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ПРЕДГОВОР

Материјалот за обука е подготвен во рамките на проектот „TRAINEE“
(Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење),
кој е финансиран од Европската Унија во рамките на програмата HORIZON
2020 (785005 – TRAINEE – H2020-EE-2016–2017/H2020-EE-2017-CSA-PPI).
Согласно со националната програма за енергетска ефикасност (ЕЕ) која
е усогласена со европската регулатива, поставена е национална цел за заштеда на енергија до 2020 година, во која делот од заштедите што се однесуваат
на градежниот сектор изнесува 36,13%. За реализирање на оваа национална
стратегија се јавува потреба од квалификувана работна сила во градежниот
сектор, специјализирана за имплементирање на мерките за енергетска ефикасност (ЕЕ) и обновливи извори на енергија (ОИЕ).
Поради тоа главната цел на проектот „TRAINEE“ е зголемување на квалификуваната работна сила во согласност со препораките од Националниот
патоказ за градење вештини за ЕЕ и примена на ОИЕ во градежниот сектор,
во чиј фокус се два приоритета: обука на 4.500 професионалци, инженери и
работници, и надминување на бариерите за имплементација и одржување на
мерките за енергетска ефикасност.
Во таа насока се дефинирани и следните специфични цели на проектот:
– Дополнително подобрување на вештините на градежните професионалци – архитекти, инженери и градежни работници, за градење
енергетски ефикасни објекти низ целиот синџир на вредности во градежниот сектор.
– Зајакнување на мултидисциплинарниот пристап кон одржливо градење и демонстрирање на разликите во проектираните и актуелните
енергетски карактеристики на градбите преку иницирање na примената на моделирањето информации за градби (Building Information
Modelling – BIM) на национално ниво.
– Зголемување на пазарната вредност на вештините за енергетски
ефикасно градење преку подобрување на соработката помеѓу различни професионални групи.
Конзорциумот кој го реализира проектот „TRAINEE“ е составен од шест
партнери: Стопанска комора на Македонија; Креација – Асоцијација за бизнис
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и консултантство (ЗБК); Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ);
Инженерска институција на Македонија (ИМИ); Центар за образование на
возрасни (ЦОВ); како и партнер од Шпанија – BIM Academy Barcelona.
Главни задачи на проектот TRAINEE се:
•

Развој и спроведување на ОДРЖЛИВИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈА И ОБУКА за архитекти, градежни инженери и/или градежни работници, вклучувајќи го процесот на препознавање на претходното знаење
(ППЗ).

•

Планови за одржливост по завршувањето на проектот и репликација
преку ЦЕНТАР ЗА МЕНАЏИРАЊЕ НА ЗНАЕЊЕ И ВЕШТИНИ К&С.

•

Зголемување на бројот на КВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ (архитекти,
градежни инженери и/или градежни работници) преку спроведени обуки.

Проектот „TRAINEE“ ќе придонесе за зголемување на понудата на програми за неформално стекнување квалификации со развивање на програми
за обука на професионалци од средно и повисоко ниво од Националната рамка на квалификации (НРК): инсталатери и проектанти на системи за користење
на ОИЕ, архитекти, инженери и техничари. Одржливоста на програмите за
обука ќе се обезбеди преку Центарот за управување со знаење и вештини К&С
и обезбедување видливост на вештините за ЕЕ и нивната пазарна вредност,
преку поттикнување мултидисциплинарност и колаборативен пристап во
градењето со имплементирање на методологијата BIM.
Во рамките на овој проект се организираат пилот-обуки за имплементирање на системите за користење на сончева енергија во градби, со цел во
пракса да се проверат развиените програми за обука и во нив користените
материјали. Програмите за обука се организирани во два модула:
•

модул за проектирање и инсталирање сончеви термални колекторски
системи,

•

модул за проектирање и инсталирање фотоволтаични системи.

Програмите за реализирање на курсевите за секој модул одделно се
делат на две нивоа: прво ниво за инсталатери/монтери и второ ниво за проектанти/инженери кои ќе се оспособат со вештини за проектирање системи за
користење на сончевата енергија во градби.
Содржината на обуката вклучува детален приказ на програмата на конкретен курс: материјали за обука, техники за имплементација, основи на прак-
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тично инсталирање и теоретски објаснувања на дадените процеси, запознавање со ISO-стандардите за квалитетот на материјалите и со методите за
нивна примена, придобивки во енергетската ефикасност од технички и економски аспект, како и процедурите за безбедност при работа. Посебен осврт
е даден на примена на нови производи во оваа област, кои имаат спецификации што даваат можност да се постигне поголема енергетска ефикасност на
објектите и да се зголеми безбедноста.
Обуката е организирана така што 30% од часовите се наменети за теоретска настава, 60% од часовите се организирани како практична и теренска
настава и 10% за евалуација на знаењето.
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1.1. СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА
Современиот начин на живот, зголемувањето на бројот на населението
на Земјата, како и брзиот индустриски и технолошки развој, се едни од главните причини поради кои доаѓа до перманентно зголемување на потребите од
енергија. Затоа обезбедувањето на сигурни и стабилни извори на енергија
станува еден од најголемите проблеми со кои ќе се соочува човештвото во
иднина.
Конвенционалните извори за добивање електрична енергија како што
се фосилните горива (јаглен, нафта, природен гас итн.) вршат сериозно влијание врз животната средина, човекот, растителниот и животинскиот свет.
Како резултат на согорувањето на фосилните горива доаѓа до емисија на
јаглероден диоксид, јаглероден моноксид, сулфурен диоксид и други стакленички гасови во воздухот кои ја загадуваат околината, го загрозуваат живиот
свет и имаат негативно влијание врз климатските промени. Денешното ниво
на искористувањето на фосилните горива задоволува околу три четвртини од
енергетските потреби во светот. Поради нивното големо исцрпување, тие во
иднина ќе стануваат понедостапни и поскапи. Како резултат на тоа, во
последните децении се вложуваат сè поголеми напори за зголемување на
производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
Искористувањето на енергијата на Сонцето се базира на примена на
технологии со кои се апсорбира енергијата на Сонцето, а се спречува нејзино
расејување користејќи ги особините на стаклото, силициумот, боите и сл.
преку разни концентратори, или пак со користење на процесите на кондукција,
конвекција и радијација, за пасивно и активно загревање на просторот.
Директно искористување на сончевата енергија постои кај: фотоволтаични модули, каде што има директна конверзија на енергијата од сончева во
електрична; сончеви колектори, каде има конверзија на сончевата енергија во
топлинска и кои се употребуваат за топла санитарна вода или за загревање
на просторот; фасади на згради, кои имаат пасивни сончеви карактеристики,
за осветлување и загревање на просторот, како и кај сончевите фотоволтаични централи.
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Според програмата за развој на Обединетите Нации во студијата од
2000 година за светска процена на енергијата е наведено дека годишниот потенцијал на сончевата енергија изнесува од 1.575 до 49.837 ексaџули (EJ). Ова
е неколку пати повеќе од вкупната светска потрошувачка на енергија која во
2012 година изнесуваше 559,8 ексaџули (ЕЈ).
Просечното сончево зрачење во Македонија изнесува 3,8 kWh/m 2, што
е за околу 30% повисоко од просечната вредност во многу европски земји (слика 1.1). Просечното дневно сончево зрачење варира помеѓу 3,4 kWh/m 2 во
северниот дел на Македонија (Скопје) и 4,2 kWh/m2 во југозападниот дел
(Битола). Според условите на географскиот појас во кој се поставени метеоролошките станици, вкупното годишно сончево зрачење варира од минимум
1.250 kWh/m2, во северниот дел, до максимум 1.530 kWh/m2 во југозападниот
дел, што доведува до просечно годишно сончево зрачење од 1.385 kWh/m 2
(слика 1.2).
Овие услови овозможуваат поголемо користење на сончевата енергија
во земјоделството. Со оглед на фактот дека земјоделските стопанства се
големи потрошувачи на топла вода, сончевата енергија може да се користи за
загревање на вода. Дневните потреби од топла вода на фармите варираат во
зависност од големината на фармата, а најчесто се покриваат со користење
на дрва или други извори на енергија.
Технологијата за загревање на вода со сончеви колектори може да ја
поттикне масовната употреба на сончевата енергија во земјоделството поради нивната економичност, ефектите врз животната средина и социјалните придобивки, но исто така и како резултат на нивната едноставност и флексибилност. Пазарот со овие технологии во Македонија има растечки тренд. На пазарот се присутни поголем број добавувачи и производители на опрема, што
ја олеснува набавката, инсталацијата и одржувањето на опремата.

Слика 1.1. Светска мапа на распределба на директното сончево зрачење
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Слика 1.2. Глобално хоризонтално зрачење, С. Македонија

Сончевото зрачење потекнува од нуклеарните реакции на фузија кои се
одвиваат во внатрешноста на Сонцето, при што се емитува огромно количество енергија. Сонцето емитува енергија со моќност од 3 861 026 W, но поради неговата оддалеченост од Земјата (приближно 143 милиони километри),
дел од зрачењето се расејува во вселената, а до Земјата пристигнуваат
1 741 017 W. Сончевото зрачење се изразува преку густината на моќност измерена во W/m2, па сметајќи го Сонцето за апсолутно црно тело со температура на површината од приближно 6000 К, од Штефан-Болцмановиот закон
се добива вкупното количество на енергија на површината на Сонцето. Зрачењето што пристигнува до атмосферата на Земјата се пресметува со користење на зрачењето на површината на Сонцето, радиусот на Сонцето и оддалеченоста на Земјата од Сонцето, па се добива дека тоа изнесува 1,37 kW/m2.
При навлегувањето на сончевото зрачење во воздушната маса на Земјата се
случуваат некои дополнителни ефекти. Дел од зрачењето се рефлектира назад во вселената, а дел се апсорбира од честичките на атмосферата. Колкав
дел од зрачењето ќе се апсорбира зависи и од патот што тоа го поминува низ
атмосферата. За овој ефект се воведува поимот воздушна маса (Air Mass –
АМ) кој се дефинира како однос на должината на патот што го поминува зрачењето и најкраткиот пат кога зраците паѓаат нормално на Земјината површина.
За стандардни услови AM = 1,5.
Зрачењето што пристигнува на Земјината површина се состои од две
компоненти: директна и дифузна. Директната компонента е резултат на директните зраци кои паѓаат на површината на Земјата и е доминантна при ведро сончево време. Дифузната компонента се јавува како резултат на расејување на зраците во атмосферата и е изразена во периоди кога времето е
облачно. Дифузното сончево зрачење настанува во услови на облачност, при
16
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што доаѓа до расејување на сончевата светлина која на Земјата се манифестира како „бела“ светлина. Односот помеѓу директното и дифузното зрачење
зависи од географската ширина: на поголемите географски ширини (над 50 о
г.ш.) овој однос на годишно ниво е приближно 50% : 50%, додека на помалите
г.ш. влијанието на директното зрачење е значително поизразено.
Покрај овие две компоненти постои и рефлексивна компонента која се
добива со одбивање на зраците од околните објекти. Сончевиот флукс кој
стигнува до сончевиот колектор е збир на сите овие компоненти и го претставува глобалното сончево зрачење G:
𝐺 = 𝐺𝑏 + 𝐺𝑑 + 𝐺𝑟,

(1.1)

каде што се: Gb – директната, Gd – дифузната и Gr – рефлексивната компонента.
За добивање топлинска енергија се користи и директното и дифузното
зрачење, но за фокусирање на топлината е употребливо само директното зрачење.
Вкупната моќност која Сонцето ја предава во околниот простор изнесува околу 3,8⋅1026 W, т.е. од секој квадратен метар на Сончевата површина се
емитува зрачење со моќност од 63,11 MW. Според тоа густината на протокот
на сончевото зрачење на површината на Сонцето изнесува 63 MW/m 2, a измерена на надворешната страна на Земјината атмосфера, на површина нормална на сончевите зраци, се менува и изнесува 1307–1399 W/m2.
Средната густина на моќноста на протокот изнесува E0sr = 1367,7 W/m2
и се вика сончева константа. Сончевата константа претставува густина на протокот на сончевото зрачење на површина нормална на тој проток на надворешната страна од атмосферата на Земјата, на растојание 1,496∙10 11 m од
Сонцето (средно растојание на Земјата од Сонцето). За различно растојание
помеѓу Земјата и Сонцето вредноста на сончевото зрачење на нормална површина ќе биде:
𝑟 2

𝐸0 = 𝐸0𝑠𝑟 (𝑅) ,

(1.2)

каде што r претставува средно растојание помеѓу Земјата и Сонцето, а R претставува вистинското растојание помеѓу Земјата и Сонцето (слика 1.3).
Земјата околу Сонцето се врти по елиптична орбита. Положбата на Сонцето не се поклопува со центарот на орбитата, односно растојанието помеѓу
Сонцето и Земјата се менува во текот на годината (Земјина револуција) (слика
1.3). Во зависност од бројот на денот во годината (nd), растојанието помеѓу
Сонцето и Земјата е определено со следниот израз:
𝐺 = 1,5 · 108 {1 + 0,017sin [

360(𝑛𝑑 −93)
365

]} (km).

(1.3)
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Слика 1.3. Положба на Земјата во однос на Сонцето во различни периоди од годината

1.2. СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ НА ПОВРШИНАТА НА ЗЕМЈАТА
Вредноста на сончевото зрачење по влез во Земјината атмосфера „попатно“ се намалува сè до површината на Земјата. Намалувањето на енергијата на сончевото зрачење се должи на:
•
•
•

•

рефлексија на светлината од атмосферата;
апсорпција на сончевото зрачење поради присуството на озон (O3),
вода и водна пареа (H2O), кислород (O2) и јаглероден двооксид (CO2);
Рејлиево расејување (Rayleigh scattering) – судири со честички со помал
дијаметар од брановата должина, при што делот од спектарот со повисока енергија се апсорбира;
Мiе-во рассејување (Mie scattering; Lorenz-Mie), кое настанува поради
присуството на прашина и други загадувања во атмосферата. Мiе-вото
расејување е поизразено во урбаните индустријализирани средини.

