
37s t r.1 1 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

umiarkowanego, gdzie mamy średnio ok. 1600 go-
dzin słonecznych w roku. Najkorzystniejsze warun-
ki nasłonecznienia przypadają na okres od kwiet-
nia do września, ale także w pozostałym okresie 
od jesieni do wiosny można liczyć na przynajmniej 
częściowe pokrycie potrzeb ciepła i wstępne pod-
grzanie np. ciepłej wody użytkowej. W pochmur-
ne dni oczywiście ilość tego ciepła jest odpowied-
nio mniejsza, ale należy pamiętać, że każdy kJ czy 
GJ ciepła pozyskany z darmowego, bezemisyjne-
go źródła ciepła jakim jest Słońce, przekłada się 
na kilogramy i tony niewyemitowanych do atmos-
fery szkodliwych ubocznych produktów spalania  
w tradycyjnych urządzeniach grzewczych. Dlatego 
instalacje kolektorów słonecznych stanowią dosko-
nałe uzupełnienie tradycyjnych systemów grzew-
czych. Podstawowym parametrem porównywanym 

w wypadku kolektorów słonecznych i tradycyjnych 
systemów ogrzewania są koszty instalacji. Jest to 
główny, obok niestabilnego w naszej strefie klima-
tycznej nasłonecznienia, argument przeciwników 
stosowania kolektorów słonecznych. Jednak, w wy-
padku dobrze dobranej instalacji kolektorów sło-
necznych, okres zwrotu szacuje się od 7 do 11 lat, 
co oznacza, ze po tym okresie pozyskujemy ciepło 
za darmo, ponosząc koszty eksploatacyjne na mi-
nimalnym poziomie w porównaniu do tradycyjnych 
źródeł (instalacja kolektorów słonecznych jest prak-
tycznie bezobsługowa i nie wymaga dostarczania 
paliwa z zewnątrz). W wypadku skorzystania z in-
strumentów wsparcia, mających na celu redukcje 
niskiej emisji na poziomie lokalnym, oraz bardziej 
korzystnych warunków lokalizacji instalacji, okres 
amortyzacji może ulec dalszemu skróceniu. 

O wykorzystaniu energii słonecznej w celu za-
pewnienia komfortu życia mieszkańcom Ziemi mówi 
się już od dawna. Od kilkunastu lat w skali powszech-
nej wykorzystuje się promieniowanie słoneczne za-
równo do wytwarzania energii elektrycznej za po-
mocą paneli PV, jak także pozyskiwania ciepła za 
pomocą kolektorów słonecznych. Nie każdy wie, ale 
wystarczy ok. 0,03% energii słonecznej docierającej 
do powierzchni Ziemi, żeby zaspokoić potrzeby ener-
getyczne całej ludzkości. Problem polega na tym, że 
jest to energia rozproszona, dlatego na jednostkę 
powierzchni Ziemi przypada mała gęstość tej ener-
gii. Ponadto, natężenie tej energii docierającej do po-
wierzchni Ziemi jest zmienne w czasie, dlatego waż-
ne w tym wypadku jest rozwiązanie magazynowania 
pozyskanej energii. Ludzkość nauczyła się już wyko-
rzystywać energię słoneczną do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, jak także do podgrzewana ciepłej 
wody użytkowej i na cele ogólnogrzewcze. W dal-
szym ciągu jednak wymaga dopracowania efektyw-

ność wykorzystania zmagazynowanej już energii  
z tego źródła, chociaż w ostatnich latach także w tym 
zakresie nastąpił duży postęp, który pozwala na ko-
rzystanie z energii słonecznej już na powszechną 
skalę. Z drugiej strony należałoby się przyjrzeć, czy po-
lemika na temat wydajności urządzeń wykorzystują-
cych energię słoneczną, ma tak fundamentalny sens, 
jak w wypadku urządzeń wykorzystujących np. paliwa 
kopalne i pochodzącej z nich energii elektrycznej. 

