
Adam MROZIŃSKI1 

ANALIZA DZIAŁANIA LABORATORYJNEJ INSTALACJI 
SOLARNEJ NA WIM-UTP W BYDGOSZCZY 

Wprowadzenie         
Polska podkreśla wagę sektora węglowego oraz walczy jednocześnie o „rehabilitację węgla” w 

Europie i o poprawę funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego na Śląsku. Rola węgla w 
gospodarce nie jest jednak tak duża. Udział przychodów ze sprzedaży węgla w krajowym PKB to 
niecałe 1,4%, podczas gdy obroty na rynku energetyki odnawialnej w 2013 roku przekroczyły 
1,3% PKB. Gdyby rynek energetyki prosumenckiej, mikro- i małych instalacji OZE rozwijał się 
zgodnie z przyjętym przez rząd w 2010 roku Krajowym Planie Działań (KPD), jego udział w PKB 
w 2020 roku z obrotami na rynku inwestycji, serwisu i zaopatrzenia w surowce rzędu 26,5 mld zł. 
przekroczyłby 1,6% (źródło: IEO, Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji ‘2013). Znaczna część 
wartości rynku powstałaby na Śląsku, a zdecydowana większość (80%) wytworzona zostanie w 
branży kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz w fotowoltaice. Pierwsze dwie z dwu ww. 
branż to filary obecnej energetyki prosumenckiej, której zaufało już 250 tys. drobnych inwestorów. 
Ta trzecia to wschodząca gwiazda i już w niedalekiej przyszłości realny konkurent na rynku energii 
elektrycznej. 

Rynek kolektorów solarnych w Polsce charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką. Wyniki za 
2012 rok plasowały Polskę na drugim miejscu pod względem sprzedaży instalacji kolektorów 
słonecznych w Europie. Więcej kolektorów sprzedano tylko w Niemczech. W 2013 roku Polska 
była jednym z trzech krajów, obok Danii, Belgii i Grecji, gdzie rynki kolektorów słonecznych 
zanotowały dalszy wzrost. Na rysunku 1 przedstawiono Wielkość zainstalowanej powierzchni 
kolektorów w Polsce. Przekroczyła ona już 1 mln m2. Sam rynek europejski charakteryzuje już 
pewne nasycenie. Zaczęto już bowiem rejestrować spadki rocznych wartości instalowanych 
powierzchni kolektorów solarnych (rys. 2) [2, 3, 7]. 
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Rys. 1. Wielkość zainstalowanej powierzchni kolektorów w Polsce [2, 7]. 

 

Sektor kolektorów słonecznych w Polsce ma w dalszym ciągu olbrzymi potencjał i 
perspektywy wzrostu jako wiodąca technologia tzw. energetyki prosumenckiej. Pomimo tego, że 
kolektory słoneczne wykorzystuje w Polsce już ponad 110 tysięcy użytkowników, nasycenie rynku 
(0,032 m2 na głowę mieszkańca) jest o rząd wielkości niższe niż w krajach europejskich o 
podobnym nasłonecznieniu (np. Niemcy). Przy utrzymaniu dotychczasowego tempa wzrostu w 
2013 roku kolektory słoneczne stały się pod względem mocy zainstalowanej drugą w kraju (po 
energetyce wiatrowej) technologią OZE [1, 2, 3, 7].  

 
Rys. 2. Coroczny przyrost powierzchni kolektorów w Europie w m2 [8]. 

 

 



Jak wynika z danych IEO, sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce, w 2013 roku wyniosła 
ponad 274 tys. m2, co oznacza spadek o ok. 9% w stosunku do roku poprzedniego. W 
analogicznym okresie roku 2012 sprzedaż wyniosła 302 tys. m2, a na rynku odnotowano 19% 
wzrost. 

Należy zauważyć, że rynek kolektorów słonecznych jest największym rynkiem energetyki 
prosumenckiej w Polsce. W ciągu ostatnich 5 lat rozwijał się bardzo dynamicznie i zanotował 
wzrost o ok. 75%. 

