
PAKIETY SOLARNE

PAKIETY SOLARNE jest to zestaw elementów, które służą do wytwarzania ciepłej wody użytkowej za pomocą energii słonecznej.

Z uwagi iż energia słoneczna jest darmową energią możemy stwierdzić, że pakiety solarne są praktycznie bezpłatnym i nieograniczonym

w czasie źródłem ciepłej wody użytkowej. Potrzebują jedynie znikomych ilości energii elektrycznej do zasilania pompy obiegowej i sterownika.

Rosnące ceny paliw kopalnych powodują wzrost kosztów uzyskania ciepłej wody użytkowej, dlatego zastosowanie pakietów solarnych w

widoczny sposób obniża koszty wytwarzania ciepłej wody użytkowej, a ponadto co też jest ważnym aspektem przyczynia się do zmniejszania

emisji gazów cieplarnianych. Pakiety solarne są bardzo ekologicznym źródłem ciepłej wody - 4 m2 łącznej powierzchni płaskich kolektorów

słonecznych lub kolektor próżniowy 30 rurowy zapobiega przedostawaniu się do atmosfery do jednej tony dwutlenku węgla rocznie, porównując

je do nowoczesnego kotła gazowego.

W Polsce w zależności od miejsca słońce dostarcza od 950 do 1050 kWh na każdy metr kwadratowy powierzchni poziomej. W uproszczeniu

przyjmuje się, że jest to około 1000 kWh/m2/rok, co odpowiada energii zawartej w 100 litrach oleju opałowego.

Latem podczas dużego nasłonecznienia pakiet solarny może pokryć nawet do 100%, a w ciągu całego roku średnio pokrywa ok. 60%

zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Ponadto pozwalają pokryć następujące zapotrzebowanie na energię:

- wspomaganie niskotemperaturowego centralnego ogrzewania do 10%;

- sezonowe podgrzewanie wody basenowej do 90%.

Stosowane w pakietach podgrzewacze wody z dwoma wężownicami mogą współpracować zarówno z pakietem solarnym jak i innym źródłem

ciepłej wody grzewczej jak np. kocioł węglowy.

W skrócie zasadę działania pakietu solarnego możemy opisać w następujący sposób:

Kolektor słoneczny nagrzewa się w trakcie gdy pada na niego promieniowanie słoneczne, a następnie oddaje ciepło do płynu solarnego.

Płyn solarny przepompowywany jest do wężownicy w podgrzewaczu wody gdzie oddaje ciepło do wody użytkowej, a następnie ponownie trafia

do kolektora. Całość pracy pakietu solarnego jest regulowana za pomocą sterownika oraz zabezpieczana przez szereg elementów wchodzących

w skład pakietu.

4 m  kolektora                1000 kg CO  mniej w atmosferze                lepszy świat2
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PAKIETY SOLARNE

PODSTAWOWE SKŁADNIKI PAKIETÓW SOLARNYCH

PODGRZEWACZ WODY Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

GRUPA POMPOWA

STEROWNIK SOLARNY

PŁYN SOLARNY

NACZYNIE PRZEPONOWE SOLARNE

ODPOWIETRZNIK RĘCZNY Z OBUDOWĄ CZUJNIKA

KOLEKTORY SŁONECZNE

KOLEKTORY PŁASKIE

KOLEKTORY PRÓŻNIOWE HEAT PIPE

– jest pionowym wymiennikiem ciepłej wody wyposażonym w dwie wężownice

przeznaczone do systemu solarnego (dolna) oraz np. do kotła węglowego (górna). Stosowane w pakietach podgrzewacze wody mają dużą

pojemność, co pozwala na zgromadzenie dużej ilości ciepłej wody podczas bardzo mocnego nasłonecznienia na następne mniej słoneczne dni.

– jej zasadniczą funkcją jest wymuszanie obiegu płynu solarnego, posiada również elementy niezbędne do poprawnej i

bezpiecznej pracy pakietu solarnego. W skład grupy pompowej wchodzą m.in.: pompa obiegowa w wykonaniu solarnym, rotametr, zawór

bezpieczeństwa, manometr, separator powietrza, dwa termometry, przyłącz do naczynia przeponowego, zawory do napełniania.

– jest to układ elektroniczny, który reguluje całość pracy instalacji. Sterownik taki reguluje pracę pompy w grupie

pompowej za pomocą danych pobieranych z czujników temperatury umieszczonych m.in. w kolektorze słonecznym i podgrzewaczu.