Факторот што влијае врз слабеењето на интензитетот на сончевото зрачење, односно веројатноста сончевото зрачење да биде рефлектирано, апсорбирано или расејано, зависи од должината на патот што сончевото зрачење го поминува низ атмосферата – се нарекува „воздушна маса“ (Air Mass –
AM).
𝑙

1

АМ = 𝑙2 = sinℎ ,
1

𝑠

(1.4)

каде што l1 e висина на атмосферата (должина на нормалата низ атмосфера-

та), l2 e патот кој го поминува зракот низ атмосферата, а hs e аголна висина на
Сонцето.
18

1. ВОВЕД

Во текот на денот Сонцето привидно се движи од исток кон запад, при
што постојано ја менува својата аголна висина hs, со што се менува и патот
што сончевите зраци го минуваат низ атмосферата (слика 1.4).
Покрај горенаведените фактори, предвид треба да се земаат климатските влијанија како што се појавата на облаци, снег, дожд, магла, кои предизвикуваат дополнително намалување на сончевото зрачење врз Земјината
површина (табела 1.1).

Слика 1.4. Аголна висина на Сонцето

Табела 1.1. Податоци за намалување на интензитетот на сончевото зрачење
Аголна
висина hs
(o)

Воздушна
маса
(АМ)

Апсорпција
на зрачењето
(%)

Рејлиево
расејување
(%)

Мiе-ово
расејување
(%)

Вкупно
(%)

90

1

8,7

9,4

0 – 25,6

17,3 – 38,5

60

1,15

9,2

10,5

0,7 – 29,5

19,4 – 42,8

30

2

11,2

16,3

4,1 – 44,9

28,8 – 59,1

10

5,76

16,2

31,9

15,4 – 74,3

51,8 – 85,4

5

11,2

19,5

42,5

24,6 – 86,5

65,1 – 93,8

1.2.1. Соларна деклинација
Рамнината што ја опишува Земјата при Земјината револуција се нарекува еклиптичка рамнина, а патеката Земјина орбита. Покрај движењето по
орбитата (Земјина револуција), Земјата се врти и околу својата оска (Земјина
ротација).
Аголот помеѓу Земјината оска и нормалата на еклиптичката рамнина
изнесува 23,45o.
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Соларната деклинација δ може да се дефинира како агол меѓу линијата
која ги спојува центрите на Сонцето и Земјата и нејзината проекција на екваторијалната рамнина:
𝛿 = 23,45о · sin (360

𝑛𝑑 −81
365

).

(1.5)

1.2.2. Позиција на Сонцето
Позицијата на Сонцето во однос на Земјата се определува со:
•

•

агол на висина на Сонцето (hs) – агол помеѓу линијата што поврзува
некоја точка од Земјата со центарот на Сонцето и нејзината проекција
врз хоризонталната површина,
азимут () – агол помеѓу проекцијатa на линијата што поврзува некоја
точка од Земјата со центарот на Сонцето врз хоризонталната површина
и југот. По конвенција претпладне s < 0, напладне s = 0, а попладне
s > 0.

Сонцето е во зенит кога азимутот е еднаков на нула. Тој момент се нарекува сончево пладне. Аголот ω на сликата 1.5, помеѓу линијата што поврзува
некоја точка од Земјата со центарот на Сонцето и линијата што поврзува некоја точка од Земјата со центарот на Сонцето кога тоа е во зенит, се нарекува
часовен агол на Сонцето. За еден час часовниот агол ω се менува за 15°.

Слика 1.5. Фактори за определување на позицијата на Сонцето

Аголот на висината на Сонцето се определува со изразот:
ℎ𝑆 = arcsin(sin𝜑 · sin𝛿 + cos𝜑 · cos𝛿 · cos𝜔),

(1.6)

каде што φ претставува географска ширина на точката на Земјата, 𝜔 часовен
агол, додека аголот на азимут се определува со:
𝛾𝑆 = arcsin
20

cos𝛿·sin𝜔
cosℎ𝑆

.

(1.7)
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1.2.3. Соларно време
За поедноставување на пресметките се користи т.н. соларно време.
Кога Сонцето е во зенитот, тогаш е соларно пладне, односно 12:00 по соларно
време. Соларното време се разликува од локалното време.
Поради елиптичната орбита по која се движи Земјата и ексцентричната
позиција на Сонцето во еклиптичката рамнина, должината на сончевиот ден
(од соларно пладне до пладне) не е 24 часа. Разликата меѓу 24-часовниот ден
и сончевиот ден се апроксимира со т.н. равенка на време (ЕоТ – Equation of
Time), која зависи од редниот број на денот во годината nd.
𝐸о𝑇 = 9,87 sin(2𝐵) − 7,53 cos(𝐵) − 15 sin(𝐵), минути
360

𝐵 = 365 (𝑛𝑑 − 81),

(1.8)
(1.9)

каде што B е константа потребна да се пресмета и замени (𝐸о𝑇 зависи од B)
во претходната формула, nd е бројот на денот во годината.
За пресметка на соларното време предвид треба да се земе и часовната зона на локацијата. Земјата е поделена на 24 часовни зони, секоја часовна зона опфаќа 150 географска должина (3600/24 = 150). Секоја часовна зона
се протега ±7,5° околу својот централен меридијан. Географската должина на
централниот меридијан (Standard time meridian) се пресметува со равенката:
𝜓𝑆𝑇𝑀 = 15° · Δ𝑡,

(1.10)

каде што Δt ја претставува часовната разлика од Гринич.
Кога ќе се земат предвид сите фактори, соларното време (ts) се определува со равенката:
𝑡𝑆 = 𝑡𝑙𝑜𝑘 −

4·(𝜓−𝜓𝑆𝑇𝑀 )+𝐸𝑜𝑇
60

− 𝐷𝑆.

(1.11)

Коефициентот DS се определува во зависност од летното сметање на
времето, односно може да биде 0 или 1.

1.2.4. Компоненти на сончевото зрачење
Вкупното сончево зрачење што паѓа врз некоја наклонета површина се
нарекува глобално сончево зрачење и се состои од три компоненти (слика
1.6):
•
•
•

директна компонента на сончево зрачење (IBC),
дифузна компонента на сончево зрачење (IDC),
рефлексивната компонента на сончево зрачење (IRC).
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Слика 1.6. Компоненти на сончевото зрачење

Од сликата 1.6. може да се забележи дека на хоризонталната површина
рефлексивната компонента на сончево зрачење е еднаква на 0.
1) Директна компонента на сончево зрачење

За процена на директната компонента на сончевото зрачење при чисто
небо се поаѓа од просечната вредност на екстратерестичното зрачење I0.
𝐼0 = 1367 [1 + 034 cos

360𝑛𝑑
365

].

(1.12)

Сончевото зрачење при патот низ атмосферата се апсорбира, односно
се намалува за околу 30%, што значи на Земјата паѓа околу 70% од просечната вредност на екстратерестичното зрачење.
Покрај ова, предвид треба да се земе и аголот на наклонот на површината θ (агол меѓу нормалата на површината и линијата што ја поврзува со
центарот на Сонцето). Директната компонента ќе биде (слика 1.7):
𝐼𝐵𝐶 = 𝐼𝐵 cos 𝜃.

Слика 1.7. Директна компонента на сончевото зрачење
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1. ВОВЕД

2) Дифузна компонента на сончевото зрачење

Дифузно сончево зрачење се појавува поради расејувањето на сончевите зраци од атмосферските честички и влагата, рефлексијата од облаците
и слично. Моделирањето на дифузното зрачење е сложено, а за поедноставување се смета дека доаѓа во сите насоки од небото. Според ASHRAE ClearDay Solar Flux Model, дифузното зрачење врз хоризонтална површина е пропорционално со нормалното директно зрачење, независно од положбата на
Сонцето.
3) Рефлектирана компонента на сончевото зрачење

При пресметките на сончево зрачење не смее да се занемари и сончевото зрачење рефектирано од објекти или од Земјината површина. Се претпоставува дека штом сончев зрак падне врз Земјата, тој се рефлектира во сите
насоки (слика 1.8). На табелата 1.2 е прикажан коефициентот на рефлексија
(аlbedo) во зависност од површината.

Слика 1.8. Рефлектирана компонента на сончевото зрачење

Табела 1.2. Коефициент на рефлексија
Површина

Албедо

Свеж снег

0,75

Површина со вода

0,07

Земја

0,14

Земјен пат

0,04

Шума во зима

0,07

Шума во пролет, обработено земјиште

0,26

Стар асфалт

0,10

Стар бетон

0,22

Суви лисја

0,30

Сува трева

0,20

Зелена трева

0,26

Битуменски покрив

0,13

Дробен камен

0,20

Згради, темни

0,27

Згради, светли

0,60
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1.3. МЕРЕЊЕ НА СОНЧЕВОТО ЗРАЧЕЊЕ
За мерење на сончевото зрачење главно се користат два типа инструменти:
Пиранометар, се користи за мерење на вкупното сончево зрачење,
вклучувајќи ги рефлектираната и дифузната компонента, врз наклонета или
хоризонтална површина. Постојат пиранометар со термопар и пиранометар
со калибрирана фотоќелија. Двата типа на пиранометар се прикажани на сликата 1.9. Најчесто се користи пиранометар со термопар.
Пирхелиометар, се користи за мерење на директното сончево зрачење. За елиминирање на дифузната и рефлексивната компонента, сончевите
зраци најпрво паѓаат во долга тенка цевка (колиматорска туба). При мерењето
инструментот се насочува кон Сонцето (слика 1.10).

а)

б)

Слика 1.9. Пиранометар со термопар (а) и сo калибрирана фотоќелија (б)

Слика 1.10. Пирхелиометар
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Сончевиот колектор е главна компонента на кој било сончев термален
колекторски систем. Улогата на сончевите колектори е да го апсорбираат сончевото зрачење и да го трансформираат во топлинска енергија којашто се
складира во работен флуид (воздух, вода или нафта) кој тече низ колекторот.
Во моментот постојат два типа колектори: стационарни и концентрирани. Стационарните колектори имаат иста површина за примање и апсорпција на сончевото зрачење, додека концентрираните колектори користат конкавни огледала коишто го следат и пренасочуваат сончевото зрачење на многу мала
површина. Во моментот на пазарот постојат различни видови сончеви колектори (види табела 2.1) кои се користат за најразлични апликации.
Табела 2.1. Видови сончеви колектори
Движење

Стационарни

Колектори
со една оска
Колектори
со две оски

Тип на колектор

Тип на
апсорбер

Однос на
концентрирање

Температурен
опсег (°С)

Рамен колектор

Рамен

1

30–80

Колектор со вакуумска цевка

Рамен

1

50–200

Параболичен колектор

Цевчест

1–5

60–240

Линеарен Френелов колектор

Цевчест

10–40

60–250

Параболичен колектор

Цевчест

15–45

60–300

Цилиндричен колектор

Цевчест

10–50

60–300

Рефлектор со параболична чинија

Точкест

100–1000

100–500

Колектор со хелиостатично поле

Точкест

100–1500

150–2000

2.1. РАМНИ (ПЛОЧЕСТИ) КОЛЕКТОРИ
Со помош на рамните сончеви колектори сончевото зрачење се трансформира во топлинска енергија (загреана течност или воздух) (слика 2.1). Како
работен флуид за трансфер на топлината се користат вода, смеса на антифризи или некои јаглеродни и силиконски термички масла. Овие колектори се
најпогодни за загревање на работниот флуид до 100°С (топла вода за санитарна употреба и за греење). Тоа се статични, едноставни и релативно евтини
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уреди кои го апсорбираат директното и дифузното зрачење. Нивниот работен
век се движи од 10 до 25 години. Колекторите изработени од бакар и стакло
имаат подолг работен век.

Слика 2.1. Рамен сончев колектор

Составни делови на рамен сончев колектор се: провидна покривка, апсорбер, изолација, цевки за транспорт на флуидот, тело на колекторот (слика
2.2).

Слика 2.2. Составни компоненти на рамен колектор

Провидната покривка ги пропушта сончевите зраци. Таа треба во сончевиот колектор да создаде ефект на стаклена градина, да го заштити апсорберот од непосреден контакт со атмосферскиот воздух, правот и други атмосферски влијанија, заради што треба да биде хемиски постојана и издржлива
на механички и топлински напрегања. Може да биде изработена од повеќе
материјали, но најчесто се изработува од стаклени плочи или пластични фолии. Пластичните материјали го спроведуваат сончевото зрачење исто како и
28

2. ВИДОВИ НА СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРИ

стаклото и се бираат фолии кои ги задоволуваат условите за трансмисија на
светлината и кои имаат постојана боја во текот на повеќегодишно користење.
Иако пластичните материјали се отпорни на оштетувања под дејство на ултравиолетово зрачење, тие се деградираат. Поради тоа нивната примена е
ограничена до температура која нема да предизвика сериозна деформација.
Покрај тоа се покажало дека по неколкугодишна употреба пластичните материјали губат поголем дел од својата пропустливост во споредба со стаклото.
Иако стаклото овозможува да помине најголем дел од сончевото зрачење,
треба да се има предвид дека рефлектира околу 10 до 15 % од пристигнатото
сончево зрачење. Дебелината на стаклото исто така е поврзана со процесот
на рефлексија, потенко стакло рефлектира помал дел од сончевото зрачење
во споредба со подебело стакло. Покривката исто така може да биде со двојно
стакло, но тоа два пати ја зголемува рефлексијата на пристигнатото зрачење.
Бројот на покривки зависи од типот на апсорберот, цената и климата каде што
треба да се постави колекторот, а одлучувачки фактор е температурната разлика меѓу апсорберот и околината. Колектор со поголем број покривки има помали загуби на топлина, што овозможува тој да работи и при повисоки температури, но рефлексијата на пристигнатото зрачење е поголема. Поради тоа
колекторите се изработуваат со една или две покривки.
Апсорберот е всушност апсорпциона плоча чија задача е да апсорбира
што е можно поголем дел од енергијата на сончевото зрачење и да му ја предаде топлината на флуидот за трансфер на енергијата на најефикасен можен
начин, што ќе се оствари доколку предаде најмалку можно количество енергија во околината. Апсорберот е многу важен и осетлив дел од колекторот. Постојат различни апсорбери во зависност од материјалот од кој се изработени,
начинот на боење на површината, ефикасноста на предавањето на топлината
кон флуидот за трансфер на енергијата и начинот на вградување. Од материјалите се користат бакар, алуминиум, манган, челик и некои посебни пластични материјали. Апсорберите со бакарни цевки имаат најдобра спроводливост,
но се најскапи, кај алуминиумските постои опасност од корозија. Челичниот
апсорбер е најевтин, но има помала спроводливост на топлина од бакарниот
и алуминиумскиот и може лесно да кородира. Апсорберите од пластични материјали се релативно евтини, но имаат мала топлинска спроводливост и температурни ограничувања. Површината на апсорберот се премачкува со т.н.
селективен слој или боја. Најчесто се користи црна боја, која добро апсорбира
високофреквентно сончево зрачење, а лошо емитува нискофреквентно зрачење. Со тоа се намалува загубата на топлина со рефлексија и дифузија на светлината и се зголемува способноста за апсорпција на површината. Слојот од
боја треба да е што е можно потенок, бидејќи бојата е изолатор и лош спроводник на топлина. Апсорберите премачкани со црна боја се викаат и апсорбери со неселективен слој. Кај апсорберите со селективен слој површината
изложена на сончевото зрачење се покрива со специјален слој – галванизиран
29

ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНСТАЛИРАЊЕ НА СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ
Прирачник за обука на инженери и техничари

црн слој од никел, црн хром, бакарен оксид или анодизиран алуминиум. Апсорберите со селективен слој добро го апсорбираат краткобрановото зрачење
од видливиот дел на светлината, а лошо го емитуваат долгобрановото инфрацрвено зрачење. Сончевиот колектор со таков тип на апсорбер има мали
загуби на топлина, но има основен недостаток што е доста скап и недоволно
испитан за издржливоста на топлински и механички напрегања и влага.
Изолацијата има задача да го спречи односно намали преносот на топлина од внатрешноста на колекторот во надворешноста и како материјал за
топлинска изолација кај колекторите се користи стаклена волна. На задните и
бочните страни доволен е слој од стаклена волна од 5 до 10 сm. Можат да се
користат и други материјали за изолација, но нивен недостаток е што на
температури од 100°С тие се топат. Во практика најдобри резултати се покажале со комбинација на слој од стаклена волна и полиуретан, при што најпрво
се поставува слој од стаклена волна и потоа слој од полиуретан, бидејќи стаклената волна го заштитува од загуба на топлина, а полиуретанот ја штити
стаклената волна од влага. Материјалот за топлинска изолација треба да биде
незапалив на температури до 300°С, да има низок коефициент на топлинска
спроводливост, да не се топи или испушта токсични гасови при температури
од 150 до 205 °С и да има рефлексиона површина која ќе ја враќа топлината
назад кон апсорберот.
Цевки. За процесот на предавање на апсорбираната топлина од апсорберот кон флуидот за трансферот на енергијата да биде ефикасен, апсорберот треба да има што е можно подобра топлинска спроводливост и да биде во
непосреден допир со флуидот. Дополнително е потребно апсорберот да допира што е можно поголема површина од цевките.
Телото на колекторот служи за сместување на сите делови на колекторот, за заштита на апсорберот и на изолацијата од атмосферските влијанија
и за намалување на загубите на топлина преку кондукција и конвекција. Може
да биде изработено од различни метали, на пример поцинкувана ламарина,
високотемпературни термопластични материјали итн. Телото на сончевиот
колектор треба да обезбеди добро дихтување, правилно сместување на сите
делови, посебно на апсорберот, провидната покривка и изолацијата. Делот
под апсорберот (дното) и бочните страни на колекторот топлински се изолираат.
За колекторот да се заштити од влага и други влијанија, мора да се избере средство за дихтување и начин на дихтување на колекторот. Исто така,
многу важен дел од колекторот е и флуидот за трансфер на топлината. Тој
мора да биде безбоен, незапалив, високо диелектричен, нереактивен, некорозивен, отпорен на високи температури и да има подолг век на користење.
Може да биде во течна или гасовита состојба.
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Флуидите кои се во течна состојба можат да бидат со вода или без вода.
Силиконските и јаглеродните масла се без вода, додека во групата на флуиди
за трансфер на топлината со вода спаѓаат водата за пиење, дестилираната
вода и смесата од гликол и вода. Најевтин, многу често применуван, течен
флуид е водата, иако таа замрзнува и предизвикува корозија. Се препорачува
да се користи дестилирана вода. Ако постои опасност од замрзнување и водата не може да се применува како флуид за трансфер на топлината, тогаш
се користат термичко масло, различни антифризи итн., при што е потребно да
се вгради топлински изменувач, а ефикасноста на системот се намалува за
околу 10 до 25 %. Исто така може да се примени и смеса на антифриз и вода.
Како антифриз најчесто се користат етиленот и пропиленгликолот. Смесата
од 50 : 50 % вода / гликол ја намалува температурата на замрзнување на
–34,5°С и ја зголемува температурата на вриење на 110°С. Силиконските флуиди имаат низа предности во однос на водата. Тие не замрзнуваат, не вријат,
не го деградираат металот и најчесто се користат за температури до 177°С.
Најголем недостаток на овие флуиди е цената која се зголемува поради тоа
што овие флуиди имаат помал топлински капацитет и поголема вискозност,
па затоа се потребни поголеми дијаметри на цевките и пумпи со поголема
моќност.
Од флуидите кои се во гасовита состојба најчесто се користи воздухот.
Кај сончевите колектори со воздух како флуид за трансфер на топлината, воздухот може да се движи природно или принудно со помош на вентилатор.
Кај сончевите колектори кои користат течност како флуид, течноста исто
така се движи природно или пак принудно со циркулациона пумпа. Системите
кај кои има природен проток на флуидот се викаат пасивни, а системите каде
што протокот на флуидот е принуден се познати како активни.
Рамните колектори имаат најголема примена за загревање на вода за
санитарни потреби и базени или на воздух за загревање на домови. Обично
се наменети за добивање нискотемпературен флуид до 80°С, а кај новите
конструкции, кои користат вакуум или висококвалитетен селективен слој, и до
100°С.

2.2. КОЛЕКТОРИ СО ВАКУУМСКИ ЦЕВКИ – ВАКУУМСКИ
КОЛЕКТОРИ
Конвенционалните рамноплочести колектори најчесто се користат на
места со сончева и топла клима, поради тоа што нивните перформанси се
значително намалени при кондензација, влага, студено, ветровито и облачно
време. Од друга страна, колекторите со вакуумски цевки (Evacuated Tube Solar
Collectore – ЕТС) работат поинаку од другите колектори што ги има на пазарот
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и имаат поголема ефикасност при неповолни климатски услови. Овие сончеви
колектори се состојат од цевки за пренос на топлина, кои се поставени во
внатрешноста на вакуумски запечатени цевки. На тој начин се намалуваат конвекцијата и загубите при пренос на топлина и се овозможува овие колектори
да работат на високи температури. ЕТС-колекторите се способни еднакво да
ги апсорбираат директните и дифузните зрачења, а нивната ефикасност е
повисока при ниски инцидентни агли. Поради сето ова ЕТС-колекторите имаат
предност во однос на рамните колектори (Flat Plate Collector – FPC) и во моментот се најбарани на пазарот.
Шематскиот дијаграм и основните компоненти на колекторот со вакуумски цевки (ЕТC) се дадени на сликата 2.3.

Слика 2.3. Шематски дијаграм на вакуумска цевка на ЕТС-колектор

ЕТС-колекторите ја пренесуваат топлината со помош на фазен премин
од течност во гас и обратно. За таа цел се користи цевка која е многу добар
спроводник на топлина и е сместена во внатрешноста на вакуумираната цевка. Оваа цевка најчесто е изработена од бакар и е прикачена на апсорпциона
плоча која е направена од црн бакар. На врвот од секоја вакуумирана цевка
има метален врв, кој е прикачен на кондензаторот. Во бакарната цевка се нао-
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ѓа мала количина флуид (метанол) кој поминува низ фазни циклуси на испарување и кондензација. Течниот флуид најпрво испарува поради сончевата
топлина и водната пареа патува до делот на колекторот каде што се кондензира и ја ослободува латентната топлина. Потоа флуидот пак се враќа во
вакуумираната цевка и процесот се повторува. Низ колекторот тече вода или
гликол, тие ја апсорбираат латентната топлина и ја носат оваа топлина за користење во најразлични апликации, или пак ја складираат во сончевиот резервоар за понатамошна употреба.
Поради тоа што нема испарување или кондензација над температурата
на фазниот премин, ЕТС-колекторите нудат заштита од замрзнување или прегревање, што е уникатна карактеристика за овие колектори. На пазарот постојат ЕТС-колектори со најразлични апсорпциони плочи, а некои (СРС – Compaund Parabolic Collectors) имаат вградено и рефлектори за да се подобри ефикасноста. Во моментот некои производители произведуваат ЕТС-колектори
целосно од стакло, со што се зголемува животниот век на колекторот и се намалува неговата цена.
Колекторите со вакуумски цевки (слика 2.4) се за 20 до 30% поефикасни
од рамните (flat) колектори и со самото тоа нивната употреба е многу поисплатлива. Една од причините е тоа што дизајнот на колекторската цевка овозможува апсорпција од сите страни на цевката и поголемo искористување на
сончевите зраци, a втората причина е тоа што вакуумот е одличен изолатор.

Слика 2.4. Вакуумски колектор

Вакуумскиот колектор се состои од серија цевки во кои постои вакуум.
Цевките се обложени со три апсорпциони слоја за да акумулираат поголема
количина сончеви зраци, односно топлина. Во централниот дел од вакуумската цевка се наоѓа бакарна цевка која во внатрешноста е исполнета со течност, смеса од вода и гликол. Бакарната цевка која се наоѓа во вакуумската
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цевка има облик на буквата ‘’U’’, поради што овие колектори најчесто се нарекуваат и ‘’U-pipe’’, или колектор со ‘’U’’-цевки. Сончевите вакуумски колектори
ја користат сончевата енергија за производство на топла вода. Вакуумските
цевки ги апсорбираат сончевите зраци кои ја загреваат течноста (вода-гликол)
во ‘’U’-цевката. Загреаната течност во цевките се пренесува до бојлерот и со
тоа се загрева водата. На овој начин се произведува топла вода за санитарни
потреби (туширање, миење), вода за греење на базени и слично. Главната
предност на вакуумскиот колектор во однос на рамниот колектор е во тоа што
вакуумскиот колектор има подобра искористеност во есенскиот и зимскиот
период и на тој начин овозможува поголема искористеност во текот на целата
година. Вакуумскиот колектор е особено погоден за интеграција во системите
со централно греење со подно и ѕидно загревање и ладење и таму каде што
е потребна голема количина топла вода.
Неколку примери за употреба на вакуумски колектори:
•
•
•
•
•
•
•

во домаќинствата за добивање топла вода за централно греење,
во домаќинствата за загревање на санитарна вода,
во комерцијални објекти (греење и топла вода),
во училишта и јавни институции кои сакаат да ја оптимизираат месечната потрошувачка на енергија,
во болници (греење и топла вода),
во спортски објекти (топла вода за туширање),
во хотели и станови кои консумираат голема количина топла вода (можат да заштедат многу преку сончевиот систем),

Општо земено, секоја институција има потреба од топла вода. Како најзначајни предности на вакуумскиот колектор во однос на рамниот (flat) колектор би ги издвоиле следниве:
•

Значително поголема ефикасност, особено во постудените периоди од
годината, значи поголема искористеност во текот на целата година.
• Зголемено производство на топлинска енергија.
• Пасивно следење на сонцето: заоблената површина на апсорберот
овозможува речиси целиот ден тој да е изложен на сонце.
• Трајност – апсорберот е заштитен во вакуум, не е изложен на влажноста.
• Полесна инсталација и помала тежина.
Во стремежот за сè поголема искористеност на енергенсите вакуумскиот колектор моментално е најдоброто решение за домашна употреба што може да се најде на пазарот. За разлика од рамниот (flat) колектор, за приближно
иста цена се добива подобар и полесен колектор кој апсорбира повеќе сончеви зраци благодарение на својата форма, а со својата тежина не претставува никаков проблем при инсталирањето. Неговата поголема искористеност во
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текот на есенските и зимските денови, како и можноста да се комбинира со
подното и радијаторското греење, придонесоа за поголемата присутност на
пазарот.

2.2.1. Колектор со вакуумски цевки – тип на цевки “U” и “H”
Технологијата секојдневно се развива, па покрај надворешниот изглед
на вакуумските колектори развиен е и апсорбер кој е поефикасен во однос на
стандардниот, односно бакарна цевка во U-форма (слика 2.5). Главен составен дел на колекторот VACUUM CS е апсорберот, кој се наоѓа во внатрешниот
дел на вакуумската цевка, на кој од надворешната страна е нанесена селективна превлака. Селективната превлака има висок коефициент на апсорпција
кога е изложена на сончево зрачење и низок коефициент на емисија кога е
изложена на топлинско зрачење. Во внатрешноста на вакуумската цевка има
бакарна цевка која е свиткана во форма на буквата “U”, на која со ултразвук е
заварена алуминиумска фолија со цел таа да ја преземе топлината од внатрешниот дел на вакуумската цевка и да ја пренесе во топлинскиот медиум.
Неколку бакарни цевки свиткани во форма на буквата “U” се залемени за собирните цевки од колекторот. Сместени се во куќиште на колекторот кое е
добро изолирано со пресувана камена волна отпорна на температура и испарување. Сите овие компоненти се поставуваат на рамка која подоцна може да
се инсталира во различни позиции (слика 2.5).

а)

б)
Слика 2.5. Вакуумски колектор со U-цевки

Спротивно од вакуумскиот колектор со бакарна U-цевка е колекторот со
H-цевка кој во поглед на апсорпцијата и целата ефикасност е послаб од колекторот со бакарна U-цевка. Колекторот со H-цевка во внатрешниот дел на
вакуумската цевка има една права бакарна цевка која се протега од почеток
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до крај на вакуумската цевка. Низ таа цевка струи медиум преку кој се пренесува топлината и на крајот бакарната цевка го допира апсорберот и така ја
собира топлината од вакуумската цевка и понатаму ја транспортира во системот.