W 2012 roku firmy działające na polskim rynku kolektorów słonecznych zanotowały wzrost 
sprzedaży na poziomie 19% w ujęciu rok do roku, co stanowi jeden z lepszych odnotowanych 
wyników na europejskich rynkach kolektorów słonecznych. Wartość obrotów na krajowym rynku 
kolektorów wyniosła ok. 670 mln zł (bez eksportu). Na koniec 2012 roku łącznie zainstalowanych i 
użytkowanych było 1,2 mln m2 kolektorów słonecznych (rys. 3), co odpowiada 848 MW 
przeliczeniowej mocy cieplnej. Pod względem mocy zainstalowanej kolektory słoneczne stanowią 
drugą, po ciepłowniach na biomasę technologię OZE do wytwarzania tzw. „zielonego ciepła” w 
Polsce [2, 3, 7]. 

 
Rys. 3. Tempo wzrostu skumulowanej powierzchni kolektorów w Polsce [2, 7]. 

 

Rozpiętość cenowa kolektorów solarnych jest więc bardzo szeroka, najtańsze kolektory można 
nabyć już za 346 zł/m2 powierzchni czynnej kolektora, najdroższe to koszt rzędu 4756 zł/m2. W 
2012 roku średnia cena ofertowa za 1m2 powierzchni czynnej kolektora kształtowała się na 
poziomie 1282 zł (w 2011roku - 1187 zł). Średnioroczny wzrost ceny bieżących kolektorów 
słonecznych wyniósł 0,59% (ponad trzykrotnie mniej niż inflacja). Ceny ofertowe kolektorów 
płaskich, w 2012 r. wahały się w granicach 320 – 2651 zł/m2 powierzchni czynnej kolektora, 
średnio ok. 870 zł/m2, natomiast próżniowych w granicach 627 – 4756 zł/m2, średnio 1880 zł/m2. 
W odniesieniu do powierzchni czynnej średnie ceny kolektorów płaskich były ok. dwukrotnie 
niższe niż kolektorów próżniowych. Najwyższą cenę miały kolektory próżniowe przepływowe, 
najniższą kolektory z absorberem harfowym. W przypadku powierzchni całkowitej średnie ceny 

 



poszczególnych rodzajów kolektorów były zbliżone, kolektory typu "heat pipe" i były porównane 
cenowo z kolektorami płaskimi z absorberem meandrycznym. Można więc mówić o stabilne 
wartości urządzeń solarnych [7]. Większość, ok. 73% kolektorów słonecznych sprzedanych w 
ubiegłym roku w Polsce, to kolektory płaskie, których produkcja dominuje wśród rodzimych 
producentów systemów słonecznych. 

W Krajowym Planie Działań w zakresie OZE rząd zatwierdził dla sektora termicznej 
energetyki słonecznej cel na 2020 rok na poziomie 14 mln m2, co jest odpowiednikiem mocy 
zainstalowanej ponad 10 GW (rys. 4). Wg danych dokumentu rządowego wielkość zainstalowanej 
powierzchni kolektorów słonecznych ogółem w 2012 roku powinna już wynieść ponad 2,2 mln m2. 
Producenci systemów słonecznych deklarują, że obecnie posiadają krajowe moce produkcyjne 
rzędu 0,8-0,9 mln m2 rocznie (nie licząc importu). Jest to wielkość wystarczająca by móc sprostać 
wymaganiom dokumentu KPD. Możliwe jest więc nadrobienie obecnego spadku wymaganej 
powierzchni [2, 7]. 

 
Rys. 4. Rozwój rynku na tle KPD na rzecz OZE w Polsce  [7]. 

