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Wbasenie morza Œródziemnego s³oñ-
ce œwieci ok. 4 tys. godzin w roku.

W Polsce zaledwie 1,4–1,9 tys. godzin.
Wielkoœæ ta ponadto rozk³ada siê nierów-
no. Najwiêcej ciep³a dociera w okresie
wiosenno-letnim, od po³owy marca do
po³owy paŸdziernika, kiedy s³oñce znaj-
duje siê nad horyzontem najd³u¿ej. W zi-
mie dni s¹ krótkie i czêsto pochmurne.
Sprawia to, ¿e iloœæ docieraj¹cej energii
spada nawet poni¿ej 10% tego, co w okre-
sie letnim.

Œrednia iloœæ energii s³onecznej do-
cieraj¹cej do ziemi na obszarze Polski wy-
nosi ok. 990 kWh/m2/rok. Najwiêcej œwie-
ci s³oñce w województwie lubelskim i do-
starcza ponad 1048 kWh/m2 rocznie.
Najmniej – w województwach pó³noc-

nych (z wy³¹czeniem obszaru Wybrze¿a
Zachodniego). Mniej energii s³onecznej
jest te¿ w rejonach o wiêkszym zanie-
czyszczeniu atmosfery, czyli na terenach
uprzemys³owionych, np. na Œl¹sku. Tam
wartoœæ promieniowania mo¿e od œred-
niej krajowej odbiegaæ nawet o 10%.

Jak dzia³a kolektor?
Kolektor wychwytuje energiê s³o-

neczn¹ i zamienia j¹ w ciepln¹. Groma-
dzona jest ona zazwyczaj w zasobnikach, 
z których nastêpnie mo¿e byæ pobierana
do ogrzewania mieszkañ i do wytwarzania
ciep³ej wody.

Kolektory montuje siê na zewn¹trz
budynku – tak, by pada³y na nie promie-
nie s³oneczne. S³oñce ogrzewa powierzch-

niê poch³aniaj¹c¹ kolektora (absorber), 
a ona z kolei podgrzewa czynnik grzew-
czy p³yn¹cy w kolektorze. Podgrzany, od-
daje ciep³o w specjalnym wymienniku in-
stalacji grzewczej w budynku.

Rodzaje kolektorów
Ze wzglêdu na rodzaj kr¹¿¹cego czyn-

nika grzewczego kolektory dziel¹ siê na
cieczowe i powietrzne.

Kolektory powietrzne maj¹ nisk¹
sprawnoœæ wymiany ciep³a i dlatego w in-
stalacjach grzewczych spotyka siê je rzad-
ko. Zazwyczaj s¹ stosowane w suszar-
niach. Niemniej zaczynaj¹ byæ wykorzy-
stywane do wstêpnego podgrzania powie-
trza w systemach ogrzewania powietrzne-
go. Powietrze to jest nastêpnie dogrzewa-
ne przez urz¹dzenie konwencjonalne.
Wykorzystuje siê tu kolektory fasadowe,
pokrywaj¹ce ca³¹ po³udniow¹ œcianê bu-
dynku.

Kolektory cieczowe maj¹ sprawnoœæ
du¿o wy¿sz¹. S¹ wiêc powszechnie stoso-
wane w instalacjach grzewczych. Ze
wzglêdu na budowê wyró¿niamy kolekto-
ry p³askie i rurowe pró¿niowe.
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S³oñce codziennie dostar-
cza na Ziemiê ogromne
iloœci energii w postaci
promieniowania s³onecz-
nego. Jednak im wiêcej
dni pochmurnych, im 
dalej od równika, im bli¿ej
centrów wielkich miast –
tym mniej dociera jej do
powierzchni Ziemi. 
Niemniej w wielu krajach
Europy wykorzystywanie
tej energii jest bardzo
op³acalne. 
A jak w Polsce?

Sprawnoœæ kolektora jest to stosunek
energii odebranej przez kr¹¿¹c¹ w nim
ciecz do ca³kowitego natê¿enia promie-
niowania docieraj¹cego do kolektora.

Iwona Ma³kowska

fot. Polska Ekologia

KOLEKTORY
SŁONECZNE
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Budowa
Kolektor sk³ada siê z trzech podsta-

wowych warstw:
� przezroczystej os³ony ze szk³a hartowa-
nego; podstawowym jej zadaniem jest
ochrona kolektora przed uszkodzeniem,
np. w czasie silnego gradobicia;
� izolacji i obudowy, zapobiegaj¹cych
oddawaniu ciep³a do otoczenia; jako izo-
lator stosuje siê g³ównie we³nê mineraln¹
lub piankê poliuretanow¹;
� absorbera; to najwa¿niejszy element
kolektora. Wykonany jest z metalu do-
brze przewodz¹cego ciep³o, najczêœciej 
z miedzi. Metal jest pokryty substancja-
mi, tworz¹cymi pow³okê absorpcyjn¹ (po-
ch³aniaj¹c¹). Mo¿e byæ ona wykonana 
z czarnej farby (w wersji najprostszej), ale
tak¿e z czarnego chromu, tlenku tytanu 
i krzemu, zwi¹zków aluminium lub in-
nych. Stanowi to tajemnicê producenta.
Rodzaj pow³oki ma wp³yw na sprawnoœæ
kolektora. Do p³yty absorbera s¹ przylu-
towane rurki, przez które przep³ywa
czynnik grzewczy.

