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Co to jest kolektor słoneczny?

Kolektor słoneczny jest to maszyna 

cieplna, która przetwarza energię 

promieniowania słonecznego w energię 

cieplną płynu (wody, powietrza, 

mieszanki wodno- glikolowej).



Schemat kolektora płaskiego: 1 – pokrywa szklana; 2 – absorber 

pokryty powłoką pochłaniającą promieniowanie; 3 – rurki miedziane; 4 

– wyjścia boczne do łączenia kolektorów; 5 – uszczelniacze 

silikonowe; 6 – izolacja cieplna; 7 – obudowa.



Kolektor słoneczny do podgrzewania powietrza



Suszarnia wyposażona

w kolektory słoneczne



Cel i zakres badań

• Celem przeprowadzonych badań było doświadczalne 
określenie wydajności (mocy) powietrznych kolektorów 
słonecznych w wersji ocieplonej z rurami zbiorczymi o 
średnicach Φ 110 i Φ 160 mm.

• W ramach badań dokonano pomiarów mocy 
pojedynczych kolektorów obu typów oraz zestawów 
składających się z dwóch kolektorów połączonych 
szeregowo.

• Pomiary przeprowadzono dla różnych natężeń 
przepływu powietrza oraz różnych temperatur powietrza 
zasilającego tak aby w miarę dokładnie odwzorować 
warunki w jakich będzie pracował kolektor w procesach 
suszenia płodów rolnych.



Budowa stanowiska badawczego

Stanowisko składa się z :

• Dmuchawy promieniowej napędzanej silnikiem prądu trójfazowego

• Falownika służącego do płynnej regulacji prędkości obrotowej silnika a co 
za tym idzie masowego natężenia przepływu powietrza zasilającego badany 
kolektor

• Rurociągu łączącego dmuchawę z badanym kolektorem

• Zwężki do pomiaru natężenia przepływu powietrza umieszczonej na 
rurociągu zasilającym

• Elektronicznego miernika prędkości przepływu powietrza Testo 435

• Układu do podgrzewania powietrza dolotowego wyposażonego w dwie 
grzałki elektryczne (2x1,2 kW)

• Punktów pomiaru temperatur powietrza dolotowego i wylotowego. W 
punktach tych umieszczone są rezystancyjne czujniki temperatury PT-100 
umożliwiające pomiar temperatury z dokładnością do 0,1oC

• Badanego kolektora powietrznego (zestawu kolektorów)

• Symulatora promieniowania słonecznego umożliwiającego naświetlanie 
jednego badanego kolektora strumieniem świetlnym o natężeniu 
promieniowania do 1,5 kW/m2 natomiast zestawu dwóch kolektorów 
strumieniem o natężeniu do 1,0 kW/m2

• Piranometru (przyrządu do pomiaru natężenia promieniowania świetlnego)



Piranometr do pomiaru natężenia promieniowania



Zmodernizowany symulator promieniowania słonecznego.



Dwa kolektory z rurami Φ110 mm podczas badań na stanowisku.



Dwa kolektory z rurami Φ160 mm podczas badań na stanowisku.



Sposób przeprowadzania pomiarów

Wszystkie pomiary były realizowane przy natężeniu promieniowania ok. 
1000 W/m2.

W trakcie pomiaru rejestrowane są jednocześnie:

• Prędkość przepływu powietrza w rurach zbiorczych kolektora. Na tej 
podstawie oblicza się objętościowe i masowe natężenie przepływu 
powietrza.

• Temperatury powietrza zasilającego i opuszczającego badany kolektor.

Badania prowadzono dla różnych temperatur powietrza zasilającego w 
zakresie od temperatury otoczenia (ok. 20oC) do ok. 60oC.

W trakcie pomiarów zmieniano również natężenie przepływu powietrza w 
zakresie od 0,014 m3/s do maksymalnej wartości jaką można było uzyskać 
ze względu na wydajność dmuchawy przy konkretnym obciążeniu układu 
pojedynczym kolektorem lub baterią kolektorów.

