Adam KONISZEWSKI

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH
Wprowadzenie
Źródłem darmowej energii dla kolektorów słonecznych jest Słońce. Powstająca na nim energia
jest wynikiem przemian termojądrowych wodoru w hel, w efekcie czego Słońce wysyła w
przestrzeń kosmiczną
promieniowanie elektromagnetyczne, mające długość fali rzędu
stumilionowej części milimetra. Promieniowanie to jest tzw. promieniowaniem
wysokoenergetycznym (energia promieniowania jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali),
które przenikając z jądra Słońca napotyka na swej drodze wiele elektronów i jąder atomów.
Skutkiem tego jest osłabienie tego promieniowania, a w konsekwencji - zwiększenie długości jego
fali. Promieniowanie słoneczne charakteryzuje się dużym zakresem długości fali, niosąc w sobie
zróżnicowaną ilość energii [1][3][8].

Rys. 1. Stała promieniowania słonecznego [6]

Energia promieniowania słonecznego, która dociera do granicy atmosfery posiada moc około
1370 W/m2 i nosi nazwę stałej słonecznej (Rys. 1). Stała słoneczna jest średnią w roku
kalendarzowym gęstością promieniowania słonecznego, przypadającą na powierzchnię płaską,
ustawioną prostopadle do kierunku biegu promieni słonecznych. Jest ona stale korygowana, a jej
obowiązująca wartość podawana jest przez World Radiation Center (Światowe Centrum
Promieniowania) w Davos (Szwajcaria) [4][5][9][10].
Zjawiska pochłaniania i rozpraszania energii promieniowania słonecznego w atmosferze
powodują, że do powierzchni Ziemi dociera jedynie część tego promieniowania. I tak w
miesiącach letnich - gęstość promieniowania słonecznego dla obszaru Polski wynosi ok. 1000
W/m2, natomiast w miesiącach zimowych ok. 400 W/m2. Różnice te spowodowane są zmianami
wysokości Słońca nad horyzontem w poszczególnych porach roku, skutkiem czego jest zmiana
grubości warstwy atmosfery, przez którą przechodzi promieniowanie. Energia promieniowania

słonecznego docierająca do powierzchni naszej planety, a tam do kolektora słonecznego
zamieniana jest w nim w energię użyteczną, pomniejszoną o jego straty cieplne (Rys. 2) [4][7][8].

Rys. 2. Bilans energii promieniowania słonecznego [6][8]

Najbardziej uprzywilejowanym rejonem Polski pod względem napromieniowania słonecznego
jest południowa część województwa lubelskiego. Natomiast najmniejszy w skali roku dopływ
energii słonecznej obserwuje się w rejonie wysoko uprzemysłowionym (Śląsk), w obszarze
granicznym trzech państw: Czech, Niemiec i Polski oraz w rejonie północnym naszego kraju,
obejmującym pas Wybrzeża z wyjątkiem Wybrzeża Zachodniego (Rys. 3).

Rys. 3. Rejonizacja obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej [1][3]

1. Elementy instalacji solarnej
Zadaniem kolektora słonecznego (1) funkcjonującego w systemie instalacji solarnej (Rys. 4)
jest konwersja energii
promieniowania słonecznego w energię cieplną, która następnie
przekazywana jest za pomocą płynu słonecznego w celu dalszego jej wykorzystania (3), np. do
przygotowania c.w.u., wspomagania c.o., czy podgrzania wody w basenie. Transport płynu
słonecznego (niezamarzającego) zapewnia zespół pompowy (2). Układ sterujący (6) uruchamia go,
gdy temperatura płynu słonecznego w kolektorze (4) jest wyższa niż temperatura wody w zbiorniku
(5). Energia grzewcza jest oddawana wodzie użytkowej poprzez wymiennik znajdujący się
wewnątrz zbiornika (7) (Rys. 4) [9][9][10].