Kolektory p³askie
Absorber kolektora p³askiego � jest

zbudowany z rurek miedzianych o nie-
wielkim przekroju. Dziêki temu uzysku-
jemy szybk¹ cyrkulacjê cieczy, a tym sa-
mym skuteczniejszy odbiór energii ciepl-
nej i szybsze przekazanie go do instalacji.
Rurki s¹ u³o¿one na izolacji przymocowa-
nej do zewnêtrznej obudowy kolektora,
wykonanej z blachy aluminiowej lub stali
nierdzewnej �. Zewnêtrzna szyba mo¿e
byæ dodatkowo pryzmatyczna, czyli z po-
wierzchni¹ rowkowan¹, podobnie jak 
w reflektorze samochodowym. Podnosi to
wydajnoœæ kolektora, gdy¿ powoduje
wiêksze skupienie wi¹zki œwietlnej na ab-
sorberze. Mo¿e te¿ byæ antyrefleksyjna,

czyli odbijaæ mniej œwiat³a, a zatem wiê-
cej go przepuszczaæ. Spotkaæ mo¿na tak¿e
rozwi¹zania, w których przestrzeñ miê-
dzy absorberem a szyb¹ wype³nia specjal-
ny materia³ przezroczysty (transparent-
ny), co podwy¿sza ciepln¹ sprawnoœæ ko-
lektora. Absorberem mo¿e byæ tak¿e ze-
staw dwóch blach z wzd³u¿nymi wyt³o-
czeniami, po³¹czonych tak, ¿e tworz¹ one
kana³y, którymi przep³ywa czynnik
grzewczy.

Ciecz, wype³niaj¹ca rurki lub kana³y,
kr¹¿y w instalacji grzewczej miêdzy ko-
lektorem a wymiennikiem. Odbiera cie-
p³o z absorbera i przekazuje je dalej w wy-
mienniku.

Kolektory rurowe pró¿niowe
Kolektory rurowe � s¹ dro¿sze ni¿

p³askie, ale maj¹ wy¿sz¹ sprawnoœæ ener-
getyczn¹. Mo¿emy wiêc z nich – przy tym
samym nas³onecznieniu – uzyskaæ wiêcej
ciep³a ni¿ z kolektora p³askiego. Ponadto
poch³aniaj¹ promienie s³oneczne nawet
przy zwiêkszonym zachmurzeniu.

Dostêpne s¹ dwa rodzaje kolektorów
rurowych pró¿niowych: z bezpoœrednim
przep³ywem czynnika roboczego i z rurk¹
ciep³a. W obu absorber jest umieszczony
w szklanej rurze, wewn¹trz której panuj¹
warunki zbli¿one do pró¿ni. Taki uk³ad
stanowi bardzo dobry izolator cieplny.

Kolektory rurowe pró¿niowe z bez-
poœrednim przep³ywem czynnika robo-
czego � – dostêpne s¹ dwa g³ówne ich ro-
dzaje.

W pierwszym rozwi¹zaniu wewn¹trz
szklanej rury znajduje siê p³aski absorber
i dwie miedziane rurki – jedna wewn¹trz
drugiej. Do wewnêtrznej wp³ywa zimna
ciecz z zasobnika. Przez otwarty koniec
tej rurki wyp³ywa ona do okalaj¹cej j¹
rurki zewnêtrznej. Tam przejmuje ciep³o
od absorbera. Ogrzana, wyp³ywa do insta-
lacji zasilaj¹cej zasobnik �a). Spotyka siê
rozwi¹zania, w których, ¿eby zwiêkszyæ
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� Kolektor p³aski (fot. Wolf)

� Schemat budowy kolektora p³askiego

� Kolektor rurowy  (fot. Viessmann)

obudowa

zewnêtrzna
os³ona ze szk³a
hartowanego

pow³oka 
absorpcyjna

izolacja

rury miedziane,
którymi p³ynie
czynnik roboczy

obudowa
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wydajnoœæ kolektora, mo¿na rurê pró¿-
niow¹ obracaæ wzglêdem jej osi i dziêki
temu uzyskaæ odpowiedni k¹t nachylenia
p³aszczyzny absorbera w stosunku do
s³oñca. Jest to szczególnie wa¿ne w do-
mach, których œciana nie jest skierowana
dok³adnie na po³udnie.