2.3. СПОРЕДБА НА РАМЕН ПЛОЧЕСТ КОЛЕКТОР
И КОЛЕКТОР СО ВАКУУМСКИ ЦЕВКИ
Колекторите со вакуумски цевки и рамните плочести колектори се двата
главни типа на сончеви колектори кои се на располагање на сопственици на
домаќинства за соларно загревање на водата. Постојат повеќе разлики помеѓу
овие два типа колектори.
Површината од еден квадратен метар на покривот покриен со колектор
со вакуумски цевки (бруто-површина на колекторот) е поголема од површината на апсорберот на колекторот (апсорбирачка површина). Колекторите со
вакуумски цевки имаат помала апсорберска површина во однос на бруто-површината (обично 60–80 % од бруто-површината) во споредба со плочестите
колектори, каде што оваа разлика е многу помала. Меѓутоа, благодарение на
конструкцијата на вакуумската цевка во однос на апсорберската површина,
вакуумските колектори се поефикасни во споредба со плочестите на годишно
ниво, дури 20–30 %. И тоа ги прави попогодни, особено кога станува збор за
ограничен простор на покривот.
Плочестите колектори обично губат повеќе топлина во околината одошто вакуумските цевки и оваа загуба се зголемува со температурната разлика.
Кај вакуумските цевки, благодарение на вакуумот кој е одличен изолатор, нема загуби на топлина од конвекција и кондукција, кои се значително поголеми
кај плочестите колектори. Во принцип, по инсталиран квадратен метар (брутоповршина на колектор) вакуумските цевки испорачуваат повеќе енергија кога
околната температура е ниска (на пример во текот на зимата) или кога небото
е облачно подолг период. Поради конструкцијата на самата цевка, заобленоста на вакуумските цевки овозможува колекторите да го апсорбираат сончевото
зрачење независно од аголот на сонцето, речиси преку целиот ден, односно
имаат т.н. пасивно следење на сонцето. Колекторите со вакуумски цевки имаат предност и во услови на мраз. Кога надворешната температура на воздухот
паѓа под нула степени, плочестиот колектор треба да се чува од замрзнување
за да се спречи оштетување. Едно парче од стакло е лош изолатор и топлината од плочата лесно се предава во околината за разлика од вакуумските
колектори. Меѓутоа, не постојат докази дека двете колекторски технологии се
разликуваат кога станува збор за долгорочна сигурност.
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Плочестите колектори можат да бидат соодветни и во тропските или
суптропските средини ако топлата вода треба да се загрева до 70 °C. Вакуумските колектори се преферираат кога се потребни повисоки температури на
водата. Зимно време плочестите колектори ќе останат покриени со снег во
текот на облачно време, но сепак, кога ќе се појави сонце, колекторот ќе се
загрее малку, при што ќе се создаде тенок слој вода помеѓу стаклото и снегот.
Понатаму гравитацијата го прави останатото, овозможувајќи снегот да се лизга од колекторот. Во принцип, плочестите колектори се поедноставни за чистење поради рамната површина, за разлика од вакуумските цевки, каде што
нечистотии и лисјето можат да се нафатат помеѓу самите цевки, што го отежнува чистењето. Вакуумските цевки се изработени од боросиликатно стакло,
а плочестите колектори од калено (темперирано) стакло.
Графиконот на сликатa 2.6 покажува дека еден типичен плочест колектор има максимална ефикасност од околу 80% кога влезната температура на
водата е еднаква на надворешната (амбиентална) температура на воздухот.
Како што температурната разлика помеѓу водата и воздухот се зголемува,
ефикасноста на плочестиот колектор опаѓа поради тоа што губи повеќе
енергија на пониски температури одошто вакуумскиот колектор.

Слика 2.6. Годишна ефикасност на рамните во споредба со вакуумските колектори

Покрај ефикасноста постојат и други разлики: вакуумските цевки можат
да се заменуваат индивидуално, без запирање на целиот систем. Не постои
кондензација или корозија во цевките.

2.4. КОЛЕКТОРИ СО КОНЦЕНТРИРАЊЕ
НА СОНЧЕВОТО ЗРАЧЕЊЕ
Со зголемување на густината на сончевото зрачење што се постигнува
со негово концентрирање може да се добие топлинска енергија со температура до 200oC и повисока. Сончевото зрачење може да се концентрира на повеќе
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начини со повеќе оптички уреди кои можат да се поделат во две групи: огледала и леќи. Огледалата можат да бидат рамни или да имаат закривена површина. Овие колектори го концентрираат само директното сончево зрачење и
се многу неефикасни за време на облачни денови. Многу практични се за примена во подрачја со голем интензитет на сончевото зрачење, како што се пустинските предели или близу екваторот. Овие колектори работат кога директно
се насочени кон Сонцето. За да се постигне овој услов, постојат механизми за
насочување, односно движење, со кои колекторот се насочува директно кон
сонцето.

2.4.1. Стационарни параболични колектори
Стационарните параболични колектори (CPC) имаат способност да ја
рефлектираат и насочуваат сончевата светлина кон апсорберот, при што не е
потребно движење на концентраторот за да се приспособат на ориентацијата
кон Сонцето, поради тоа што се составени од две параболи свртени една кон
друга.
CPC-колекторите можат да прифатат сончево зрачење во релативно
широк спектар на агли. Сончевото зрачење што ќе навлезе во колекторт, преку
повеќе внатрешни рефлексии го наоѓа патот до апсорберот кој се наоѓа на
дното од рефлекторот. Апсорберот може да има најразлични конфигурации,
но најчесто е цилиндричен, како што е прикажано на сликата 2.7, или рамен.
Во CPC-колекторот прикажан на сликата 2.8 долниот дел од рефлекторот е
кружен, додека горниот дел e параболичен. Бидејќи горниот дел од колекторот
придонесува многу малку за зрачењето да дојде до апсорберот, најчесто тој
се прави пократок, со што се намалуваат трошоците за производство, а се
губи незначително на ефикасноста. Овие колектори најчесто се покриени со
стакло за да се заштитат од навлегување прав и други материи кои би ја намалиле рефлексивната способност на неговите ѕидови.
Аголот на апсорпција е дефиниран како агол низ кој светлината може
да помине и притоа да конвергира на апсорберот. Ориентацијата на CPCколекторот, како и тоа дали колекторот треба да биде стационарен или подвижен, е поврзана со овој агол на апсорпција . Концентраторот со неговата долга
оска може да биде ориентиран север–југ или исток–запад, при што неговата
апертура треба да биде свртена директно кон екваторот под агол што е еднаков на географската ширина на тоа место. Доколку е ориентиран во правец
север–југ, колекторот треба да го следи движењето на Сонцето, при што не би
било потребно сезонско нагодување на аголот на наклонот. Колекторот може
да биде и стационарен, но во тој случај ќе го апсорбира зрачењето само во
случај кога Сонцето е во рамките на апсорпциониот агол. Во моментот на
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пазарот постојат два типа CPC-колектори: симетрични и асиметрични, кои користат два типа апсорбери: перкасти и цевкасти.

Слика 2.7. CPC-колектор

Слика 2.8. Шематски приказ на CPC-колектор

2.4.2. Концентрирачки колектори кои го следат Сонцето
Работната температура на колекторите може да се зголеми доколку
сончевото зрачење се концентрира на релативно мала апсорпциона површина. Ова се постигнува со поставување на оптички уреди помеѓу изворот на
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зрачењето и апсорпционата површина. Концентрирачките колектори имаат голем број предности споредено со конвенционалните, а како позначајни можат
да се наведат следните:
•
•
•
•
•

Работниот флуид може да постигне повисоки температури, со што се
постигнува повисока термодинамичка ефикасност.
Може лесно да се усогласи потребната температура за апликацијата за
која е наменета.
Термичката ефикасност е поголема поради малите загуби на топлина.
Рефлектирачките површини бараат помалку материјали и зафаќаат помали површини.
Релативно мала апсорпциона површина, со што се зголемува ефикасноста на колекторот и неговата економичност.

Покрај овие предности, концентрирачките колектори имаат и свои недостатоци:
•
•
•

Концентрирачките системи апсорбираат малку дифузна радијација.
Потребно е да се инсталира некој систем за следење, кој би овозможил
да го следат движењето на Сонцето.
Рефлексивните површини можат да ја загубат својата рефлексивна
способност со текот на времето и бараат периодично чистење и санирање.

Концентраторите можат да бидат рефлектори и рефрактори и можат да
имаат цилиндрична и параболична форма. Приемниците можат да бидат конвексни, конкавни, рамни или цилиндрични и најчесто се застаклени. Поради
тоа што Сонцето ја менува својата положба во текот на денот, концентрирачките колектори мора да имаат механизми за да го следат Сонцето. Постојат
два типа механизми со кои може Сонцето да се следи. Првиот го следи движењето на Сонцето по географска ширина и по географска должина, додека вториот метод има една оска на движење и го следи Сонцето само во еден правец: исток–запад или север–југ.
Концентрацијата на светлината од сончевото зрачење кај концентрирачките колектори може да се постигне со користење на огледала или леќи,
при што светлината се фокусира на фокална зона, со што се зголемува енергетскиот флукс на апсорбирачкиот дел. Во моментот на пазарот постојат голем број концентрирачки колектори за најразлични апликации, кои главно
можат да се поделат на четири поголеми категории:
•
•
•
•
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линеарни Френелови рефлектори;
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2.4.3. Параболични колектори
Параболичните колектори (PTC) претставуваат оптички структури коишто имаат ниска цена на производство и можат да работат на температури од
50 до 400 °С (слика 2.9). Овие колектори се состојат од рефлектирачки материјал, кој е свиткан во параболична форма, и од цевка прекриена со стакло,
која се наоѓа во фокусната линија на приемникот.
Кога параболата е вперена кон Сонцето, сончевите зраци паѓаат паралелно на рефлектирачкиот материјал и се рефлектираат кон цевката поставена во фокусот. Цевката е направена од материјали кои ја апсорбираат сончевата светлина и е обложена со заштитна стаклена цевка за да се намали
загубата на топлина поради конвекција. Овие колектори имаат и механизам за
следење на Сонцето, кој се состои од три светлосни резистори и DC-мотор.

Слика 2.9. Централа од параболични колектори

При следењето на Сонцето се користи само една оска на ротација, околу која се вртат колекторите и го следат движењето на Сонцето. Колекторот
најчесто се ориентира во правец исток–запад, при што го следи Сонцето од
север кон југ, или пак се ориентира во правец север–југ и го следи Сонцето од
исток кон запад. Во моментот РТС-колекторите претставуваат најзрела технологија за генерирање топлина до 400 °С, која подоцна би се користела за
генерирање на електрична струја или други термодинамички апликации. Шематски приказ на параболичен колектор е даден на сликата 2.10.
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Слика 2.10. Шематски приказ на параболичен колектор

2.4.4. Линеарен Френелов рефлектор
Технологијата на линеарен Френелов рефлектор (LFR) се потпира на
низа линеарно поставени огледала кои ја концентрираат светлината на фиксен приемник што се наоѓа на врвот од кула (слика 2.11).

Слика 2.11. Шематски приказ на долно поставен приемник
кај линеарни Френелови рефлектори

За разлика од параболичните типови колектори, овој колектор не мора
да има параболична форма и може да има огромна апсорпциона површина,
којашто не мора да се движи. Најголема предност на овој тип колектори е тоа
што тие користат рамни или еластично закривени рефлектори, кои се многу
поевтини споредено со стаклените параболични рефлектори. Покрај пониската цена на производство, овие колектори се монтираат блиску до земјата,
со што се минимизираат и структурните барања. Покрај овие поволности што
ги нуди оваа технологија, таа има и свои недостатоци. Една од тешкотиите со
технологијата на LFR е тоа што се појавуваат засенувања и блокирања на
сончевите зраци помеѓу соседните рефлектори, што придонесува за зголемување на растојанијата помеѓу рефлекторите. Ова блокирање може да биде
намалено со зголемување на висината на апсорбирачките кули, но тоа наедно
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би ги зголемило и трошоците. Шематски приказ на линеарен Френелов колектор е даден на сликата 2.12.

Слика 2.12. Френелов тип на параболичен колектор

За разлика од класичните системи на LFR, каде што има само еден приемник и не постои избор на насоката и ориентацијата на рефлекторите, во
поновите технологии на LFR обично се користат повеќе приемници. Со користењето на два или повеќе приемници се овозможува да се градат електрични
централи од ранг на MW и индивидуалните рефлектори да се постават многу
поблиску, со што се заштедува на простор. Ваков тип на систем на LFR е
прикажан на сликата 2.13.

Слика 2.13. Шематски приказ на намалување на засенувањето
помеѓу огледалата со помош на два приемника

2.4.5. Параболични чинии
Параболичните чинии (PDR) го следат Сонцето во две димензии со помош на механизам кој се состои од две оски на ротација. Овој тип колектори
ја концентрираат соларната енергија во фокалната точка на чинијата, каде
што се наоѓа приемникот (слика 2.14). Потоа приемникот ја апсорбира оваа
енергија и ја претвора во термална енергија на флуидот што циркулира низ
системот. Подоцна оваа складирана енергија се користи за најразлични апликации. Технологијата на PDR ги има следниве предности во однос на другите
колектори:
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•
•
•

Параболичните чинии се најефикасни колекторски системи поради тоа
што секогаш се насочени кон Сонцето.
Тие типично имаат концентрационен однос од 600–2000, поради што
имаат висока ефикасност при апсорпција на термалната енергија.
Имаат модуларни колектори и приемници, кои можат да функционираат
самостојно или како дел од поголем систем на параболични чинии;

Слика 2.14. Шематски приказ на параболична чинија

Параболичните чинии можат да постигнат температура од 1500 °С и најчесто се користат за производство на електрична енергија.