Kolektory słoneczne – fakty i mity

Kolektory słoneczne, są obecnie jedynym obok geo-
termii źródłem ciepła, gdzie jego pozyskiwanie od-
bywa się w sposób bezemisyjny. Często powtarza-
nym argumentem przeciw stosowaniu kolektorów 
słonecznych jest położenie geograficzne Polski, któ-
re podobno jest niekorzystne dla optymalnego wy-
korzystania promieniowania słonecznego, jako źró-
dła energii. Polska jest położona w strefie klimatu 

Energia słoneczna dociera do Ziemi cały czas i tylko od nas zależy, w jakim stopniu 
ją wykorzystamy. Jako źródło, ta energia jest za darmo, ponieważ Słońce nam nie 
wystawi rachunku za dostarczoną energię. Dlatego warto sprawdzić, czy budując, 
bądź modernizując dom jednorodzinny, nie skorzystać z tej darmowej energii, która 
obok zapewnienia nam ciepła i energii elektrycznej, także w najmniejszym stopniu 
nie powoduje zanieczyszczenia powietrza. 

Kolektory słoneczne a ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza

Najbardziej ekologiczne źródło ciepła

Janusz starościk* 

* Janusz Starościk, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, członek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria) – OZE i budownictwo
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Praca pompy obiegu takiej instalacji wiąże się z zuży-
ciem około 10÷30 W energii elektrycznej. Przykładowo 
instalacja złożona z 3 kolektorów płaskich o łącznej po-
wierzchni czynnej 5,4 m2, może w korzystnych warun-
kach pracy osiągać moc cieplną około 4 kW (wg certy-
fikatu Solar Keymark dla poziomu nasłonecznienia ok. 
1000 W/m2, przy różnicy temperatury pomiędzy 10 i 30 K).  
Pobór energii elektrycznej przez tzw. elektroniczną pom-
pę obiegową nie powinien przekraczać w takim przypad-
ku 20 W. Jeżeli więc zaimplementować definicję efektyw-
ności COP z pomp ciepła (zależnie od typu pompy ciepła 
i warunków pracy zwykle nie przekracza maksymalnie 
5,0), to COP dla instalacji kolektorów słonecznych wynio-
słaby aż 200 (4000/20), co jest wartością nieosiągalną dla 

Przed wprowadzeniem przed laty programu wsparcia 
dla kolektorów słonecznych według wstępnych zało-
żeń NFOŚiGW, dzięki kolektorom które zostały zamon-
towane w pierwszej transzy programu, emisja tylko CO2 
zmniejszyła się o ok. 35 tys. ton rocznie. Oczywiście znaj-
dą się adwersarze, którzy tradycyjnie podniosą temat 
emisji do atmosfery powstałej w wyniku produkcji kolek-
torów słonecznych i recyclingu starych urządzeń. Moż-
na tutaj zadać tylko pytanie: czy ten problem nie doty-
czy wszystkich innych technologii grzewczych? Chociaż 
w porównaniu do innych produkcja i recycling kolekto-
rów słonecznych wydaje się być dużo mniej uciążliwy.

Możliwości zastosowania 
kolektorów słonecznych jako 
jednego ze sposobów ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza

Istnieje szereg argumentów, przemawiających za tym, że 
wykorzystanie energii słonecznej może być podstawo-

