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Streszczenie

Energia promieniowania s³onecznego stanowi najwiêksze Ÿród³o energii, którym dysponuje cz³owiek. Elementem instalacji
poch³aniaj¹cym energiê s³oneczn¹ i zamieniaj¹cym j¹ na energiê ciepln¹ jest kolektor s³oneczny. Prowadzone w Polsce analizy
wykaza³y, ¿e dziêki zastosowaniu kolektorów s³onecznych, mo¿na zaoszczêdziæ oko³o 70% energii konwencjonalnej w procesie
przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowanej. Certyfikacjê zgodnoœci kolektorów s³onecznych prowadzi JCW IBMER ZJN
Warszawa.

OCENA ZGODNOŒCI KOLEKTORÓW
S£ONECZNYCH

Wzrost cen noœników energii oraz r
istotna staje siê konie-

cznoœæ wykorzystywania energii odnawialnej w ca³ej gospo-
darce, w tym przez ma³ych, indywidualnych odbiorców
energii.

Odnawialne Ÿród³a energii wykorzystuj¹ w procesie prze-
twarzania promieniowanie s³oneczne, energiê wiatru, energiê
fal, spadku rzek, czy energiê pozyskiwan¹ z biomasy. Energiê
s³oneczn¹ wykorzystuje siê równie¿ w instalacjach z tzw.
pomp¹ ciep³a, której dzia³anie opiera siê na czerpaniu ciep³a
z otoczenia ogrzewanego budynku.

Energia promieniowania s³onecznego stanowi najwiêksze
Ÿród³o energii, którym dysponuje cz³owiek. Elementem insta-
lacji poch³aniaj¹cym energiê s³oneczn¹ i zamieniaj¹cym j¹ na
energiê ciepln¹ jest kolektor s³oneczny.

Kolektory s³oneczne s³u¿¹ do podgrzewania wody u¿ytko-
wej, basenów, pomieszczeñ w obiektach sportowych i rekre-
acyjnych lub do innych celów, w których konieczne jest pod-
grzanie medium.

Prowadzone analizy wykaza³y, ¿e dziêki zasto-
sowaniu kolektorów s³onecznych, mo¿na zaoszczêdziæ oko³o
70% energii konwencjonalnej w procesie przygotowania
ciep³ej wody u¿ytkowanej (CWU). Kolektory s³oneczne w po-
³¹czeniu z pojemnoœciowym podgrzewaczem stanowi¹ w na-
szej szerokoœci geograficznej, zw³aszcza w miesi¹cach letnich,
najbardziej interesuj¹c¹ alternatywê wobec kot³a grzewczego
lub grza³ki elektrycznej. Poza miesi¹cami letnimi system
solarnego podgrzewania CWU wspomaga siê drugim Ÿród³em
grzewczym, np. gazowym, olejowym.

Z punktu widzenia maksymalizacji poch³aniania energii

. W Polsce optymalny jest k¹t nachylenia kolektorów

w zakresie 30-50 , który stanowi idealny kompromis miêdzy
letnim, a zimowym po³o¿eniem s³oñca.

S¹ one proste w konstrukcji. G³ównym elementem
kolektora jest absorber. Absorbery zbudowane od strony
czynnej z elementów miedzianych pokrytych galwanicznie
wysoko selektywn¹ warstw¹ czarnego chromu lub warstw¹
Tinox, Blue Tec lub Sunselect, które gwarantuj¹ du¿¹ absorbcjê
promieniowania s³onecznego i niewielkie wypromieniowanie
ciep³a.

Spotyka siê równie¿ absorbery ze specjalnego profilu
po³¹czone przez walcowanie z cienk¹ rurk¹ miedzian¹.
Czynnik grzewczy za poœrednictwem rurki miedzianej pobiera
ciep³o z absorbera. Absorber umieszczany jest w termicznie

osn¹ca œwiadomoœæ
ekologiczna powoduj¹, ¿e coraz bardziej

w Polsce

wa¿ny jest k¹t nachylenia kolektorów wzglêdem powierzchni
ziemi

s¹

°

Rodzaje kolektorów s³onecznych

Kolektory p³askie

izolowanej obudowie. Izolacja cieplna jest odporna na wysokie
temperatury robocze kolektora. Kolektor pokryty jest szyb¹ ze
specjalnego szk³a solarnego.

