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Kiedy dom jest naprawd  energooszcz dny? Wtedy, 
gdy korzystamy z alternatywnych, ekologicznych róde
ciep a. Wykorzystujemy wówczas do ogrzewania naturalne 
ciep o pochodz ce z przyrody. A takim w a nie jest ciep o
promieniowania s onecznego, z którego mo emy korzysta  za 
darmo dzi ki kolektorom s onecznym.

Ciep o od 
s o ca

fo
t.
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Monika Czeczotek
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Kolektor s oneczny 

nie tylko ochroni 

rodowisko naturalne, 

ale tak e zabezpieczy 

nas przed skutkami 

ci g ego wzrostu cen 

gazu, oleju opa owego 

i energii elektrycznej

 Kolektory pobieraj  energi  z promieniowania bezpo redniego, odbitego 
i rozproszonego

Nawet bardzo energooszcz dny kocio  lub 

ekologiczne paliwo zatruwaj rodowi-

sko. Winne s  temu spaliny, które powstaj

w ka dym procesie spalania i których nie 

da si  unikn . Dlatego jednym z za o e

domu energooszcz dnego jest jak najni -

sza emisja spalin. Dzi ki ekologicznym ró-

d om ciep a nie tylko oszcz dzamy na wy-

datkach na ogrzewanie, ale równie  dbamy 

o rodowisko naturalne. 

Zwolennicy kolektorów obliczaj , e sto-

sowanie ich jest op acalne. Przeciwnicy 

udowadniaj , e nie. Faktem jest, e dla lu-

dzi wiadomych post puj cej dewastacji 

rodowiska naturalnego i zatrucia atmosfe-

ry najwi ksz  zalet  kolektorów b dzie brak 

emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Dom energooszcz dny to nie tylko eko-

logia, ale tak e ekonomia – czyli korzyst-

ny bilans nak adów na inwestycj  energo-

oszcz dn  i obni enia kosztów ogrzewania. 

Zatem czy warto i kiedy zastosowa  kolek-

tory s oneczne?

Dla kogo kolektor?
W Polsce kolektory nie zast pi  ogrzewania 

konwencjonalnego, a zw aszcza centralne-

go. Jest u nas za ma o s o ca w miesi cach 

zimowych. Tak e latem zdarzaj  si  dni zu-

pe nie bez s o ca. Kolektory nie mog  na-

wet ca kowicie rozwi za  problemu pod-

grzewania wody u ytkowej, jednak mog  je 

wspomóc.

Najwi ksz  barier  w stosowaniu ko-

lektorów jest koszt ich zakupu i d u-

gi czas amortyzacji. 

Op acalno  inwestycji 

zmieni si  ca kowicie, 

gdy dostaniemy do niej 

dop at ; sprawd my 

w urz dzie gminy lub 

starostwie, czy mo na 

liczy  na dofinansowa-

nie zakupu kolektorów. 

W niektórych gminach 

w Polsce dzia a pro-

gram PONE (Program 

Ograniczenia Niskiej 

Emisji), w ramach któ-

rego mo na uzyska

dop aty do instala-

cji proekologicznych, 

w innych dzia aj  fun-

dusze w asne, z któ-

rych przyznawane s

dotacje. 

Jednak nawet bez do-

p at monta  kolektorów mo e by  op acal-

ny, poniewa  czas zwrotu inwestycji zale y

od tego, jakie jest podstawowe ród o ciep a

w domu. Za o enie kolektorów jest bardziej 

op acalne w domach ogrzewanych wy cz-

nie pr dem ni  w domach, do których do-

prowadzony jest gaz ziemny. Ale tak e

w domach, ogrzewanych olejem opa owym 

lub gazem p ynnym, kolektory s  op acal-

ne. Ceny ropy naftowej rosn , wi c kosz-

ty ogrzewania olejem opa owym te  wzro-

sn . Tak naprawd  nie wiadomo, jak b d

kszta towa  si  ceny ogrzewania konwen-

cjonalnego. A kolektor to jednorazowa in-

westycja, znikoma w stosunku do kosztów 

budowy ca ego domu (koszt zakupu z mon-

ta em kolektorów dla czteroosobowej ro-

dziny wyniesie oko o 10–15 tys. z ).

