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SŁONECZNYCH PŁASKICH CIECZOWYCH 
WYKORZYSTYWANYCH W CIŚNIENIOWYCH 

INSTALACJACH MYJĄCYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane konstrukcje kolektorów słonecznych oraz scharakteryzowano 

parametry eksploatacyjne tych układów. Przedstawiono zestawienia materiałów wykorzystywanych do 
budowy kolektorów słonecznych. Opisano zasadę działania płaskich kolektorów cieczowych. Przed-
stawiono zasoby energii słonecznej na terenie Polski i omówiono wielkości wyjściowe do projektowa-
nia instalacji systemów pozyskiwania energii słonecznej do celów grzewczych.  

Słowa kluczowe: kolektor słoneczny płaski, budowa, myjnia samochodowa, sprawność, rodzaje 
wymienników, cechy eksploatacyjne. 

WSTĘP 

Słońce jest najobfitszym źródłem energii ze wszystkich, które znamy. Nieustannie emituje 
w przestrzeń międzyplanetarną szerokie spektrum fal elektromagnetycznych o łącznej energii 
równej 3,86·1026 [W]. Część tej energii dociera do górnych warstw atmosfery ziemskiej, której 
wartość jest w przybliżeniu wartością stałą, znaną jako stała słoneczna równa 1366 W/m2 [2]. 

Obserwowane wewnątrz atmosfery ziemskiej promieniowanie pochodzące od słońca ulega 
odbiciu, załamaniu i rozproszeniu. Część energii absorbowana jest przez kolejne warstwy 
atmosfery i powierzchnię Ziemi. W ujęciu meteorologicznym promieniowanie słoneczne 
zgrubnie podzielono na długo i krótkofalowe. Krótkofalowe, którego długość fali nie przekra-
cza 4 µm, jest promieniowaniem słonecznym bezpośrednim. Promieniowanie to w 30% odbi-
jane jest od atmosfery i powierzchni Ziemi w przestrzeń kosmiczną. Kolejną część tej energii 
pochłaniają liczne procesy powstające w wyniku nierównomiernego nagrzewania się po-
wierzchni Ziemi. Powstające w ten sposób różnice temperatur w atmosferze przyczyniają się 
do ruchu mas powietrza oraz parowania i kondesacji pary wodnej w atmosferze. Szacuje się, 
że procesy te pochłaniają kolejne 26% otrzymywanej przez Ziemię energii słonecznej. Sza-
cowana ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi to około 50% wartości 
stałej słonecznej [1]. 
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Rys. 1. Rozkład promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej 

Energia cieplna zgromadzona przez grunt częściowo wypromieniowywana jest w postaci 
promieniowania długofalowego, nazywanego promieniowaniem Ziemi. Również i ta część 
promieniowania słonecznego, absorbowana jest przez skondensowaną w atmosferze parę 
wodną i przyczynia się do szeregu zjawisk meteorologicznych obserwowanych w atmosferze 
ziemskiej. 

Systemy solarne pozyskujące energię słoneczna do celów grzewczych są w kolektory sło-
neczne. Kolektory przekształcają energię promieniowania słonecznego na energię cieplną, 
przepływającego przez nie czynnika grzewczego. Ich parametry eksploatacyjne zwykle decy-
dują o rozpiętości instalacji. Systemy zapewniające wysoką wydajność grzewczą zwykle wy-
posażone są w większe baterie kolektorów słonecznych pracujących przy znacznych natęże-
niach przepływu. W przypadku ograniczonych powierzchni połaci dachowych sprawność 
systemu będzie zależała od parametrów eksploatacyjnych kolektorów słonecznych. 

 
Rys. 2. Przykład zastosowania kolektorów słonecznych w systemach myjących pojazdy 

samochodowe [10] 
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1. ZASADA DZIAŁANIA UKŁADÓW POZYSKUJĄCYCH ENERGIĘ 
SŁONECZNĄ DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

Promieniowanie słoneczne pada na izolowany zespół wymiennika znajdujący się w obu-
dowie kolektora słonecznego. Zespół wymiennika składa się z płyty pochłaniającej i zespolo-
nego z nią układu kanałów przepływowych. Gromadzone w płycie pochłaniającej ciepło obie-
rane jest przez ciecz przepływającą przez kanały przepływowe.  