W drugim rozwi¹zaniu kolektor jest
zbudowany z dwóch rur szklanych,

umieszczonych wspó³osiowo, a w prze-
strzeni miêdzy nimi panuje pró¿nia. Rura
wewnêtrzna jest od zewn¹trz pokryta war-
stw¹ absorbera. Wewn¹trz jest umieszczo-
na rurka miedziana w kszta³cie litery U.
P³ynie ni¹ czynnik roboczy, odbieraj¹cy
ciep³o od absorbera. Rurka miedziana jest
dodatkowo przykryta blaszkami metalo-
wymi, przenosz¹cymi ciep³o z absorbera

na rurkê miedzian¹. Zasadê dzia³ania po-
kazano na rysunku �b). Rura pró¿niowa
jest umieszczona wewn¹trz lustra z ano-
dowanego aluminium, wygiêtego tak, ¿e
tworzy po³ówkê cylindra � (tzw. wysoko-
refleksyjne zwierciad³o paraboliczne
CPC). Materia³ tego lustra odznacza siê
podwy¿szon¹ odpornoœci¹ na z³e warun-
ki atmosferyczne. Kszta³t zaœ zwiêksza
zdolnoœæ absorbowania œwiat³a rozpro-
szonego przez chmury, a tak¿e s³onecz-
nego bezpoœredniego w sytuacji, gdy
promienie docieraj¹ pod niekorzystnym
k¹tem. Ten k¹t zaœ jest niekorzystny,
gdy œwiat³o s³oneczne pada skoœnie. Mo-
¿e tak siê dziaæ niezale¿nie od pory dnia
i sezonowej pozycji s³oñca na niebie, np.
jeœli dom nie jest skierowany dok³adnie
na po³udnie, tylko bardziej na wschód
albo zachód.

Rurowy kolektor pró¿niowy z rurk¹
ciep³a wygl¹da podobnie do kolektora 
z bezpoœrednim przep³ywem czynnika ro-
boczego, ale inna jest zasada jego dzia³a-
nia �. W szklanej rurze absorber jest po³¹-
czony z jedn¹ rurk¹ ciep³a o specjalnej bu-
dowie. Jej œcianki wewnêtrzne pokryte s¹
materia³em porowatym nas¹czonym cie-
cz¹, która  skrapla siê, oddaj¹c ciep³o. Pod
wp³ywem ciep³a przekazanego przez ab-
sorber nastêpuje odparowanie cieczy z po-
wierzchni materia³u. Para ta ulega skrople-
niu oddaj¹c ciep³o do instalacji. Nastêpnie
sp³ywa w g³¹b rurki za poœrednictwem ma-
teria³u. Tam ogrzewa siê ponownie, odpa-
rowuje i cykl siê powtarza. Montuj¹c taki
kolektor nale¿y zachowaæ minimalny, po-
dany przez producenta k¹t nachylenia,
umo¿liwiaj¹cy sp³ywanie skroplonej cie-
czy po materiale. 

Rodzaje instalacji solarnych
Z energii cieplnej wytworzonej przez

kolektor mo¿na korzystaæ przez ca³y rok
lub tylko sezonowo – gdy jego praca jest
najbardziej efektywna. Ca³oroczna insta-
lacja mo¿e s³u¿yæ zarówno do podgrzewa-
nia ciep³ej wody u¿ytkowej i wspomaga-
nia ogrzewania domu, jak te¿ tylko do
uzyskiwania c.w.u. System dzia³aj¹cy
okresowo wykorzystuje siê do podgrzewa-
nia ciep³ej wody i – ewentualnie – pod-
grzewania wody w basenie. Jakie rozwi¹-
zanie zastosujemy u siebie, zale¿y przede
wszystkim od naszych mo¿liwoœci finan-
sowych. Nie ka¿da bowiem z tych inwe-
stycji ma szansê zwróciæ siê w trakcie
u¿ytkowania.
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� Schemat budowy kolektora pró¿niowego z bezpoœrednim przep³ywem czynnika grzewczego 

� Zasada dzia³ania kolektora pró¿niowego z bezpoœrednim przep³ywem czynnika grzewczego;
a) z dwiema umieszczonymi wspó³osiowo rurkami miedzianymi – sch³odzona w zasobniku ciecz
wp³ywa do rurki wewnêtrznej i przep³ywa ni¹ do rurki zewnêtrznej, gdzie odbiera ciep³o z absorbera;
b) z miedzian¹ rurk¹ w kszta³cie litery U, umieszczon¹ wewn¹trz dwóch szklanych rur, w przestrzeni
miêdzy którymi panuje pró¿nia. Sch³odzona w zasobniku ciecz przep³ywa przez U-rurkê, odbieraj¹c
ciep³o od otaczaj¹cego szklan¹ rurê absorbera i wyp³ywa drugim koñcem U-rurki
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W Polsce kolektory najczêœciej s³u¿¹
do ogrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej 
i wody basenowej. Op³acalnoœæ wykorzys-
tania kolektorów s³onecznych do wytwa-
rzania ciep³ej wody zale¿y od zapotrzebo-
wania na ni¹ oraz od ceny energii. Na
pewno warto zastosowaæ kolektor, je¿eli
woda mia³aby byæ ogrzewana energi¹
elektryczn¹. Szacuje siê, ¿e w tym przy-
padku zwrot kosztów instalacji solarnej
nastêpuje ju¿ po kilku latach. Dok³adnie
po ilu – zale¿y od intensywnoœci u¿ytko-
wania (im wiêcej zu¿ywamy ciep³ej wody,

tym szybciej nak³ady siê zwróc¹). Dla
tych, którzy potrzebuj¹ ma³o wody, inwe-
stycja mo¿e siê okazaæ nieop³acalna.