wym sposobem na ograniczenia ilości zanieczyszczeń 
w powietrzu. W domach jednorodzinnych, energię sło-
neczną możemy pozyskiwać na dwa sposoby. Jeden  
z nich to wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do wy-
twarzania energii elektrycznej, drugie to bezpośrednie 
pozyskanie ciepła za pomocą kolektorów słonecznych. 
Podstawowym argumentem na rzecz wykorzystania 
kolektorów słonecznych we wszystkich rodzajach bu-
downictwa, w tym budownictwie jednorodzinnym jest 
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i ograniczenie 
pracy głównego źródła ciepła, które najczęściej jest źró-
dłem konwencjonalnym, opalanym paliwami kopalny-
mi. Zgodnie z oficjalnymi danymi GUS (raport GUS 2014 
dla 4576 obiektów, „Zużycie energii w gospodarstwach 
domowych w 2012 r.”) zapo-
trzebowanie na ciepło stano-
wi dominujący udział w rocz-
nym bilansie energetycznym 
budynku. Łącznie zapotrzebo-
wanie na ciepło do ogrzewania 
pomieszczeń i podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej sta-
nowi blisko 84% całkowitych 
rocznych potrzeb energetycz-
nych. Tak więc to po stronie cie-
pła leży największy potencjał  
w poszukiwaniu oszczędności 
w budżecie domowym związa-
nych z zakupem energii, oraz 
ograniczeniem tzw. niskiej –  
w wypadku sieci c.o. także „wy-
sokiej” – emisji szkodliwych sub-
stancji do atmosfery. Zastoso-
wanie kolektorów słonecznych 
przekłada się bezpośrednio 
na ograniczenie zużycia pali-
wa lub energii elektrycznej po-
przez skrócenie czasu pracy ko-
tła grzewczego, bądź też pompy 
ciepła, która też wymaga zasi-
lania w energię elektryczną. 

W polemikach na temat stosowania in-
stalacji kolektorów słonecznych unika 
się tematu, że w obecnych czasach, na-
wet przy przejściowych spadkach cen 
paliw kopalnych, koszt tradycyjnej ener-
gii ma i będzie mieć tendencję wzrasta-
jącą, tymczasem w wypadku instalacji 
kolektorów słonecznych ten koszt jest 
wartością stałą. Obok korzystnych efek-
tów ekonomicznych, w wypadku kolek-
torów słonecznych uzyskuje się bezdy-
skusyjny efekt ekologiczny, który można 
zmierzyć, jeżeli będziemy kontrolować 
uzysk ciepła z takiej instalacji. Przede 
wszystkim podczas produkcji ciepła ko-
lektory słoneczne nie emitują szkodli-
wych substancji ani w inny sposób nie 
zanieczyszczają środowiska. 

Innym argumentem po stronie wyko-
rzystania kolektorów słonecznych jest 
najniższy koszt wytworzenia ciepła  
w porównaniu do innych instalacji. 
Funkcjonowanie instalacji kolektorów 
słonecznych wymaga minimalnych na-
kładów energii elektrycznej niezbędnej 
do zasilania pompy obiegowej i sterow-
nika, co oznacza ograniczenia szko-
dliwych emisji do atmosfery nie tylko 
lokalnie, ale także w miejscu wytwarza-
nia energii elektrycznej z kopalin. 
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Szeroka oferta czujników do instalacji HVACBELIMO Energy Valve TM

BELIMO Siłowniki S.A. ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa
tel. 22 886 53 05-07 fax 22 886 53 08 info@belimo.pl  www.belimo.pl

5 lat gwarancji

Pomiar przepływu + monitoring energii
niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji.
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innych źródeł ciepła. Najniższe koszty wytwarzania ciepła 
przez kolektory słoneczne, w praktyce mogą oznaczać 
np. najniższe koszty podgrzewania ciepłej wody użytko-
wej i uzyskania ciepła potrzebnego do doładowania in-
stalacji c.o. Tak więc podgrzanie 300 litrów wody użyt-
kowej od 10 do 45°C w przypadku instalacji kolektorów 
słonecznych kosztowałoby kilka, a nawet kilkadziesiąt 
razy mniej niż z innego źródła ciepła.
Kolektory słoneczne należą do urządzeń grzewczych, 
dzięki którym można uzyskać najwyższy efekt eko-
logiczny. Dotyczy to wszystkich etapów powsta-
wania, eksploatacji i późniejszej utylizacji. Nakłady 
energii i materiałów do wyprodukowania kolektora 
słonecznego zwracają się w okresie jego 2-3 lat eks-
ploatacji. Po zakładanym minimum 25-letnim okre-
sie eksploatacji – chociaż funkcjonują jeszcze w dal-
szym ciągu kolektory montowane jeszcze w latach 
80. z nieznaczną tylko utratą wydajności – materiały  
z których został zbudowany kolektor słoneczny moż-
na poddać recyclingowi. Funkcjonowanie instalacji 
kolektorów słonecznych wymaga minimalnego za-
silania w energię elektryczną, która w sposób beze-
misyjny można pozyskać np. z przyłączonych pane-
li PV, a ograniczenie wytwarzania ciepła w budynku 
bezpośrednio ogranicza uciążliwą niską emisję zanie-
czyszczeń do atmosfery, poprawiając lokalną jakość 
powietrza. Przykładowo mała instalacja solarna zło-
żona z 3 kolektorów płaskich, czyli typowej instala-
cji dla domu jednorodzinnego, pozwala zmniejszyć 
rocznie emisję zanieczyszczeń: tlenku węgla o około 
26 kg, dwutlenku siarki o około 11 kg i pyłów o około  

