
Plokščiojo saulės 
kolektoriaus efektyvumas



ĮŽANGA

Terminiai saulės kolektoriai tai įrenginiai, kurie sugeria įeinančią saulės radiaciją ir 
paverčią ją į šilumą bei perduoda ją į aplinką, tokią kaip vanduo, oras ar saulės skystį 
(glikolio/vandens mišinys)

Saulės šiluma gali būti naudojama:
• tiekti į šildymo sistemas,
• vandens pašildymas namams,
• plaukimo baseinų pašildymui,
• pramoninių procesų šildymui.

Pagrindiniai saulės kolektorių tipai yra:
• plokštieji kolektoriai,
• vakuuminiai-vamzdiniai saulės kolektoriai,
• koncentruojantys saulės kolektoriai,
• be stikliai saulės kolektoriai (plaukimo baseinų šildymui).



PLOKŠČIOJO KOLEKTORIAUS KONSTRUKCIJA

SKAIDRUS GAUBTAS

ABSORBERIS
IZOLIACIJA

KORPUSAS

VAMZDELIAI SU 
ŠILUMONEŠIU

• Skaidrus gaubtas – dažniausiai pagamintas iš saugaus „saulės“ stiklo; jis praleidžia
didžiąją dalį trumpųjų bangų šviesos spektro ir apsaugo nuo kolektoriaus šilumos 
nuostolių; gaubtas apsaugo kolektorių nuo blogų aplinkos sąlygų ir mechaninio 
pažeidimo 

• Korpusas paprastai pagamintas iš lengvo svorio medžiagos tokios kaip aliuminis ir 
galvanizuotas plienas, anglies pluoštu sustiprintas plastikas,

Pav. 1. Plokščiojo saulės kolektoriaus pjūvis (Šaltinis: asmeninis
rinkinys)



PLOKŠČIOJO KOLEKTORIAUS KONSTRUKCIJA

• vamzdelių sistema – pagaminta iš vario arba aliuminio ir integruota su absorberio 
juostą, užpildyta terpe, kuri surenka absorberio pagamintą šilumą,

• absorberis – kompozicinė vario arba aliuminio plokštė surenkanti saulės energiją ir 
pakeičianti į šilumą; absorberis padengtas selektyviuoju sluoksniu, kuris turi geras 
saulės radiacijos absorbavimo savybes (apie 90-95%) ir tuo pačiu mažą 
infraraudonųjų spindulių emisiją (apie 5-10%); absorbcinis sluoksnis gali būti
padengtas ant juodo chromo arba titano ir silicio oksidų,

• izoliacija – dengia absorberio išorę ir šonines sieneles, pagaminta iš aukštai darbinei 
temperatūrai atsparios medžiagos, su mažu šilumos laidumo koeficientu, mažu tankiu 
ir vandens įgėrimu (mineralinė vata, poliuretano putos, stiklo vata, akmens vata, 
anglies pluoštas); izoliacija užtikrina mažus šilumos nuostolius į aplinką.



SAULĖS KOLEKTORIAUS EFEKTYVUMAS

Saulės energijos surinkimo efektyvumas apibudinamas kaip koeficientas lygus naudingos
terminės energijos išskiriamos kolektoriaus ir į kolektoriaus naudingą paviršių kritusios saulės
energijos santykiui. Jei saulės apšvita yra 1000 W/m2 ir kolektorius tuo metu gamina 750
W/m2, tuomet jo efektyvumas bus 75%.
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kur:
Qu – išskiriamos naudingos energijos kiekis [W], 
A – kolektoriaus paviršiaus plotas [m2],
E – saulės apšvita prarandama kolektoriaus paviršiuje [W/m2].
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SAULĖS KOLEKTORIAUS EFEKTYVUMAS

Saulės kolektoriaus naudinga energija Qu yra terminės energijos paliekančios kolektorių
kiekiui, kuriuo padidėja skysčio pratekėjusio per kolektorių šilumos energijos kiekis ir
skaičiuojama pagal lygybę:
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kur:
mw – šilumos energijos nešėjo masės tekėjimo greitis [kg/s]
cp – specifinė šilumos nešėjo skysčio šiluma, 4180 J/(kg·K),
Tout I° – šilumos nešėjo paliekančio absorberį temperatūra [˚C],
Tin I° –šilumos nešėjo įtekančio į absorberį temperatūra [˚C].
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SAULĖS KOLEKTORIAUS EFEKTYVUMAS