Koszty instalacji solarnej w znacz-
nym stopniu zale¿¹ od tego, jak dalece
trzeba dostosowywaæ istniej¹c¹ instalacjê
tradycyjn¹. Najtañsza jest instalacja wkal-
kulowana w koszty budowy nowego do-
mu. Od razu mo¿na zamontowaæ kolekto-
ry w po³aci dachowej, rezygnuj¹c z czêœci
poszycia, i zamiast zwyk³ego zasobnika
ciep³ej wody kupiæ wspó³pracuj¹cy z ko-
lektorem.

Ogrzewanie ciep³ej wody
u¿ytkowej
Przyjmuje siê, ¿e do wytwarzania cie-

p³ej wody u¿ytkowej dla jednego miesz-
kañca potrzeba ok. 1,5 m2 powierzchni
kolektora.

W systemach wykorzystuj¹cych ko-
lektor tylko w okresie wiosenno-letnim,
mo¿na zastosowaæ uk³ad, w którym woda
jest bezpoœrednio ogrzewana w absorbe-
rze panelu  s³onecznego. Uk³ad ten sk³ada
siê z kolektora i zbiornika magazynuj¹ce-
go ogrzan¹ wodê, wyposa¿onego dodatko-
wo w grza³kê elektryczn¹. Rozwi¹zaniem
najprostszym (i najtañszym) jest instalacja
bez pompy obiegowej (cyrkulacyjnej) �.
Woda, ogrzana w kolektorze, przep³ywa
do zbiornika umieszczonego powy¿ej nie-
go. Stamt¹d, pod dzia³aniem si³y ciê¿ko-
œci (grawitacyjnie), sp³ywa do punktów
poboru. Z kolektora do zbiornika ogrzana
woda wznosi siê dlatego, ¿e jest l¿ejsza ni¿
zimna (w terminologii technicznej: ma
mniejsz¹ gêstoœæ). Opory przep³ywu po-
winny byæ jak najmniejsze. Dlatego insta-
lacja musi byæ wykonana z rur o du¿ej
œrednicy i z mo¿liwie ma³¹ liczb¹ za³a-
mañ. Drugim rozwi¹zaniem jest t³oczenie
zimnej wody do kolektora przy u¿yciu
pompy obiegowej. Rozwi¹zanie to jest
bardziej elastyczne pod wzglêdem mo¿li-
woœci monta¿u kolektora i zbiornika na
wodê wzglêdem siebie. 

Ten rodzaj instalacji stosuje siê
przede wszystkim w domach letnisko-
wych lub z basenem ogrodowym. Przed
nadejœciem mrozów instalacjê nale¿y
opró¿niaæ z wody.

Woda przep³ywaj¹ca przez kolektor
musi spe³niaæ wymogi stawiane wodzie pit-
nej. Nie mo¿e te¿ zawieraæ zbyt du¿ej iloœci
zanieczyszczeñ, m.in. ¿elaza, które osadza-
j¹c siê na œciankach rurek miedzianych w
kolektorze po pewnym czasie spowodowa-
³oby zablokowanie przep³ywu wody.

Je¿eli chcemy korzystaæ z energii s³o-
necznej przez ca³y rok, w obiegu kolekto-
ra musi kr¹¿yæ czynnik niezamarzaj¹cy.
Zazwyczaj u¿ywa siê roztworu glikolu. Wo-
dê u¿ytkow¹ ogrzewa siê w wymienniku.
Powoduje to niewielki spadek wydajnoœci
systemu i zwiêksza koszty instalacji.

Najproœciej jest zastosowaæ zasobnik
z pojedyncz¹ wê¿ownic¹, któr¹ kr¹¿y p³yn
z obiegu solarnego, i dodatkow¹ grza³kê
elektryczn¹ 	.

Popularniejszy (bo tañszy w u¿ytko-
waniu) jest uk³ad, w którym wodê
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� a) kolektor z wysokorefleksyjnym zwierciad³em parabolicznym (CPC) (fot. Watt – Automatyka
Budynków); b) zasada dzia³ania wysokorefleksyjnego zwierciad³a parabolicznego CPC

� Zasada dzia³ania kolektora pró¿niowego z rurk¹ ciep³a
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pró¿niamateria³ porowaty
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wstêpnie ogrzan¹ w kolektorze dogrze-
wa siê przy wykorzystaniu kot³a c.o. Za-
sobnik jest wyposa¿ony w dwie wê¿ow-
nice: doln¹, któr¹ przep³ywa woda z ko-
lektora, i górn¹, w której kr¹¿y woda ko-
t³owa 
. Podstawowym Ÿród³em ciep³a

jest obieg kolektora, ale je¿eli promie-
niowanie s³oneczne jest zbyt s³abe,
uk³ad sterowania w³¹cza dodatkowe
podgrzewanie wody. Do podgrzewania
mo¿na wykorzystaæ kocio³ na gaz ziem-
ny, gaz p³ynny, olej opa³owy, energiê
elektryczn¹. Jest to najpopularniejszy
sposób przygotowywania c.w.u. we
wspó³pracy kolektora s³onecznego i ko-
t³a c.o.