Promienie s³oneczne przenikaj¹ przez izoluj¹c¹ warstwê
pró¿ni miêdzy œciankami podwójnej koncentrycznej rurki
szklanej, nagrzewaj¹ glikol (ciecz poœrednicz¹c¹) przep³ywa-
j¹c¹ rurk¹ wewnêtrzn¹. Glikol oddaje ciep³o w zbiorniku z wo-
d¹ wykorzystywan¹ do CO/CWU.

Rys. 1. Konstrukcja typowego kolektora s³onecznego p³a-
skiego: 1 - pokrycie przezroczyste, 2 - rura zbiorcza,
3 - izolacje cieplna, 4 - absorber, 5 - rura absorbera,
6 - obudowa
Fig. 1. The construction of standard flat solar collector:
1 - transparent cover, 2 - cumulative pipe, 3 - heat insulation,
4 - absorber, 5 - absober's pipe, 6 - housing

ys. 2. Kolektor pró¿niowy rurowy
Fig. 2. Vacuous tubular collector

Kolektory pró¿niowe rurowe
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Kolektory pró¿niowe z gor¹c¹ rurk¹ (HEAT PIPE)

Certyfikacja zgodnoœci kolektorów

G³ównym elementem kolektora jest szklana rura z izolowa-
n¹ pró¿ni¹. W wewnêtrznej rurze znajduje siê kapilara z ciecz¹
poœrednicz¹c¹, odparowuj¹ca pod wp³ywem nagrzania w wy-
niku s³onecznego. Odparowana ciecz skrapla
siê w kanale g³ównym kolektora oddaj¹c ciep³o przep³ywa-
j¹cemu glikolowi, który nastêpnie oddaje ciep³o w zbiorniku
CO/CWU.

Wiêkszoœæ wszystkich badañ kolektorów s³onecznych,
przeprowadzanych przez laboratoria badawcze, dotyczy tylko
badañ œredniej wydajnoœci cieplnej, a zw³aszcza przebiegów
ich sprawnoœci cieplnej.

Na wykresie przedstawiono przebieg sprawnoœci przetwa-
rzania promieniowania s³onecznego w ciep³o w zale¿noœci od
tzw. temperatury zredukowanej kolektora s³onecznego, czyli
ró¿nicy œredniej temperatury w kolektorze i temperatury
otoczenia, uwzglêdniaj¹c natê¿enie promieniowania s³one-
cznego dla najpopularniejszych w kraju typów kolektorów.
Wykres ten jest podstaw¹ do oszacowania wydajnoœci cieplnej
badanego kolektora s³onecznego.

Wszystkie trzy wymienione kolektory by³y przedmiotem
certyfikacji zgodnoœci prowadzonej przez JCW IBMER ZJN
Warszawa, Jednostkê Akredytowan¹ przez Polskie Centrum
Akredytacji, Nr akredytacji AC 006 maj¹cej w zakresie
akredytacji normy dotycz¹ce kolektorów s³onecznych.

Certyfikacja Zgodnoœci kolektorów s³onecznych jest
dobrowolna. W wyniku pozytywnie przeprowadzonego pro-
cesu Certyfikacji Zgodnoœci z norm¹/normami przez JCW,
wydawany jest Certyfikat Zgodnoœci.

W procesie certyfikacji zgodnoœci uwzglêdniane s¹:
- Wyniki badañ danego typu kolektora (scharakteryzo-

wanego szczegó³owo w sprawozdaniu), wykonane przez
akredytowane laboratorium badawcze;

- Dokumentacja techniczna danego typu kolektora zatwier-
dzona do produkcji;

- Wyniki z oceny systemu jakoœci dostawcy, przeprowa-
dzanego równie¿ przez JCW, celem potwierdzenia
mo¿liwoœci wykonywania danego typu kolektora
s³onecznego w sposób powtarzalny;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru kolektorów
opracowane przez dostawców kolektorów;

- Instrukcje obs³ugi, monta¿u i u¿ytkowania kolektorów.

promieniowania

Rys. 3. Przyk³adowy zestaw przebiegów sprawnoœci ró¿nych
typów kolektorów s³onecznych
Fig. 3. Exemplary set of courses of efficiencies of various types
of solar collectors

