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Energia słoneczna

Energia Słońca moŜe być
wykorzystywana do 
produkcji :

• energii cieplnej, 
pozyskiwanej w procesie 
konwersji fototermicznej w 
kolektorach  słonecznych;

• energii elektrycznej, 
wytwarzanej w procesie 
konwersji  

fotowoltaicznej w ogniwach 
fotowoltaicznych



Prawo a energia słoneczna

Dyrektywa Efektywność Energetyczna 

Jest to zapis zobowiązujący kraje członkowskie UE do wprowadzenia 
odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej 
(wielkowymiarowych instalacji słonecznych)  do budownictwa. 

Od stycznia 2007 będzie wymagany certyfikat energetyczny dla 
budynków nowych i modernizowanych (o pow. uŜytkowej pow. 1000 

m2), gdzie koszt modernizacji przewyŜsza o  25% wartość budynku.



Porównanie zasobów konwencjonalnych źródeł energii z 
ilością energii słonecznej, która dociera co roku na Ziemię.



Jaki potencjał energetyczny drzemie w 
witającym nas codziennie rano słońcu

Ponad 99% z 15Ponad 99% z 151414 MWhMWh energii, ktenergii, któóra ra 
pada corocznie na powierzchnipada corocznie na powierzchnięę Ziemi, Ziemi, 
sisięę marnuje. Tymczasem marnuje. Tymczasem śświatowe wiatowe 
zapotrzebowania na energizapotrzebowania na energięę wynosi wynosi 
rocznie 93rocznie 9399 MWhMWh, czyli oko, czyli okołło 16 000 razy o 16 000 razy 
mniej nimniej niŜŜ iloilośćść energii senergii słłonecznej, ktonecznej, któóra ra 
dociera rocznie na powierzchnidociera rocznie na powierzchnięę Ziemi. Ziemi. 
Z wyliczeZ wyliczeńń naukowcnaukowcóów wynika, iw wynika, iŜŜ
zabudowanie zaledwie 3% powierzchni zabudowanie zaledwie 3% powierzchni 
Sahary elektrowniami sSahary elektrowniami słłonecznymi onecznymi 
pozwolipozwoliłłoby wyprodukowaoby wyprodukowaćć taktakąą iloilośćść
energii, jaka wystarczyenergii, jaka wystarczyłłaby do pokrycia aby do pokrycia 
zapotrzebowania na cazapotrzebowania na całłym ym śświecie.wiecie.

Nasłonecznienie w Europie



Promieniowanie słoneczne 
w Polsce w kWh/m2/rok

Pas nadmorski – 1076
Wschodnia część - 1081 
Centralna część - 985 
Zachodnia część – 985
Południowa część - 962 
Południowo-zachodnia część
obejmująca obszar Sudetów - 950



Promieniowanie słoneczne w Polsce

• Średnie roczne promieniowanie 
padające na powierzchnie poziomą
mieści się w zakresie 
950 - 1150 kWh/m2,

• Najsilniejsze promieniowanie 
słoneczne obserwowane jest w 
czerwcu, np. w Warszawie
średnia wartość miesięczna 
promieniowania osiąga wtedy
160 kWh/m2,

• NajniŜsze promieniowanie słoneczne 
notowane jest w grudniu, a jego średnia 
miesięczna wynosi około11 kWh/m2.



Nasłonecznienie w regionach

• Nasłonecznienie jest róŜne w róŜnych regionach,
• Dostępność energii słonecznej zaleŜy od warunków lokalnych, na które
mogą wpływać zanieczyszczenia,
• Obszary poniŜej uszeregowano od terenów o najlepszych warunkach
nasłonecznienia do terenów o warunkach najgorszych:
• Nadmorski,
• Podlasko - Lubelski,
• Śląsko - Mazowiecki,
• Świętokrzysko - Sandomierski,
• Mazursko - Siedlecki,
• Wielkopolski,
• Pomorski,
• Podgórski,
• Suwalski,
• Warszawski,
• Górnośląski Rejon Przemysłowy



Produkcja ciepła z energii
promieniowania słonecznego

Źródło: „Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r.” wydawnictwo GUS



Kolektory słoneczne

Kolektory słłłłoneczne przetwarzają
zaabsorbowaną energię promieniowania
słonecznego w energie cieplną. Najczęściej 
uŜywane są do podgrzewania ciepłej
wody uŜytkowej.

PróŜniowy kolektor rurowy

Kolektory płaskie



Kolektory słoneczne

Kolektor płaski

Rurowy kolektor próniowy



Budowa przykładowego kolektora płaskiego

•• 1.Prze1.Przeźźroczysta pokrywa roczysta pokrywa –– wykonana z wykonana z 
hartowanego szkhartowanego szkłła o niskiej zawartoa o niskiej zawartośści tlenku ci tlenku 
ŜŜelaza, ktelaza, któóre charakteryzuje sire charakteryzuje sięę wysokwysokąą
przepuszczalnoprzepuszczalnośściciąą promieni spromieni słłonecznych.onecznych.