 

1. PROGRAM PROSUMENT - NFOŚiGW 
 

Przy niewielkim spadku ogólnej sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych na terenie Polski 
wzrosło znaczenie dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Ubiegłoroczny udział sprzedaży instalacji słonecznych z dotacją NFOŚiGW wyniósł ponad 55% w 
stosunku do wszystkich instalacji sprzedanych na terenie Polski, podczas gdy rok wcześniej 
wynosił 45%. A biorąc pod uwagę pełen okres trwania dotacji NFOŚiGW niecałe 40% instalacji 
powstało w Polsce w oparciu o program dotacji z linii NFOŚiGW. Chętnych na zakup z dotacją 
45% przybywa, ponieważ program trwać będzie tylko do końca 2014r. Zostanie zastąpiony 
programem Prosument, na lata 2014-2020, o zbliżonej łącznej kwocie (600 mln zł), w ramach 
której, będzie możliwe otrzymanie dotacji oraz pożyczki, oprocentowanej w wysokości 1%. 
Oznacza to znacznie niższą kwotę środków przeznaczonych rocznie wyłącznie na dotacje oraz 
istotne poszerzenie kategorii wspieranych inwestycji prosumenckich. Program zakłada 
dofinansowanie również innych prosumenckich źródeł OZE: kotłów na biomasą, pomp ciepła, 

 



kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, i 
układów mikrokogeneracyjnych. Jednakże, w tym programie beneficjenci będą mogli otrzymać 
dotację wraz z pożyczką wyłącznie: 

- na mikroinstalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, tj.: systemy fotowoltaiczne, 

elektrownie wiatrowe, i mikrokogenergacja 

- na mikroinstalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej w systemach hybrydowych z 

mikroinstalacjami OZE do wytwarzania ciepła, tj. np. system fotowoltaiczny w połączeniu z 

kolektorami słonecznymi, mikrowiatraki z kotłami na biomasę itp. 

 

Program wyklucza otrzymanie wsparcia wyłącznie na zakup kolektorów słonecznych, kotłów 
na biomasę, czy pomp ciepła. 

 
Tabela 1. Przewidywana wysokość dotacji w programie Prosument 

 
 

 

2. BUDOWA LABORATORYJNEJ INSTALACJI SOLARNEJ 
 

Zaprojektowana laboratoryjna instalacja solarna funkcjonująca na Wydziale Mechanicznym 
Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego składa się z następujących części: 

- Zamkniętego, ciśnieniowego obiegu solarnego odbierającego ciepło z kolektorów, w części 
znajdującego się na zewnątrz budynku (wraz z kolektorami słonecznymi) oraz wewnątrz 
budynku (wraz z odbiornikami ciepła w postaci pojemnościowego podgrzewacza wody 
użytkowej oraz chłodnicy systemu). 

- Zamkniętego ciśnieniowego obiegu wody użytkowej przechwytującego ciepło z obiegu 
solarnego (wraz z  pojemnościowym podgrzewaczem wody użytkowej). 

- Automatyki kontrolno-pomiarowej wyposażonej w zaawansowany sterownik układu, moduł 
rejestracji i transmisji danych z możliwością zdalnej kontroli, zespół zasilania awaryjnego. 
Schemat technologiczny tej instalacji przedstawiono na rysunku 5. 

 



 

 
Rys. 5. Schemat technologiczny laboratoryjnej instalacji solarnej [6] 

 

Instalacja solarna powstała jako stanowisko dydaktyczne z możliwością prowadzenia 
ograniczonych badań kolektorów słonecznych cieplnych, cieczowych (fototermicznych). Projekt 
oraz wykonanie zostało zrealizowane przez firmę Projprzem Eko Sp. z o.o. Sama instalacja wg 
założeń koncepcyjnych charakteryzuje się tym, że możliwe jest: 

- badanie mocy kolektorów i ilości wytwarzanego ciepła, 
- badanie charakterystyki cieplnej kolektorów w zależności od różnych czynników, m.in. ilości 

napromieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, temperatury odbiornika itp., 
- określanie strat przesyłu ciepła z kolektora do zbiornika solarnego, 
- wymiana kolektorów na innego typu (np. kolektory płaskie), 
- dowolna rozbudowa zarówno po stronie hydraulicznej jak i pomiarowej. 

Poszczególne elementy instalacji w postaci fotografii przedstawiono na rysunku 6. 