Kolektory s oneczne s  te  dobrym roz-

wi zaniem w domach ogrzewanych pali-

wem sta ym. Koszty ogrzewania s  wpraw-

dzie wówczas niskie, ale latem jest problem 

z ogrzewaniem ciep ej wody u ytkowej 

– cz  kot ów b dzie mia a ni sz  spraw-

no  przy ogrzewaniu wy cznie c.w.u., 

a we wszystkich pozostaje problem dok a-

dania opa u, czyszczenia kot a itp. 

Kolektory warto zamontowa  w domu, 

w którym mieszka du a rodzina – im wi k-

sze jest zu ycie wody, tym bardziej ekono-

miczne wykorzystanie kolektorów.

Kolektory warto te  wykorzysta  do 

ogrzewania wody w domkach letnisko-

wych lub podgrzewania wody w basenie.

Jak dzia a kolektor 
s oneczny?
Zadaniem kolektora jest pobieranie energii 

z promieniowania bezpo redniego, rozpro-

szonego i odbitego, a nast pnie przekazy-

wanie jej do instalacji grzewczej.

Dzia anie kolektora jest nast puj ce:

1. S o ce ogrzewa umieszczony w kolek-

torze absorber, który poch ania promie-

niowanie s oneczne i zamienia je w cie-

p o. Skuteczno  poch aniania zale y

od rodzaju absorbera. Zwyk y, czarny 

absorber du  cz  promieniowania 

odbija. Skuteczniejszy jest tzw. absorber 

selektywny – poch ania on 95% padaj -

cego na niego promieniowania.

2. Od absorbera ogrzewa si  czynnik 

grzewczy (mo e to by  woda lub p yn 

niezamarzaj cy), który przep ywa przez 

kolektor. 

3. Ogrzany p yn przep ywa do zasobnika.

4. Tam oddaje ciep o ogrzewanej wodzie 

u ytkowej, znajduj cej si  w zasobniku, 

i och odzony wp ywa z powrotem do 

kolektora. 

Jaki wybra  kolektor?
Oszcz dno  na kosztach uzyskania c.w.u. 

zale y od tego, jaki typ kolektora wybie-

rzemy. Ta szy kolektor p aski niepró nio-

wy zapewni darmow  wod  tylko w sezo-

nie letnim. Kolektor rurowy obni y koszty 

ogrzewania wody równie  zim .

Wydajno  kolektorów zale y przede 

wszystkim od tego, jaki rodzaj promienio-

wania poch aniaj . P askie kolektory nie-

pró niowe poch aniaj  promieniowanie 

bezpo rednie, którego 70–80% przypada na 

miesi ce od kwietnia do wrze nia. Dlatego 

s  dobrym rozwi zaniem dla osób, którym 

wystarczy darmowe ogrzewanie wody je-

dynie w pó roczu letnim. 
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Rodzaje kolektorów
Do pozyskiwania energii w domach jednorodzinnych stosuje si  kolek-

tory p askie i rurowe.

Kolektory p askie:

zwyk e – maj  kszta t prostok ta. Na ca ej powierzchni kolektora znaj-

duje si  warstwa absorbera, do którego przylegaj  rurki. Rurkami prze-

p ywa czynnik roboczy, odbiera ciep o od nagrzanego absorbera i odda-

je je do wymiennika ciep a. Od wierzchu ca o  przykryta jest os on  ze 

szk a hartowanego lub tworzywa. Kolektory p askie pobieraj  promie-

niowanie bezpo rednie.

pró niowe – s  zbudowane tak, jak zwyk e kolektory p askie, lecz wo-

kó  absorbera wytworzona jest pró nia. Dzi ki temu maj  bardzo ma e

straty ciep a i ich sprawno  jest wy sza od zwyk ych kolektorów p a-

skich. Poch aniaj  tak e promieniowanie rozproszone i maj  wy sz

sprawno  ni  zwyk e kolektory p askie. 