•• 2. Absorber 2. Absorber –– ggłłóówny element kolektora wny element kolektora 
ssłłonecznego. Powinien byonecznego. Powinien byćć wykonany z metalu wykonany z metalu 
dobrze przewodzdobrze przewodząącego ciepcego ciepłło. Najczo. Najczęśęściej jest to ciej jest to 
miedmiedźź. Metal ten jest pokryty substancjami, kt. Metal ten jest pokryty substancjami, któóre re 
zwizwięększajkszająą absorpcjabsorpcjęę ciepciepłła. Do pa. Do płłyty absorbera yty absorbera 
przylutowane sprzylutowane sąą rurki, przez ktrurki, przez któóre przepre przepłływa ciecz ywa ciecz 
robocza.robocza.

•• 3. Izolacja i obudowa 3. Izolacja i obudowa –– aby kolektory saby kolektory słłoneczne oneczne 
nie oddawanie oddawałły ciepy ciepłła do otoczenia, musi bya do otoczenia, musi byćć
izolowany. Caizolowany. Całłoośćść miemieśści sici sięę w obudowie kolektora w obudowie kolektora 
(najcz(najczęśęściej aluminiowej), ktciej aluminiowej), któóra powinna byra powinna byćć
szczelna.szczelna.





Budowa przykładowego kolektora słonecznego 
płaskiego



NajwaŜniejszym elementem  kolektora słonecznego jest 
absorber, który pochłania promieniowanie słoneczne i zamienia 
je na ciepło.

Absorber jest zainstalowany 

wewnąąąątrz kolektora płłłłaskiego.







Zasada działania kolektora

Kolektory słoneczne absorbują ciepło 
promieniowania słonecznego, dzięki 
czemu ogrzewany jest czynnik 
roboczy (ciecz robocza), który 
przepływa przez kolektor. Po 
ogrzaniu w kolektorze, ciecz robocza 
przepływa przez węŜownicę
(wymiennik ciepła) w bojlerze, gdzie 
oddaje ciepło, ogrzewając takŜe 
wodę w zbiorniku. Następnie ciecz 
przepływa po raz kolejny przez 
kolektor, gdzie zostaje ponownie 
nagrzana. 



Zastosowanie kolektorów słonecznych

• Kolektory słoneczne mogą
być uŜywane przez cały 
rok, gdyŜ ich stosowanie 
jest opłacalne nawet jeśli 
podgrzeją wodę tylko o 
30C. Największa 
efektywność przypada na 
okres od kwietnia do 
września. Orientacyjne 
zyski z uŜytkowania 
kolektora słonecznego 
płaskiego obrazuje wykres:



Warianty montaŜu kolektorów słonecznych

• Kolektory słoneczne moŜna 
instalować wszędzie, w 
dowolnej konfiguracji. Mogą
być instalowane zarówno na 
dachu, jak i na ziemi – na 
stojaku. Aby jednak 
otrzymać najlepsze efekty, 
warto trzymać się
następujących wskazówek:









Wskazówki 

1. Kolektory słoneczne powinny być
zwrócone stroną szklaną na południe. 

2. Kolektory słoneczne powinny być
pochylone o około 45 stopni względem 
poziomu – jest to kąt idealny przy 
wykorzystywaniu kolektora słonecznego 
od lutego do listopada. 

3. JeŜeli kolektory słoneczne mają być
uŜywane tylko w miesiącach letnich (np. 
do ogrzewania wody w basenie lub w 
domku letniskowym), naleŜy je 
zainstalować pod kątem 30 stopni. 

4. Kolektory słoneczne naleŜy instalować w 
miejscu, które nie jest zacienione przez 
drzewa, krzaki itp. 



Słoneczne instalacje grzewcze

Kolektory słoneczne są
najwaŜniejszą częścią

słonecznej instalacji grzewczej. 
Do pozostałych elementów 

słonecznej instalacji grzewczej 
naleŜą:

Zbiornik na wodęęęę
Wymiennik ciepłłłła
Pompka obiegowa

Regulator



Schemat instalacji 



Elementy instalacji grzewczej

• Zbiornik na wodę – moŜe to być dowolny, typowy bojler z 
wymiennikiem ciepła. JeŜeli kolektory słoneczne mają być podłączone 
do tego samego zbiornika co piec c.o., potrzebny będzie zbiornik z 
dwoma wymiennikami ciepła. Bojlery produkowane specjalnie na 
potrzeby słonecznych instalacji grzewczych umoŜliwiają podłączenie 
minimum dwóch, a czasami nawet trzech źródeł ciepła (3 wymienniki 
ciepła), np. kolektory słoneczne, piec c.o. i pompa ciepła.

• Wymiennik ciepła – to bardzo waŜny element całej instalacji. 
Wymiennik to spiralna, Ŝebrowana rura (najczęściej miedziana), 
umieszczona w zbiorniku wody. Przepływa przez nią ciecz robocza, 
która ogrzewa przy tym wodę w zbiorniku.



Elementy instalacji grzewczej

• Pompka obiegowa – co prawda moŜna wykonać instalację o obiegu 
grawitacyjnym, ale efekty są lepsze w instalacji z obiegiem 
wymuszonym. Pompka pompuje ciecz roboczą przez kolektory 
słoneczne i wymiennik ciepła.

