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Ochrona instalacji solarnej
przed przegrzewaniem
Ireneusz Jeleń

Jednπ z waøniejszych kwestii dotyczπcych uøytkowania instalacji solarnej jest ochrona przed wystÍpowaniem nadmiernych temperatur. Tak zwany stan stagnacji, gdy czynnik
grzewczy nie odbiera ciep≥a z kolektorÛw s≥onecznych, moøe stanowiÊ zagroøenie dla trwa≥oúci komponentÛw instalacji. Artyku≥ prezentuje sposoby zabezpieczenia uk≥adÛw solarnych
przed przegrzewaniem oraz rozwiπzania z tego zakresu oferowane przez firmÍ Hewalex.

K

olektory s≥oneczne spe≥niajπce wymagania normy EN 12975, na podstawie ktÛrej przyznaje siÍ certyfikat Solar Keymark (estif. org), podlegajπ testom wytrzyma≥oúciowym. MiÍdzy innymi
sprawdzana jest odpornoúÊ konstrukcji kolektora na szoki termiczne i d≥ugotrwa≥e
poddawanie intensywnemu promieniowaniu
s≥onecznemu. Ryzyko uszkodzeÒ w wiÍkszym stopniu moøe jednak zagraøaÊ pozosta≥ym elementom instalacji solarnej.

Skutki przegrzewania
W praktyce przegrzewanie w instalacji
solarnej stanowi zagroøenie przede wszystkim dla trwa≥oúci czynnika grzewczego

Rys. 2. Badanie glikolu Tyfocor L w temperaturze
235oC, od lewej strony prÛbka nowego glikolu,
po 336 h, po 672 h i po 1008 h
(fot. Tyforop Chemie GmbH) [1]

(glikolu). D≥ugotrwa≥e i wysokie temperatury w pierwszej kolejnoúci powodujπ
zmianÍ barwy i zapachu glikolu, co nie stanowi jeszcze powodu do jego wymiany.
Znacznie groüniejsza jest postÍpujπca
w dalszej kolejnoúci degradacja glikolu,

ktÛry traci swoje w≥aúciwoúci m.in. antykorozyjne (rezerwa alkaliczna). Wytrπcajπce siÍ z glikolu sta≥e frakcje mogπ ulegaÊ
spiekaniu i zatykaniu przekrojÛw rur kolektora i instalacji solarnej [1]. Wzrastajπcy udzia≥ wody w roztworze (fabrycznie
z regu≥y 40% glikolu i 60% wody) grozi
zimπ zamarzaniem.
W skrajnych przypadkach, gdy w stanie
stagnacji glikol poddawany bÍdzie d≥ugotrwa≥emu wrzeniu, para wodna powstajπca
w kolektorze moøe docieraÊ w g≥πb instalacji solarnej, co moøe prowadziÊ do uszkodzeÒ naczynia wzbiorczego, pompy obiegowej, odpowietrznikÛw, przep≥ywomierzy itp. Dlatego naleøy eliminowaÊ moøliwoúÊ wystÍpowania przegrzewÛw, w pierw-

Rys. 1.
Standardowπ sytuacjπ
w eksploatacji
instalacji solarnej jest
wyjazd mieszkaÒcÛw
domu na urlop letni
i zwiπzany z tym
brak poboru
ciep≥ej wody uøytkowej
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Rys. 3. PorÛwnanie przebiegu stagnacji w kolektorach z ≥atwym i utrudnionym wypieraniem glikolu
z orurowania absorbera [1]

szej kolejnoúci poprzez odpowiedni dobÛr
wielkoúci instalacji solarnej. Jeúli jednak dopuszcza siÍ moøliwoúÊ wystÍpowania przegrzewÛw w uk≥adzie, naleøy rozwaøyÊ z jakiej metody jej ochrony moøna skorzystaÊ.

