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Kolektory pró˝niowe – mity i fakty

Pojawi∏o si´ ostatnio na rynku wie-

le firm oferujàcych kolektory pró˝-

niowe po przyst´pnych cenach. Jest

to bardzo dobre zjawisko, zwa˝ywszy

na wspania∏e wr´cz osiàgi tych ko-

lektorów, choçby temperatura pracy

si´gajàca ok. 250°C w stanie statycz-

nym. O takich osiàgach przy kolekto-

rach p∏askich nie ma co marzyç.

Kolektory pró˝niowe sà wykony-

wane przy zastosowaniu najnowszych

osiàgni´ç technologii: napylanie

pró˝niowe pow∏oki absorpcyjnej,

„heat” rurka w Êrodku (skraplacz -

fot.) poÊredniczàca w przekazywaniu

ciep∏a, wysoka pró˝nia jako os∏ona

termiczna. Wszystko to powoduje, ˝e

cena ich nawet je˝eli jest przyst´pna,

musi byç stosunkowo wysoka. Przy

wysokich parametrach pracy nawet

wysoka cena nie powinna odstraszaç.

Ale... zwróçmy uwag´ na dosyç

prosty fakt: budowa kolektorów

pró˝niowych w zasadzie jest iden-

tyczna. Olbrzymia wi´kszoÊç z nich

oparta jest na zasadzie rurki z fre-

onem umieszczonej w termosie b´-

dàcym jednoczeÊnie absorberem.

Wszystkie te kolektory, niezale˝nie

od znaczka firmowego, cz´Êç

g∏ównà, czyli rury pró˝nio-

we z zawartoÊcià, majà po-

dobnà. Jest to d∏uga rurka

Êrednicy 8 mm wype∏nio-

na parujàcym freonem

(nazywana parowni-

kiem), który skrapla si´

w jej górnej cz´Êci, odda-

jàc ciep∏o cieczy ch∏odzà-

cej w skraplaczu – odcinku

rurki o Êrednicy 12 mm. Ca-

∏oÊç konstrukcji jest szczel-

nie zamkni´ta w termosie,

czyli podwójnej rurze z pró˝nià. Rura

ta ma 1500 lub 1800 mm d∏ugoÊci.

Rurka skraplacza a˝ 50 mm. 

Ju˝ z tego porównania widaç, ˝e

temperatury panujàce w skraplaczu

muszà byç wysokie. Ze zwyk∏ego

prawa Boyla-Mariotta wynika, ˝e

przy przemianach gazowych wyst´-

pujàcych w takim uk∏adzie tempera-

tura panujàca w skraplaczu musi byç

wysoka, a poniewa˝ jest to przemia-

na izohoryczna, równie˝ ciÊnienie

musi byç wysokie.

Paradoks pierwszy

I tu dochodzimy do pierwszego pa-

radoksu kolektorów pró˝niowych tak

skonstruowanych: ˝eby kolektor za-

dzia∏a∏, czyli ˝eby nastàpi∏o oddawa-

nie ciep∏a z warstwy absorpcyjnej po-

przez wàtpliwej jakoÊci blaszki alu-

miniowe do cieczy ch∏odzàcej, du˝e

iloÊci ciep∏a trzeba zu˝yç na podnie-

sienie ciÊnienia w „heat” rurce. Jest

to ciep∏o dla u˝ytkownika

nieprzydatne. Jednocze-

Ênie powoduje to opóê-

nienie zadzia∏ania ko-

lektorów. Na poczàtku pra-

cy ca∏oÊç poch∏anianego ciep∏a

zu˝ywana jest na wytworzenie ciÊnie-

nia roboczego w rurce z freonem, a co

za tym idzie, kolektor rano w zasa-

dzie nie pracuje. Czas „zap∏onu”,

czyli rozruchu kolektora z pe∏nà

mocà nawet do 0,5 godziny.

Paradoks drugi

Drugim paradoksem jest to, ˝e

w∏aÊnie konstrukcja absorbera wy-

musza wysokie temperatury w

odbiorniku. Przecie˝ ze zwyk∏ego

porównania powierzchni rurki ab-

sorbujàcej i skraplacza: rurka - 565

cm2 (1500 mm d∏uga parownik),

skraplacz - 25 cm2, wynika, ˝e od-

biornik ciep∏a – skraplacz nie jest w

stanie oddaç ciep∏a o rozsàdnych

parametrach (do 100°C) i stàd wy-

nika jego przegrzewanie si´ w sta-

nie statycznym. Co wi´cej, takie

warunki pracy wymuszajà równie˝

stosowanie materia∏ów odpornych

na tak wysokie temperatury ,co mu-

si podro˝yç koszty.

Paradoks trzeci

Trzecia sprawa jest z pozoru b∏aha.

Weêmy przyk∏adowe dane kolektora

pró˝niowego z∏o˝onego z 15 rur Êred-

nicy 58 mm i d∏ugoÊci 1800 mm: po-

wierzchnia kolektora 2,8 m2, po-

wierzchnia absorbera 3,7 m2, albo in-

nego 10-rurowego: Bruttofläche -

2,04 m2, Aktiwe Absorberfläche 360°

- 2,73 m2 (przy rurach 180 cm). Ma-

my tu do czynienia ze zjawiskiem gó-

ry lodowej: wi´cej jej jest ni˝ widaç.

