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Analiza działania kolektora typu B.G z bezpośrednim 
grzaniem.  

 
30 marca 2011 

 
 

Założenia konstrukcyjne kolektora. 
 
Obliczenia są prowadzone w kierunku określenia sprawności kolektora i 
wszelkie przepływy energetyczne są analizowane na jednostkę 
powierzchni absorbera. Dokładne wymiary kolektora nie są istotne. 
 
Absorber jest skonstruowany z dwóch warstw blachy nierdzewnej o 
grubości 0.5-0.8mm. Wewnątrz absorbera jest 10 kanałów 
umożliwiających krążenie płynu chłodniczego. Kanały są oddzielone 
przegrodami o szerokości 7mm. 
 
Izolacja termiczna kolektora: 
Pod absorberem: Wełna mineralna o grubości 60mm 
Ścianki boczne pod szkłem: wełna mineralna o grubości 4cm. Wysokość 
izolacji na ściankach bocznych: 45mm. 
Szkło: odżelazione, solarne o grubości 3.2mm, 40 mm nad powierzchnią 
absorbera. Przepuszczalność szkła dla promieniowania słonecznego: 
92% 
Obudowa kolektora jest z aluminium. 
 
Obliczenia  sprawności 
Sprawność kolektora jest liczona jako stosunek energii użytecznej 
kolektora do energii promieniowania słonecznego G, dochodzącego do 
kolektora. 
 
 ɳ = (G-Estr. ) / G 
 
Energia dochodzi do kolektora w postaci promieniowania słonecznego.  
Dla obliczeń założony został rozkład widmowy promieniowania opisany 
wzorem Plancka, dla temperatury Słońca Ts= 5778 K. Rozkład energii 
dochodzącej do kolektora został znormalizowany tak, aby całkowita moc 
słoneczna wynosiła: G=800W. Straty mają miejsce wskutek emisji w 
podczerwieni i przewodzenia cieplnego przez izolację oraz przestrzeń 
pomiędzy absorberem a szkłem.  
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Straty energii 

• Straty energii słonecznej na szkle: 8% 

• Straty energii słonecznej wskutek nieidealnego pochłaniania 
zgodnie z charakterystyką widmową czarnego chromu.  

• Straty na niepełne wychładzanie powierzchni absorbera wskutek 
istnienia przegród pomiędzy kanałami. Zakładana strata wynosi 
6.3% powierzchni efektywnej absorbera. 

• Straty na promieniowanie podczerwone zgodnie z charakterystyką 
promieniowania ciała czarnego (zał.1) i nałożoną charakterystyką 
czarnego chromu (rys. 2). Straty w podczerwieni rosną wraz z 
temperaturą zgodnie z zasadą promieniowania ciała czarnego (1). 

• Straty cieplne poprzez izolację  opisane wzorem W = λ*(T-To)/g 

Gdzie:  

• λ: współczynnik transmisji cieplnej przez izolację. Dla wełny 
mineralnej wynosi on 0.035 Wm/K, a dla powietrza 0.023 Wm/K 

• T temperatura absorbera i płynu chłodniczego (K). 

• To temperatura otoczenia (K) = 293,16K 

• g: grubość izolacji (m).  

Obliczenia sprawności kolektora zostały wykonane w programie Excel i 
są stosunkowo proste do zweryfikowania. 

Poniżej przedstawione są obliczenia sprawności dla czterech 
charakterystycznych temperatur:  

• temperatury otoczenia = 20°C, 

• typowych skrajnych temperatur pracy to jest 50°C i 80°C 

• oraz temperatury maksymalnej używanej do charakterystyki 
cieplnej kolektora: 120C°C 

Warto zauważyć, że moc pochłoniętego promieniowania słonecznego nie 
zależy do temperatury kolektora, podczas gdy straty cieplne rosną z 
temperaturą i dlatego krzywa sprawności wraz z temperaturą spada.  

 

20°C 

1. Całkowita pochłonięta energia słoneczna:  695,15W 

2. Efektywnie wykorzystana energia słoneczna:   651,36W 

3. Wyemitowana energia w podczerwieni:  12,69W 
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4. Straty poprzez dno kolektora:  0W 

5. Straty poprzez boki:  0W 

6. Straty poprzez warstwę powietrza pod szkłem:  0W 

7. Moc zatrzymana w kolektorze: (2)-(3)-(4)-(5)-(6) 638,67W 

8. Sprawność kolektora: (7)/G  79,83% 

 