Kolektor pró niowy nie jest zagro ony korozj  wskutek wykraplania si

w jego wn trzu wilgoci, nie dostaje si  te  do wn trza kurz (dzi ki her-

metycznej obudowie). Dzi ki temu d u ej utrzyma wysok  sprawno  po-

zyskiwania ciep a z promieniowania s onecznego, a my mniej b dziemy 

musieli p aci  za przygotowanie c.w.u.

Nieprawid owe wykonanie izolacji mo e spowodowa , e z czasem do 

pró ni dostanie si  powietrze. Wtedy trzeba naprawi  izolacj  i wytwo-

rzy  na nowo pró ni .

Kolektory pró niowe rurowe:

Maj  absorber umieszczony w szklanej rurze pró niowej, dzi ki czemu 

ich sprawno  jest wy sza ni  kolektorów p askich. Dzi ki temu, e od-

bieraj  ciep o z promieniowania rozproszonego, ogrzewaj  wod  nawet 

zim , gdy niebo jest zachmurzone. S  to kolektory najbardziej polecane 

z punktu widzenia energooszcz dno ci.

W kolektorach rurowych absorber mo e by  obrócony i optymalnie usta-

wiony wzgl dem s o ca. Ka dy absorber nale y r cznie ustawi  w pozy-

cji optymalnej dla pracy urz dzenia, pami taj c o utrzymaniu jednako-

wego k ta nachylenia wszystkich absorberów. 

Do najpopularniejszych urz dze  w tej grupie nale  kolektory z przep y-

wem bezpo rednim i pracuj ce na zasadzie rurki cieplnej (heat-pipe).

 z przep ywem bezpo rednim czynnika roboczego – maj  dwie 

rurki zamontowane wspó osiowo wewn trz szklanej rury pró niowej. 

Wewn trzn  wp ywa do absorbera zimny czynnik roboczy, zewn trzn

wraca do instalacji czynnik ogrzany. 

z rurkami cieplnymi – energia promieniowania s onecznego odbiera-

na jest z absorbera w czasie odparowywania cieczy, która si  znajduje 

w rurce. Jest to ciecz, która paruje w niskiej temperaturze, czyli np. alko-

hol. eby alkohol atwo cyrkulowa  w rurce cieplnej, kolektor musi by  na-

chylony pod k tem min. 20 .̊ Kolektory te maj  wy sz  sprawno  ni  ko-

lektory z bezpo rednim przep ywem czynnika roboczego.

koncentryczne (tzw. wysokorefleksyjne zwierciad a paraboliczne 

CPC) – sk adaj  si  z reflektorów, za pomoc  których promieniowanie 

s oneczne jest skupiane wewn trz kolektora jak w soczewce i kierowane 

na rur  z czynnikiem roboczym. Kszta t zwierciad a zwi ksza zdolno

absorbowania promieniowania rozproszonego przez chmury, a tak e

promieniowania bezpo redniego docieraj cego do kolektora pod nieko-

rzystnym k tem. W kolektorach tych mo na uzyska  bardzo wysok  tem-

peratur  czynnika grzewczego, dzi ki czemu maj  one najwy sz  spraw-

no , chocia  nie wymagaj  ustawiania ka dej rury w kierunku s o ca. 

Nie ma te  znaczenia kierunek usytuowania domu wzgl dem stron wia-

ta – mo e by  ustawiony bardziej na wschód lub zachód, a sprawno

kolektora i tak b dzie wysoka.

 P aski kolektor pró niowy 

rura, któr  p ynnie czynnik 
grzewczy

pró nia

absorber
rama aluminiowa

szyba solarna

 Tak zbudowany jest zwyk y kolektor p aski

szyba solarna

absorber

rura, któr  p ynnie czynnik 
grzewczy

W okresie od maja do ko ca sierpnia 

mo liwe jest pokrycie przez kolektory za-

potrzebowania na c.w.u. nawet w 100%.