Je¿eli c.w.u. ma bezpoœredni kontakt
z wymiennikiem, którym p³ynie roztwór
glikolu z obiegu kolektora, nale¿y mieæ
na uwadze, ¿e:
� wodne roztwory glikolu etylenowego s¹
truj¹ce (nietoksyczny jest glikol propyle-

nowy);
� oprócz glikolu w
roztworze tym znaj-
duj¹ siê tak¿e (patrz
ramka) inhibitory
korozji i biocydy
(œrodki biobójcze),
które równie¿ mog¹
byæ toksyczne;
� je¿eli nast¹pi
awaria wê¿ownicy
obiegu solarnego,
szkodliwa ciecz
przedostanie siê do
c.w.u.

Dlatego przed
kupnem warto siê
dowiedzieæ, jaki
rodzaj glikolu i ja-
kie zabezpieczenia
stosuje producent.

Instalacja mieszana –
ogrzewanie ciep³ej wody
u¿ytkowej i wody do celów
grzewczych
Zapotrzebowanie na energiê ciepln¹

jest najwiêksze w okresie, w którym iloœæ
promieniowania s³onecznego jest naj-
mniejsza. Jeœli wiêc ma byæ dostarczona
wymagana minimalna iloœæ energii ciepl-
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	 Instalacja z kolektorem oraz z zasobnikiem z pojedyncz¹ wê¿ownic¹ 

i grza³k¹ elektryczn¹

� Budowa zasobnika z podwójn¹ wê¿ownic¹;
dolna jest tak ukszta³towana, ¿e ogrzewa wodê
przy samym dnie


 Instalacja z kolektorem oraz z zasobnikiem z podwójn¹ wê¿ownic¹;
jedn¹ wê¿ownic¹ kr¹¿y p³yn z uk³adu solarnego, drug¹ – woda kot³owa, a
zbiornik wype³niony jest wod¹ na cele c.w.u.

W ka¿dej instalacji c.w.u. musi byæ
zapewniona mo¿liwoœæ okresowego
podgrzania wody do temperatury 70°C,
w celu unikniêcia rozwoju bakterii cho-
robotwórczych Legionella pneumonis.
Dlatego nawet najprostsza instalacja, w
której kolektor wykorzystujemy do
ogrzewania wody u¿ytkowej, musi mieæ
wbudowan¹ grza³kê elektryczn¹.

� Instalacja z kolektorem bez pompy obiegowej – czynnikiem ogrzewa-

nym jest woda u¿ytkowa
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nej, nale¿y zamontowaæ du¿¹ liczbê ko-
lektorów. Przyjmuje siê, ¿e na 1 m2 po-
wierzchni dobrze ocieplonego domu po-
trzeba 0,5 m2 kolektora. Uk³ad grzewczy
powinien byæ niskotemperaturowy
(45/35°C). Warunki takie spe³nia m.in.
ogrzewanie pod³ogowe. Powstaj¹c¹ 
w okresie letnim nadwy¿kê ciep³a mo¿na
przeznaczyæ na ogrzewanie wody w base-
nie. Jeœli nim nie dysponujemy, dobrym
sposobem wykorzystania tej nadwy¿ki
jest ogrzewanie ch³odnych pomieszczeñ,
znajduj¹cych siê pod poziomem gruntu. 

Niektóre firmy maj¹ w ofercie 
wspomniane wy¿ej instalacje dualne, czy-
li solarne wspó³pracuj¹ce z gazowym ko-
t³em c.o. Podstawowym ich elementem
jest zasobnik ciep³ej wody i wody kot³o-
wej, ogrzewany przez obieg kolektora.
Przyk³adowe rozwi¹zania s¹ pokazane na-
rys. �. Zasobnik umo¿liwia wspó³pracê

kot³a, jako podstawowego Ÿród³a ciep³a, 
z kolektorem s³onecznym jako Ÿród³em
wspomagaj¹cym. Priorytetem jest zapew-
nienie c.w.u., a nadwy¿ka ciep³a jest kie-
rowana do systemu grzewczego, co umo¿-
liwia obni¿enie kosztów ogrzewania. Jed-
nak nak³ady raczej siê nie zwróc¹. Przy-
s³u¿ymy siê tylko ochronie œrodowiska.
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Instalacja nape³niona roztworem
glikolu musi spe³niaæ okreœlone wy-
mogi bezpieczeñstwa. Przede wszyst-
kim musi byæ zabezpieczona przed
przedostaniem siê tego roztworu do wo-
dy pitnej i u¿ytkowej. Dlatego wymien-
nik powinien mieæ konstrukcjê dwu-
p³aszczow¹ albo nale¿y wykonaæ po-
œrednicz¹cy uk³ad wodny pomiêdzy
obiegiem solarnym a obiegiem wody
u¿ytkowej . Mo¿na te¿ zainstalowaæ
zasobnik z dwiema wê¿ownicami zanu-
rzonymi w wodzie – jedn¹ dla wody
u¿ytkowej, drug¹ dla glikolu �.