 
Rys. 3. Schemat budowy i działania płaskiego kolektora cieczowego 

Transportowana przez ciecz energia cieplna gromadzona jest w zbiornikach akumulacyj-
nych. W systemach solarnych pracujących w zamkniętym obiegu czynnika grzewczego sto-
sowane są zbiorniki z wbudowanymi wymiennikami termicznymi (np. wężownicami spiral-
nymi), dzięki którym obieg solarny odseparowany jest masowo od agresywnych chemicznie 
środków myjących i detergentów. Przepływ cieczy roboczej, w aktywnym obiegu solarnym, 
wymuszany jest przez grupę pompową sprzężoną z regulatorem sterującym. Sygnał sterujący 
grupą pompową wypracowywany jest na podstawie odczytu różnicy temperatur cieczy roboczej 
na wejściu i wyjściu zespołu kolektorów słonecznych oraz wartości temperatur w zasobnikach. 
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Rys. 4. Schemat instalacji solarnej do podgrzewania czynnika myjącego 

2. MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY 
KOLEKTORÓW SŁONECZYCH 

2.1. Absorbery 
Wspomniana konwersja energii słonecznej na energię cieplną realizowana jest przez pła-

ską powierzchnię nazywaną absorberem. Funkcję absorbera, w kolektorach słonecznych pła-
skich cieczowych, najczęściej pełni arkusz blachy wykonanej ze stopu o wysokim współ-
czynniku przewodności cieplnej. Obecnie najczęściej spotykanymi materiałami do budowy 
absorberów są stopy miedzi. Jednak wraz ze wzrostem cen tego surowca, coraz częściej jest 
on zastępowany innymi materiałami takimi, jak aluminium lub stal, które charakteryzują się 
niższą ceną, ale również niższą przewodnością cieplną [10]. 

Tab. 1. Zestawienie własności wybranych materiałów wykorzystywanych do produkcji absorberów 
kolektorów słonecznych [1] 

Materiał Gęstość ρ [kg/m3] 
Współczynnik przewodzenia 

ciepła α [W/m·K] 
Miedź 8795 385 
Aluminium 2675 211 
Stal 7850 46,6 

2.2. Powłoki absorberów 
Poprawę własności absorpcyjnych materiałów osiąga się poprzez próżniowe napylanie 

cienkich powłok zawierających czarne tlenki chromu, niklu i miedzi. Utworzone w ten sposób 
powłoki selektywne projektowane są tak, aby istotnie zwiększyć współczynnik absorpcji α 
danej powierzchni przy jednoczesnym ograniczeniu jej współczynnika emisyjności ε, okre-
ślanych na podstawie zależności:  
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gdzie: 
Isol – rozkład normalny widma promieniowania słonecznego określonego w ISO 9845-1; 
R – normalna reflektancja półkulowa; 
λ – długość fali; 
Ip – promieniowanie Plancka ciała doskonale czarnego w temperaturze 100°C; 

Takie parametry powierzchni pozwalają uzyskiwać wyższe temperatury absorbera i ogra-
niczają jego straty cieplne [3]. Ponadto powłoki powinny charakteryzować się wysoką przy-
czepnością do materiału absorbera. 

Tab. 2. Zestawienie własności wybranych powłok stosowanych do pokrywania absorberów 
kolektorów słonecznych [1] 

Materiał 
Współczynnik 
pochłaniania α 

Współczynnik 
emisji ε 

Selektywność α/ε

Aluminium tlenione (KMnO4) 0,80 0,35 2,3 
Aluminium pokryte (CuO) 0,85 0,11 7,7 
Miedź czerniona  
przez działanie NaOH+NaCIO2 

0,93 0,11 8,5 

Czerń chromowa 0,98 0,14 7 
Farby czarne 0,98 0,98 1 
Tinox 0,95 0,05 19 
Sunselect 0,95 0,05 19 
BlueTec 0,95 0,05 19 

2.3. Kanały przepływowe 
Kanałami przepływowymi nazywa się dowolną strukturę hydrauliczną, przemierzaną 

przez czynnik grzewczy w czasie eksploatacji kolektora słonecznego. Zadaniem układu kana-
łów przepływowych jest efektywne przekazanie ciepła, gromadzonego przez płytę pochłania-
jącą (absorber), do cieczy roboczej.  