Cz  promieniowania dociera do Ziemi 

jako rozproszone na skutek przebijania si

przez chmury i zanieczyszczenia zawar-

te w powietrzu. Udzia  promieniowania 

rozproszonego jest ró ny w zale no ci od 

pory roku. W czerwcu wynosi ono 20–30%, 

a zim  mo e przekracza  70%. Ten rodzaj 

promieniowania poch aniaj  w a nie kolek-

tory pró niowe. Dzi ki temu mog  dostar-

cza  nam darmow  ciep  wod  przez ca y

rok – latem w 100%, zim  – w 25–30%. A im 

wi cej promieniowania poch ania kolektor, 

tym mniej zap acimy za podgrzewanie wody. 

Cz sto barier  w kupnie kolektorów ru-

rowych jest ich cena, ale ona spada, a dzi -

ki temu, e maj  wy sz  sprawno  ni  ko-

lektory p askie, tyle samo ciep ej wody 

dostarcz  3 m2 kolektora pró niowego co 

5 m2 kolektora p askiego. 

Przyk ad! Za ó my, e sprawno  ko-

lektorów w ci gu roku wynosi ok. 55%. Ile 

pr du mo emy zaoszcz dzi , korzystaj c

w tym czasie z kolektorów s onecznych za-

miast podgrzewa  wod  w podgrzewaczu 

elektrycznym? Do powy szych oblicze

przyj to kolektor p aski o powierzchni 

5 m2 i zu ycie ciep ej wody 90 l/miesz-

ka ca na dob . Zapotrzebowanie na ciep

wod  wynosi 19 kWh/dob , co w skali roku 

oznacza 365 x 19 = 7000 kWh. 

 Wariant z podgrzewaczem elektrycz-

nym. Podgrzewacz elektryczny ma spraw-

no  98%, oznacza to, e na wyproduko-
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wanie 7000 kWh ciep a zu yje 7150 kWh 

energii w ci gu roku. Przyjmuj c cen  pr -

du 0,25 z  za 1 kWh, roczny koszt ogrze-

wania c.w.u. tylko przy pomocy podgrze-

wacza elektrycznego wynosi 0,25 z /kWh 

x 7150 kWh = 1800 z .

System solarny ma pokry  55% rednio-

rocznego zapotrzebowania, czyli zap aci-

my za 45% podgrzanej wody: 45% x 1800 

z  = 810 z . W ten sposób zaoszcz dzimy 

1800– 810 = 990 z  rocznie. Poniewa  koszt 

instalacji solarnej wyniós  10 tys. z , czas 

zwrotu wyniesie 10 lat.

 Wariant z podgrzewaniem wody w ko-

tle na olej opa owy. Zak adamy spraw-

no  kot a 85%. Zatem na wyprodukowanie 

7000 kWh ciep a kocio  zu yje 8235 kWh 

energii w ci gu roku. Olej ma warto  opa-

ow  10,2 kWh/l, a cena za 1 l wynosi 

3,10 z . Zatem roczne zu ycie paliwa wyno-

si 8235 kWh : 10,2 kWh/l czyli 800 l, a koszt 

– 800 l x 3,10 z  za litr = 2500 z  rocznie.

Poniewa  system solarny pokryje 55% za-

potrzebowania na ciep  wod  w ci gu roku, 

zap acimy za 45% podgrzanej wody, czy-

li 45% x 2500 z  = 1125 z . Zaoszcz dzimy 

wówczas 2500 – 1125 = 1375 z  rocznie. 

Poniewa  koszt instalacji solarnej wyniós

10 tys. z , czas zwrotu wyniesie 7 lat.

Uwaga! Do oblicze  przyj ty zosta  wa-

riant z du ym zu yciem wody w domu. 

Je eli za o ymy oszcz dne gospodarowa-

nie wod  – na poziomie 60 l/mieszka ca na 

dob , czas zwrotu instalacji solarnej wynie-

sie 15,4 lat w przypadku podgrzewacza elek-

trycznego i 11 lat przy kotle na olej opa owy. 

Obliczenia nie uwzgl dniaj  kosztów serwi-

sowania instalacji.