 

 



  
Widok stanowiska zdalnej kontroli 

instalacji Ogólny widok stanowiska dydaktycznego 

  
Widok sterownika układu, modułu 

rejestracji danych, modułu transmisji 
danych oraz grupy pompowej wraz z 

grupą bezpieczeństwa obiegu solarnego 

Widok miejsca i sposobu montażu 
kolektorów próżniowych 

Rys. 6. Instalacja solarna na budynku UTP w Bydgoszczy [6] 

 

W instalacji zastosowano dwa próżniowe kolektory słoneczne oparte na dwufazowej wymianie 
ciepła. Kolektory tego typu służą do produkcji ciepła wykorzystywanego w niskotemperaturowych 
układach grzewczych, jak np. wspomaganie ogrzewania wody użytkowej, centralnego ogrzewania 
oraz wody basenowej. W zastosowaniach przemysłowych mogą one służyć do osuszania osadów, 
podgrzewania wody procesowej i ścieków w oczyszczalniach ścieków.  

 

 
3. SYSTEMY ZABEZPIECZENIA INSTALACJI PRZED PRZEGRZANIEM 

 

Nawet zaawansowana automatyka, wyposażona w funkcje ochrony instalacji przed 
przegrzaniem, która obsługuje niniejszą instalację nie ochroni jej przed długotrwałym brakiem 
odbioru ciepła z kolektorów. Skutecznym sposobem rozpraszania ciepła jest stosowanie chłodnic o 
mocy chłodzącej zbliżonej do mocy grzewczej pola kolektorów. Chłodnice, w zależności od 

 



rozwiązania technologicznego układu solarnego, mogą stanowić odbiorniki o dużej pojemności 
cieplnej (np. baseny), chłodnice wentylatorowe, a także całe lub wydzielone części obiegów 
grzewczych. Jako chłodnice dla układów solarnych można także stosować gruntowe dolne źródła 
pomp ciepła. Jest to przykład  synergicznej pracy dwóch źródeł ciepła z dziedziny OZE. 
Nadmiarowe ciepło solarne daje możliwość regenerowania w pewnym stopniu dolnego źródła i 
jednocześnie podwyższa sprawność pompy ciepła. Idealnym, choć kosztownym, odbiornikiem 
nadmiarowego ciepła jest gruntowy magazyn ciepła. 

W zrealizowanej instalacji dydaktycznej zastosowano wymiennik zrzutu ciepła o mocy 
chłodzącej zbliżonej do mocy grzewczej pola kolektorów (rysunek 7). 

 
Rys. 7. Fragment schematu instalacji solarnej z zaznaczonym wymiennikiem zrzutu ciepła [6] 

 

Poza dodatkowym grzejnikiem oddającym nadmiarowe ciepło w  instalacji zastosowano 
bezpiecznik termiczny Ekspulser model MST-01 produkcji firmy PROJPRZEM EKO. Bezpiecznik 

 



ten jest najnowszym rozwiązaniem na polskim rynku, chroniącym kolektory przed najwyższymi 
temperaturami stagnacji. Cechą szczególną tego rozwiązania jest brak mechanicznych części 
ruchomych oraz brak zewnętrznego zasilania elektrycznego. Urządzenie jest autonomicznym, 
bezobsługowym i bezawaryjnym modułem montowanym bezpośrednio przy kolektorach. Istotną 
zaletą jest możliwość zastosowania nie tylko w projektowanych instalacjach, ale także w 
istniejących. Urządzenie rozprasza ciepło wykorzystując termodynamiczną zasadę działania rurki 
ciepła (rysunek 8).  

     
Rys. 8. Fragment schematu instalacji solarnej z zaznaczonym wymiennikiem zrzutu ciepła [6] 

 

4. PREZENTACJA WYNIKÓW POMIARÓW - VBUS.NET 
 

Do obsługi instalacji solarnej wykorzystano specjalizowany sterownik solarny typu DelatSol 
M, produkcji Resol GmbH. Za pomocą wyjścia V-Bus sterownik pozwala na połączenie z 
systemowymi urządzeniami peryferyjnymi, jak np. bank pamięci Datalogger, lampa sygnalizacji 
stanów awaryjnych, komputer itp. 