Rys. 4. Zasada działania kolektora słonecznego [11][13]

Zasadniczym elementem kolektora słonecznego jest absorber, czyli płyta pochłaniająca
promieniowanie słoneczne. Promieniowanie to winno bez przeszkód docierać do absorbera i
ogrzewać go. Ważne jest jednak, aby ogrzany absorber nie oddawał pobranego ciepła do otoczenia
(Rys. 5), w związku z czym musi on być dobrze izolowany cieplnie. Parametrem technicznym,
który określa jakość absorbera jest jego selektywność, przedstawiana jako iloraz absorpcji do emisji
(α/ε) [4][5][8].
Cechy, którymi powinien charakteryzować się absorber, to m.in.: wysoki współczynnik
absorpcji α (dla promieniowania słonecznego o długości fali λ < 2 µm - promieniowanie
nadfioletowe) i niski współczynnik emisji ε (dla promieniowania o długości fali λ > 2 µm promieniowanie podczerwone), a także odporność na działanie wysokich temperatur. I tak dla
absorbera odkrytego nieselektywnego maksymalna temperatura pracy wynosi 70oC, dla absorbera
zakrytego nieselektywnego 110oC, zaś dla absorbera zakrytego selektywnego 200oC. Przekroczenie
wyżej wymienionych temperatur w przypadku awarii instalacji odbierającej ciepło, powoduje
uplastycznienie (degradację) materiału absorbera i tym samym uszkodzenie powłoki, co często
skutkuje zaparowaniem przesłony przezroczystej cząsteczkami rozpuszczającej się farby. Mając
powyższe na uwadze, należy projektować instalacje słoneczne w taki sposób, aby nie doprowadzić
do stanu stagnacji kolektorów.

Rys. 5. Rysunek poglądowy absorbera i jego pokrycia od strony frontowej (szyba słoneczna) [1][6][8]

Wykonanie izolacji cieplnej absorbera od strony obudowy nie jest zadaniem trudnym. Przede
wszystkim należy pamiętać o tym, że materiał który chcemy użyć do tego celu musi
charakteryzować się możliwie małym współczynnikiem przewodzenia ciepła, niezmiennością
objętości, odpornością na temperaturę oraz działanie czynników atmosferycznych. Większą
trudność stanowi zastosowanie dobrej i jednocześnie przezroczystej dla promieni słonecznych
izolacji termicznej od strony frontowej absorbera. W celu prawidłowego doboru pokrycia
absorbera niezbędne jest uwzględnienie zarówno właściwości promieniowania słonecznego, jak i
wymiany ciepła z otoczeniem, która zachodzi na drodze: konwekcji, przewodzenia i
promieniowania cieplnego w zakresie fal podczerwonych. Jednocześnie pokrycie to powinno
charakteryzować się wysoką przepuszczalnością promieniowania słonecznego (transmisją),

odpornością na promieniowanie nadfioletowe (promieniowanie UV) oraz trwałością i
wytrzymałością, zapewniając przyjęcie obciążeń od wiatru, deszczu, gradu czy nacisku
wywołanego przez śnieg. Powinno ono równocześnie umożliwiać kompensację wydłużeń
spowodowanych zmianami temperatury w przedziale od -25oC do +150oC, a także zapewniać
hermetyczność kolektora w celu ograniczenia strat ciepła i przeciwdziałać osiadaniu kurzu na
powierzchni absorbera [4][6].

2. Lokalizacja kolektora solarnego
O miejscu montażu kolektora słonecznego decydują dwa parametry: orientacja względem
stron świata oraz kąt nachylenia kolektora słonecznego do poziomu.
2.1. Orientacja względem stron świata
Kolektor słoneczny osiąga największą wydajność cieplną wtedy, kiedy jego usytuowanie nie
odbiega (w granicach +/- 15o) od kierunku południowego. Przy większym odchyleniu kolektora od
tego kierunku, jego wydajność znacznie się zmniejsza. W celu uzyskania tej samej wydajności co z
kierunku południowego, powierzchnię kolektora słonecznego należy powiększyć o odpowiednie
współczynniki korekcyjne (Rys. 6). Z rysunku tego wynika również, że odchylenie kolektora od
kierunku południowego w kierunku zachodnim jest korzystniejsze niż w kierunku wschodnim.