Co wp ywa na sprawno
kolektora?
Energooszcz dno  kolektorów zwi zana 

jest tak e z uzyskaniem mo liwie wyso-

kiej sprawno ci ich pracy. Przede wszyst-

kim zale y ona od ustawienia wzgl dem 

stron wiata – najwi ksz  wydajno  maj

urz dzenia zwrócone w kierunku po u-

dniowym. Kolektor p aski mo e by  od-

chylony o maksimum 15o w kierunku 

wschodnim lub zachodnim, bo wtedy jego 

sprawno  obni y si  nieznacznie. Je li 

odchylenie jest wi ksze, kolektor musi 

mie  wi ksz  powierzchni  ni  w przy 

ustawieniu w kierunku po udniowym.

Je li dom ma niekorzystne po o enie 

wzgl dem stron wiata, warto zastosowa

kolektory rurowe, w których mo na indy-

widualnie dopasowa  kierunek ustawienia 

absorbera. Kolektory rurowe mog  mie

wi ksze dopuszczalne odchylenie od po-

udnia ni  kolektory p askie – k t nachy-

lenia absorbera regulujemy w ka dej rurze 

indywidualnie.

Dla wydajno ci kolektora du e znacze-

nie ma równie k t ustawienia kolekto-

ra. Najlepsze efekty uzyskamy, gdy pro-

mienie b d  pada  prostopadle do jego 

powierzchni. Poniewa  po o enie S o ca 

zmienia si  w ci gu roku, tak e opty-

malny k t nachylenia kolektora nie jest 

sta y: w lecie wynosi 30o, a zim  – 60o.

 Kolektor wolno stoj cy mo na ustawi  optymalnie wzgl dem stron wiata zwi kszaj c w ten sposób 
jego maksymaln  wydajno

fo
t.

 B
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Porównanie liczby godzin s onecznych i promieniowania s onecznego przypadaj cych na 

poszczególne okresy w roku oraz optymalny k t nachylenia kolektora do powierzchni ziemi

Parametry
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

Roczna ilo  promieniowania s onecznego 
przypadaj cego na metr kwadratowy kolektora 
(kWh/m2)

990 766 223 428

Ilo  promieniowania s onecznego przypadaj ca 
na metr kwadratowy kolektora ka dego dnia 
(kWh/m2)

2,7 4,2 1,2 4,7

K t, pod jakim powinien by  ustawiony kolektor, 
eby jego praca by a najefektywniejsza 

40˚ 30˚ 60˚ <30˚

 Ca kowite nat enie promieniowania zale y m.in. od warunków pogodowych

Do instalacji ca orocznych powierzchni

kolektorów 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
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Czy wsz dzie w Polsce grzeje tak samo?
Nie wsz dzie w Polsce 

ilo  promieniowania s o-

necznego jest taka sama, 

a to od niej zale y wydaj-

no  kolektorów. Rozk ad

nat enia promieniowa-

nia s onecznego pokaza-

ny jest na mapie. Zale y

on tak e od lokalnego za-

nieczyszczenia powietrza 

w danym rejonie: tak jest 

na przyk ad na l sku. 

Je eli w okolicy, w któ-

rej mieszkamy, s  lokal-

ne zak ady przemys owe

zanieczyszczaj ce powie-

trze, wydajno  kolekto-

rów mo e by  troch  ni -

sza ni  tam, gdzie takich 

zanieczyszcze  nie ma. 

 Rozk ad nat enia promieniowania s onecznego

 Kolektory warto ustawi  pod takim k tem, eby pozyskiwa y maksymalnie du o ciep a

Gdzie zamontowa  kolektor?
Przede wszystkim miejsce monta u nie 

mo e by  zacienione przez drzewa lub bu-

dynek.

Usytuowanie wzgl dem domu mo e by

ró ne: na dachu, w dachu i jako wolno sto-

j ce. Mo liwy jest tak e monta  na cianie 

budynku, ale dotyczy to tylko niektórych ty-

pów kolektora.