Kanały przepływowe tworzone są na dwa podstawowe sposoby. Pierwszy, to budowa nie-
zależnego systemu hydraulicznego, który następnie łączony jest trwale z absorberem. Wów-
czas do budowy wykorzystuje się dowolnego przekroju przewody hydrauliczne z materiałów 
o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła. Materiały te powinny charakteryzować się 
łatwą obróbka plastyczną oraz umożliwiać wykonanie odpowiedniego złącza termicznego 
z absorberem. Wiodącymi są tutaj stopy miedzi i stopy aluminium. 

Kolejną grupę stanowią struktury hydrauliczne powstałe na skutek odpowiedniego ukształ-
towania powierzchni absorbera. Szczelność takich układów osiąga się poprzez połączenie 
ukształtowanej płyty absorbera z dodatkowymi powierzchniami zamykającymi. Spotykane są 
również pośrednie rozwiązania opracowane na drodze maksymalizacji powierzchni kontaktu 
przewodów przepływowych z płytą pochłaniającą. Coraz częściej spotykane są również absor-
bery aluminiowe odpowiednio klejone z aluminiowymi kanałami przepływowymi [4]. 
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Rys. 5. Różne sposoby łączenia kanałów przepływowych z absorberem: a – zgrzewane indukcyjnie, 

b – lutowane, c – zgrzewane liniowo, d – aluminium klejone 

Niezależnie od budowy wymaga się, aby układ hydrauliczny gwarantował sprawny trans-
fer energii cieplnej do czynnika grzewczego, stawiając mu możliwie jak najmniejszy opór 
hydrauliczny. 

2.4. Pokrycia kolektorów płaskich 
Przy doborze materiału do wykonania pokrycia szklanego kolektora słonecznego zwraca 

się szczególną uwagę na jego właściwości związane z przepuszczalnością promieniowania 
słonecznego. Od stosowanych materiałów wymaga się możliwie najszerszej transparentności 
w szerokim spektrum fal elektromagnetycznych, przy zachowaniu stabilności barwy (odpor-
ność na promieniowanie UV). Materiał pokrycia powinien również charakteryzować się do-
stateczną odpornością na obciążenia mechaniczne (wytrzymałość pokrycia powinna wynosić 
przynajmniej 750 N/m2) oraz trwałością. Wśród najtrwalszych materiałów wykorzystywa-
nych do budowy pokryć wymienia się szkło hartowane i budowlane oraz tzw. szkło solarne 
(zawartość żelaza Fe2O3≤0,02%). Korzystną cechą materiałów pokryciowych jest mała nasią-
kliwości i dobra zmywalność. Sam sposób wykonania połączenia z obudową kolektora powi-
nien być hermetyczny a jednocześnie umożliwić kompensację zmiany wymiarów tafli pokry-
cia związanych ze zmianą jego temperatury w czasie eksploatacji. Obecnie na rynku pojawia-
ją się również rozwiązania konstrukcyjne spojeń obudowy i pokrycia, które nie posiadają ran-
tu podtrzymującego zalegającą pokrywę śnieżną [1]. 

Tab. 3. Zestawienie własności wybranych materiałów wykorzystywanych do produkcji pokryć 
kolektorów słonecznych 

Materiał Grubość [mm] Przepuszczalność [%] 
Szkło solarne 3,2 91 
PCW 0,25 88 
Szkło budowlane hartowane 3,2 84-89 
Pleksi 3,2 84-92 

2.5. Czynniki grzewcze 
Najczęściej stosowanym czynnikiem grzewczym w instalacjach solarnych wyposażonych 

w kolektory płaskie cieczowe jest roztwór wodny glikolu propylenowego o stężeniu 38-50% 
z domieszką 2-3% inhibitorów korozji. Dzięki takiej proporcji składników cieczy roboczej 
pozostaje ona w stanie ciekłym nawet do temperatury -35°C. W wyższych temperaturach, po 
przekroczeniu 110°C może nastąpić odparowanie wody z mieszaniny roboczej. W temperaturze 
około 165°C glikol ulega degradacji, w wyniku której powstaje frakcja pary wodnej i gęstego 
żelu [5]. Warto zwrócić uwagę, że temperatura degradacji glikolu jest niższa od temperatury 
stagnacji kolektora i może wystąpić przy nieprawidłowej eksploatacji systemu solarnego. 