Sterowniki solarne posiadają m.in. takie funkcje jak: schładzanie rewersyjne (wychładzanie wody w zbiorniku) zabezpiecza przed zagotowaniem

wody w zbiorniku, ochrona antyzamarzaniowa, dezynfekcja zbiornika, odczyt wyprodukowanych w kolektorach energii.

- jest to mieszanina glikolu oraz innych składników, których temp. krzepnięcia jest niższa od zwykłej wody. Zmniejszona

temp. krzepnięcia gwarantuje, iż podczas ujemnych temp. na zewnątrz nie dojdzie do uszkodzenia instalacji solarnej.

– jest to zbiornik z wewnętrzną membraną gumową. Jego działanie polega na wyrównywaniu zmian

rozszerzalności cieplnej płynu solarnego bez jego ubytków oraz utrzymywanie ciśnienia płynu solarnego  na stałym określonym poziomie.

– jest to niezbędna część armatury pakietu solarnego, zawiera w  sobie rurkę osłonową

na czujnik regulatora solarnego wraz z śrubką dociskową oraz odpowietrznik ręczny.

– jest to najistotniejszy składnik pakietów solarnych. To w nich następuje zamiana promieniowania słonecznego na

energię cieplną przenoszoną przez płyn solarny.

- istotną częścią kolektora jest absorber, którego zadaniem jest w maksymalny sposób wchłaniać energię promieniowania

słonecznego zamieniając ją na energię cieplną, a w minimalny wypromieniowywać ciepło. Absorbery wykonuje się z blachy miedzianej pokrytej

wysoko selektywną warstwą absorpcyjną. Kolektor słoneczny izolowany jest przed stratami ciepła za pomocą wełny mineralnej, która znajduje

się w wewnątrz obudowy wykonanej z ramy aluminiowej, a w dolnej części z blachy ocynkowanej lub innej. W górnej część kolektora znajduje

się szyba solarna, która wykonywana jest z bezpiecznego szkła hartowanego charakteryzującego się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia

mechaniczne, w tym również na niektóre rodzaje gradobicia oraz maksymalną przepuszczalnością promieniowania słonecznego.

- wewnętrzna warstwa rury próżniowej jest napylana wysokoselektywną warstwą absorpcyjną.

Warstwa ta gwarantuje wysoką efektywność pochłaniania promieniowania słonecznego które zostaje zamienione na energię cieplną a następnie

za pomocą radiatora przekazywana jest do rurki miedzianej. W rurce miedzianej znajduje się substancja parująca która przekazuje ciepło do

skraplacza a ten następnie do zbiorczej rury wymiennika ciepła przez którą przepływa płyn solarny transmitowany następnie do wężownicy

w wymienniku ciepłej wody.  Zbiorcza rura wymiennika ciepła jest izolowana aby chronić ją przed stratami ciepła i znajduje się w metalowej

obudowie. Szkło z którego wykonana jest rura próżniowa charakteryzuje się specjalnym składem chemicznym gwarantującym wysoką odporność

na uszkodzenia mechaniczne, a także zachowaniem maksymalnej przepuszczalności promieniowania słonecznego.

powinny być nachylone pod kątem 30 do 45 w kierunku południowym.OPRAWIDŁOWO ZAMONTOWANE KOLEKTORY SŁONECZNE

PŁASKI CZY PRÓŻNIOWY ?

ZASADNICZA RÓŻNICA pomiędzy kolektorem płaskim i próżniowym leży w budowie i zastosowaniu. Kolektor płaski, ma dużą powierzchnię

absorpcyjną, krótką drogę dotarcia promieni słonecznych do absorbera, bezpośredni styk absorbera z płynem przepływającym przez kolektor,

dobrze sprawdza się w dobrych warunkach pogodowych. Kolektor próżniowy natomiast, wykorzystuje w swojej budowie próżnię - izolator,

nadrabia efektywnością w okresie jesienno - zimowym, czyli wtedy gdy zapotrzebowanie na energię wzrasta.

Wybierając kolektor należy więc odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy i w jakim celu będzie wykorzystywana instalacja solarna.
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Analizując wykres można stwierdzić że kolektor próżniowy działa szybciej i dłużej i “zachodzi” na okres grzewczy, natomiast kolektor

płaski idealnie wpisuje się w okres poza sezonem grzewczym. Zatem kolektory próżniowe wspomagają C.O. - proces ten polega na tym

że woda w zbiorniku C.W.U. zostaje wstępnie podgrzana przez dolną wężownicą zasilaną z kolektora poprzez co górna wężownica

zasilana z C.O. wydatkuje mniej energii cieplnej na zagrzanie wody.