Rys. 6. Współczynniki korekcyjne dla kolektorów słonecznych w zależności od kierunku świata [9][10][13]

2.2. Kąt nachylenia powierzchni kolektora słonecznego do poziomu
Kąt nachylenia powierzchni kolektora słonecznego do poziomu zależy od kąta padania
promieni słonecznych na Ziemię, którego wielkość zależna jest od pory roku (Rys. 7), a także
szerokości geograficznej na której znajduje się instalacja słoneczna.

Rys. 7. Kąt padania promieni słonecznych w zależności od pory roku [9][10][13]

Polska znajduje się na szerokości geograficznej równej około 50o. Kąt padania promieni
słonecznych dla tej szerokości zmienia się o ok. +/- 23o (rys. 3a), dlatego kąt nachylenia kolektora
słonecznego powinien zmieniać się w granicach od 27 do 73o (Rys. 8b).

Rys. 8. A) Kąt padania promieni słonecznych w zależności od szerokości geograficznej, B) Kąt padania
promieni słonecznych uwzględniający szerokość geograficzną w zależności od pory roku [9][10][13]

I tak, dla okresu jesienno-zimowego, kąt nachylenia powinien być wyższy (ok. 60o) niż w
okresie wiosenno-letnim (ok. 30o), natomiast optymalny kąt w okresie jego całorocznej eksploatacji
powinien wynosić ok. 40o. W przypadku innej wartości, należy zwiększyć powierzchnię kolektora
o odpowiednie współczynniki korekcyjne (Rys. 9).

Rys. 9. Współczynniki korekcyjne nachylenia kolektora płaskiego do poziomu w czasie jego rocznej
eksploatacji [9][10][12]

3. Parametry kolektorów solarnych
Na sprawność kolektora słonecznego wpływają jego elementy konstrukcyjne, a w
szczególności właściwości przesłony przezroczystej absorbera oraz skuteczność izolacji cieplnej w
danych warunkach. Sprawność całkowitą kolektora słonecznego opisuje zależność (1), a jej
interpretację graficzną przedstawia rysunek 10.
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gdzie:
η – sprawność całkowita kolektora słonecznego [-],
τα – współczynnik transmisji - absorpcji przesłony przezroczystej [-],
k1 – liniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/m2K],
k2 – nieliniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/m2K2],
Tabs – temperatura absorbera [ºK],
To – temperatura otoczenia [ºK].
Energia promieniowania słonecznego padająca na powierzchnię kolektora słonecznego
pomniejszona jest o jego straty optyczne oraz straty cieplne. Straty optyczne są wynikiem
pochłonięcia i odbicia promieniowania słonecznego przez osłonę przezroczystą kolektora,
natomiast straty cieplne są wynikiem wymiany ciepła między absorberem a otoczeniem, i ściśle
zależą od różnicy temperatur ΔT między temperaturą absorbera Tabs i temperaturą otoczenia To. Im
większa jest różnica tych temperatur, tym większe straty ciepła generuje kolektor słoneczny. W
przypadku, gdy temperatura absorbera jest równa temperaturze otoczenia, wyrażenie τα jest równe
sprawności kolektora τα = η i nosi nazwę sprawności optycznej ηo (Rys. 10).

Rys. 10. Sprawność całkowita kolektora słonecznego [12][13]

Innym istotnym parametrem określającym cechy konstrukcyjne kolektora słonecznego jest
jego wartość progowa natężenia promieniowania słonecznego Ismin, przy której kolektor słoneczny
zaczyna gromadzić energię cieplną. Wartość ta jest ściśle zależna od różnicy temperatur ΔT między
temperaturą absorbera Tabs i temperaturą otoczenia To. Im wartość ta jest wyższa, tym kolektor
słoneczny generuje większe straty ciepła do otoczenia, a w konsekwencji tego zmienia się jego
wartość progowa Ismin. Wartość progową natężenia promieniowania słonecznego Ismin opisuje
zależność (2), a jej interpretację graficzną przedstawia rysunek 11.
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gdzie:
Ismin - wartość progowa natężenia promieniowania słonecznego kolektora
słonecznego [W/m2], pozostałe oznaczenia jak w zależności (1).