Saulės kolektorių efektyvumas gali kisti ir priklauso nuo įvairių parametrų:
• Kolektoriaus konstrukcijos (plokščiasis, vakuuminis),
• izoliacijos tipo,
• gaubto tipo,
• absorberio konstrukcijos ir medžiagos,
• saulės apšvitos,
• šilumos perdavimo terpės srauto,
• Kolektoriaus temperaturos.

Kuo didesnis temperatūrų skirtumas tarp aplinkos ir absorberio paviršiaus tuo mažesnis
efektyvumas. Mažėjant šilumos nešėjo srautui didėja išėjimo temperatūra ir mažėja saulės
kolektoriaus efektyvumas. Didėjant šilumos perdavimo terpės darbinei temperatūrai didėja
šilumos nuostoliai ir mažėja efektyvumas. Todėl rekomenduojama saulės kolektorius
naudoti žemos temperatūros šildymo sistemose.



SAULĖS KOLEKTORIAUS EFEKTYVUMAS

Pastovus parametras apibudinantis kiekvieną saulės kolektorių yra optinis
efektyvumas η0. Tai yra didžiausias efektyvumas konkretaus tipo saulės kolektoriaus,
nesant į aplinką šiluminių nuostolių (nėra skirtumo tarp aplinkos ir absorberio paviršiaus
temperatūros). Optinis efektyvumas η0 rodo santykį tarp saulės kolektoriaus absorbuotų
saulės spindulių ir saulės spindulių perėjusių per skaidrų kolektoriaus gaubtą
(perdavimas). Jis priklauso nuo gaubto perdavimo srauto ir absorberio absorbcijos
greičio. Kuo didesnis optinis efektyvumas, tuo geresnė saulės energijos transformacija į
šilumos energiją.



SAULĖS KOLEKTORIAUS EFEKTYVUMAS

Veikiant saulės kolektoriui į aplinką išsiskiria šiluminiai nuostoliai, taigi mažėja kolektoriaus
efektyvumas, kuris gali būti suskaičiuotas iš lygybės:
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čia: a1 – 1-os eilės šilumos nuostolių koeficientas [W/m2K],
a2 – 2-os elės šilumos nuostolių koeficientas [W/m2K2],
Ta – aplinkos oro temperatūra[°C],
TI° – faktinė kolektoriaus skysčio temperatūra [°C]:
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TinI° –skysčio temperatūra kolektoriaus įėjime [°C],
ToutI° – skysčio temperatūra kolektoriaus išėjime [°C].
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SAULĖS KOLEKTORIAUS EFEKTYVUMAS

Didesnės šilumos nuostolių koeficientų a1 ir a2, reikšmės – mažesnis saulės kolektoriaus
efektyvumas.

Pav. 2. Santykis tarp saulės kolektoriaus efektyvumo ir šilumos nuostolių koeficientų esant 
skirtingiems temperatūrų  skirtumams ΔT tarp aplinkos oro ir kolektoriaus skysčio 

temperatūros (Šaltinis: asmeninis rinkinys)



SAULĖS KOLEKTORIAUS EFEKTYVUMAS

Santykis tarp saulės kolektoriaus efektyvumų pateikti paveikslėlyje.

Fig. 3. Santykis tarp optinio saulės kolektoriaus efektyvumo ir veikimo efektyvumo esant 
skirtingiems temperatūrų  skirtumams ΔT tarp aplinkos oro ir kolektoriaus skysčio 

temperatūros (Šaltinis: asmeninis rinkinys)



SAULĖS KOLEKTORIAUS ŠILUMINĖS CHARAKTERISTIKOS

• Hottel-Whillier-Bliss kreivė: santykis tarp saulės kolektoriaus veikimo efektyvumo ir
sumažėjusio temperatūrų skirtumo (skirtumas tarp faktinio šilumos perdavimo aplinkos
temperatūros ir aplinkos temperatūros atsižvelgiant į apšvitą),
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• santykis tarp darbinio efektyvumo ir skirtumo tarp absorberio temperatūros ir
aplinkos temperatūros,