2.6. Izolacje cieplne 
Dobór materiału izolacyjnego, czy może sposób zapewnienia izolacji termicznej wymien-

nika, ma niemalże kluczową rolę w uzyskaniu wysokiej sprawności kolektora słonecznego. 
Skuteczne ograniczenie strumienia ciepła z układu wymiennika do otoczenia jest jednym 
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z najczęściej rozważanych problemów konstrukcyjnych kolektorów słonecznych. Niekiedy 
technologia wykonania i substancja izolacji narzuca konstrukcję i typ pozostałych komponen-
tów kolektora w tym układu wymiennika.  

Materiał izolacyjny płaskich kolektorów cieczowych, eksploatowanych cały rok, winien 
charakteryzować się możliwie małym spółczynnikiem przenikania ciepła, małą gęstością oraz 
odpornością na wysoką temperaturę. Grubość warstwy materiału izolującego powinna być 
taka, aby strumień ciepła traconego przez wymiennik nie był większy niż 1 W/m2, obliczone 
z zależności: 

( )otas TT
S

q −= λ
 

gdzie: 
λ – współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego; 
S – grubość materiału izolacyjnego; 
Ta – średnia temperatura absorbera; 
Tot – średnia temperatura otocznia. 

2.7. Obudowy 
Obudowa jest przysłowiowym kręgosłupem kolektora słonecznego. Wykonane w niej 

gniazda i otwory montażowe umożliwiają prawidłowe osadzenie podzespołów składowych 
kolektora słonecznego w czasie montażu. Wyposażona jest również w uchwyty mocujące 
gwarantujące sztywne i pewne osadzenie kolektora w konstrukcji nośnej. Jej podstawowym 
zadaniem jest zapewnienie sztywności konstrukcji kolektora i zabezpieczeniem jego wnętrza 
przez penetracją wody. Materiał obudowy powinien charakteryzować się dużą wytrzymało-
ścią mechaniczną, odpornością na korozję, wysoką temperaturę, łatwością w obróbce pla-
stycznej oraz małą gęstością. Zaleca się, aby obudowa wykonywana była z jednego kawałka 
materiału, w procesie technologicznym niewymagającym spawania, lutowania ani klejenia jej 
krawędzi. 

3. CHARAKTERYSTYKA EKSPLOATACYJNA WYBRANYCH 
KONSTRUKCJI UKŁADÓW WYMIENNIKÓW 

Obecnie najczęściej stosowane w płaskich kolektorach cieczowych wymienniki dzielą się 
na dwa podstawowe rodzaje: 
– absorber, połączony z układem kanałów przepływowych w kształcie harfy, nazywany har-

fowym (inaczej belkowym), 
– absorber połączony z układem kanałów przepływowych w kształcie meandra, nazywany 

meandrycznym.  
Spotykane są również rozwiązania pośrednie wymienników podstawowych i ich modyfi-

kacje: 
– absorber, połączony z układem kanałów przepływowych, nazywany harfą dzieloną, 
– absorber, połączony z układem kanałów przepływowych w kształcie odwróconego meandra, 
– absorber profilowany z wymiennikiem bionicznym. 

3.1. Wymiennik harfowy 
Konstrukcję układu hydraulicznego wymiennika harfowego przedstawiono na rysunku 6. 
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Rys. 6. Układ kanałów przepływowych wymiennika harfowego 

Kolektory słoneczne wyposażone w wymiennik harfowy najczęściej wykorzystywane są 
w instalacjach o wysokim natężeniu przepływu czynnika roboczego. Dzięki krótkiej drodze 
przepływu czynnika przez wymiennik (2-3 m) układ ten charakteryzuje się korzystnym ni-
skim oporem hydraulicznym. Osiągnięty w ten sposób niski opór stawiany cieczy, niskie 
spadki ciśnienia w instalacji, stabilna i płynna praca systemu, czynią taką instalację bliższą 
swym naturalnym pierwowzorom. Energia wydatkowana przez grupę pompową jest w przy-
padku takiego układu hydraulicznego znacznie niższa w porównaniu z innymi rozwiązaniami 
technicznymi wymienników. Prosty charakter konstrukcji umożliwia również znaczną auto-
matyzację procesu produkcji, co może wpływać na ich cenę [5]. 