Przykrywanie kolektorÛw
Jeúli kolektory s≥oneczne sπ zabudowane
w miejscu ≥atwo dostÍpnym i w sposÛb bezpieczny uøytkownik jest w stanie wykonaÊ
takπ czynnoúÊ, dostÍp promieniowania s≥onecznego do absorberÛw moøna wyeliminowaÊ lub teø ograniczyÊ przykrywajπc kolek-

tory plandekπ itp. Spotykane bardzo rzadko
rozwiπzania z zastosowaniem rozwijanych
rolet czy markiz z punktu widzenia ekonomicznego nie znajdujπ uzasadnienia. ZwiÍkszajπ one koszt instalacji solarnej, co dodatkowo wobec jej wy≥πczania i krÛtszego czasu pracy obniøa efekt ekonomiczny, wyd≥uøajπc okres zwrotu kosztÛw inwestycji. Instalacja solarna powinna byÊ dobierana
w sposÛb optymalny, co oznacza, øe powinno siÍ uwzglÍdniaÊ trwa≥e zmniejszenie potrzeb cieplnych w g≥Ûwnym okresie jej pracy (lato). Instalacja nieprzewymiarowana bÍdzie bardziej efektywna (kWh/m2rok)
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Rys. 4.
Kolektory p≥askie
Hewalex serii KS
z czterema krÛÊcami
przy≥πczeniowymi oraz
prÛøniowe Hewalex KSR10
z dolnymi przy≥πczami,
dla ≥atwego wyp≥ywu
glikolu w stanie stagnacji
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øniowe sπ w pe≥ni dostosowane konstrukcyjnie do warunkÛw wystÍpowania brakÛw
odbioru ciep≥a. Znajdujπ takøe zastosowanie w warunkach po≥udniowej Europy, np.
we W≥oszech, Hiszpanii czy teø Portugalii.

t≥a, grza≥ki elektrycznej), aby uniemoøliwiÊ
ewentualne dodatkowe podgrzewanie wody pod nieobecnoúÊ mieszkaÒcÛw domu.

Zalecenia montaøowe
dla instalacji solarnej

Funkcje sterownika

Rys. 5. Funkcja nocnego ch≥odzenia uruchamiana jest o godzinie 0:00 i dzia≥a do zadanej godziny wy≥πczenia lub osiπgniÍtej obniøonej temperatury wody

i mniej naraøona na przestoje w pracy i wynikajπce z nich przegrzewy.