Ponadto instalacja musi:
� byæ odporna na dzia³anie stosowanego
w niej p³ynu;
� mieæ wiêksz¹ œrednicê, gdy¿ roztwory
glikolowe maj¹ lepkoœæ wiêksz¹ (potocz-
nie: s¹ gêstsze) ni¿ woda;

� byæ wyposa¿ona w pompê o wiêkszej
wysokoœci podnoszenia;
� przet³aczaæ wiêcej czynnika, gdy¿ ma
on pojemnoœæ ciepln¹ mniejsz¹ ni¿ woda.

To wszystko zwiêksza koszty instala-
cji solarnej.

Nale¿y tak¿e wiedzieæ, ¿e glikol ma
zdolnoœæ przenikania wiêksz¹ ni¿ woda,
dlatego szczelna instalacja wodna mo¿e
okazaæ siê nieszczelna, gdy wype³nimy j¹
roztworem glikolu.

Glikol nale¿y wymieniaæ co piêæ lat.
Nie wolno go wpuszczaæ do kanalizacji,
lecz nale¿y oddaæ go firmie, od której go
wczeœniej kupiliœmy. Zazwyczaj jest to
firma, która sprzeda³a nam zestaw solar-
ny (do projektowania instalacji solarnej
wykorzystuje parametry oferowanego
przez siebie glikolu), ale preparat taki
mo¿emy kupiæ równie¿ od niezale¿nej
firmy. Warto dowiedzieæ siê, czy po 5 la-

tach kupuj¹c nowy glikol, bêdziemy mo-
gli oddaæ zu¿yty.

Mieszaniny wody i glikolu etyleno-
wego dzia³aj¹ na instalacjê silnie korozyj-
nie. Je¿eli sami mo¿emy zdecydowaæ, ja-
kim p³ynem wype³nimy instalacjê solar-
n¹, kupmy gotowy roztwór, który zawie-
ra dodatkowo inhibitory korozji, zapo-
biegaj¹ce niszczeniu instalacji, i biocydy,
przeciwdzia³aj¹ce namna¿aniu siê w niej
bakterii i glonów. Przed zakupem dodat-
kowo upewnijmy siê, czy p³yn nie stwa-
rza zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia. Jed-
nym ze œrodków nie maj¹cych w³aœciwo-
œci toksycznych jest glikol propylenowy.
Trzeba jednak sprawdziæ, czy dodane do
niego inhibitory korozji i biocydy nie s¹
toksyczne. Warto dowiedzieæ siê, czy pro-
ducent wystawi³ deklaracjê, ¿e roztwór
przez niego oferowany jest wolny od sub-
stancji truj¹cych.

 Poœrednicz¹cy uk³ad wodny pomiêdzy obiegiem solarnym a obie-
giem wody u¿ytkowej; obieg kolektora jest w³¹czony za pomoc¹ wy-
miennika do powrotu wody do kot³a

�� Instalacja z kolektorem oraz z zasobnikiem z dwiema wê¿ownicami;
jedn¹ kr¹¿y p³yn z uk³adu solarnego, drug¹ – woda na cele c.w.u., 
a zbiornik wype³niony jest wod¹ kot³ow¹

kolektor
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Jeżeli nawet inwestycja w kolektor nam się nie zwróci,
na pewno zyska na niej środowisko, a więc pośrednio 
i my, chociażby dzięki ograniczeniu emisji CO2
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P³aski czy rurowy?
Kolektor rurowy jest bardziej wydaj-

ny, ale dro¿szy. P³aski, oczywiœcie, na od-
wrót. Kolektory p³askie warto stosowaæ
do wytwarzania ciep³ej wody. Rurowe –
do wspomagania centralnego ogrzewania.

Je¿eli zamierzamy kolektor zamonto-
waæ w dachu nowego budynku � – co po-
zwala zu¿yæ mniej dachówek – bardziej
siê nadaje kolektor p³aski. £atwiej przy
nim o szczelnoœæ. Na zamówienie jego
obudowa mo¿e byæ wykonana w dowol-
nym kolorze wg palety RAL, co umo¿liwi
dopasowanie kolektora do kolorystyki da-
chu.

Gdy noœnoœæ powierzchni dachu jest
niewielka, lepiej zamontowaæ kolektor
rurowy, l¿ejszy od p³askiego.

Gdzie zamontowaæ kolektor?
Miejsce nale¿y wybraæ tak, ¿eby 

w ci¹gu dnia kolektor nigdy nie znalaz³
siê w cieniu. Wystarczaj¹co wydajn¹ pracê
zapewni tylko zamontowanie kolektorów
miêdzy kierunkami po³udniowo-wschod-
nim a po³udniowo-zachodnim.