Kolejną różnicą jest odporność na gradobicie - kolektory płaskie posiadają grubszą warstwę szkła a tym samym wykazują się większą

odpornością na gradobicie.

Ze względu na budowę w kolektorach próżniowy Heat Pipe nie można zastosować schładzania rewersyjnego - funkcja urlopowa.

Kolektory próżniowe bardzo dobrze nadają się do pracy w niskich temperaturach i przy małym natężeniu promieniowania.

Z praktyki wynika iż mogą być one do 30% bardziej wydajne w okresie zimowym od kolektorów płaskich.

Kolektory płaskie natomiast wykazuję się wysoką sprawnością optyczną która przekłada się na wyższe uzyski w okresie letnim.

Różnice te sprawiają, że sumarycznie w okresie całego roku kolektory płaskie są zaledwie ok. 10% mniej wydajne od próżniowych.

- kolektory płaskie polecane są we wszelkiego rodzaju instalacjach sezonowych pracujących w okresie letnim. Doskonale spisują się w

instalacjach podgrzewających wodę w basenach, instalacjach do podgrzewania ciepłej wody w domach jednorodzinnych, na campingach

czy w letnich schroniskach.

- kolektory próżniowe są praktycznie niezastąpione w instalacjach projektowanych do wspomagania centralnego ogrzewania czy

instalacjach CWU przy zakładanym wysokim pokryciu solarnym.

REASUMUJĄC

ZALETY, WADY I PRZEZNACZENIE

Ze względu na fakt iż pakiety solarne w głównej mierze służą do ogrzewania C.W.U. dobiera się je pod kątem ilości użytkowników

wg. poniższej tabeli, która uwzględnia średnie dobowe zużycie c.w.u. na poziomie 50-75 litrów na użytkownika.

DOBÓR PAKIETY SOLARNEGO,
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Kolektory próżnioweKolektory płaskie

Wady

Zalety

- wysokie opory przepływu,
- szybki spadek sprawności przy niskich temp.
- możliwość wystąpienia zaparowań kolektora,

- wysoka sprawność optyczna,
- dobra odporność na gradobicie,
- możliwość schładzania rewersyjnego,

- niska sprawność optyczna,
- niższa odporność na gradobicie,
- brak możliwości schładzania rewersyjnego,

- bardzo dobra izolacja cieplna,
- niskie opory przepływu,
- łatwość serwisowania,

Przeznaczenie
- wspomaganie C.O.,
- wspomaganie C.W.U. przy wysokim
pokryciu w ciągu roku,

- letnie podgrzewanie basenu,
- instalacje sezonowe na okres letni,
- wspomaganie C.W.U. przy niskim pokryci zimą,

Ze względu na fakt iż nie da się wyłączyć “słońca” pakiet solarny działa również w czasie naszego urlopu, ze względu na brak

rozbioru ciepłej wody w tym czasie może dojść do przegrzania się instalacji solarnej co skutkuje wzrostem ciśnienia (wylot płynu solarnego

przez zawór bezpieczeństwa) a w następstwie czego może dojść do trwałego uszkodzenia kolektora i całej instalacji.

Istnieje kilka rozwiązań mających na celu niedopuszczenie do przegrzania sie instalacji:

- nakrycie kolektorów np. brezentem lub zasłonięcie ich żaluzją, tak aby zablokować dostęp promieni słonecznych do kolektora,

- włączanie na sterowniku funkcji Urlop (schładzanie rewersyjne) tylko kolektory płaskie - w nocy sterownik będzie włączał pompę tak  aby

ciepło zmagazynowane w zbiorniku c.w.u. zostało wypromieniowane przez kolektor a tym samym będzie schładzał zbiornik przez kolektor,

- wychładzanie poprzez basen - basen ze względu na dużą pojemność wodną oraz dużą powierzchnię basen jest praktycznie

nieograniczonym akumulatorem ciepła poprzez co może przyjąć nadmiar ciepła zgromadzony w zbiorniku C.W.U.

- wychładzanie poprzez C.O. - poprzez włączenie pompy obiegowej C.O. i otwarcie zaworów ciepła woda zgromadzona w zbiorniku C.W.U.

będzie się wychładzać poprzez górną wężownica która będzie oddawać ciepło do grzejników zamontowanych w domu,

PAKIET SOLARNY W CZASIE URLOPU - BRAKU POBORU C.W.U.,

Indywidualne zużycie może wpłynąć na dobór optymalnego pakietu.