Najbardziej rozpowszechnione jest mon-

towanie kolektorów na dachu. W ten sposób 

mo na zainstalowa  ka dy typ kolektora, 

nie tylko w trakcie, ale tak e po wybudowa-

niu domu. Wystarczy podczas pokrywania 

dachu zamontowa  uchwyty dachowe i wy-

prowadzi  na zewn trz przewody rurowe, 

do których pod czone b d  kolektory. 

Zalet  tego sposobu instalacji jest ni sza 

cena, krótszy czas monta u i brak koniecz-

no ci po wi cenia kawa ka dzia ki na kolek-

tory. Wad  s  troch  wi ksze straty ciep a

w porównaniu z kolektorami montowanymi 

w dachu. A zatem z punktu widzenia ener-

gooszcz dno ci lepszym rozwi zaniem b -

dzie wbudowanie kolektorów w po a  da-

chow .

W dach mo emy wbudowa  jedynie ko-

lektory p askie, pod warunkiem e nachyle-

nie dachu wynosi min. 25o. Zaoszcz dzamy 

w ten sposób na ilo ci dachówek, ale musi-

my zap aci  wi cej za monta , gdy  kolekto-

ry ze wszystkich stron musz  by  zabezpie-

czone przed przedostawaniem si  wody.

Kolektory montowane na ziemi lub na da-

chu p askim mo na optymalnie ustawi

wzgl dem s o ca i w ten sposób zwi kszy

sprawno  urz dzenia. Dodatkowo skutecz-

no  pracy kolektorów zwi ksza odbite od 

ziemi promieniowanie. Wad  tego rozwi -

zania w przypadku kolektorów wolnosto-

j cych s  straty ciep a powstaj ce podczas 

przep ywu czynnika grzewczego z kolektora 

do instalacji w budynku.

Zalet  tego sposobu monta u jest ni szy 

koszt monta u, ale wymagane jest zapew-

nienie odpowiedniej stabilno ci kolektora 

i zabezpieczenie konstrukcji przed burz .

Gdy kolektory zamontowane s  na po-

wierzchni ziemi, du o atwiej mo na je 

umy  lub od nie y . A to zwi kszy ich wy-

dajno , czyli energooszcz dno  systemu 

podgrzewania c.w.u. W przypadku awarii 

ta sza jest równie  ich naprawa.

Kolektory mo na te  montowa na cianie 

budynku lub przy po udniowej cianie bu-

dynku. ciana jest bardziej wytrzyma a ni

dach, dzi ki czemu nie trzeba jej wzmac-

fo
t.
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cych go powierzchni. A to oznacza, e ko-

lektor zaabsorbuje wi cej ciep a.

Niestety jest czynnik, który zmniejsza wy-

dajno  kolektorów. Jest to... zwyk y kurz.

Szkodzi on przede wszystkim p askim ko-

lektorom niepró niowym, gdy  osiada nie 

tylko na powierzchni, ale tak e na absorbe-

rze (obudowy tych kolektorów s  zazwyczaj 

nieszczelne). Promieniowanie s oneczne, za-

miast dociera  do absorbera, jest odbijane 

i rozpraszane na drobinkach kurzu. Po kil-

ku latach eksploatacji sprawno  kolektora 

mo e spa  nawet o 30%. Powierzchni  ko-

lektora nale y wi c my  raz w roku.

Kolektory, które maj  pracowa  tylko la-

tem, mo na ustawi  pod k tem 30o, ca o-

roczne pod k tem 45o. Zmiana nachylenia 

kolektora zamontowanego na po aci da-

chu nie jest mo liwa, ale mi dzy 35o a 50o

sprawno  kolektora spada w bardzo nie-

wielkim stopniu. 