Rys. 11. Wartość progowa natężenia promieniowania słonecznego kolektora słonecznego [12][13]

Analizując wykres przedstawiony na rysunku 11, należy zauważyć, że istnieje pewna ilość
ciepła, jaką kolektor słoneczny traci do otoczenia. Ilość ta zależy od wspomnianej różnicy
temperatur ΔT = Tabs-To. Jeżeli założymy, że temperatura powierzchni absorbera wynosi ok.
+30oC, przy temperaturze otoczenia ok. +20oC, to straty ciepła kolektora wahają się w granicach 20
W/m2. Czyli z całej powierzchni kolektora płaskiego strata ta wynosi zaledwie 45 W. Ale gdy

podczas słonecznego dnia powierzchnia absorbera nagrzeje się do temperatury np. +80oC, wówczas
straty ciepła mogą przekroczyć 75 W/m2, czyli dla całego kolektora prawie 150 W. To już oznacza
znaczny strumień traconej energii cieplnej.

4. Dobór kolektorów słonecznych do małych instalacji ciepłej wody
użytkowej
Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u) jest najkorzystniejszym zastosowaniem
instalacji kolektorów słonecznych (Rys. 12). Występujące przez cały rok stałe zapotrzebowanie na
nią pozwala najłatwiej wykorzystać energię słoneczną. W okresie letnim zapotrzebowanie
energetyczne procesu podgrzewania c.w.u w pełni pokrywane jest przez instalację słoneczną (Rys.
13). Pomimo tego konwencjonalne źródło ciepła powinno być przygotowane do zabezpieczenia
potrzeb energetycznych, związanych z przygotowaniem c.w.u, niezależnie od instalacji słonecznej.
Mogą zdarzyć się bowiem dłuższe okresy złej pogody, w czasie których zapewniony musi zostać
również komfort c.w.u.

Rys. 12. Przykładowy schemat instalacji słonecznej współpracującej z konwencjonalnym źródłem energii: 1 kolektory słoneczne; 2 - kompletna stacja pompowa instalacji słonecznej; 3 - biwalentny zasobnik ciepłej
wody użytkowej. Dolny wymiennik ciepła (wężownica) instalacji słonecznej, górny instalacji konwencjalnego
źródła energii; 4 - konwencjonalne źródło energii (kocioł gazowy/olejowy) [12]

Rys. 13. Produkcja energii instalacji kolektorów słonecznych w odniesieniu do rocznego zapotrzebowania
energetycznego procesu podgrzewania c.w.u., gdzie: a - zapotrzebowanie energetyczne (wymagana ilość
energii dla przygotowania c.w.u.); b - produkcja energii przez instalacje słoneczną; M - miesiące; Q - energia
grzewcza; kolor żółty - nadmiar energii słonecznej (możliwy do wykorzystania np. do podgrzewania wody
basenowej); kolor łososiowy - wykorzystywana energia słoneczna (pokrycie zapotrzebowania energetycznego
procesu przygotowania c.w.u.); kolor niebieski - zapotrzebowanie energetyczne nie pokryte przez instalację
słoneczną (dogrzewanie przez inne źródło ciepła) [8][9][10]