Rozwiązanie to jednak może być przyczyną szeregu nieprawidłowości eksploatacyjnych. 
W układzie harfy obserwuje się silnie nierównomierny rozkład prędkości przepływu czynnika 
grzewczego przepływającego przez kolektor. W żebrach harfy najbardziej oddalonych od 
dopływu, strumień osiąga znacznie wyższą prędkość przepływu niż w pozostałych kanałach. 
Zjawisko to nasila się ze wzrostem temperatury czynnika. W strefach wolnego przepływu 
narasta temperatura cieczy, która nie jest skutecznie odprowadzana z harfy. W następstwie 
dochodzi do nierównomiernego nagrzewania się powierzchni absorbera i znacznego spadku 
efektywności pracy układu. Otrzymywany bowiem na wyjściu wymiennika czynnik roboczy 
pozyskuje energię, w głównej mierze, jedynie ze skrajnego żebra harfy. 

 
Rys. 7. Wyniki analiz CFD dla układu harfowego wymiennika, a – Rozkład prędkości przepływu 

cieczy u układzie harfy, b – rozkład temperatur cieczy w układzie harfy 
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W strefach niskich prędkości przepływu może dojść do zatkania części wymiennika za-
nieczyszczeniami niesionymi przez czynnik roboczy. Co bardziej prawdopodobne, może 
dojść do zablokowania światła kanału produktami degradacji glikolu. Powstające w tych stre-
fach niedrożności są często niemożliwe w usunięciu powszechnie stosowanymi pneumatycz-
nymi i hydraulicznymi metodami udrażniania. 

3.2. Wymiennik meandryczny 
Konstrukcję układu hydraulicznego wymiennika meandrycznego przedstawia rysunek 8. 

W układzie meandrycznym proste pionowe kanały znane z układu harfowego zostały zastą-
pione długim przewodem uformowanym w kształcie meandra. W tym przypadku ciecz robo-
cza przepływa przez układ wymiennika jednym długim kanałem przepływowym, co jest 
przyczyną znacznie większego oporu hydraulicznego względem harfy. W obiegu solarnym 
zauważalne są wyraźne spadki ciśnień i wymagane są odpowiednie nastawy rotametrów gru-
py pompowej [5]. System solarny pracuje przy nieco bardziej wytężonych warunkach eksplo-
atacyjnych, co z pewnością nie jest jego cechą pożądaną. 

 
Rys. 8. Układ kanałów przepływowych wymiennika meandrycznego 

Długa droga przepływu strugi cieczy umożliwia jej natomiast uzyskanie znacznie więk-
szej porcji energii z absorbera. Układy meandryczne wykazują wyższą sprawność w porów-
naniu z układami harfowymi również za sprawą turbulentnego charakteru przepływu, który 
charakteryzuje się wyższą zdolnością przejmowania ciepła. 

 
Rys. 9. Wyniki analiz CFD dla układu meandrowego wymiennika, a – rozkład prędkości przepływu 

cieczy w układzie meandra, b – rozkład temperatur cieczy w układzie meandra 



AUTOBUSY 225 

W układzie nie powstają strefy segmentacji. Ciecz przepływa przez wymiennik z równo-
miernym rozkładem prędkości. Posiada on również zdolność samoodpowietrzania. Ewentualne 
niedrożności takiego układu można usunąć poprzez udrażnianie pneumatyczne lub hydrauliczne.  

3.3. Wymiennik harfowy dzielony 
Konstrukcję układu hydraulicznego wymiennika harfowego dzielonego przedstawiono na 

rysunku 10. 

 
Rys. 10. Układ kanałów przepływowych wymiennika harfowego dzielonego 

Konstrukcję wymiennika wykorzystującego wymiennik harfowy dzielony opracowano 
w poszukiwaniu wysokiej wydajności układu, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego po-
ziomy oporów hydraulicznych. Ta próba połączenia zalet wymiennika harfowego i mean-
drycznego nie może być jednak uznana za w pełni udaną. Wymiennik takiego typu, ze wzglę-
du na podzieloną belkę górną i zaślepioną belkę dolną, możliwy jest do zainstalowania jedy-
nie w bateriach szeregowych. Posiada on bowiem możliwość doprowadzenia i odprowadzenia 
cieczy jedynie na górnej podzielonej belce. Układ szeregowy baterii kolektorów jest układem 
o wyraźnie niekorzystnych parametrach eksploatacyjnych kolektorów i może pracować jedy-
nie w instalacjach o niskim natężeniu przepływu czynnika grzewczego [5]. 