Ilo  pozyskiwanej przez kolektor ener-

gii zale y tak e od miejsca monta u urz -

dzenia. Je eli kolektory rurowe lub p askie 

pró niowe s  ustawione na powierzchni 

ziemi lub przy cianach budynków, to im 

bardziej s  nachylone, tym wi cej pada na 

nie promieniowania odbitego od otaczaj -
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 Tak zbudowana jest instalacja solarna

kolektor 
s oneczny

obieg 
solarny

zawór 
bezpiecze stwa

naczynie 
wzbiorcze

dop yw zimnej 
wody

pompa 
obiegowa

ogrzewanie 
wspomagaj ce

biwalentny zasobnik 
solarny

regulator ró nicy 
temperatury

 Montuj c kolektor na dachu p askim lub na ziemi, mo emy optymalnie dobra  jego k t nachylenia do powierzchni ziemi 

 W dach mo na wbudowa  jedynie kolektor p aski 

fo
t.

 H
a

ro
ld

fo
t.
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by  zamontowane z minimalnym nachyle-

niem 20 .̊

Do czego s u y obieg solarny
Zadaniem obiegu solarnego jest doprowa-

dzenie ciep a z kolektorów do zasobnika, 

w którym b dzie ono magazynowane. 

Obieg solarny sk ada si  z kolektorów, 

przewodów rurowych, solarnego zestawu 

pompowego, urz dze  zapewniaj cych bez-

piecze stwo dzia ania instalacji i zasob-

nikowego wymiennika ciep a. Najwi kszy 

wp yw na sprawno  instalacji maj  prze-

wody rurowe i zasobnikowy wymiennik 

ciep a.

 Przewody rurowe. D ugo  rur mi dzy 

zasobnikiem a kolektorem powinna by

mo liwie jak najkrótsza – wtedy straty cie-

p a przy przep ywie ogrzanego czynnika 

z kolektora do zasobnika b d  najmniejsze. 

Wszystkie rury trzeba odpowiednio zaizo-

lowa  (tu jest ród o du ych strat ciep a!), 

a elementy gumowe, np. uszczelki, prze-

nia . Kolektor jest te  mniej nara ony na 

ch odz ce dzia anie wiatru. Ponadto wyko-

rzystuje si  tu dodatkowe promieniowanie, 

które odbija si  od ziemi i obiektów znajdu-

j cych si  w pobli u kolektora. Jednak nie 

ka dy kolektor da si  tak zamontowa  – ze 

wzgl du na wi ksze opory przep ywu musi 

on by  przystosowany do monta u w pozy-

cji pionowej.

Kolektory z bezpo rednim przep ywem 

czynnika roboczego i koncentryczne mo -

na montowa  do dachów spadzistych, p a-

skich lub balkonów wzd u  lub w poprzek 

bez strat promieniowania.

Kolektory rurowe typu heat-pipe musz
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pony, maj ce styczno  z czynnikiem robo-

czym przep ywaj cym w instalacji musz

by  wykonane z materia ów niewchodz -

cych w reakcj  chemiczn  z tym czynni-

kiem.

 Zasobnikowy wymiennik ciep a. Kole-

ktor dostarcza ciep o najcz ciej wtedy, gdy 

go nie potrzebujemy, czyli w ci gu dnia. A 

ciep  wod  zu ywamy zazwyczaj po po u-

dniu i wieczorem. eby wi c energi  wypro-

dukowan  w ci gu dnia mo na by o wyko-

rzysta  wieczorem, trzeba zgromadzi  j  w 

zasobniku solarnym. 

Najbardziej rozpowszechnione s zasob-

niki dwusystemowe biwalentne. Znajduj

si  w nich dwa wymienniki ciep a. Dolnym 

przep ywa czynnik roboczy z obiegu solar-

nego, górnym – woda ogrzana w kotle.

Zazwyczaj wykorzystuje si  zasobniki 

o pojemno ci pokrywaj cej zapotrzebowa-

nie na ciep  wod  w ci gu od jednego do 

trzech dni, w czasie których solary nie grze-

j . Pami tajmy, e im wi ksza jest pojem-

no  zasobnika, tym d u ej b dziemy ko-

rzysta  ze zgromadzonej wcze niej energii 

s onecznej w pochmurne dni. Dla czterooso-

bowej rodziny warto kupi  zbiornik o po-

jemno ci 600 l. Oczywi cie mo emy kupi

mniejszy, jednak w razie niepogody zapas 

ciep ej wody si  szybciej sko czy i b dzie-

my musieli dogrzewa  wod  w sposób kon-

wencjonalny.