W celu dokonania w sposób optymalny doboru wielkości powierzchni kolektorów
słonecznych (1), pojemności zasobników (3) oraz rodzaju kompletnej stacji pompowej dla
instalacji słonecznej (2) przeznaczonej do podgrzewania c.w.u. (Rys. 12). Należy uwzględnić
wpływ następujących czynników:
a. Miejsca montażu instalacji słonecznej.
b. Nachylenia dachu (kata nachylenia kolektorów). Optymalny kąt w okresie jego
całorocznej eksploatacji powinien wynosić ok. 40o. W przypadku innej wartości, należy
zwiększyć powierzchnię kolektora o odpowiednie współczynniki korekcyjne (Rys. 14).
c. Usytuowania dachu w stosunku do kierunków świata (skierowania kolektorów w kierunku
południowym). Kolektor słoneczny osiąga największą wydajność cieplną wtedy, kiedy
jego usytuowanie nie odbiega (w granicach +/- 15o) od kierunku południowego. Przy
większym odchyleniu kolektora od tego kierunku, jego wydajność znacznie się zmniejsza.
W celu uzyskania tej samej wydajności co z kierunku południowego, powierzchnię
kolektora słonecznego należy powiększyć o odpowiednie współczynniki korekcyjne (Rys.
15). Z rysunku tego wynika również, że odchylenie kolektora od kierunku południowego
w kierunku zachodnim jest korzystniejsze niż w kierunku wschodnim.
d. wielkości oraz rozkładu czasowego zużycia c.w.u. Ważne jest w tym przypadku ustalenie,
ile osób zamieszkuje w danym budynku oraz jakie jest ich dzienne, średnie zużycie c.w.u.
Dla zapotrzebowania c.w.u. obowiązują następujące wskaźniki zużycia, przy temperaturze
poboru c.w.u. wynoszącej 45oC:
- niskie zużycie: 40 l na osobę dziennie,
- średnie zużycie: 50 l na osobę dziennie (najczęściej używana wartość rachunkowa),

-

wysokie zużycie: 75 l na osobę dziennie.

Rys. 14. Współczynniki korekcyjne nachylenia kolektora do poziomu w czasie jego rocznej eksploatacji
[12][13]

Rys. 15. Współczynniki korekcyjne dla płaskich kolektorów słonecznych w zależności od kierunku świata
[12][13]

W przypadku, gdy w budynku znajdują się zmywarki lub pralki zużywające c.w.u,
podgrzewaną przez instalację słoneczną, w czteroosobowym gospodarstwie domowym należy
dodać 50 l na każde urządzenie na dzień, jako wielkość zużycia c.w.u. Na rysunku 16
przedstawiono diagram (wyznaczony na podstawie programu SOLAD do doboru kolektorów
słonecznych marki Buderus) doboru kolektorów słonecznych płaskich typu Logasol CKN1.0 marki
Buderus dla domów jedno i dwurodzinnych. Bazuje on na następujących założeniach:
- kolektory skierowane na południe (w przypadku innego kierunku należy zastosować
współczynnik korekcyjny (Rys. 15)),

-

kąt nachylenia kolektorów słonecznych 45o (w przypadku innego kąta należy zastosować
współczynnik korekcyjny (Rys. 14)),
miejsce montażu instalacji: Gdańsk
temperatura c.w.u. 45oC,
przy określeniu liczby kolektorów słonecznych uzyskuje się ok. 55% pokrycie
zapotrzebowania na c.w.u. przez instalację słoneczną.

Przykład 1. Parametry doborowe:
-

dobór kolektorów słonecznych dla 4 osobowej rodziny,
wysokie zapotrzebowanie na c.w.u.,
kolektory słoneczne skierowana na południe,
kąt nachylenia kolektorów słonecznych 45o,
miejsce montażu instalacji: Gdańsk.

Według rysunku 16 dla 4 osób i zużycia c.w.u. na poziomie 75dm3 na osobę i dzień (krzywa c)
wymagane są 3 kolektory typu Logasol CKN1.0 marki Buderus. Zestawienie energetyczne wg
programu SOLAD marki Buderus dla przykładu 1. Zestawienie energetyczne pracy dobranych
kolektorów słonecznych wg przykładu 1 dla miejscowości Gdańsk (Rys. 17 oraz tabela 1).

Rys. 16. Diagram do doboru ilości kolektorów słonecznych typu Logasol CKN1.0 marki Buderus na cele
c.w.u. dla dla jej temperatury 45oC i rocznym stopniu pokrycia zapotrzebowania c.w.u. ok. 55%. Krzywe
zapotrzebowania na c.w.u.: a - niskie (<40dm3/os.d), b - średnie (50dm3/os.d), c - wysokie (75dm3/os.d)
[12][13]
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Rys. 17. Zestawienie energetyczne pracy dobranych kolektorów słonecznych wg przykładu 1 dla
miejscowości Gdańsk [12][13]
Tabela 1. Zestawienie energetyczne pracy dobranych kolektorów słonecznych wg przykładu 1 dla
miejscowości Gdańsk [9][10][11]
Zakładana temp. c.w.u. w zasobniku:

45

[˚C]

4380

[kWh/rok]

Produkcja energii przez instalację słoneczną

2847

[kWh/rok]

Nadmiar energii słonecznej

461

[kWh/rok]

2386

[kWh/rok]

1995

[kWh/rok]

54

[%]

Zapotrzebowanie energetyczne na c.w.u.