W przypadku kolektora p³askiego
najkorzystniejszy k¹t nachylenia do po-
wierzchni ziemi, zapewniaj¹cy poch³ania-
nie energii s³onecznej w najwiêkszym
stopniu, latem wynosi 30°, zim¹ – 60°.
Kolektory ca³oroczne zatem nale¿y mon-
towaæ pod k¹tem 45°. Kolektory p³askie
mo¿na ustawiaæ jako wolno stoj¹ce na
specjalnych wspornikach od po³udniowej
strony dzia³ki �. Rurowe pró¿niowe z
bezpoœrednim przep³ywem czynnika
grzewczego mo¿na montowaæ w dowol-
nym po³o¿eniu – pod k¹tem na dachu
skoœnym, poziomo na dachu p³askim lub
pionowo na œcianie budynku. Mo¿na je
wmontowaæ w p³aski daszek na po-
wierzchni niezabudowanej lub na gara¿u.
W niektórych kolektorach mo¿na dodat-
kowo regulowaæ k¹t nachylenia absorbera
odpowiednio do wysokoœci s³oñca w ró¿-
nych porach roku.

Kolektory z rurk¹ ciep³a nale¿y insta-
lowaæ tak, by zachowaæ spadek, umo¿li-
wiaj¹cy parowanie i skraplanie (jak du¿y
– zale¿y od producenta). Mo¿na je monto-
waæ na dachach spadzistych, p³askich i ja-
ko wolno stoj¹ce na dzia³ce.

Miejsce nale¿y wybraæ tak, by rury
prowadz¹ce do kolektora by³y jak naj-
krótsze. Ponadto musimy zapewniæ swo-
bodny dostêp do niego w przypadku
awarii.

Pozosta³e elementy 
instalacji
Temperatura, a zatem i objêtoœæ cie-

czy w kolektorze, zmieniaj¹ siê. Aby nie
doprowadzi³o to do zniszczenia instalacji,
nale¿y zaopatrzyæ j¹ w naczynie wzbior-
cze z membran¹ odporn¹ na wodê lub gli-
kol (musz¹ mieæ odpowiednie dopuszcze-
nia). Oprócz tego instalacjê powinien
chroniæ zawór bezpieczeñstwa.

Do skoordynowania dzia³ania uk³a-
du z³o¿onego z kolektora i kot³a lub
grza³ki elektrycznej potrzebna jest auto-
matyka. Gdy kolektor nie dostarczy od-
powiedniej iloœci ciep³a, uruchomi ona
drugie jego Ÿród³o. Przy bardziej rozbu-
dowanej automatyce mo¿emy zamonto-
waæ czujniki: temperatury wody w za-
sobniku, temperatury w kolektorze i na-
s³onecznienia.
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� Podgrzewacz do instalacji dualnej; a) przep³ywaj¹cy wymiennikiem czynnik grzewczy ogrzewa
wodê kot³ow¹, w której zanurzony jest wymiennik, a woda kot³owa ogrzewa ciep³¹ wodê u¿ytkow¹,
znajduj¹c¹ siê w dodatkowym, wewnêtrznym zasobniku (rys. wg de Dietrich); b) przep³ywaj¹cy wy-
miennikiem czynnik grzewczy ogrzewa wodê na cele c.w.u., a ona ogrzewa wodê na cele grzewcze,
znajduj¹c¹ siê w p³aszczowym wymienniku wokó³ zbiornika na ciep³¹ wodê

� Kolektory wbudowane w po³aæ dachu (fot. Harond Przedsiêbiorstwo Innowacyjno Wdro¿eniowe)

z kolektora

do kolektorado kolektora

z kolektora

woda na 
cele grzew-
cze

ciep³a woda u¿ytkowa
a) b)
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Czy mo¿na samemu zbudo-
waæ kolektor?
Niewiele osób wie, ¿e kolektor p³aski

mo¿na wykonaæ samemu, sposobem gospo-
darczym. Nie trzeba do tego specjalnych
urz¹dzeñ, materia³ów czy technologii. Wy-
starczy poznaæ zasady dzia³ania 
i budowy przetwornika energii oraz mieæ
proste narzêdzia, które siê zazwyczaj znaj-
duj¹ w gospodarstwie domowym. Wed³ug
wyliczeñ Europejskiego Centrum Energii
Odnawialnej (EC BREC) z siedzib¹ 
w Warszawie i w Gdañsku (dok³adne dane
teleadresowe mo¿na znaleŸæ na stronie
www.ecbrec.pl) koszt jest o 50–60% ni¿szy
od ceny gotowego urz¹dzenia. EC BREC
organizuje odpowiednie szkolenia. Wyko-

rzystuje przy tym doœwiadczenia austriac-
kie. W Austrii od roku 1980 mieszkañcy
wsi i ma³ych miejscowoœci sami wykonali
oko³o 42 tys. instalacji grzewczych, wypo-
sa¿onych w kolektory s³oneczne o ³¹cznej
powierzchni 400 tys. m2.