50°C  

1. Całkowita pochłonięta energia słoneczna:  695,15W 

2. Efektywnie wykorzystana energia słoneczna: 651,36W 

3. Wyemitowana energia w podczerwieni: 24,34W 

4. Straty poprzez dno kolektora 17,50W 

5. Straty poprzez boki  3,54W 

6. Straty poprzez warstwę powietrza pod szkłem: 17,25W 

7. Moc zatrzymana w kolektorze: (2)-(3)-(4)-(5)-(6) 588,72W 

8. Sprawność kolektora: (7)/G 73,59% 

 

80°C 

1. Całkowita pochłonięta energia słoneczna:  695,15W 

2. Efektywnie wykorzystana energia słoneczna: 651,36W 

3. Wyemitowana energia w podczerwieni: 43,85W 

4. Straty poprzez dno kolektora: 35,00W 

5. Straty poprzez boki: 7,09W 

6. Straty poprzez warstwę powietrza pod szkłem: 34,50W 

7. Moc zatrzymana w kolektorze: (2)-(3)-(4)-(5)-(6) 530,92W 

8. Sprawność kolektora: (7)/G 66,36 % 

 

120°C 

1. Całkowita pochłonięta energia słoneczna:  695,15W 

2. Efektywnie wykorzystana energia słoneczna: 651,36W 

3. Wyemitowana energia w podczerwieni: 88,33W 

4. Straty poprzez dno kolektora: 58,33W 
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5. Straty poprzez boki  11,81W 

6. Straty poprzez warstwę powietrza pod szkłem: 57,50W 

7. Moc zatrzymana w kolektorze: (2)-(3)-(4)-(5)-(6) 435,38W 

8. Sprawność kolektora: (7)/G 54,42% 

 

Symulacja kolektora B.G. przeprowadzona została dla dwóch wariantów: 
tradycyjnej izolacji z powietrzem pod szkłem i wełną mineralna na dnie 
oraz dla izolacji za pomocą dwutlenku węgla pod szkłem i w miejsce 
wełny pod absorberem. 

Dla porównania zamieszczone są też charakterystyki typowego kolektora 
płaskiego zmierzonego w laboratorium oraz kolektora próżniowego z 
ksiązki „Kolektory Słoneczne” (Wiśniewski, Gołębiowski, Gryciuk, 
Kurowski, Więcka) rys. 7.4, str. 160.  

Dodatkowy wykres pokazuje rzeczywiste sprawności kolektorów 
słonecznych w odniesieniu do ich całkowitej powierzchni. Obudowa 
analizowanego kolektora jest w zasadzie identyczna z kolektorem 
płaskim i proporcja powierzchni czynnej równa 91.6% została 
zaczerpnięta z raportu laboratoryjnego dla kolektora płaskiego.  

Współczynnik powierzchni czynnej dla kolektora próżniowego odnosi się 
do kolektora firmy Hewalex KSR10 i wynosi 55.6%.  
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a) 

porównanie sprawności netto kolektorów
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b) 

Porownanie sprawnosci brutto kolektorow
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Rys.1. Porównanie charakterystyk kolektorów słonecznych. 
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Rys. 2.Charakterystyki współczynnika odbicia promieniowania 
słonecznego dla pokryć kolektorów słonecznych.  
Współczynnik pochłaniania = 1- współczynnik odbicia 
 
 
Charakterystyka promieniowania ciała doskonale czarnego. 
 

 
 

I’(ν,T)  jest ilością energii na jednostkę powierzchni w jednostce 
czasu i na jednostkę kąta, przez ciało doskonale czarne w 
temperaturze T; 
h stała Plancka; 
c prędkość światła w próżni; 
k stała Boltzmanna; 
λ długość fali promieniowania elektromagnetycznego; 
T temperatura w Kelvinach; 
 

Wprowadzając do wzoru temperaturę powierzchni słońca lub absorbera 
uzyskuje się rozkład intensywności promieniowania. Wielkość strat 
kolektora na promieniowanie oblicza się poprzez całkowanie rozkładu w 
granicach istotnych długości fali.  
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Wnioski 
 
Analizowany kolektor z bezpośrednim grzaniem ma lepszą 
charakterystykę sprawności, zarówno od kolektora próżniowego jak i 
kolektora płaskiego, dzięki temu, że ze względu na optymalną 
temperaturę absorbera ma mniejsze straty cieplne. Optymalna 
temperatura absorbera jest osiągnięta poprzez fakt iż płyn chłodniczy 
znajduje się pod całą jego powierzchnią. Straty ujęte w obliczeniach 
obejmują zarówno promieniowanie podczerwone jaki i ubytki ciepła przez 
przewodzenie.  

Wykresy sprawności pokazują też oczywistą różnicę pomiędzy 
sprawnością netto kolektora i rzeczywistą sprawnością brutto. 
Szczególnie widoczna jest ta różnica dla kolektorów próżniowych.  

 