• Regulator – steruje całością i włącza pompkę, gdy temperatura w 
kolektorze jest wyŜsza niŜ temperatura wody w zbiorniku oraz wykonuje 
inne funkcje regulacyjne. 

Courtesy of DOE/NREL

Courtesy of DOE/NREL



SCHEMATY SŁONECZNYCH SYSTEMÓW 
GRZEWCZYCH 2



SCHEMATY SŁONECZNYCH SYSTEMÓW 
GRZEWCZYCH 3



SCHEMATY SŁONECZNYCH SYSTEMÓW 
GRZEWCZYCH 4



Zastosowanie Kolektorów







Farma słłłłoneczna



Cena instalacji

4 osobowa rodzina:
-kolektor o pow. 4-6 m2
-cena 6-8 tys. zł



Ogniwo 
fotowoltaiczne



Ogniwo fotowoltaiczne to cienka półprzewodnikowa płytka krzemu, która 
pod wpływem promieniowania produkuje energie elektryczna.



PRĄD ZE SŁOŃCA - SŁONECZNE SYSTEMY 
ZASILANIA - FOTOWOLTAIKA

Słońce to nie tylko darmowe i 
czyste ciepło ale równieŜ prąd. 
Słoneczne systemy zasilania 
budowane są na bazie modułów 
fotowoltaicznych – urządzeń
przetwarzających światło 
słoneczne bezpośrednio na 
energię elektryczną. Dzięki swej 
modułowej budowie, mogą one 
produkować energię zarówno na 
potrzeby małych urządzeń lub 
obiektów, jak równieŜ na potrzeby 
energetyki zawodowej i sprzedaŜy 
energii do sieci. 



• Technologia, na bazie której 
produkowane są
współczesne moduły 
fotowoltaiczne, została 
opracowana w latach 50-
tych XX w. w laboratoriach 
firmy Bell w USA. Obecnie 
urządzenia te stosowane są
na całym świecie do 
zasilania róŜnych aplikacji, 
a branŜa fotowoltaiczna 
rozwija się jak Ŝadna inna. 
Najczęściej spotykane 
zastosowania to:



Zastosowanie modułów fotowoltaicznych

• zasilanie budynków w obszarach 
połoŜonych poza zasięgiem sieci 
energetycznej, 

• zasilanie instalacji pompowych, do 
nawadniania pól i do dostarczania 
wody do gospodarstw domowych oraz 
rolnych, 

• zasilanie domków letniskowych jak 
równieŜ zasilanie na łódkach i w 
przyczepach campingowych, 

• produkcja energii w małych 
przydomowych elektrowniach 
słonecznych do odsprzedaŜy do sieci, 

• zasilanie urządzeń
telekomunikacyjnych, 
sygnalizacyjnych oraz automatyki 
przemysłowej. 



Jak to działa?

NajwaŜniejszym 
elementem słonecznych 
systemów zasilania są
moduły fotowoltaiczne 
(potocznie znane 
równieŜ jako panele 
słoneczne). Są to 
urządzenia słuŜące do 
przemiany światła 
słonecznego 
bezpośrednio na energię
elektryczną. 
Podstawowym 
elementem modułu jest 
ogniwo fotowoltaiczne. 



Budowa ogniwa fotowoltaicznego

Składa się ono z płytki z 
półprzewodnika posiadającej 
złącze P - N (positive - negative). 
W strukturze takiej występuje pole 
elektryczne (bariera potencjału).
W chwili, gdy na ogniwo pada 
światło słoneczne, powstaje para 
nośników o przeciwnych ładunkach 
elektrycznych, elektron - dziura, 
które zostają następnie rozdzielone 
przez pole elektryczne. 
Rozdzielenie ładunków powoduje, 
iŜ w ogniwie powstaje napięcie. Po 
podłączeniu obciąŜenia 
(urządzenia pobierającego energię) 
następuje przepływ prądu 
elektrycznego.

1. elektrody,
2. półprzewodnik typu N,
3. bariera potencjału,
4. półprzewodnik typu P,



Budowa baterii słonecznych

Baterie słoneczne zbudowane są z 
ogniw fotowoltaicznych. Ogniwem 
takim nazywamy materiał, w którym 
zachodzi zjawisko fotoelektryczne 
polegające na konwersji energii 
świetlnej na elektryczną. Fotony 
padając na półprzewodnikowe złącze 
p-n powodują wygenerowanie prądu 
stałego o napięciu zaleŜnym od 
materiału ogniwa (dla krzemu około 
0,5V) i natęŜeniu zaleŜnym od 
powierzchni ogniwa.



• Obecnie ogniwa najczęściej produkuje się z krzemu (98% światowej 
produkcji), który jest drugim (po tlenie) najpopularniejszym pierwiastkiem 
na kuli ziemskiej (występuje m.in. w piasku).



Ogniwo fotowoltaiczne
w architekturze

Systemy ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z architektura

Jednostka straŜy poŜarnej w Houten, Holandia