Wykorzystana energia słoneczna

A

B

Zapotrzebowanie energetyczne nie pokryte przez instalację słoneczną
(dogrzewane przez dodatkowe źródło ciepła)
Pokrycie zapotrzebowania energetycznego procesu przygotowania c.w.u.
przez instalację słoneczną

B/A

Dobrane kolektory słoneczne typu Logasol CKN marki Buderus dla przykładu 1 zapewniają
ok. 55% (tabela 1 B/A) pokrycie zapotrzebowania na c.w.u. przez instalację słoneczną. Wyznacza
się je na podstawie ilorazu wykorzystanej energii słonecznej (kolor łososiowy, Rys. 17; litera B,
tabela 1) do zapotrzebowania energetycznego c.w.u. (kolor czerwony, Rys. 17; litera A, tabela 1).
Przykład 2. Parametry doborowe:
-

dobór kolektorów słonecznych dla 4 osobowej rodziny,

-

wysokie zapotrzebowanie na c.w.u.,
kolektory słoneczne skierowana na południowy wschód o 60o,
kąt nachylenia kolektorów słonecznych 25o,
miejscowość: Gdańsk.

W przykładzie 2 są te same parametry doborowe jak w przykładzie 1, dotyczące ilości osób, ich
wysokiego zapotrzebowania i miejscowości instalacji słonecznej (Gdańsk). Różnica jest jedynie w
usytuowaniu kolektorów słonecznych co do kierunków świata i ich nachyleniu do poziomu.
Według rysunku 16 dla 4 osób i zużycia c.w.u. na poziomie 75dm3 na osobę i dzień (krzywa c)
wymagane są 3 kolektory typu Logasol CKN1.0 marki Buderus. Jednak ze względu na brak
optymalnego kąta nachylenia kolektorów słonecznych do poziomu oraz ich znacznego odchylenia
od kierunku południowego, ich wydajność znacznie się zmniejsza. W związku z tym należy
zwiększyć powierzchnię kolektorów o odpowiednie współczynniki korekcyjne odczytane z
rysunku 14 i 15. Z rysunku 14 wynika, że należy zwiększyć powierzchnię kolektorów o 5%, zaś z
rysunku 15 o 30%. Zatem w celu uzyskania tej samej wydajności co z kierunku południowego przy
optymalnym kacie nachylenia 45o, powierzchnię kolektorów słonecznych należy powiększyć o
35%, co daje nam dobór 4 kolektorów słonecznych typu Logasol CKN1.0 marki Buderus.
Dobierając 4 kolektory uzyskujemy tą samą wydajność energetyczną co przy 3 kolektorach z
przykładu 1 (Rys. 17).