2.4.6. Сончеви постројки со концентрирање на сончевото зрачење
со централни приемници
Сончевите постројки со концентрирање на сончевото зрачење со централни приемници се способни да апсорбираат големи количини енергија и
можат да работат на температури повисоки од 1500°С. Тие се состојат од рамни огледала (heliostats) кои го рефлектираат сончевото зрачење кон заедничка
точка. Покрај рамни, може да се користат и конкавни огледала, со што може
да се добие голема количина топлинска енергија која подоцна може да се
насочи кон генераторот на пареа и да се создаде пареа со голема температура и притисок.
Сончевите постројки со централни приемници (слика 2.15) ги имаат
следниве предности во однос на другите колектори:
•
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•
•
•

Имаат концентрационен однос од 300 до 1500 и висока ефикасност во
апсорбирање и конвертирање на енергијата.
Можат да складираат соларна енергија.
Можат да генерираат струја со моќности поголеми од 10 MW.

Слика 2.15. Шематски приказ на сончева постројка со централни приемници

Овие колектори имаат систем за пренос на топлина (цевки, пумпи, вентили и др.), кој го контролира течењето на флуидот во затворен систем помеѓу
приемникот, резервоарот за складирање и системот за генерирање на електрична енергија; систем за складирање на топлина, кој ја складира енергијата
во вид на топлина за понатамошна употреба, и систем за генерирање на електрична енергија, кој ја претвора топлинската енергија во електрична и ја предава на електричната мрежа.
На сликата 2.16 е прикажан пример на сончева постројка во Шпанија.

Слика 2.16. Сончева постројка со централен приемник во близина на Севилја, Шпанија

45

ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНСТАЛИРАЊЕ НА СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ
Прирачник за обука на инженери и техничари

2.5. ФАСАДНИ КОЛЕКТОРИ
Генерално, сончевите топлински системи се користат за загревање на
санитарна вода. Кога станува збор за примени кои вклучуваат загревање на
простор, кај урбани градежни објекти, хотели, регионални системи за загревање, не секогаш постојат соодветно ориентирани покривни површини, достапни за монтирање на сончеви колектори. Во тој случај при монтирање на
колектори на веќе постојни покриви (рамни или коси) сончевиот систем многу
често формира независно тело кое не е составен дел на архитектурата. Тоа е
и една од најголемите причини за неприфаќање на сончевите системи од страна на некои архитекти и проектанти. Затоа, за да се постигне поголем пробив
на пазарот, потребно е да се развие систем со кој ќе се овозможи интегрирање
на колекторите во фасадите на градежните објекти.
Производителите на сончевите колектори постојано ги подобруваат
елементите за структурно интегрирање на сончевите системи во ѕидовите на
фасадите, посебно во поглед на методите на притегнување и дихтување по
должината на страните. Новите рам-конструкции го олеснуваат склопувањето
на поединечните елементи и монтирањето, а исто така ги намалуваат и висините на профилите и проектираните ширини. Големиот избор присутен денес
на пазарот овозможува брзо и флексибилно интегрирање на сончев систем во
фасада (слика 2.17).

Слика 2.17. Фасадни колектори
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Од ден на ден сè поголем е бројот на целосно интегрирани решенија
кои вклучуваат комбинации од сончеви топлински и фотоволтаични системи.
Целта е овие колектори да се интегрираат со системите на самиот објект. Во
принцип, интегрирањето на сончевите топлински колектори во фасадите сè
уште е многу ретко, но се очекува дека во блиска иднина многу ќе се зголеми
потенцијалната област достапна за монтирање на сончевите топлински колектори. Што се однесува до основните естетски критериуми, сончевите системи
нудат огромен спектар на идејните решенија. Производителите се обидуваат
да одговорат на сите барања на архитектите. Па токму поради тоа денес на
пазарот можат да се најдат повеќе типови незастаклени и застаклени, обоени
сончеви топлински колектори за фасадно интегрирање. Во светот ова решение наоѓа веќе широка примена, па не е необично да се видат згради целосно
обвиткани од јужната страна со сончеви колектори. Дури има и решенија колекторите со вакуумски цевки да се инсталираат како ограда на терасите и да
се поврзани со системите за загревање на санитарна топла вода. Освен фактот дека објектот кој има инсталирано фасадни колектори е енергетски понезависен, од естетски аспект е поубав од другите такви објекти. Затоа идејата
за изградба на објект со фасадни сончеви панели е вредна за размислување
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3.1. ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ
За да се изврши директна трансформација на сончевата енергија во
електрична со фотоволтаична конверзија, се користат уреди наречени сончеви односно фотоволтаични ќелии.
Фотоволтаичната ќелија се состои од активен фотоволтаичен материјал со полуспроводник од типот p и n, со преден и заден контакт и потпорен
маеријал. За оптимизација на ќелијата и максимизирање на количеството сончева светлина кое се апсорбира во неа, на горната површина на ќелијата може
да се нанесе и антирефлексивен слој, кој обично има нијанса на сина или црна
боја.
Развојот на технологиите на фотоволтаични ќелии зависи од развојот
на материјали кои се користат при производството, така што разликуваме три
различни генерации сончеви ќелии. Без оглед на тоа за која генерација се работи, основната структура на фотоволтаичната ќелија останува иста кај сите
типови сончеви ќелии.
Првата генерација сончеви ќелии ја претставуваат ќелиите од монокристален (mono-Si) и поликристален (poly-Si) силициум. Како суровина за добивање на силициумови сончеви ќелии се користи силициум диоксид (SiO2),
народски познат како кварцен песок. Добивањето на прачките од монокристален или поликристален силициум е доста тежок и сложен процес кој бара големо количество суровина и електрична енергија (слика 3.1).
Различната структура на монокристалните и поликристалните силициумови сончеви ќелии значи и различна ефикасност. Ефикасноста на комерцијално достапните монокристални силициумови сончеви ќелии се движи до
22 %, додека пак на поликристалните сончеви ќелии до 18 %. Ефикасноста на
сончевите панели е за некој процент помала и се движи до 20 % за монокристалните, а до 16 % за поликристалните.
Првата генерација сончеви ќелии е доминантна на пазарот поради ниските цени и највисока ефикасност. Технологиите за производство се релативно развиени и постојат голем број производители на вакви сончеви ќелии.
Меѓутоа, поради големото количество материјал и електрична енергија кои се
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користат при производството, тоа е доста скапо и покрај значителните обиди
кои се прават во последните години за намалување на трошоците за тие
производи да останат економски конкурентни на пазарот.

Слика 3.1. Силициумови фотоволтаични ќелии:
(а) монокристална, (б) поликристална

По повеќе од 20 години истражувања и развој на фотоволтаиците се
појави технологијата на тенкослојни сончеви ќелии со потенцијал за производство на многу поевтина електрична енергија како резултат на поевтиното
производство во споредба со сончевите ќелии од првата генерација.
Тенкослојните сончеви ќелии се карактеризираат со многу мала дебелина на слоевите, којашто изнесува дури и помалку од 1 микрон. Главната
предност на тенкослојните сончеви ќелии е тоа што при нивното производство
се користи многу мало количество материјал, дури 99 % помалку материјал во
споредба со силициумовите монокристални и поликристални сончеви ќелии.
Депозицијата на тенките слоеви може да се врши на различни видови супстрати – стакло, полимер или метал, па сончевите ќелии можат да бидат и флексибилни и да има можност да се интегрираат во какви било структури.
Постојат три главни типа тенкослојни сончеви ќелии/модули кои се комерцијално достапни, и тоа од:
•
50

аморфен силициум (а-Si и a-Si/µc-Si),
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•
•

кадмиум-телурид (CdTe),
бакар-индиум-селенид (CIS) и бакар-индиум-галиум-диселенид (CIGS).

Сите типови тенкослојни сончеви ќелии ги имаат главните слоеви на p
и n-тип на полуспроводник, кои го формираат pn-спојот, слојот на подлогата
или супстратот на ќелијата, предниот и задниот контакт. Распоредот на слоевите кај претходно спомнатите три технологии на тенкослојни сончеви ќелии
е даден на сликата 3.2.

Слика 3.2. Тенкослојни сончеви ќелии
(распоред на слоевите кај ќелиите од CdTe, CIGS и a-Si)

Теоретската ефикасност на сончевите ќелии од CdTe изнесува околу
30 %, но во пракса оваа ефикасност сè уште не е постигната. Највисоката постигната ефикасност на овие сончеви ќелии е 19,1 %, постигната од страна на
компанијата First Solar, а за сончевите модули изнесува 16,1%, постигната од
истата компанија. Комерцијално достапните кадмиум-телуридни модули се со
ефикасност од 10 до 13 %. Технологијата на CdTe сончеви модули нуди најбрзо време на поврат на енергијата која се користи при нивното производство,
во споредба со сите други технологии. За помалку од една година сончев модул со ефикасност од околу 11,3 % произведува повеќе електрична енергија
отколку што е потребно за тој модул да се произведе.
Сончевите ќелии од CIS/CIGS исто така се технологија со доста висока
ефикасност помеѓу тенкослојните сончеви ќелии. Моментално ефикасноста на
ваквите сончеви модули изнесува до 16 %, а во лабораториски услови се добиени резултати и над 20 % ефикасност.
Постојат два главни еколошки ризици кои произлегуваат од примената
на сончевите модули CdTe и CIS/CIGS. Едниот ризик се однесува на истекувањето на штетните материи кои ги има во модулот, на пример кадмиумот, во
случај кога би дошло до кршење на модулот, а вториот се однесува на емисија
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на штетните гасови во случај на пожар. Меѓутоа, дури и да дојде до ослободување на 10 % од штетните материи, нивната концентрација не е опасна за
здравјето на човекот и животната средина.
Ефикасноста на сончевите модули од аморфен силициум кои се комерцијално достапни се движи до 8 %, а во лабораторија е постигната максимална
ефикасност од 12.2 %. Главниот проблем и недостаток кај оваа технологија е
значајното намалување на излезната моќност на ќелиите од 15 до 35 % со
текот на времето. Намалувањето на дебелината на слоевите би ја зголемило
стабилноста на ќелијата и би го намалило редуцирањето на излезната моќност, но со тоа би се намалила и апсорпцијата на сончевото зрачење и ефикасноста на ќелијата.
Како што може да се заклучи од претходно кажаното, тенкослојните сончеви ќелии од втората генерација се доста атрактивни поради ниската цена
на материјалите кои се користат при нивното производство, но нивната ефикасност е доста помала во споредба со ефикасноста на ќелиите од првата
генерација. Поради тоа нивната распространетост на пазарот сè уште не е
голема, а исто така сè уште се става акцент на проблемот со нивниот век на
траење, достапноста на материјалите и нивната токсичност, особено во
случајот со кадмиумот.

3.2. ХИБРИДНИ ФОТОВОЛТАИЧНО-ТЕРМАЛНИ МОДУЛИ
Постојат две главни причини за развој на нова поефикасна технологија
за искористување на сончевата енергија, кои произлегуваат од карактеристиките на фотоволтаичните термални (ФВТ) модули.
Кога фотоволтаичниот модул е изложен на сончево зрачење, тој апсорбира околу 90 % од фотоните кои доаѓаат до неговата површина. Останатите
10 % од фотоните кои имаат енергија помала од енергијата на забранетата
зона на полуспроводничкиот материјал од кој се изработени фотоволтаичните
ќелии, се рефлектират. Апсорбираните фотони, кои имаат енергија поголема
од енергијата на забранетата зона, им ја предаваат својата енергија на електроните, при што настанува фотоволтаична конверзија. Процентот на апсорбираното сончево зрачење кое се претвора во електрична енергија се движи
од 10 до 20 %, во зависност од материјалот од кој фотоволтаичниот модул е
изработен и од неговата ефикасност. На графикот е прикажана распределбата на сончевото зрачење кое доаѓа до површината на фотоволтаичен модул
со ефикасност од 16 % (слика 3.3). Останатите 74 % од сончевото зрачење го
претставуваат вишокот на енергија и се трансформираат во топлинска енергија.
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Слика 3.3. Распределба на сончевото зрачење на површината на фотоволтаичен модул

Оваа топлинска енергија не само што непотребно се губи во надворешната средина, туку и со текот на времето предизвикува деградација на материјалот од кој фотоволтаичниот модул е изработен. Тоа е вториот недостаток
кој го имаат стандардните фотоволтаични модули. Со зголемување на работната температура на фотоволтаичниот модул, неговата ефикасност опаѓа значително многу. Иако при ведро време и зголемен интензитет на сончевото зрачење се постигнува максимална ефикасност на модулите, сепак при такво време доаѓа до загревање на модулите на температури и до 110 °С. При овие
температури ефикасноста на модулите е значително пониска и нивната излезна моќност е многу мала. Со зголемување на температурата на модулот за
1 °С, неговата ефикасност се намалува за 0,45 – 0,50 %. Стандардната работна температура на модулите при која се мери нивната максимална ефикасност изнесува 25 °С. Тоа значи дека, доколку работната температура на фотоволтаичниот модул достигне 110 °С, неговата ефикасност ќе се намали дури
за 43 %. На сликата 3.4 графички е прикажана зависноста на излезната моќност на фотоволтаичните ќелии од монокристален силициум од работната
температура.