3.4. Wymiennik meandrowy odwrócony 
Konstrukcję układu hydraulicznego wymiennika harfowego dzielonego przedstawiono na 

rysunku 11. 

 
Rys. 11. Układ kanałów przepływowych wymiennika meandrowego odwróconego 

Układ odwróconego meandra zachowuję większość zalet klasycznego układu meandro-
wego. Posiada długą drogę turbulentnego przepływu i osiąga dobre wyniki w testach wydaj-
nościowych. Cechuje się również podobnym własnościami związanymi z udrażnianiem 
i usuwaniem zanieczyszczeń z układu. 
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Niestety, pionowy układ meandra może ulegać zapowietrzeniom. Przy osiągnięciu, często 
w tym układzie spotykanych temperatur w okolicy 90-120°C, może dochodzić do gromadze-
nia się pary wodnej w górnej części wymiennika. Nieodbierane ciepło z absorbera połączone-
go z zapowietrzonymi kanałami przepływowymi będzie silnie skracać żywotność kolektora 
słonecznego w wyniku działania wysokich temperatur stagnacji. Układ ten nie posiada zdol-
ności do samoodpowietrzania [5]. 

3.5. Absorber profilowany z wymiennikiem bionicznym 
W poszukiwaniu konstrukcji wymiennika, umożliwiającej równomierny rozkład prędkości 

przepływu i niski opór hydrauliczny opracowano układ o fraktalnym rozkładzie kanałów 
przepływowych. Zaprojektowany w oparciu o modele przepływowe obserwowane w naturze, 
wymiennik osiąga wysoką efektywność przy zachowaniu zadowalających parametrów prze-
pływowych. Ponadto, proces produkcji układów wymienników fraktalnych, umożliwia wy-
konanie kanałów przepływowych na dowolnego kształtu płytach absorpcyjnych. Możliwe jest 
zatem pełne zagospodarowanie dowolnych powierzchni połaci dachowych. 

Przykładem opracowania i wdrożenia kolektora słonecznego wyposażonego w układ wy-
miennika bionicznego jest realizowany w ramach 7. Programu ramowego, projekt pod nazwą 
„Bionicol”. 

W ramach projektu realizowanego przez konsorcjum koordynowane przez Instytut Solar-
nych Systemów Energetycznych (Freiburg, Niemcy) opracowano konstrukcję oraz technolo-
gię produkcji kolektorów słonecznych wykorzystujących fraktalną strukturę przepływu czyn-
nika roboczego [8]. 

 
Rys. 12. Pełnowymiarowy prototyp kolektora słonecznego zrealizowany w ramach projektu 

„Bionicol” 

PODSUMOWANIE 

Analizując komercyjne solarne systemy grzewcze stosowane do wspomagania ogrzewania 
obiegu czynnika myjącego, można natrafić na szereg niedoskonałości konstrukcyjnych i eks-
ploatacyjnych. Niekiedy po dokładnym przeanalizowaniu budowy stosowanych komponen-
tów i systemu sterowania można zaproponować modyfikacje umożliwiające podniesienie 
sprawność ich działania. Wyższa sprawność systemów solarnych dla myjni samochodowych 
przyczyni się do zmniejszenia kosztów dogrzewania konwencjonalnego tych systemów i co 
za tym idzie, niższej ceny świadczonych usług. Współpraca firm produkujących systemy so-
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larne z ośrodkami badawczymi jest w tym przypadku bardzo pożądana. Większa sprawność, 
niezawodność i niższa cena są bowiem celem wielu wspólnych inicjatyw badawczych i wdro-
żeniowych a rozpowszechnianie słońca jako źródła „czystej” energii stanowi utylitarny cel 
i motywację do podejmowania kolejnych działań. 
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FUNCTIONAL CHARACTERISTICS 
OF FLAT PLATE SOLAR COLLECTORS USED  

TO CLEANING APLICATIONS 

Abstract 
In this article a various of most popular design of flat plate solar collector has been shown. The 

relation between structure design and functional characteristics has been described. The main mate-
rials used for solar collector fabrication has been presented. Basic process of solar energy conversion 
has been shown. The main input values for hot water solar system design for cleaning applications has 
been discussed. 

Key words: flat plate solar collector, design, car wash, efficiency, types of heat exchangers, functional 
characteristic. 
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