7 kg. Praca instalacji kolektorów słonecznych ogranicza  
o około 1100 kg emisję dwutlenku węgla, co jest porów-
nywalne z efektem „pracy” około 130 dorosłych drzew 
które muszą taką ilość dwutlenku węgla przerobić za-
nim same staną się biomasą służącą do ogrzewania.
Jest już wiele tysięcy działających w Europie i nie tyl-
ko instalacji, gdzie tradycyjne stosowanie kolektorów 
słonecznych do wytwarzania ciepłej wody, jest potrak-
towane marginalne. Głównym celem takich instalacji,  
w większości domów jednorodzinnych, jest możliwość 
praktycznego wykorzystania ciepła z energii słonecz-
nej, inaczej niż w dotychczasowych stereotypowych 
rozwiązaniach. Takim rozwiązaniem, niestety jeszcze 
w Polsce niestosowanym są tzw. „domy słoneczne” 
(temat szerzej omówiony w kolejnym artykule).
Możliwość zastosowania kolektorów słonecznych  
w budynkach jednorodzinnych w kontekście ogra-
niczenia zanieczyszczenia powietrza ma jak najbar-
dziej sens. Należy tylko pamiętać, że użyteczność 
tego typu instalacji zależy w dużym stopniu od czyn-
ników lokalizacyjnych, dlatego instalacja kolektorów 
słonecznych musi być dobrana i wykonana z sen-
sem. Nie warto stosować kolektorów słonecznych 
tam, gdzie są niesprzyjające warunki lokalizacyjne, 
czy nie pozwala nam na to z jakichś względów kon-
strukcja domu. Natomiast wszędzie tam, gdzie mamy 
dobre nasłonecznienie, możemy zabudować maga-
zyn ciepła, wskazane jest korzystanie z darmowej 
energii, jaką daje nam Słońce, ponieważ dzięki temu 
możemy znacznie zredukować zanieczyszczenie po-
wietrza, zaczynając… od siebie.
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Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
www.nibe.pl oraz www.szwedzkadotacja.pl

DOTACJA 1000 zł 
na pompę ciepła z rekuperatorem

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA

Szwedzka dotacja 
do systemów NIBE

Do niedawna można było zaobserwować w Polsce dynamiczny wzrost stosowania ko-
lektorów słonecznych. Od początku, stosowanie kolektorów słonecznych w Polsce, 
było utożsamiane wyłącznie z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej. Od niedawna, 
obserwuje się nieśmiałe próby doładowywania centralnego ogrzewania w domach, 
ciepłem pochodzącym z energii słonecznej. Najczęściej jest to raczej próba zagospo-
darowania ewentualnego nadmiaru zebranego ciepła, niż główny cel wykorzystania 
energii słonecznej do ogrzewania. A co by było, gdyby odwrócić priorytety i wykorzy-
stać w bardziej znaczący sposób ciepło promieniowania słonecznego na cele grzew-
cze, natomiast wytwarzanie ciepłej wody użytkowej byłoby tylko konsekwencją pra-
cy instalacji? Być może dzięki temu nastąpiłoby odwrócenie trendu i odbudowa tego 
segmentu rynku po jego załamaniu w Polsce w ostatnich dwóch latach.

http://www.instalreporter.pl
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