Слика 3.4. Зависност на излезната моќност од работната температура
кај фотоволтаичните ќелии
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За да се овозможи константна ефикасност на фотоволтаичните модули,
потребно е да се одржува нивната температура на вредност до 25 оС. Тоа
значи дека треба да се обезбеди систем за нивно ладење во услови на голем
интензитет на сончевото зрачење и високи температури
Наједноставен начин на ладење на модулите би бил со помош на флуид
кој има пониска температура од температурата на која се загреани модулите
и кој би ја презел таа топлинска енергија. На тој начин би се вршело и загревање на флуидот и голем дел од топлинската енергија не би се губел непотребно во надворешната средина.
Познавајќи ја технологијата на сончеви колектори, која се користи за загревање на флуиди со помош на сончевата енергија, се дојде до идејата за
спој на оваа технологија со технологијата на фотоволтаични модули, со што
се добива нов хибриден тип на модули наречени фотоволтаично-термални
модули. На тој начин не само што се обезбедува ладење на фотоволтаичниот
модул и одржување на висока излезна моќност и ефикасност, туку истовремено се овозможува и симултано производство на електрична и топлинска енергија со еден модул.
Генерално, концептот на фотоволтаичните термални модули е комбинација од конвенционален фотоволтаичен модул како систем за производство
на електрична енергија и конвенционален сончев колектор како систем за производство на топлинска енергија. Апсорпцијата на сончевото зрачење обично
се врши преку фотоволтаичните ќелии поставени на горната страна од модулот, при што топлинската енергија која се ослободува како секундарен производ при процесот на фотоволтаична конверзија се искористува од страна на
колекторскиот систем поставен под фотоволтаичниот модул за загревање на
работниот флуид кој минува низ него. Фотоволтаичниот модул и сончевиот
колектор се прицврстени меѓусебно и поставени во едно заедничко куќиште.
Електричната и топлинската ефикасност на системот се во директна врска со
интензитетот на сончевото зрачење кое паѓа на единица површина од модулот
и со температурата на работниот флуид кој се користи за ладење на фотоволтаикот со што истовремено се зголемува и амбиенталната температура.
Хибридните фотоволтаично-термални модули се способни да искористат над 60% од топлинската енергија што ја генерираат фотоволтаичните ќелии, со што се намалува процентот на енергија која напразно се губи во надворешната средина. Одржувајќи ја ефикасноста на фотоволтаикот висока и добивајќи дополнителна топлинска ефикасност од колекторскиот систем, се зголемува целокупната ефикасност на хибридниот модул.
На графикот (слика 3.5) е прикажана излезната моќност во зависност од
температурата за повеќе различни типови модули. Може да се забележи дека
најголема излезна моќност имаат хибридните фотоволтаично-термални модули, при што нивната работна температура се движи од 25°С до 50°С. Стандардните фотоволтаични модули имаат многу помала излезна моќност од
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причина што нивната работна температура е многу поголема и се движи од 65
°С за фотоволтаични модули поставени на земја, 75 °С за фотоволтаични модули поставени на покрив, до 90 °С и повеќе за фотоволтаични модули интегрирани во кровна конструкција на некој објект.

Слика 3.5. Зависноста на излезна моќност од температурата кај различни видови модули

Спојувањето на двете добро развиени технологии за искористување на
сончевата енергија во една нова хибридна технологија со себе носи и многу
други предности покрај споменатата зголемена електрична и топлинска ефикасност. Значајна придобивка од примената на хибридната технологија е намалувањето на потребниот простор за инсталација на модулите во споредба
со стандардните фотоволтаични модули и сончеви колектори. Како пример,
два засебни системи, фотоволтаичен систем со површина од 21 m2 и колекторски систем со површина од 4 m2, можат да се заменат со еден хибриден
фотоволтаично-термален систем со површина од 16 m2. Нема потреба од примена на два одделни системи – за производство на електрична енергија и за
производство на топлинска енергија, бидејќи со еден систем може да се задоволат и двете потреби. Со тоа не само што се намалува потребната површина,
туку и се намалуваат трошоците за монтажа и одржување на системот.
Одржувањето на ниска работна температура на фотоволтаичните ќелии значи и продолжување на нивниот животен век. Високите температури
55

ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНСТАЛИРАЊЕ НА СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ
Прирачник за обука на инженери и техничари

негативно влијаат врз материјалите од кои се изработуваат фотоволтаичните
ќелии и со текот на времето можат да предизвикаат нивна деградација и оштетување. На овој начин, со обезбедување ладење на ќелиите, се спречува појавата на нивна деградација и се забавува процесот на намалување на нивната ефикасност со текот на времето на експлоатација.
Од аспект на примена, хибридните фотоволтаично-термални модули се
идеално решение за добивање топла санитарна вода во резиденцијалните
објекти, болниците, училиштата итн., но и за загревање на објектите во зимскиот период во комбинација со топлинска пумпа или котел на пелети. Потребите од електрична енергија на овие дополнителни компоненти можат да се
задоволат со електричната енергија која ја произведува фотоволтаичниот
модул. На тој начин може да се добие енергетски независен систем кој целосно ќе користи обновливи извори на енергија или, во најлош случај, систем со
голема енергетска ефикасност и многу мала потрошувачка на енергија од конвенционални извори.

3.3. ГЛАВНИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ПРОЕКТИРАЊЕ
ФОТОВОЛТАИЧНО-ТЕРМАЛНИ МОДУЛИ
Фотоволтаичните модули и сончевите колектори како две различни технологии се развивале во зависност од функционалните и техничките барања
на корисниците. Тие имаат различни потреби од изолација: сончевите колектори имаат потреба од висок степен на изолација, а фотоволтаиците од низок.
Секоја технологија се оптимизирала одделно во однос на ефикасноста, ефективноста, стабилноста и трајноста, што резултирало со повеќе различни
структури на овие технологии и со примена на различни материјали при нивното производство (слика 3.6).

Слика 3.6. Напречен пресек на ФВТ модул

56

3. ХИБРИДНИ ФОТОВОЛТАИЧНО-ТЕРМАЛНИ СИСТЕМИ

Во однос на карактеристиките на хибридните фотоволтаично-термални
модули, за нивните електрични карактеристики да бидат слични со електричните карактеристики на стандардните фотоволтаични модули, потребни се
истите димензии, истата оптичка ефикасност и истите работни температури.
Од друга страна пак, за топлинските карактеристики да бидат слични на топлинските карактеристики на сончевите колектори, потребнo е тие да се со исти
димензии како сончевите колектори, да имаат иста оптичка ефикасност како
тие, иста конструкција и иста топлинска изолација (слика 3.7).

Слика 3.7. Шематски приказ на структурата на фотоволтаичен термален модул

Влијанието на геометриските фактори како што е големината на површината на фотоволтаикот во однос на вкупната површина на хибридниот модул, може да се забележи од различната електрична моќност на модулот по
единица површина. Кај хибридните модули, за разлика од стандардните фотоволтаици, дел од вкупната површина можат да зафаќаат рамките и страничната изолација. Друг геометриски фактор којшто влијае врз електричните карактеристики е длабочината на која се наоѓаат сончевите ќелии во однос на
горната површина на модулот. Оваа длабочина треба да биде што е можно
помала, за да се оневозможи рамката на модулот да врши засенување на надворешните ќелии и со тоа да ја намалува нивната ефикасност.
Во однос на оптичката ефикасност на модулот, може да се каже дека
таа влијае истовремено и врз електричните перформанси на фотоволтаиците
и врз топлинските перформанси на сончевите колектори. Токму поради тоа од
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големо значење е нанесувањето на селективни и антирефлективни слоеви
при нивното производство.
Во табела 3.1 е направена споредба на оптичките параметри на фотоволтаичен модул и сончев колектор, на кои се нанесени селективни слоеви.
Може да се забележи дека разликата помеѓу коефициентите на трансмисија и
коефициентите на апсорпција на двете технологии не е многу голема. Меѓутоа, емисијата на топлина на горната стаклена или пластична покривка на фотоволтаикот е многу повисока од емисијата на топлина на селективниот апсорбер кај сончевиот колектор. Од таа причина, при производството на фотоволтаично-термални модули е потребно да се нанесуваат транспарентни селективни слоеви кои ќе го намалат коефициентот на топлинска емисија на фотоволтаикот, но истовремено ќе го задржат високиот коефициент на трансмисија.
Табела 3.1. Споредба на оптичките карактеристики
на фотоволтаичен модул и сончев колектор
Компонента

Карактеристика

Стаклена покривка
Апсорбер

Легенда:

Фотоволтаичен модул

Сончев колектор

Трансмисија

0,98

0,96

Апсорпција

0,89

0,95

Емисија

0,92

0,05

Стаклена покривка

Фотоволтаична ќелија

Апсорбер

Кога станува збор за изборот на изолацијата на хибридните фотоволтаично-термални модули, треба да се земаат предвид следните два параметра:
• топлинска отпорност на пренос на топлина помеѓу апсорберот (фотоволтаичните ќелии) и работниот флуид (топлинска отпорност на работниот флуид – RHRC) и
• топлинска отпорност на пренос на топлина помеѓу колекторот и надворешната средина (топлинска отпорност на изолацијата – RINSUL).

3.4. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ХИБРИДНИ
ФОТОВОЛТАИЧНО-ТЕРМАЛНИ МОДУЛИ
Вкупната ефикасност на еден хибриден фотоволтаично-термален модул (ФВТ) е сума од неговата топлинска и електрична ефикасност, кои се дефинираат како однос помеѓу корисната топлинска односно електрична моќност на системот и моќноста на сончевото зрачење кое паѓа на површината на
модулот:
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𝜂0 = 𝜂th + 𝜂el ,

(3.1)

каде што η0 е вкупна ефикасност на модулот, ηth е топлинска, а ηel е електрична
ефикасност на модулот. Максимално постигната енергетска ефикасност на
комерцијални ФВТ модули од компанијата Solar Drum е 86%, при што хибридниот модул во пикот успеал да произведе електрична енергија со моќност од
200 W и топлинска енергија со моќност од 870 W.
Уште еден параметар кој влијае значително врз ефикасноста на хибридните фотоволтаично-термални модули е работната температура на која е
загреан модулот. Од аспект на електричната ефикасност, веднаш е јасно дека
високата работна температура на фотоволтаичните ќелии негативно влијае
врз нивната излезна моќност. Тоа значи дека, за електричната излезна моќност на модулот да биде максимална и неговата ефикасност да биде највисока, потребно е неговата температура да биде што е можно пониска. Температурните коефициенти се различни за различни типови материјали од кои се
изработуваат фотоволтаичните сончеви ќелии. Kаj силициумовите монокристални и поликристални фотоволтаични ќелии со зголемување на нивната температура за 1°С, нивната електрична ефикасност опаѓа за 0,45 %, додека пак
кај тенкослојните силициумови ќелии електричната ефикасност опаѓа за
0,13°С при секој 1°С повисока работна температура.
Според тоа, за да се постигне константна електрична излезна моќност
на хибридниот модул, потребно е константно да се врши негово ладење, што
пак е можно само доколку колекторскиот систем низ кој работниот флуид
минува е постојано активен и температурата на работниот флуид е релативно
пониска од амбиенталната температура.
Постојат и други фактори коишто влијаат врз електричната и топлинската ефикасност на хибридните фотоволтаично-термални ќелии и кои треба да
се земаaт предвид при нивниот дизајн. Во секој случај, од претходно изнесеното може да се заклучи дека е многу тешко да се постигне истовремено максимална електрична и максимална топлинска ефикасност. Секогаш е потребно да се направи одреден баланс помеѓу вредностите на сите параметри, при
што секако предвид треба да се земе намената на системот.

3.5. КЛАСИФИКАЦИЈА И ВИДОВИ ХИБРИДНИ
ФOTOВОЛТАИЧНО-ТЕРМАЛНИ МОДУЛИ
Класификацијата на хибридните фотоволтаично-термални модули се
врши врз основа на двете различни компоненти на системот, и тоа сончевите
колектори и фотоволтаичните модули. Постојат многубројни комбинации на
различни фотоволтаични модули и сончеви колектори кои се искористени за
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дизајн на хибридни модули. За фотоволтаичните модули главно се користат
силициумови монокристални или поликристални модули. За сончевите колектори се користат речиси сите видови – рамни или со вакуумски цевки, со работен флуид вода, воздух или комбинирани. На сликата 3.8 е прикажан пример
на монтирани интегрирани фотоволтаично-термални модули.

Слика 3.8. Интегрирани фотоволтаично-термални модули (на покрив и на фасада)

•
•
•
•

Главната класификација на фотоволтаичниот-термални модули е:
фотоволтаично-термални модули со работен флуид течност,
фотоволтаично-термални модули со работен флуид воздух,
интегрирани фотоволтаично-термални модули,
концентрирачки фотоволтаично-термални модули,

Фотоволтаично-термални (ФВТ) модули со работен флуид течност. Најкористените хибридни фотоволтаично-термални модули се оние кои
како работен флуид користат течност. Самото име на овие модули кажува
дека низ нивниот колекторски систем циркулира течен медиум којшто ја презема топлината од загреаните фотоволтаични ќелии. Тој течен медиум може
да биде вода или смеса од вода и гликол. Тие модули се многу слични со
стандардните сончеви колектори, со таа разлика што над колекторскиот систем низ кој циркулира работниот флуид е поставен фотоволтаичен модул кој
ја презема улогата на апсорберот кај сончевите колектори.
Главен технички проблем во изведбата и производството на хибридните фотоволтаично-термални модули кои како работен флуид користат течност е обезбедување на доволно мал топлински отпор помеѓу фотоволтаичниот модул и работниот флуид, особено во случајот на глазирани модули.
Особено треба да се внимава на протекување на течноста во случај на оштетување на колекторскиот систем, за да не дојде до оштетување на фотоволтаичните ќелии.
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Во зависност од изведбата на колекторскиот систем, можни се 4 типа
фотоволтаично-термални модули со работен флуид течност, и тоа: со цевен
колекторски систем, со канален колекторски систем, колекторски систем со
слободен проток и колекторски систем со два апсорбера.
ФВТ модули со колекторски систем со цевки. Ваквиот дизајн на
хибридни ФВТ модули е наједноставен и најлесен за производство. Кај овој
тип модули колекторскиот систем низ кој циркулира течноста се состои од
цевки поставени под фотоволтаичниот модул, паралелно една на друга или
во спирална изведба. Вообичаениот изглед на овој тип хибридни модули е
прикажан на сликата 3.9.

Слика 3.9. ФВТ модул со колекторски систем со цевки

Цевките најчесто се изработуваат од бакар или алуминиум. Под цевките е поставен изолационен материјал за намалување на загубите на топлината од цевките кон надворешната средина. Опционално, од горната страна
модулот може да има уште една покривка покрај стандардната стаклена покривка на фотоволтаичниот модул или, како што претходно беше спомнато,
модулот може да биде глазиран. На тој начин се врши дополнително намалување на топлинските загуби од горниот дел на модулот.
ФВТ модули со колекторски систем со канали. И овој тип модули има
релативно едноставен дизајн. Кај нив колекторскиот систем се состои од паралелно поставени канали низ кои минува течноста што се загрева. Споменатите канали најчесто се изработуваат од пластични материјали во црна боја,
поставени се еден до друг и најчесто се исполнети со керамичен гранулат. И
во овој случај, опционално, модулот може да биде глазиран за подобрување
на неговите топлински карактеристики. Изгледот на овој тип хибридни модули
е прикажан на сликата 3.10.