Na podstawie zmierzonych wielkości wyznaczana jest na drodze 
obliczeniowej moc badanego kolektora (baterii kolektorów).



Wyniki badań

Wykres zależności mocy maksymalnej pojedynczego kolektora z 
rurami Φ110 mm od natężenia przepływu powietrza

Moc max. poj. kolektora dla tdol 22st.C
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Wykres zależności temperatury wylotowej od natężenia 
przepływu powietrza dla pojedynczego kolektora z rurami 
Φ110 mm 

Temp. wyl. dla poj. kolektora dla tdol. 22st.C
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Wykres zależności mocy pojedynczego kolektora z rurami Φ110 mm 
od temperatury powietrza dolotowego dla dwóch wartości natężenia 
przepływu powietrza 

Moc pojedynczego kolektora
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Wykres zależności mocy maksymalnej dwóch 
szeregowo połączonych kolektorów z rurami Φ110 mm 
od natężenia przepływu powietrza

Moc max. 2 kolektorów dla tdol 22st.C
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Wykres zależności temperatury wylotowej od natężenia 
przepływu powietrza dla dwóch szeregowo połączonych 
kolektorów z rurami Φ110 mm 

Temp. wyl. dla 2 kolekt. dla tdol. 22st.C
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Wykres zależności mocy dwóch szeregowo połączonych kolektorów 
z rurami Φ110 mm od temperatury powietrza dolotowego dla dwóch 
wartości natężenia przepływu powietrza

Moc dwóch kolektorów
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Wnioski

• Maksymalna moc pojedynczego kolektora wynosi 
1006,5 W dla wariantu z rurami zbiorczymi Φ110mm i 
1076,4 W dla wariantu z rurami zbiorczymi  Φ160mm 
co oznacza sprawność od 57% do 61%. Przyrost 
temperatury powietrza wynosi w takich warunkach od 
11,4 do 12,5oC

• Maksymalna moc baterii dwóch szeregowo 
połączonych kolektorów wynosi 1775 W dla wariantu z 
rurami zbiorczymi Φ110mm i 1986,4 W dla wariantu z 
rurami zbiorczymi Φ160mm co oznacza sprawność od 
50% do 56%. Przyrost temperatury powietrza wynosi 
w takich warunkach ok. 27oC



Wnioski c.d.

• Dla osiągnięcia maksymalnej wydajności kolektorów w 
instalacji suszarniczej powinny one pracować w takich 
warunkach aby osiągały maksymalną moc. Nie należy 
dążyć do tego aby same kolektory zapewniły wymaganą 
temperaturę powietrza gdyż wtedy pracować będą przy 
znacznie niższej sprawności.

• Aby możliwe było osiągnięcie maksymalnej mocy 
kolektora (baterii kolektorów) należy zapewnić 
odpowiednio duży przepływ powietrza na poziomie 300 
m3/h. Jest to wartość przepływu dla jednego kolektora. 
W przypadku całej instalacji suszarniczej (12 kolektorów) 
jest to 3600 m3/h. 



Optymalizacja konstrukcji instalacji 

suszarniczej

• Zastosowanie modułów składających się z 

dwóch równolegle połączonych kolektorów 

z rurami Φ160mm

• Zestawienie instalacji z 6-ciu modułów (np. 

po 3 na każdej połowie dachu)

• Każdy moduł podłączony jest do 

dmuchawy oddzielną rurą Φ160mm po 

stronie ssawnej



Korzyści

• Jeżeli założyć że okres suszarniczy trwa 75 dni 
a średnia podaż promieniowania słonecznego w 
tym czasie to 4,7 kWh/m2 w skali doby to 
uwzględniając średnią sprawność kolektora 50% 
uzyskujemy energię 13,4 GJ. Energia ta dotyczy 
instalacji składającej się z 12-tu kolektorów.

• Oznacza to zaoszczędzenie 382 l oleju 
opałowego o wartości opałowej 39 MJ/litr przy 
założeniu 90% sprawności palnika

• Przy cenie oleju opałowego 2,60 zł/litr oznacza 
to zaoszczędzenie 993 zł w skali roku