W procesie certyfikacji uwzglêdniane s¹ nastêpuj¹ce
normy, o których powiadamiany jest dostawca przed rozpoczê-
ciem certyfikacji:

PN-EN ISO 12100-2:2005 Maszyny. Bezpieczeñstwo.
Pojêcia podstawowe, ogólne zasady projektowania.
Czêœæ 2: Zasady techniczne;

PN-EN 12975-1:2007 S³oneczne systemy grzewcze i ich
elementy. Kolektory s³oneczne. Czeœæ 1. Wymagania
ogólne (EN 12975-1:2006);

PN-EN 12975-2:2007 S³oneczne systemy grzewcze i ich
elementy. Kolektory s³oneczne. Czêœæ 2. Metody badañ
(EN 12975-2:2006);

PN ISO 3600:1998 Ci¹gniki i maszyny rolnicze i leœne,
motonarzêdzia. Instrukcja obs³ugi. Treœæ i forma (w zakre-
sie dostosowanym do kolektorów);

PN ISO 11684:1998 Ci¹gniki, maszyny rolnicze i leœne,
motonarzêdzia. Znaki bezpieczeñstwa i piktogramy
zagro¿eñ.

oraz przepisy prawne:

Dyrektywa 2001/95/WE dot. ogólnego bezpieczeñstwa
produktów wdro¿ona do polskiego prawa Ustaw¹ z dnia 13
stycznia 2007 r. o ogólnym bezpieczeñstwie produktów
(Dz.U. Nr 35, poz. 214);

Dyrektywa 97/23/WE, art. 3, pkt 3, dotycz¹ca urz¹dzeñ
ciœnieniowych, wdro¿ona do polskiego prawa
Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagañ dla urz¹dzeñ
ciœnieniowych i zespo³ów urz¹dzeñ ciœnieniowych (Dz.U.
nr 263, poz. 2200).

W wiêkszoœci ocenianych kolektorów, przed zakoñczeniem
procesu certyfikacji stwierdzono brak:
- tabliczek znamionowych.

Tabliczka znamionowa umieszczona na kolektorze powin-
na zawieraæ: nazwê, adres, telefon producenta, typ kole-
ktora, numer seryjny, rok produkcji, pole ca³kowitej
powierzchni czo³owej kolektora, maksymalne ciœnienie

robocze, temperaturê stagnacji przy 1000 W/m i w tempe-

raturze 30 C, objêtoœæ p³ynu przenosz¹cego ciep³o, masê
nie nape³nionego kolektora.
Brak tych danych jest niezgodnoœci¹ z PN-EN 12975-
1:2007, pkt 7.2.

- piktogramów informuj¹cych u¿ytkownika o mo¿liwoœci
oparzenia (króæce kolektorów)
Piktogram:A.13 wed³ug PN-EN ISO 11684:1998.

- piktogramu informuj¹cego u¿ytkownika kolektora o obo-
wi¹zku zapoznania siê z instrukcj¹ obs³ugi przed rozpo-
czêciem u¿ytkowania kolektora.
piktogram rys. 9 wed³ug PN ISO 11684:1998.

- oznakowania na ramie kolektora miejsc s³u¿¹cych do
chwytania przy przemieszczaniu kolektora (widok haka)
Niezgodnoœæ z PN-EN ISO 12100-2:2005, pkt 5.5.5.

W instrukcjach monta¿u u¿ytkowania kolektorów brak by³o:
- numeru i roku wydania instrukcji,
- adresu dostawcy,
- charakterystyki identyfikacyjnej kolektora wg sprawozda-

nia z badañ,
- wykazu piktogramów umieszczonych na kolektorze i wyja-

œnienia ich znaczenia,
- rozdzia³u z opisem warunków bezpieczeñstwa,
- informacji o bezpiecznym przemieszczaniu kolektora na

miejsce jego monta¿u, informacji o ³¹czeniu kolektorów ze
sob¹ i ³¹czeniu pola kolektorów z obiegiem przenosz¹cym
ciep³o, z uwzglêdnieniem wymiarów po³¹czeñ rurowych

dla zespo³ów kolektorów o powierzchni do 20 m .
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- zalecenia dotycz¹cego p³ynu przenosz¹cego ciep³o
(równie¿ z uwzglêdnieniem korozji) oraz przedsiêwziêcia
œrodków ostro¿noœci podczas nape³niania, pracy i obs³ugi,