Zamiast zasobnika z podwójn  w owni-

c  mo na zastosowa  prostsze rozwi zanie, 

fo
t.
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 Nie warto oszcz dza  na pojemno ci zasobnika. 
Gdy b dzie wi kszy, na d u ej wystarczy zapas 
wody ogrzanej przez s o ce 

czyli zasobnik z pojedyncz  w ownic

i grza k  elektryczn . W w ownicy kr -

y p yn z obiegu solarnego, a dogrzewanie 

wody jest zapewnione dzi ki grza ce. Jest 

to rozwi zanie dro sze eksploatacyjnie ni

wymiennik z podwójn  w ownic , ale jest 

wygodne, zw aszcza gdy dom ogrzewamy za 

pomoc  kot a na paliwo sta e.

Jaka wielko  kolektora?
Jego wielko  powinna by  taka, eby uzy-

ska  z niego rednio 85–95% ciep ej wody 

u ytkowej w pó roczu letnim. Mo na przy-

j , e czteroosobowa rodzina potrzebuje 

kolektora:

 p askiego o powierzchni 1–1,5 m2 na 

1 osob , czyli 4–6 m2 albo

 rurowego o powierzchni 0,6–0,8 m2 na 

1 osob , czyli 2,4–3,2 m2.

Je li instalacja solarna ma wspó pracowa

z instalacj  centralnego ogrzewania, przyj-

muje si , e na 1 m2 budynku przypada od 

0,3 do 0,5 m2 powierzchni p askiego kolek-

tora rurowego.

A oto powierzchnia kolektorów, które 

maj  ogrzewa  wod  w basenie:

 krytym – ok. 40% powierzchni jego lu-

stra wody,

 otwartym – ok. 70% tej powierzchni.

Je eli przyk adowo basen ma wymiary 

5 razy 10 m, kolektory powinny mie  po-

wierzchni :

 20 m2 do basenu krytego, 

 35 m2 – do otwartego.

 Stopie  pokrycia zapotrzebowania na ciep  wod  w ró nych miesi cach roku, w zale no ci od 
powierzchni kolektorów, dla czteroosobowej rodziny

Czym wype ni  instalacj
solarn ?
Do wyboru mamy zwyk  wod  lub p yn 

niezamarzaj cy. Wod  mo na stosowa  tyl-

ko w instalacjach dzia aj cych w okresie 

od pó nej wiosny do jesieni. Na okres zi-

mowy instalacj  musimy opró nia  z wody, 

w przeciwnym razie mo e uszkodzi  rury.

W instalacjach ca orocznych lub dzia a-

j cych od wczesnej wiosny do pó nej jesie-

ni instalacja musi by  nape niona p ynem 

niezamarzaj cym, co jest cz ciej stosowa-

ne. Musimy jednak kupi  wysokiej jako ci 

zasobnik, eby zminimalizowa  ryzyko roz-

szczelnienia uk adu i przedostania si  szko-

dliwego p ynu do instalacji c.w.u.

Czy kolektor ogrzeje dom?
Firmy sprzedaj ce i instaluj ce kolektory 

s oneczne proponuj  wykorzystywanie ich 

nie tylko do podgrzewania c.w.u., ale tak e

wody na cele c.o. Jest to mo liwe jedynie w 

instalacjach niskotemperaturowych (zw asz-

cza ogrzewania pod ogowego), których czyn-

nik grzewczy mo e mie  temperatur  oko o

40°C. Jednak potrzebne s  wtedy kolekto-

ry o znacznie wi kszej powierzchni i bar-

dziej skomplikowanej instalacji ni  w przy-

padku przygotowania ciep ej wody. Jest to 

rozwi zanie godne polecenia, ale tylko dla 

osób, które sta  na taki wydatek. Z punktu 

widzenia ekonomiki inwestycji, nak ady s

zbyt wysokie w stosunku do zysków, nawet 

w aspekcie energooszcz dno ci. 