Слика 3.10. ФВТ модул со колекторски систем со канали
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ФВТ модули со колекторски систем со слободен проток. Низ овој
тип хибридни модули всушност циркулираат два работни медиуми, течност и
воздух. Течноста е главен работен медиум, а воздухот, т.е. смесата пареа/
воздух, е секундарен медиум. Тие можат да се класифицираат и во посебна
група фотоволтаично-термални модули кои користат два работни флуида.
Нивниот дизајн е поразличен од стандардните хибридни модули. Од сликата
3.11 може да се забележи дека каналот во кој се наоѓаат работните медиуми
е поставен над фотоволтаичниот модул, а не под него како во претходните
два случаја. Всушност, фотоволтаичниот модул е сместен помеѓу стандардните слоеви на сончевиот колектор.

Слика 3.11. ФВТ модул со колекторски систем со слободен проток на флуид

Испарувањето на течноста која е главен работен медиум доведува до
појава на пареа во горниот дел од каналот. Оваа пареа значително може да
ја намали топлинската ефикасност на модулот, а кондензатот кој се јавува на
стаклената покривка предизвикува дополнителна рефлексија на сончевото
зрачење. Токму поради оваа причина, ваквиот дизајн на хибридни фотоволтаично-термални модули се користи многу ретко.
ФВТ модули со работен флуид воздух. Фотоволтаично-термалните
модули кои како работен флуид користат воздух се наједноставната форма на
хибридни модули. Како што самото име кажува, кај нив низ колекторскиот систем циркулира воздух. Ваквите модули имаат примена главно во системите
каде што има потреба од загревање на воздухот во некоја просторија. Главната предност на овие модули е тоа што се многу поевтини за производство,
а исто така не постои ризик од замрзнување или прегревање на работниот
флуид и ризик од оштетување на фотоволтаичните ќелии во случај кога би
настанало оштетување на колекторскиот систем и протекување на работниот
флуид низ модулот. Од друга страна пак, главен технички проблем е нивната
помала топлинска ефикасност во споредба со хибридните модули кои како
работен флуид користат течност. Тоа се должи на помалиот топлински капацитет и топлинска спроводливост на воздухот во однос на течноста. Постојат
неколку различни видови хибридни фотоволтаично-термални модули во зависност од изведбата на колекторскиот систем. Главната поделба е на едноканални и двоканални колекторски системи, при што каналите можат да бидат
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под или над фотоволтаичниот модул, што може да се види од сликата 3.12.
За подобрување на топлинската ефикасност на модулите, тие опционално
можат да бидат глазирани, т.е да имаат дополнителна горна покривка

Слика 3.12. Едноканални ФВТ модули со работен флуид воздух

Како комбинација од две различни технологии, хибридните фотоволтаично-термални модули се идеално решение за примена во случаи каде што
истовремено има потреба и од електрична и од топлинска енергија. Тие наоѓаат примена во повеќе сектори, пред сè во резиденцијалниот и комерцијалниот
сектор, каде што моментално сè најмногу користени, но и во земјоделството и
индустријата, кои се таргетирани пазари и во кои се очекува сè поголема искористеност во иднина.
Во однос на производството на електрична енергија, хибридните фотоволтаично-термални системи можат да бидат со поголема или помала моќност и да се користат за напојување со електрична енергија на електрични
уреди во домаќинствата, комерцијалните и индустриските објекти. Исто како и
конвенционалните, и хибридните фотоволтаични системи можат да бидат
автономни (off-grid) или поврзани на мрежа (on-grid). Најголем дел од веќе инсталираните хибридни фотоволтаично-термалнии системи се поврзани на мрежа, така што во периодите на отсуство на сончева енергија намаленото производството на електрична енергија се компензира со електричната енергија од
мрежата. Автономните фотоволтаично-термални системи се користат за снабдување со електрична енергија на оддалечени и тешко достапни објекти кои
не се поврзани на електродистрибутивна мрежа.
Во однос на производството на топлинска енергија, примената на хибридните фотоволтаично-термални системи се совпаѓа со примената на конвенционалните сончеви колектори. Оттука доаѓа и поголем број можности за
примена на овие системи, и тоа:
•

производство на топла санитарна вода во поголемите колективни резиденцијални објекти како што се станбени згради, хотели, болници,
рехабилитациони и спортски центри, затвори итн.,
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•
•
•
•

загревање на објекти од различен тип,
загревање на базени (од отворен или затворен тип),
производство на топлинска енергија потребна за одвивање на индустриски процеси,
сончево ладење или климатизација на објектите.

Во зависност од големината на хибридниот систем и неговата излезна
електрична и топлинска моќност, можни се и комбинации од споменатите апликации на хибридните системи.
Може да се забележи дека најпопуларна апликација на хибридните ФВТ
модули е во производството на топла санитарна вода, а потоа и за загревање
на објектите во резиденцијалниот и комерцијалниот сектор. Во последно време сè поактуелна е и примената на овие модули за загревање на вода во базени на отворено или во затворен простор. Во иднина се очекува сè поголема
примена на хибридните ФВТ модули за климатизација на објектите преку
процесот на сончево ладење, примена во индустриските процеси и за сушење
на агрикултури.
Во однос на типот на сектор во кој се користат ФВТ модулите, може да
се забележи дека најголем корисник во моментот се резиденцијалните и комерцијалните објекти – домаќинства, хотели, болници, приватни компании и
јавни установи. Притоа во домаќинствата најмногу се користат модулите кои
користат работен флуид течност, и тоа за производство на топла санитарна
вода и загревање, а во комерцијалните објекти најмногу се користат модулите
со работен флуид воздух, и тоа за загревање на објектите. Многу поретко хибридните модули наоѓаат примена во индустријата и земјоделството.
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Системите за директно користење на сончевата енергија можат да бидат активни, пасивни и комбинирани. Активните сончеви колекторски системи
се наменети за користење на сончевата енергија врз основа на циркулацијата
на флуид низ сончевиот колектор, при што добиената енергија најчесто се
користи за загревање на вода за санитарни потреби, за централи за греење и
за базени, за загревање на воздух за централно греење, проветрување, сушење итн., како и за добивање пареа за технолошки потреби.
Пасивните сончеви колекторски системи се користат за обезбедување
енергија за греење на простории. Нивните површини имаат улога на сончеви
колектори. Комбинираните системи се составени од пасивен дел, кој се користи за загревање на простории, и активен дел, кој служи за добивање топла
вода, воздух или пареа.

4.1. ВИДОВИ НА СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ СИСТЕМИ
Кога станува збор за добивање топла санитарна вода, независно од
сончевиот систем, потребно е складирање на водата, за да се овозможи таа
да се користи во кој било дел од денот. За складирање на топлата вода во
текот на ноќта или во облачни денови, потребен е резервоар за вода. Наједноставен начин, а со употреба на гравитацијата, е термосифонскиот систем,
како што е прикажано на сликата 4.1.
Принципот на работа на овој систем се базира на тоа дека ладната вода
има поголема специфична густина од топлата вода, што овозможува топлата
вода да се качува нагоре, кон резервоарот, додека ладната вода (бидејќи е
потешка) останува долу. Затоа сончевиот колектор кај овој систем секогаш се
монтира под резервоарот за вода. Кога колекторот ја загрева водата, таа се
издига и преку нагорната цевка се носи во резервоарот и потоа се искористува
од горниот дел на резервоарот. Дополнување со вода во системот се врши со
ладна вода од водоводот. Ладната вода се загрева во колекторот и процесот
се повторува (слика 4.1).
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(а)

(б)

Слика 4.1. (а) Директен и (б) индиректен колекторски систем

Резервоарот треба да биде поставен правилно на добра висина, зашто
во спротивно може водата да циркулира наназад и да се лади за време на
ноќта. Овој систем исто така не работи добро на мали висински разлики. Принципот на работа на термосифонските системи е многу едноставен, поради тоа
што немаат потреба од инсталирање пумпа ниту соларна станица за контрола
на системот, за разлика од индиректниот систем со плочести колектори.
Меѓутоа, термосифонските системи не се погодни за големи системи,
оние кај кои има повеќе од 10 метри квадратни колекторска површина. Овие
системи се и тешки за поставување на згради со спуштени покриви и не се
препорачуваат за региони со ниски температури каде има можност и за појава
на мраз. Поради тоа што системот е поедноставен, термосифонските системи
се и поевтини. Не зависат од електрична енергија, па топла вода има и во
моменти кога нема струја. Меѓутоа, ваквиот систем има многу големи термички загуби. За разлика од директниот систем, индиректниот сончев систем
користи пумпа за циркулација на водата низ системот. Ова ја зголемува
цената на системот, но затоа ефикасноста е многу поголема. Овие системи
имаат и многу повеќе предности, и тоа:
•
•
•

•
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позицијата на резервоарот не зависи од позицијата на колекторот;
резервоарот може да биде и вертикален наместо хоризонтален, со што
се овозможуваат повеќе температурни слоеви во цилиндарот;
со вградената контрола (контролерот во соларната станица) се добиваат повеќе информации за тоа како системот работи и кои се можните
дефекти;
колекторот не зависи од резервоарот и може да се монтира на веќе
постоен бојлер;

4. СИСТЕМИ СО СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРИ

•
•
•
•

системот има помала тежина, па поради тоа нема потреба од додатна
потпора на покривот, а со тоа има и поедноставна монтажа;
поради можноста резервоарот да биде поставен каде било, се овозможува полесен пристап во случај на дефект;
резервоарот има помали загуби затоа што се поставува во внатрешноста на домот и не е изложен на надворешни влијанија;
иако со повисока цена, овој систем е значително поефикасен во споредба со термосифонскиот.

Сончевите термални постројки се составени од колектор, систем за
циркулација на флуидот, резервоар, помошен систем за загревање на вода и
систем за автоматска контрола. Во ваквите системи најчесто се користат
рамни колектори со природна или принудна циркулација на флуидот за трансфер на енергијата. Во зависност од распоредот на опремата, тие можат да се
поделат на:
• директни постројки (отворени, проточни) и
• индиректни постројки (затворени, кружни).
Во зависност од начинот на циркулација на водата, сончевите постројки
можат да бидат со:
• природна циркулација на водата (без пумпа – термосифонски, т.н. пасивни системи),
• принудна циркулација на водата (со пумпа – пумпни, т.н. активни системи).

4.1.1. Индиректни и директни сончеви постројки со природна
циркулација на водата
Овие системи се наједноставни во однос на конструкцијата, бидејќи кај
нив не постои пумпа за циркулација на водата, електронски контролери и
изменувачи на топлина. Поради сето ова, тие се едноставни, евтини и лесни
за одржување. Тие се составени од неколку основни делови, и тоа: рамен колектор, добро изолиран резервоар за чување на топлата вода и систем од
цевки за нивно поврзување. Директните сончеви постројки со природна циркулација на водата можат да бидат изведени како интегрирана колекторска
постројка (топлата вода се чува во самиот колектор) и термосифонска постројка (топлата вода се чува во посебен резервоар сместен над колекторот)
(слика 4.2).
Кај директната термосифонска постројка се користат рамни колектори
во кои водата се загрева и како полесна се движи низ цевките нагоре по природен пат поради разликата меѓу густината на топлата и ладната вода. Во
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исто време ладната вода, како потешка, се движи од резервоарот кон влезот
на долниот дел од колекторот, со што настанува природна циркулација на водата. Водата циркулира сè додека температурата во колекторот е повисока од
температурата на водата во резервоарот, т.е. додека има сончево зрачење.

Слика 4.2. Поврзување на термосифонска колекторска постројка за топла вода
со централен бојлер

Постројката престанува да работи кога ќе дојде до изедначување на
овие две температури. Во случај температурата на водата во бојлерот да е
повисока од температурата во резервоарот (облачни периоди, ноќно време
итн.) колекторскиот систем ќе почне да работи како ладилник и доколку оваа
појава не се спречи може да дојде до целосно ладење на водата во домашниот бојлер. Недостаток е што постројката мора да се испразни при надворешни температури блиски до 0 °С или под 0 °С, бидејќи водата во колекторот
може да замрзне. За да се заштити постројката од замрзнување, препорачливо е добро изолираниот резервоар, доколку е возможно, да се постави на
таван во вертикална положба. Со тоа ќе се обезбеди поголема разлика на
температурата на водата, а дното на резервоарот мора да биде поставено,
повторно, најмалку 30 cm повисоко од колекторот.
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4.1.2. Директни сончеви постројки со принудна циркулација на водата
Овие постројки користат пумпи за циркулација, т.е. движење на топлата
вода низ колекторот. Дополнително тие се опремени со електронски контролер за автоматско управување и со сензори за мерење на температурата.
Водата се наоѓа во резервоарот за вода кој се поставува пониско од колекторот и со помош на пумпа водата директно циркулира низ сончевиот колектор
(слика 4.3). Кај овие системи водата откако ќе се загрее се враќа во резервоарот. Принудната циркулација кај овие постројки овозможува сончевиот колектор да се постави на погодно место во објектот и секогаш максимално да
го апсорбира сончевото зрачење. Електронскиот контролер добива информација од температурните сензори и ја вклучува циркулационата пумпа кога
температурата на водата во колекторот е барем за 8–10 °С повисока од температурата на дното на резервоарот. Со помош на пумпата водата циркулира
низ постројката. Доколку температурната разлика се намали, електронскиот
контролер повторно прима информација од температурните сензори и ја исклучува пумпата. Во периоди на недоволно сончево зрачење се вклучуваат и
грејачи кои се вградени во резервоарот за вода како дополнителен извор на
енергија.