- informacji dotycz¹cych konserwacji kolektorów (mycie
kolektora, jakim œrodkiem),

- informacji o minimalnej noœnoœci dachu pochy³ego i p³a-
skiego ze wzglêdu na masê kolektora, obci¹¿enie œniegiem
i parciem wiatru.
Brak tych informacji jest niezgodnoœci¹ z PN-EN 12975-
1:2007, pkt 7.3.,

- opisu bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania
kolektora na œrodek transportu, monta¿u.
Brak opisu jest niezgodnoœci¹ z PN-EN ISO 12100-2:2005
pkt 5.5.5.
Wszystkie stwierdzone niezgodnoœci usuwane by³y w trak-

cie prowadzonego procesu certyfikacji.

Legitymowanie siê wynikami badañ oraz Certyfikatem
Zgodnoœci daje nastêpuj¹ce korzyœci:
- Dla producenta korzystne poddawanie swojego wyro-

bu badaniom i ocenie zgodnoœci, poniewa¿ pozwala na
stwierdzenie i eliminacjê usterek, a tak¿e na doskonalenie
produktu.

- Dla handlowca z kolei korzystne jest oferowanie godnego
zaufania produktu z potwierdzonymi parametrami.

- Inwestor/u¿ytkownik otrzymuje w efekcie urz¹dzenie,
które gwarantuje uzyskanie oferowanej iloœci energii
cieplnej w formie np. ciep³ej wody u¿ytkowej. Kolektor
s³oneczny, posiadaj¹cy wyniki badañ wykonanych wg
obowi¹zuj¹cej normy, jest wiarygodnym urz¹dzeniem dla
inwestorów i u¿ytkowników, gwarantuj¹cym uzyskanie
odpowiednich parametrów cieplnych.

- Jednostki organizuj¹ce przetargi na wykonanie instalacji
grzewczych, wykorzystuj¹cych energiê s³oneczn¹ uzyskuj¹
zapewnienie, ¿e proponowane przez oferentów urz¹dzenia,
posiadaj¹ce raporty z badañ oraz Certyfikaty Zgodnoœci,
maj¹ w³aœciwe parametry pracy.
Certyfikaty Zgodnoœci s¹ wzajemnie uznawane przez
pañstwa UE, co wynika z cz³onkostwa Jednostek Certyfi-
kuj¹cych w International Accreditation Forum (IAC)
Multilateral Licence Agreement (IAF MLA MARK
LicenceAgreement).

Kolektory s³oneczne powinny byæ zaprojektowane i wyko-
nane zgodnie z art. 3, pkt 3 Dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady Europy Nr 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r.,
dotycz¹cej urz¹dzeñ ciœnieniowych, wdro¿onej do polskiego
prawa Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagañ dla urz¹dzeñ
ciœnieniowych i zespo³ów urz¹dzeñ ciœnieniowych (Dz.U. nr
263 poz. 2200), czyli zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami
in¿ynierskimi w celu zagwarantowania bezpieczeñstwa
u¿ytkowania kolektora.

Korzyœci z badañ i certyfikacji zgodnoœci kolektorów
s³onecznych

Dyrektywy Nowego Podejœcia a kolektory s³oneczne

jest

Oznakowanie CE powinno byæ naniesione na kolektor, jeœli
iloczyn ciœnienia maksymalnego (w barach) i pojemnoœci
cieczy (w litrach) kolektora jest wiêkszy ni¿ 50. Jeœli mniejszy -
kolektory nie musz¹ byæ oznakowane oznakowaniem CE.

W krajach UE istniej¹ ró¿ne interpretacje tego zapisu,
natomiast w Polsce ostateczn¹ interpretacjê tego przepisu poda³
Urz¹d Dozoru Technicznego:

.
W praktyce zaœ dyrektywa ta odnosi siê do wielko-

wymiarowych paneli kolektorów s³onecznych. Przyk³adowo
przyjmuj¹c, ¿e maksymalne ciœnienie, jakie mo¿e przenosiæ
kolektor s³oneczny wynosi 6 bar, to aby przekroczyæ
wspomniany iloczyn 50, jego pojemnoœæ wodna powinna
wynosiæ ponad 8 litrów.

