
KOLEKTORY SŁONECZNE, FOTOOGNIWA  
    I ICH RODZAJE 

 
Obecnie największą popularnością cieszą się technologie konwersji termicznej oparte na 

wykorzystywaniu kolektorów słonecznych. Energia słoneczna przetworzona na energię cieplną 

wykorzystywana jest zazwyczaj do podgrzewania cieczy (glikol, woda) lub gazu (np. powietrze) – 

tzw. czynnika roboczego. 

Kolektory możemy podzielić na: 

• płaskie, 

• płaskie próżniowe, 

• próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji    

    pełnią próżniowe rury), 
• skupiające (prawie zawsze cieczowe), 

• specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna). 

 
Kolektory płaskie – energia pochłaniana jest przez całą powierzchnię kolektora. Kolektory płaskie ze 

względu na czynnik roboczy dzielimy na: cieczowe, gazowe i dwufazowe. W kolektorach płaskich 

teoretycznie nie występuje koncentracja energii promieniowania słonecznego. 

Kolektor próżniowo-rurowy – w jego budowie możemy wyróżnić od kilku do kilkunastu szklanych 

rur o wysokiej próżni. W każdą pojedynczą rurę wbudowany jest absorber z zamocowaną rurką, w 

której nagrzewa się czynnik roboczy. Próżnia gwarantuje minimalne straty dla otoczenia. 

Szczelność szkła zapewnia długą żywotność rur, które charakteryzują się również dużą odpornością 

na czynniki zewnętrzne. Rury ułożone są na zwierciadle parabolicznym, dzięki któremu może być 

wykorzystywane promieniowanie słoneczne padające nawet pod bardzoostrym kątem. Zastosowanie 

kolektorów próżniowych umożliwia uzyskanie oszczędności do 80% kosztów podgrzewania ciepłej 

wody użytkowej (cwu) oraz obniżenia kosztów centralnego ogrzewania nawet do 50%. 

 

Kolektory skupiające – czyli takie, które przed zamianą promieniowania słonecznego w energię 

cieplną skupiają promieniowanie za pomocą układu luster, soczewek czy parabolicznych zwierciadeł. 

Kolektory te mają zazwyczaj małe wymiary, muszą być ustawione prostopadle do kierunku padania 

promieni słonecznych; w związku z tym są dodatkowo wyposażone w urządzenia umożliwiające ich 

obrót wraz z ruchem Słońca. 
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Budowa kolektora: 
• absorber, czyli płyta pochłaniająca promieniowanie słoneczne, na powierzchni której następuje 
konwersja termiczna, np. płyta połączona kanałami, w których znajduje się czynnik roboczy (ciecz lub 
powietrze). Powinien być wykonany z metalu dobrze przewodzącego ciepło – najczęściej stosowane i 
najlepsze są miedź lub aluminium 
• przezroczyste pokrycie, którego zadaniem jest ochrona absorbera przed stratami cieplnymi, 

• izolacja cieplna chroniąca absorber od dołu i z boków, najczęściej wełna mineralna lub poliuretan, 

• obudowa zewnętrza kolektora, 

• kanały doprowadzające i odprowadzające czynnik roboczy. 

 

Fotoogniwa, zwane również bateriami lub panelami słonecznymi, są niezawodnymi i prostymi w montażu 

urządzeniami elektronicznymi, które wykorzystują zjawisko fotowoltaiczne do zamiany 

promieniowania na prąd elektryczny. Duża ilość ogniw, wzajemnie połączonych jest w stanie 

wytworzyć prąd o użytecznej mocy. 

Fotoogniwa są produkowane z materiałów półprzewodnikowych, najczęściej z krzemu (Si), germanu 

(Ge), selenu (Se) w postaci cienkich płytek. 

Wyróżniamy: 

• ogniwa monokrystaliczne – wykorzystujące jednorodną warstwę krzemu; stosuje się je 

zazwyczaj przy mocach do 150-180 W w jednym panelu fotowoltaicznym, 

• ogniwa polikrystaliczne – wykorzystujące  niejednorodną  warstwę  krzemu; są stosowane dla 

mocy powyżej 200 W w jednym panelu fotowoltaicznym, 

• ogniwa amorficzne – krzemowe ogniwa, w których krzem jest materiałem mniej 

uporządkowanym w stosunku do klasycznych ogniw; są powszechnie używane w produktach 

wymagających małej mocy zasilania (kalkulatory kieszonkowe, zegarki itp.). 



Ogniwa używane są w elektronice powszechnego użytku, systemach wolno stojących i systemach 

dołączonych do sieci elektroenergetycznej. Wykorzystuje się je w elektrowniach słonecznych, do 

ogrzewania domów, w zegarkach, kalkulatorach, zabawkach, przenośnych 

radiach i telewizorach, jak również w przestrzeni kosmicznej, gdzie promieniowanie słoneczne jest 

dużo silniejsze. Najczęściej wykorzystywane są w sytuacjach, gdzie dostęp do sieci 

elektroenergetycznej jest utrudniony, np. jako oświetlenie i telefony awaryjne na autostradach, 

boje nawigacyjne, latarnie morskie lub stacje meteorologiczne. 

Ogniwa fotowoltaiczne składają się z pojedynczych cel elektrycznych. Grupy cel łączy się w baterie 

słoneczne, a połączone grupy baterii słonecznych tworzą panele słoneczne. Z pojedynczych 

paneli, lub z ich zespołów, buduje się farmy słoneczne po kilkanaście, kilkadziesiąt kilowatów 

mocy. 

Obecnie dużą uwagę przywiązuje się do rozwoju systemów ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych 

z architekturą nowoczesnych budynków, pokrywa się nimi dach lub ściany. 

Fotoogniwa możemy zamontować na tzw. trackerach, czyli urządzeniach obracających się za Słońcem, 

jednakże wzrost efektywności (poprzez obracanie) jest nieadekwatny do kosztów zakupu i montażu 

trackera, poza tym trackery łatwo ulegają uszkodzeniu i zajmują o wiele więcej powierzchni niż w 

instalacjach stacjonarnych. W czasie krótkich dni energia jaką wytwarza fotoogniwo może nie 

pokryć zapotrzebowania na energię, która jest potrzebna do obsługi trackera. 

Obecnie notowany jest 50% wzrost rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w skali roku. Mimo silnego 

rozwoju, energia z ogniw fotowoltaicznych stanowi zaledwie 0,02% całkowitego zużycia energii 

elektrycznej na świecie. 

 

 


	KOLEKTORY SŁONECZNE, FOTOOGNIWA
	I ICH RODZAJE
	Kolektory możemy podzielić na:
	Rys. Budowa kolektora
	Budowa kolektora:
	• obudowa zewnętrza kolektora,


