariant preferowany).

Jednostronne przyłączenie
od dołu.

Jednostronne przyłączenie 
od góry.



W instalacjach do podgrzewania wody w gospodarstwach 
do  mowych mają zastosowanie zbiorniki magazynowe wody 
gorącej jak na rysunku obok.
W zależności od wielkości instalacji zbiorniki mają różną 
po jem ność od 200 do 1000 dm3.

PRZYKŁADY INSTALACJI Z ZASTOSOWANIEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

SCHEMAT INSTALACJI Z WYKORZYSTANIEM KOLEKTORA SŁONECZNEGO DO GRZANIA CIEPŁEJ WODY

W naszym klimacie kolektory słoneczne mogą być wykorzystywane jako alternatywne źródło energii.

Przy słonecznej pogodzie praktycznie przez 
cały rok można wykorzystywać energię sło-
neczną. Wykres poniżej pokazuje ile energii 
cieplnej można uzyskać z 1m2 powierzchni 
czynnej kolektora w poszczególnych mie sią-
cach roku.

ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY GORĄCEJ



DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ
W PCIMIU

PRYWATNE BUDYNKI MIESZKALNE

ZAKOPANE 
„GÓRKA 
JEZUICKA”