Na krajowym rynku natomiast najczêœciej spotykane s¹ ko-

lektory o powierzchni oko³o 2 m i posiadaj¹ one pojemnoœæ
wodn¹ co najwy¿ej rzêdu 2-3 litrów, poniewa¿ d¹¿y siê do
zmniejszania pojemnoœci cieczy w kolektorze, aby zredukowaæ
jego bezw³adnoœæ ciepln¹ i tym samym zmniejszyæ jego czas
reakcji na zmieniaj¹ce siê natê¿enie promieniowania s³one-
cznego.

Natomiast oznakowanie CE mo¿e obowi¹zywaæ instala-
tora, który ³¹cz¹c ze sob¹ pojedyncze kolektory w pola
kolektorów zwiêksza ich pojemnoœæ i w tym przypadku iloczyn
ww. wartoœci mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 50.

Oznakowanie CE nanosi równie¿ instalator po zmontowa-
niu systemu grzewczego sk³adaj¹cego siê przyk³adowo z kole-
ktora, zbiornika ciep³ej wody u¿ytkowej i dodatkowego Ÿród³a
ciep³a, np. kot³a.

Producent, niezale¿nie od koniecznoœci oznaczania
swojego produktu oznakowaniem CE, powinien do ka¿dego
kolektora do³¹czaæ Deklaracjê Zgodnoœci, w której deklaruje,
¿e jego wyrób zosta³ zaprojektowany i wyprodukowany zgo-
dnie z wymienion¹ Dyrektyw¹ Ciœnieniow¹ „zgodnie z uzna-
nymi praktykami in¿ynierskimi w celu zagwarantowania
bezpiecznego u¿ytkowania kolektora”. Ka¿da taka Deklaracja
powinna przywo³ywaæ numer fabryczny i rok produkcji
wyrobu, do którego jest do³¹czona.

Kolektory s³oneczne nie podlegaj¹ce Dyrektywie Ciœnie-
niowej podlegaj¹ Dyrektywie o ogólnym bezpieczeñstwie
produktów. Dyrektywa ta wdro¿ona zosta³a do polskiego prawa
Ustaw¹ z dnia 13 stycznia 2007 r. o ogólnym bezpieczeñstwie
produktów (Dz. U. nr 35, poz. 214). Dyrektywa o ogólnym
bezpieczeñstwie produktów okreœla wymagania jakie musz¹
spe³niaæ wyroby, aby mog³y byæ dopuszczane do swobodnego
obrotu na terenie UE. Na rynek mog¹ byæ wprowadzane
wy³¹cznie wyroby bezpieczne.

„Takie urz¹dzenie ciœnieniowe nale¿y rozpatrywaæ, jako
wymiennik ciep³a zawieraj¹cy wodê przegrzan¹ lub gor¹c¹
(z dodatkami lub bez nich). Ryzyko przegrzania nie zaistnieje
wy³¹cznie w przypadku, gdy panel s³oneczny zosta³ w ca³oœci
zaprojektowany, aby wytrzyma³ najwy¿sze dopuszczalne
temperatury (warunki zastoju zawieraj¹ siê w normalnym
zakresie pracy).W zwi¹zku z tym, klasyfikacji nale¿y dokonaæ
na podstawie tablicy 2 z za³¹cznika II. Typowy panel s³oneczny
mo¿na sklasyfikowaæ tak jak urz¹dzenia objête artyku³em art.3
ust. 3 ze wzglêdu na najwy¿sze dopuszczalne ciœnienie i pojem-
noœæ”
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CONFORMITY ASSESSMENT OF SOLAR COLLECTORS

Summary

This article informs about testing and certification requirements concerning solar collectors introduced to Polish market by domestic and foreign
suppliers on the basis of the act of the Polish Parliament of the 30.08.2002, with change of system conformity assessment. The article informs also
about the rules of the conformity assessment system for solar collectors made by the Certification Body IBMER ZJN Warsaw with taking into
consideration the requirements obliged in EU.
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