Mo¿na tak¿e skorzystaæ z wiedzy
praktycznej, zawartej w ksi¹¿ce „Gospo-
darcze sposoby wykonywania solarnych
systemów do podgrzewania ciep³ej wody
u¿ytkowej”, sprzedawanej przez EC
BREC albo w ksi¹¿ce „Kolektory s³onecz-
ne. Poradnik wykorzystania energii s³o-
necznej" wydanej przez COIB. Szczegó³o-
wo s¹ w nich omówione wykonywanie 
i monta¿ instalacji s³onecznych sposobem
gospodarczym.
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�� Kolektory s³u¿¹ce do podgrzewania wody w basenie, ustawione na ziemi (fot. Hewalex)

Firmy:

DE DIETRICH (71) 345 00 51

www.dedietrich.com.pl

HAROND (62) 730 15 46 www.harond.pl

HEWALEX (32) 214 17 10

www.hewalex.com.pl

MORA POLSKA (61) 855 23 50

www.mora.com.pl

POLSKA EKOLOGIA

(22) 673 42 82 www.poleko.pl

SUNERGY TECHNIKA SOLARNA

(91) 561 01 18 www.sunergy.pl

SUNFLOWER FARM

(81) 446 59 55 www.sunflowerfarm.pl

STIEBEL ELTRON POLSKA

(22) 846 48 20 www.stiebel-eltron.com.pl

THERMOGOLV (kolektory Hewalex)

(13) 448 12 60 www.thermogolv.gal.pl

VAILLANT (kolektory s³oneczne)

(22) 323 01 22 www.vaillant.pl

VIESSMANN (kolektory s³oneczne)

(71) 360 71 00 www.viessmann.pl

WATT – PRODUKCJA SYSTEMÓW SOLAR-

NYCH (32) 736 20 80 www.watt.pl

WOLF (22) 516 20 60 www.wolf.it.pl

Co, za ile:

kolektory p³askie – 800 do 1800 z³/m2

kolektory pró¿niowe – ponad 2000 z³/m2

Koszt pojedynczego kolektora u konkretnego pro-
ducenta zale¿y od wielkoœci i mocy modu³u – s¹
one ró¿ne u ró¿nych producentów. Dla czterooso-
bowej rodziny do podgrzewania c.w.u. potrzebne s¹
2–3 kolektory p³askie o ³¹cznej powierzchni oko³o
5–6 m2. Zatem ³¹czna cena kolektorów p³askich
wyniesie min. 4800 z³ brutto.
Oprócz kosztów samego urz¹dzenia musimy pa-
miêtaæ o cenie pozosta³ych elementów systemu, ta-
kich jak rury, zasobnik, dodatkowy wymiennik lub
grza³ka elektryczna podgrzewaj¹ca wodê, pompa
cyrkulacyjna, zawory, automatyka. Koszty mog¹
wzrosn¹æ przy zastosowaniu glikoli wymagaj¹cych
specjalnych pomp i szczelniejszej instalacji oraz
zabezpieczeñ przed ska¿eniem wody w postaci po-
dwójnych wymienników. 
Koszt standardowego zestawu materia³ów
– 4200–12000 z³ brutto. 

Cena samego zasobnika o pojemnoœci 300 l
– 2000–3000 z³ brutto.

Koszt monta¿u wraz z uruchomieniem instalacji 
– 1500–2500 z³ brutto.

Koszty eksploatacyjne zwi¹zane z okresowymi
przegl¹dami instalacji (z regu³y raz w roku) 
– 100–200 z³ brutto. 

Koszt pracy pompy obiegowej – oko³o 20 z³ mie-
siêcznie.

Info Rynek

ISOMAX TE-co Sp. z o.o.
Nowa Bukówka 23

96-321 ¯abia Wola / Warszawa
tel./fax (46) 857 80 18

warszawa@isomax.com.pl

ISOMAX Poznañ
ul. Stefañskiego 2
62-002 Suchy Las
tel. (61) 652 22 95
fax (61) 652 22 96

tel. kom. 0 603 20 47 44
poznan@isomax.com.pl

ISOMAX Opole
ul. Ozimska 180

45-310 Opole
tel./fax (77) 457 93 13
opole@ismax.com.pl

ISOMAX Wroc³aw
Firma Bapro

ul. Wawrzyniaka 9a
53-022 Wroc³aw

tel. (71) 360 83 81
wroclaw@isomax.com.pl

ISOMAX Mazury
Firma Stollar Sp. z o.o.

Oœ. Lesk 20
19-400 Olecko

tel. (87) 523 43 79
fax (87) 523 42 20

mazury@isomax.com.pl

ISOMAX Polska
Nowa Bukówka 23

96-321 ¯abia Wola / Warszawa
tel./fax (46) 857 80 18
www.isomax.com.pl

warszawa@isomax.com.pl

Niskoenergetyczne budowle
w systemie ISOMAX

BUDOWNICTWO
„ZERO” ENERGII
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