Do pobierania i przechowywania danych pochodzących z odczytów parametrów instalacji 
solarnej służy Datalogger typ DL2 produkcji Resol GmbH. Urządzenie dzięki swojej pojemności 
pozwala na zbieranie danych w długim okresie czasu. Urządzenie może być konfigurowane ze 
standardowymi przeglądarkami internetowymi poprzez zintegrowany interfejs. 

Zdalne sterowanie instalacji oraz zapis pomiarów umożliwia wykorzystany system prezentacji 
parametrów instalacji solarnej w Internecie – VBus.net. Na rysunku 9 przedstawiono  przykład 
chwilowych wartości mierzonych parametrów instalacji solarnej przedstawionych na wydzielonej 
stronie www.vbus.net/vbus/scheme/id/571 utworzonej po rejestracji w systemie VBus.net. 

 

 



 
Rys. 9. Przykład prezentacji chwilowych wyników pomiarów instalacji solarnej prezentowanej 

na wydzielonej stronie www.vbus.net/vbus/scheme/id/571 [6] 

 

Poza wartościami chwilowymi mierzone parametr są zapisywane. Stosując odpowiednie filtry 
w systemie VBus.net można generować wykresy kilkunastu parametrów w dowolnym okresie. Na 
dzień dzisiejszy mierzonymi parametrami są: 

- Temperatura kolektora.    
- Temperatura w podgrzewaczu cwu  - dolna strefa zbiornika. 
- Temperatura zasilania - przed odbiornikiem. 
- Temperatura powrotu - za odbiornikiem. 
- Temperatura powietrza zewnętrznego. 
- Temperatura powrotu - przed kolektorem. 
- Temperatura zasilania - za kolektorem. 
- Natężenie promieniowania słonecznego. 
- Praca pompy solarnej - wydajność chwilowa glikolu. 
- Działanie zaworu 3-dr : 0% - podgrzewacz cwu,  100% - chłodnica. 
- Temperatura zasilania kolektora.  
- Temperatura powrotu do kolektora. 
- Natężenie przepływu glikolu. 
- Energia ciepła dostarczona do glikolu przez kolektor. 

 

 



 Ilość mierzonych parametrów i miejsce pomiaru np. temperatury można w każdej chwili 
modyfikować. Na rysunku 10 przedstawiono przykład wygenerowanego zapisu pomiaru z zakresu 
siedmiu dni: 3-9 kwiecień 2014 roku. Zestawiono na nim zmiany w układzie eksploatacji instalacji 
temperatury wejściu i wyjściu z kolektora, natężenie przepływu glikolu oraz natężenie 
promieniowania słonecznego. Możliwa jest do przeprowadzenia analiza parametrów w układzie 
godzinowym, dobowym i miesięcznym. Pozwala na bardzo zaawansowaną weryfikację 
efektywności pracy instalacji solarnej w szerokim zakresie warunków środowiskowych. 

 

 
Rys. 10. Przykład wygenerowanych parametrów (7 dni) pracy instalacji ze strony VBus.net [6] 

 

 

 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Analizując dane rynku kolektorów solarnych w Polsce należy stwierdzić że jest to rynek 
rozwojowy. Polska branża solarna wymaga jednak dalszego wsparcia. Konieczna jest kontynuacja 
realizowanych wcześniej programów wsparcia.  

Zaprojektowane i wykonane stanowisko badawczo-dydaktyczne pozwala badać efektywność 
instalacji solarnej w różnych warunkach eksploatacyjnych. Stanowisko jest przykładem instalacji, 
gdzie możliwa jest realizacja pomiarów zdalnych wybranych parametrów. Jest bardzo istotne dla 
instalacji solarnych, gdzie w okresach letnich może dojść do dużej nadwyżki ciepła przy jego braku 

 



odbioru. Warunki akademickie (brak odbioru ciepła w warunkach letnich) spowodowały, że 
zastosowano w omawianej instalacji solarnej kilka systemów zabezpieczeń w postaci zrzutu ciepła. 
Stanowisko jest łatwe w obsłudze oraz pozwala w sposób bardzo przejrzysty weryfikować pracę 
instalacji solarnej.  
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