Konstrukcja orurowania
absorbera
Ochrona przed przegrzewaniem powinna, jak wskazano wczeúniej, chroniÊ glikol
oraz komponenty instalacji solarnej,
w szczegÛlnoúci pompÍ obiegowπ, naczynie wzbiorcze, armaturÍ pomiarowπ, odpowietrzajπcπ itp. Zachowanie siÍ kolektora
s≥onecznego w stanie stagnacji zaleøy w decydujπcym stopniu od uk≥adu orurowania
absorbera. RozrÛønia siÍ piÍÊ faz stagnacji:
1 ñ wzrost objÍtoúci glikolu w absorberze,
2 ñ wypieranie glikolu z absorbera przez
powstajπcπ parÍ wodnπ,
3 ñ wrzenie glikolu w absorberze ñ faza
z parπ nasyconπ,
4 ñ wrzenie glikolu w absorberze ñ faza
z parπ nasyconπ i przegrzanπ,
5 ñ skraplanie pary i powrÛt glikolu do absorbera.
Kluczowe znaczenie dla przebiegu stagnacji ma druga poczπtkowa faza, w ktÛrej
powstajπca para wodna w szybki sposÛb powinna wyprzeÊ wrzπcy glikol z orurowania
absorbera. Kolektor s≥oneczny pozbawiony
glikolu jest przewidziany na okresowπ eksploatacjÍ w takich warunkach. Z kolei glikol usuniÍty z kolektora nie bÍdzie poddawany dalszemu przegrzewaniu i wrzeniu,
co chroni zarÛwno jego w≥aúciwoúci, jak
i chroni elementy instalacji solarnej przed
uszkodzeniem. W stanie stagnacji pompa
obiegowa pozostaje wy≥πczona i glikol z parπ wodnπ nie przep≥ywajπ przez obieg solarny. Niewielki wzrost ciúnienia nie prowadzi do zbÍdnego otwierania zaworu bezpieczeÒstwa i ubytkÛw glikolu.
Ochrona instalacji solarnej przed przegrzewaniem w pierwszej kolejnoúci zaleøna
jest od konstrukcji absorbera. Kolektory firmy Hewalex, zarÛwno p≥askie, jak i prÛ-
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Ochrona kolektorÛw
przed przegrzewaniem
Doraünπ opcjÍ ochrony zapewnia instalacji solarnej sterownik. Ma to na celu stworzenie warunkÛw do dodatkowego odbioru
ciep≥a z kolektorÛw s≥onecznych w sytuacji
wystÍpowania nadwyøek ciep≥a. Sterowniki
G425 i G422 firmy Hewalex posiadajπ dwie
podstawowe funkcje ochronne. Pierwsza
z nich to ochrona kolektora przy wzroúcie
temperatury powyøej granicznej (110OC wed≥ug nastawy fabrycznej). O ile temperatura wody uøytkowej w podgrzewaczu nie bÍdzie za wysoka, pompa obiegu solarnego
zostanie uruchomiona do momentu, aø temperatura w kolektorach obniøy siÍ do 100OC
(lub woda w podgrzewaczu osiπgnie maksymalnie 85OC). Woda uøytkowa bÍdzie
podgrzewana do temperatury wyøszej niø
standardowa (zazwyczaj maksymalnie
do 60OC), co zapewni wyd≥uøenie pracy
pompy obiegu solarnego dla zwiÍkszenia
odbioru ciep≥a z kolektorÛw s≥onecznych.
Naleøy w tym przypadku tym bardziej zaleciÊ stosowanie termostatycznego zaworu
mieszajπcego na wyjúciu wody uøytkowej
z podgrzewacza, dla ochrony mieszkaÒcÛw
przed poparzeniem.
Nocne ch≥odzenie
(tzw. funkcja urlopowa)
Funkcja urlopowa wprowadza dodatkowπ ochronÍ przed przegrzewaniem w okreúlonym przedziale czasu ñ podczas nieobecnoúci mieszkaÒcÛw. Jej dzia≥anie polega na uruchamianiu pompy obiegu solarnego w nocy. Glikol odbiera ciep≥o poprzez wÍøownicÍ podgrzewacza z wody
uøytkowej, oddajπc je w kolektorach s≥onecznych do otoczenia (rys. 5). W ten sposÛb woda w podgrzewaczu jest sch≥adzana,
co pozwala na odbiÛr ciep≥a z kolektorÛw
s≥onecznych w nastÍpnym dniu nieobecnoúci mieszkaÒcÛw w domu.
FunkcjÍ urlopowπ moøna wykorzystaÊ
jedynie przy zastosowaniu kolektorÛw p≥askich. Kolektory prÛøniowe wskutek obniøonych strat ciep≥a nie zapewniπ odpowiednio intensywnego sch≥adzania wody w podgrzewaczu. Funkcja urlopowa blokuje takøe
pracÍ konwencjonalnych ürÛde≥ ciep≥a (ko-

W celu ochrony elementÛw instalacji solarnej naleøy wziπÊ pod uwagÍ takøe zalecenia producenta w tym zakresie. W szczegÛlnoúci naczynie wzbiorcze musi byÊ instalowane z pod≥πczeniem gÛrnym lub ewentualnie dolnym z zasyfonowaniem. Proste pod≥πczenie od do≥u naczynia bÍdzie naraøa≥o
jego przeponÍ na nap≥yw glikolu o podwyøszonej temperaturze, wskutek si≥ wyporu.

Przeglπdy okresowe
instalacji solarnej
Waønπ rolÍ profilaktycznπ spe≥niajπ
okresowe przeglπdy instalacji solarnej,
podczas ktÛrych moøna wykazaÊ czy mia≥y w niej miejsce przegrzewy. Przede
wszystkim informacji dostarczy w pierwszej kolejnoúci stan glikolu ñ jego barwa
i zapach. Z praktycznego punktu widzenia
przeglπdu instalacji solarnej warto dokonaÊ razem z przeglπdem kot≥a ñ przed sezonem grzewczym, a jednoczeúnie po
okresie letnim, w ktÛrym ryzyko wystÍpowania przegrzewÛw jest najwiÍksze. W ten
sposÛb eliminuje siÍ ryzyko powstania
uszkodzeÒ w okresie zimowym, wskutek
zmiany w≥aúciwoúci glikolu ñ obniøenia jego cech ochrony antyzamarzaniowej.
Ireneusz JeleÒ
Autor jest menadøerem
ds. marketingu i szkoleÒ
w firmie Hewalex
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