A co widaç? 180 cm x 4,7 cm (w ru-

rze 58 mm znajduje si´ rura 47 mm

powlekana warstwà absorbujàcà) x

15 sztuk, co daje 1,296 m2 w przy-

padku pierwszym i 0,846 m2 w przy-

padku drugim. K∏amstwo? Nie, po

prostu chwyt reklamowy. „Nasze ko-

lektory posiadajà powierzchni´ ab-

sorbera wi´kszà ni˝ powierzchnia ko-

lektora”, na dobrà spraw´ od do∏u

równie˝ mo˝na pokryç warstwà ab-

sorbujàcà, tylko po co. To jest zwyk∏y

lep na klienta obliczony na jego nie-

ÊwiadomoÊç. Powierzchnia absorbera

nie ma nic do rzeczy, je˝eli nie jest

wystawiona na Êwiat∏o s∏oneczne. Je-

˝eli kolektor pró˝niowy nie ma lustra

od do∏u, to rury dzia∏ajà jak grzebieƒ

- co nie padnie bezpoÊrednio na nie,

jest tracone. Nawet je˝eli jest lustro,

ale p∏askie, to i tak czynna po-

wierzchnia absorbera jest mniejsza

S∏oneczne 
paradoksy
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ni˝ powierzchnia obj´ta kolektorem.

Od praw fizyki nie da si´ uciec, a kàt

padania jest równy kàtowi odbicia,

wi´c tylko przy odpowiednim kàcie

padania na lustro p∏askie (jednym je-

dynym) kolektor pracuje z pe∏nà mo-

cà. Lustro tak, ale ewolwentne, na-

wet nie paraboliczne.

Paradoks czwarty

No i ostatni paradoks: „uzysk” cie-

p∏ej wody – podawany zazwyczaj jako

iloÊç ciep∏ej wody z kolektora w ciàgu

dnia. Dla przytaczanego poprzednio

kolektora 15-rurowego jest to 120 l

wody o temperaturze wy˝szej od do-

prowadzanej o 30°. Policzmy: 30° x

120 000 cm3 x 1 g/cm3 x 1cal/g/°C x

4,19 J/cal to daje przy za∏o˝eniu sze-

Êciu godzin pracy ca∏e 0,698 kW mocy

przy powierzchni 2,8 m2!!! Skutecz-

noÊç tego kolektora a˝ powala na ko-

lana, zwa˝ywszy, ˝e tak prymitywne

urzàdzenie jak kolektor p∏aski daje a˝

tyle z 1 m2! Nie ∏udêmy si´, kolektor

pró˝niowy jest mo˝e najwy˝szym

osiàgni´ciem techniki, ale z armat do

wróbli si´ nie strzela.

Z Chin do Polski

Sedno sprawy tkwi w bardzo pro-

stej rzeczy – olbrzymia wi´kszoÊç

kolektorów pró˝niowych na rynku

to kolektory chiƒskie. Produkcja

termosów w Chinach opanowana

jest w stopniu doskona∏ym. Praca

jest tam tania jak i u nas. Pracuje

tam wiele przedstawicielstw przed-

si´biorstw zagranicznych, w tym

niemieckich i amerykaƒskich. I to

w∏aÊnie one propagujà kolektory

pró˝niowe. Dlaczego? Bo majà

wi´kszy zysk. Majà bardzo du˝y

zysk, a kampanie reklamowe zwra-

cajà si´ im z sutà nawiàzkà, bo oni

nie wspominajà o dziwnych para-

doksach kolektorów pró˝niowych.

Produkt ewolucji

Czy wi´c kolektory pró˝niowe sà

z∏e? Chyba nie, przecie˝ te˝ dzia∏a-

jà, s∏abo, ale dzia∏ajà (z w∏asnej

praktyki stwierdzam, ˝e np. prze-

p∏yw w kolektorze musi byç mocno

zd∏awiony, bo inaczej czynnik ch∏o-

dzàcy nie jest w stanie odebraç cie-

p∏a). Zaletà jest ∏atwoÊç wymiany

uszkodzonych rur (znów dygresja –

te rury rzeczywiÊcie p´kajà i to nie

pod wp∏ywem uszkodzeƒ mecha-

nicznych, a zwyk∏ej eksploatacji),

choç równie˝ wskutek tego utrud-

niony jest odbiór ciep∏a na styku. 

Kolektory pró˝niowe sà zwyk∏ym

produktem ewolucji. Wyewoluowa∏y

w kraju, gdzie jest du˝o s∏oƒca, zi-

my sà krótkie i mroêne, ale s∏onecz-

ne. Nie zachodzi∏a wi´c potrzeba

„wysysania” ka˝dej kalorii z kolek-

tora, lecz koniecznoÊç dobrej izola-

cji. Stàd pró˝nia jako izolacja, kosz-

tem zmniejszenia czynnej po-

wierzchni absorbera. A ˝e tam takie

kolektory sà tanie, wi´c tu op∏aca

si´ ich sprzeda˝. Dane techniczne

podawane przy tych kolektorach sà

mocno naciàgane lub najistotniej-

szych jest brak. 

Na zakoƒczenie – wiemy, ˝e men-

talnoÊç ludzka jest u∏omna – je˝eli

klient s∏yszy o „wysokiej technice” w

wykonaniu „dobrej” firmy zagranicz-

nej (nie wspominajàc o niemieckiej

narodowoÊci) to nie da si´ przeko-

naç, ˝e kupuje chiƒskie badziewie z

nalepkà „dobrej” firmy. Nie dajmy

si´ jednak zwariowaç, kolektory p∏a-

skie sà naprawd´ dobre, a porównu-

jàc cen´ - sà najlepsze. 

dr in˝. Jan Czarnecki
Witold Jab∏oƒski
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