• santykis tarp darbinio efektyvumo ir skirtumo tarp šilumos perdavimo aplinkos
temperatūros ir aplinkos temperatūros.
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LABORATORINIO STENDO SCHEMA
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Pav. 4. Laboratorinio stendo shema: 
1 – vandens šildymo saulės kolektorius, 
2 – akumuliacinė talpa, 
3 – valdymo blokas, 
4 – PC 

(Šaltinis: Edibon medžiaga)



DARBO INSTRUKCIJA

Part 1. Saulės kolektoriaus darbinių charakteristikų matavimas
1. Atidaryti V-6 ventilį ir vandens išėjimą iš akumuliacinės talpos  (antrinis kontūras II°). 
2. Nustatykite antriniame kontūre II° vandens srautą, nurodytą lektoriaus, naudojant V-5 

ventilį (jutiklis SC-2).
3. Pirminiame kontūre I° uždarykite ventilį V-2. 
4. Atidarykite valdymo vožtuvą VR-1, esantį prie cirkuliacinio sirblio, esančio pirminiame 

kontūre I° ir atidarykite rotametro ventilį.
5. Nustatykite pirminiame kontūre I° vandens srautą, nurodytą lektoriaus, naudojant 

rotometrą (jutiklis SC-1).

6. Įjunkite lektoriaus nurodytą šviesų eilę (vieną ar dvigubą liniją
7. Įrašykite žemiau pateiktose lentelėse šiuos parametrus: 
• pirminio kontūro I° temperatūrą ir srautą (ST-2, ST-1, rotometras), 
• antrinio kontūro II° temperatūrą (ST-6, ST-7),
• aplinkos temperatūrą (ST-5).



DARBO INSTRUKCIJA

Part 1. Saulės kolektoriaus parametrų matavimas

8. Pakartokite visus matavimus dėstytojo nurodytais intervalais iki stabilaus kolektoriaus 

darbo. 

9. Norėdami suskaičiuoti rezultatus surašykite duomenis į MsExcel failą.

Parametras Jutiklis Vnt.

Laikas [min]

0 5 10 15 20 25 30 40 50 60

Tin I˚ 
į absorberį įtekančio 

skysčio temperatūra
ST-2 [°C]

Tout I˚
iš absorberio ištekančio 

skysčio temperatūra
ST-1 [°C]

Ta
aplinkos oro 

temperatūra
ST-5 [°C]

Tin II˚ 

skysčio įtekančio į 

šildymo talpą 

temperatūra

ST-6 [°C]

Tout II˚

skysčio ištekančio iš 

šildymo talpos 

temperatūra

ST-7 [°C]

Q I˚
Šilumos perdavimo 

tėkmė
SC-1 [l/h]



2 dalis. Saulės kolektoriaus 
paviršių pasiekiančios 
vidutinės lempų 
apšvitos nustatymas

1. Apšvitos matuokliu 
išmatuokite lempų apšvitą
lektoriaus nurodytuose 
taškuose

2. Rezultatus surašykite į 
atspausdintą lentelę.

DARBO INSTRUKCIJA
Top of the collector

No 2 4 6 18 20 22

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 0 0 0 0

8 0 0 0 0

10 0 0 0 0

12 0 0 0 0

14 0 0 0 0

16 0 0 0 0

18 0 0 0 0

20 0 0 0 0

22 0 0 0 0

24 0 0 0 0

26 0 0 0 0

28 0 0 0 0

30 0 0 0 0

32 0 0 0 0

34 0 0 0 0

Kolektoriaus apačia



3. dalis. Rezultatai

DARBO INSTRUKCIJA

1. Siekiant gauti rezultatus užpildykite MsExcel failo lentelę.

2. Parašykite išvadas:

A. Apibūdinkite ryšį tarp šiluminio efektyvumo, kolektoriaus efektyvumo ir 

temperatūrų skirtumo TI° - Ta

B. Paaiškinkite skirtumą tarp šių dviejų charakteristikų

C. Paaiškinkite ryšį tarp |TinII° - ToutII° | ir laiko
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