5. System podgrzewu ciepłej wody za pomocą biwalentnych podgrzewaczy
c.w.u z syfonem termicznym
Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u) jest najkorzystniejszym zastosowaniem
instalacji kolektorów słonecznych. Występujące przez cały rok stałe zapotrzebowanie na nią
pozwala najłatwiej wykorzystać energię słoneczną. W okresie letnim zapotrzebowanie
energetyczne procesu podgrzewania c.w.u w pełni pokrywane jest przez instalację słoneczną.
Pomimo tego konwencjonalne źródło ciepła powinno być przygotowane do zabezpieczenia
potrzeb energetycznych, związanych z przygotowaniem c.w.u, niezależnie od instalacji słonecznej.
Mogą zdarzyć się bowiem dłuższe okresy złej pogody, w czasie których zapewniony musi zostać
również komfort c.w.u.
Dla małych domów jedno lub wielorodzinnych podgrzewacze biwalentne ciepłej wody
użytkowej są najczęściej stosowanym systemem słonecznym. Omawiane podgrzewacze
wyposażone są w dwa wymienniki ciepła, w których podgrzewanie odbywa się na dwa różne
sposoby (biwalentnie). W dolnej części podgrzewacza znajduje się wymiennik ciepła słoneczny,
za pomocą którego podgrzewana jest woda użytkowa z kolektorów słonecznych, zaś w jego górnej
części znajduje się wymiennik ciepła dodatkowego źródła ciepła do podgrzewania
wspomagającego np. podczas wielu pochmurnych dni. Wyższą wydajność w porównaniu z
biwalentnymi standardowymi podgrzewaczami c.w.u. (podgrzewacze biwalentne wężownicowe
typu Logalux SM) osiąga się za pomocą systemów ładowania, w których zawartość podgrzewacza
nie jest podgrzewana jednocześnie tylko warstwa po warstwie z góry na dół (podgrzewacze
biwalentne z syfonem termicznym typu Logalux SL) (Rys. 21). W podgrzewaczach tego typu
wymiennik ciepła słoneczny (8) podgrzewa jedynie stosunkowo małą ilość wody do temperatury

w przybliżeniu równej temperaturze zasilania obiegu słonecznego. Podgrzana objętość wody unosi
się ku górze w kierowniczej rurze ciepła (6) do obszaru wyjścia z podgrzewacza (3). Przy
normalnym promieniowaniu słonecznym, już po krótkim czasie jest osiągana zadana temperatura i
podgrzewanie wspomagające (5) dodatkowego źródła ciepła jest rzadko wymagane (Rys. 18).
Przy intensywnym promieniowaniu słonecznym woda podgrzana przez wymiennik ciepła
słonecznego (8) szybko unosi się ku górze do chwili osiągnięcia danej warstwy o jednakowej
temperaturze (rys. 19, poz. 1). Następnie otwierają się odpowiednie przepustnice zwrotne,
sterowane siłą wyporu, tak że zasobnik jest ładowany od góry do dołu w sposób uwarstwiony.
W przypadku niewielkiego promieniowania słonecznego woda podgrzewana jest
przykładowo do temperatury 30 °C, unosi się również tylko do warstwy o tej temperaturze.
Następnie przepływa przez otwarte przepustnice zwrotne podgrzewacza i podgrzewa ten
obszar (Rys. 20, poz. 2). Unika się tym samym dalszego przemieszczania wody w rurze
kierowniczej (6) i przemieszczania się jej z warstwami wody o wyższych temperaturach (Rys. 20,
poz. 3)

Rys. 18. Budowa biwalentnego podgrzewacza c.w.u. typu Logalux SL ładowanego warstwowo poprzez
syfon termiczny [8]

Rys. 19. Unoszenie podgrzanej wody z rury kierowniczej przy intensywnym promieniowaniu słoneczny [8]

Rys. 20. Unoszenie podgrzanej wody z rury kierowniczej przy niewielkim promieniowaniu słonecznym [8]

Rys. 21. Porównanie podgrzewania c.w.u. przez dwa rodzaje zasobników: Logalux SM i Logalux SL
[8][12][13]

Wnioski
Wiedza ogólna na temat wykorzystania energii promieniowania słonecznego jest często
niewystarczająca do dokonania prawidłowego doboru elementów instalacji słonecznej. Oprócz
wiedzy czysto projektowej, niezbędna jest również wiedza związana z zaawansowanymi
zagadnieniami pozyskania energii promieniowania słonecznego oraz warunków pracy kolektorów
słonecznych. W zrozumieniu złożoności działania systemu słonecznego do ich doboru, do małych
instalacji ciepłej wody użytkowej pomagają nam wytyczne w postaci diagramów producentów
kolektorów słonecznych, zaś przy projektowaniu kolektorów słonecznych do dużych instalacji
c.w.u. pomóc może prosty i niezawodny kalkulator energetyczny instalacji słonecznych SOLAD
marki Buderus, który szybko i precyzyjnie oblicza oraz sprawdza pod względem energetycznym
daną instalację słoneczną.
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