Слика 4.3. Директен систем со принудна циркулација на водата

За да може за трансфер на топлината кај сончевите колектори да се
користат и други флуиди како што се термички и синтетички масла, разни антифризи итн., потребно е сончевиот колектор да се издвои од другиот дел од
системот во т.н. примарно циркулационо коло. Во ова коло струи флуид кој не
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е вода, а во другото, т.н. секундарно коло струи вода која се загрева и е наменета за греење или за санитарни потреби. Постојат два вида постројки:
•
•

постројки со антифриз и
постројки со испуштање на водата од сончевите колектори.

Постројките кои работат со антифриз можат да бидат со природна циркулација на антифризот – без пумпа, термосифонски – т.н. пасивни системи,
или со принудна циркулација на антифризот – пумпни, т.н. активни системи.
Кај постројките кај кои како средство за трансфер на топлината се користи антифриз кој циркулира низ колекторот е потребно да се вгради изменувач на топлина во кој топлината од флуидот за трансфер ќе се предава на
санитарна вода. Тој може да се вгради директно во резервоарот или може да
биде издвоен од него. Со примена на антифриз како флуид за трансфер на
топлината се елиминира опасноста од замрзнување и оштетување на постројката.
Кај индиректните системи со природна циркулација на антифриз – термосифонски, т.н. пасивни системи, се користат рамни колектори и резервоар
кој мора да биде поставен повисоко од колекторот (слика 4.4).

Слика 4.4. Индиректна сончева постројка со принудна циркулација на водата
(со циркулациона пумпа)

Кај индиректните системи со принудна циркулација на антифриз, антифризот се движи низ колекторот и изменувачот на топлина (најчесто сместен во резервоарот) со помош на циркулациона пумпа. Освен рамниот колектор, резервоарот, изменувачот на топлина, контролерот, температурните сензори, циркулационата пумпа, овие системи се составени и од експанзивен сад
кој служи за ширење на антифризот во случај на негово загревање.
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4.1.3. Индиректни сончеви постројки со испуштање на водата
од сончевите колектори
Во последнава деценија почнаа да се употребуваат индиректни сончеви постројки со испуштање на водата од сончевите колектори, при што се
покажало дека се поефикасни од индиректните постројки со антифриз како
средство за трансфер на топлината, а наменети се за места со постудена
клима каде што постои опасност од замрзнување на водата.
Овие постројки со затворено коло на средството за трансфер на енергијата работат со атмосферски притисок. Поради тоа можат да се користат
пластични цевки и резервоар, кои се доста поевтини. Карактеристично е тоа
што во услови кога нема сончево зрачење водата од колекторите се собира
во мал добро изолиран резервоар сместен во близина на основниот. Со цел
да се обезбеди целосно празнење (дренирање на водата), колекторите и
цевките треба да се поставени под мал наклон. На малиот резервоар обично
се поставува стаклена цевка со која се регулира водата во него, при празнење
и полнење. Бидејќи резервоарот е сместен пониско од сончевите колектори,
постројката почнува да се празни со исклучување на циркулационата пумпа.

4.1.4. Поделба на колекторските системи според примената
Систем со сончеви колектори за санитарна топла вода. Системите
за производство на топла санитарна вода од сончеви колектори најчесто се
користат во домаќинствата, хотелските комплекси, болниците, училиштата.
Тие најчесто користат сончеви колектори со работен флуид течност, рамни
колектори или колектори со вакуумски цевки. Имаат мали моќности и најчесто
се поставуваат на кровната конструкција на објектот за кој се наменети. Постојат две главни конфигурации на системи за производство на топла санитарна вода, т.е. пасивен, односно термосифонски систем, и активен, односно пумпен систем со сончеви колектори. Нивниот изглед е даден на сликата 4.5.

Слика 4.5. Термосифонски (лево) и (десно) пумпен систем со сончеви колектори
за производство на топла санитарна вода
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Термосифонскиот систем има наједноставен дизајн. Кај ваквиот систем
резервоарот за топла вода е поставен над сончевиот колектор и постои природна циркулација на работниот флуид која се должи на различната густина
на флуидот на повисоки и пониски температури. Поради едноставноста на
системот, ваквите системи се најевтини и најчесто користени во домаќинствата.
Од друга страна пак, пумпните системи користат циркулациона пумпа
за циркулација на работниот флуид. Кај нив резерворот се поставува одделно
од сончевиот колектор, најчесто во подрумските простории на објектот за кој
системот е наменет. Ваквите системи се поскапи во однос на термосифонските поради дополнителната опрема којашто е потребна – пумпа, контролери,
топлински изменувач итн.
Систем со сончеви колектори за загревање/ладење на објекти. Системите за загревање на објекти можат да бидат со сончеви колектори со работен флуид вода или со работен флуид воздух. Системите кои како работен
флуид користат вода се исти како претходно спомнатите пумпни системи за
производство на топла санитарна вода, но имаат многу поголем капацитет и
обично користат дополнителни извори за догревање на водата како што се
секундарни грејачи или топлински пумпи. Еден ваков систем за загревање на
објект со помош на топлинска пумпа е прикажан на сликата 4.6. Овие системи
имаат доста сложена конфигурација и се многу поскапи. Освен за греење, ваквите системи можат да се користат и за ладење, со тоа што топлинската пумпа
наместо греење ќе врши реверзибилен процес на ладење на флуидот.

Слика 4.6. Систем за греење со сончеви колектори и топлинска пумпа
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Покрај ова, постојат системи за загревање со работен флуид воздух кои
најчесто се користат во сушилниците за агрокултури. Тие најчесто се користат
во комбинација со вентилатори кои ја помагаат циркулацијата на воздухот.
Систем со сончеви колектори за загревање на вода во базен. Температурите кои се потребни за загревање на водата во базените не се многу
високи и обично се движат околу средната вредност на амбиенталната температура. Токму поради тоа доста атрактивно станува загревањето на водата во
базените со помош на сончеви колектори. Конфигурацијата на ваквите системи е дадена на сликата 4.7. Ваквите системи за загревање на водата во базените немаат потреба од посебен резервоар за вода, бидејќи самиот базен
служи за таа намена. Во повеќето случаи за циркулацијата на водата низ сончевите колектори и цевките се користи пумпа за филтририрање на водата од
базенот.

Слика 4.7. Систем со сончеви колектори за загревање на вода во базен

Сите гореспоменати системи со сончеви колектори можат соодветно да
се приспособат според барањата на корисникот. Постои голем број производители на сончеви колектори кои постојано вложуваат во развој и подобрување на топлинскиот капацитет на сончевите колектори и подобрување на
конкуренцијата на пазарот.
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Поимот „активни сончеви термални системи“ најчесто се употребува за
системи кои користат флуид за трансфер и транспорт на енергијата, односно
склоп на уреди со кои се обезбедува греење, ладење и/или санитарна топла
вода (СТВ) во комерцијалните и станбените објекти.
Разликата помеѓу активни и пасивни системи понекогаш се прави во однос на повеќе критериуми. Кај активните системи најчесто е потребна надворешна (конвенционална) дополнителна енергија за да се врши циркулација на флуидот (принудна), додека кај пасивните системи воздухот циркулира
со помош на природна конвекција. За правилно функционирање на активните
системи се потребни уреди за нивно управување, додека пасивните системи
најчесто се саморегулирачки.
Активните сончеви системи користат сончеви колектори за загревање
на флуидот, резервоари за акумулирање на сончевата енергија и опрема за
дистрибуција и контролирано спроведување на сончевата енергија до просторот што се загрева. Дополнително овие системи имаат пумпи или вентилатори
за пренесување на енергијата до резервоарот или потрошувачот, за чијшто
погон најчесто се користи сончевата енергија.
Потрошувачката на енергија може да биде за ладење, греење или комбинација од овие две енергии заедно со потребата од СТВ. Со комбинација на
систем за греење со сончева енергија и конвенционален систем за греење се
обезбедува исто ниво на комфор, температурна стабилност и надежност како
и само со конвенционален систем.
Посебно ќе бидат објаснети технологиите за греење и ладење со сончева енергија. Во понатамошното објаснување и кај системите за греење и кај
системите за ладење ќе биде вклучен системот за подготовка на СТВ.
Сончевите комбинирани системи се слични со системите за загревање
на СТВ, но главната разлика е тоа што првите обезбедуваат топлинска енергија со двојна намена, односно за греење на одреден простор или објект и за
СТВ, додека вторите обезбедуваат топлина само за СТВ. Потребното количество топлинска енергија кај комбинираните системи на годишно ниво во спо75
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редба со потребната енергија за СТВ зависи од големината на објектот, термичката изолација, постоењето на систем за вентилација, пасивното искористување на сончевите добивки, внатрешните топлински добивки, како и од бројот на луѓе што престојуваат во анализираниот објект. Врз основа на истражувања е покажано дека загревањето на СТВ учествува со 10–40 % во однос
на вкупно потребната топлина за греење и подготовката на СТВ.
Кај комбинираните системи најчесто постојат два извора на енергија за
снабдување на двата топлински потрошувачи: едниот извор се сончевите колектори, со кои се обезбедува топлинска енергија сè додека има расположлива сончева енергија, и вториот е дополнителен конвенционален извор на топлинска енергија (лесно масло за горење, природен или течен нафтен гас,
дрва, електрична енергија итн.) со кој се надополнува енергијата што недостига од сончевите колектори. Генерално, правило е дека сончевите колектори
треба да работат со што пониска температура на работниот флуид, заради
постигнување поголема ефикасност.
Главиот предизвик кај овие системи е како да се изврши комбинирање
на различните потреби на системот за снабдување со топлинска енергија и
потрошувачката на топлинска енергија во еден единствен економски прифатлив, траен и сигурен систем, притоа максимално искористувајќи го секој метар
квадратен од сончевите колектори.
За класифицирање на сончевите термални колектори и системи се применуваат европските стандарди EN 12975–1&2 и EN 12976–1&2. Во европските стандарди EN12976–1 и ENV 12977–1 се пропишани голем број барања во
поглед на безбедноста, сигурноста и издржливоста на системите за греење со
сончеви колектори. Нивната задача е да обезбедат сигурно работење на системите дури и под екстремни услови, како што се снег или ветер или период
на подолга стагнација во текот на летото. Документацијата на системот, како
и на самата инсталација и функционирање, мора да исполнува одредени барања со цел да се обезбеди правилна монтажа и функционирање од страна
на монтажерот или сопственикот.
Топлинските карактеристики на системите за санитарна топлa вода во
домаќинствата, кои се фабрички направени, се одредуваат според EN 12976–
2, и тоа или преку користење на методот CSTG (Collector and System Testing
Group, ISO 9459–2) или преку употреба на методот DST (Dynamic Method
Testing). И за двете тест-процедури целиот сончев систем за греење е инсталиран во објект специјализиран за испитување, каде што се обезбедени реални климатски услови.
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5.1. КОМБИНИРАНИ СОНЧЕВИ ПОСТРОЈКИ ЗА ГРЕЕЊЕ
И ПОДГОТОВКА НА САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА

5.1.1. Сончеви колектори
Сончевите колектори се првиот член во веригата на системот за искористување на сончевата енергија. Основната функција на сончевите колектори е трансформација на сончевата енергија во топлинска. Според конструкцијата и начинот на функционирање, сончевите колектори се делат на рамни
и фокусирачки. Рамните сончеви колектори го користат вкупното глобално
сончево зрачење (директното и дифузното) и со нив се добиваат температури
до околу 100°С, додека фокусирачките колектори го користат директното сончево зрачење и со нив можат да се добијат температури над 1000°С. Во ова
поглавје не се анализирани концентрирачките сончеви колектори. Исто така
од рамните сончеви колектори се анализираат само тие што се со стаклена
прекривка, па затоа во понатамошниот текст под поимот сончеви колектори ќе
се подразбираат рамни плочести колектори со стаклена прекривка или вакуумски колектори.
Индустриското производство на сончевите колектори започнало во
1970-тите, како одговор на нафтената криза. Од тогаш па наваму постојано се
развиваат светските стандарди, посебно фокусирајќи се на Централна Европа.
Техничкиот развој на сончевите колектори повеќе или помалку ја достигнува својата зрелост. Во блиска иднина не се очекува некоја фундаментална промена во нивната конструкција. Потенцијалот за оптимизација во
поглед на материјалите што се користат сепак сè уште е во латентна состојба.
Резервоари за акумулација

Поради стохастичкиот карактер на сончевата енергија, неизоставен и
неопходен дел од сончевите термални системи се и резервоарите за акумулација за топлинска енергија (кај системи за ладење се користат за складирање ладилна енергија). За постигнување на најмалку 30% учество на сончевата енергија во системот за греење мора да постои систем за складирање
на вишокот на топлинската енергија добиена во сончевите денови, за да се
овозможи користење во денови без доволен интензитет на сончева енергија и
во ноќните часови.
Складирањето на топлинската енергија може да биде во два вида, и
тоа: како осетна или како латентна акумулација на топлина. Доколку енергијата се акумулира како осетна топлина, медиумот може да биде во цврста или
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течна агрегатна состојба, додека во латентна форма енергијата се складира
преку промена на агрегатната состојба на медиумот или преку хемиска реакција. Изборот на медиумот во кој енергијата се складира зависи од количеството на енергија што треба да се складира по единица волумен, или маса на
медиумот, како и според температурниот опсег во кој ќе функционира системот. Резервоарите за акумулација што како медиуми за акумулација користат
вода, масло или камења имаат многу низок топлински капацитет по единица
волумен. Од друга страна, латентното складирање на топлинската енергија
станува сè поактуелно поради високиот топлински капацитет за складирање
на енергија, а истовремено резервоарите имаат изотермален карактер на процесот при складирање и вадење на топлинската енергија.
Постојат многу студии во кои се анализра температурната стратификација во резервоарите. Се покажало дека подобрувањето на температурната
стратификација има значајно влијание врз подобрувањето на ефикасноста на
целиот систем во однос на резервоарите за акумулација кај кои постои топлинско мешање.
Постојат голем број фазнопроменливи материјали (ФПМ) (органски, неоргански и еутерични), кои од гледна точка на температурата на топење и латентната топлина од фузија можат да бидат идентификувани како ФПМ. Сепак, иако ги имаат карактеристиките на ФПМ, многу од овие материјали не ги
задоволуваат условите да бидат адекватни акумулатори на топлина. Практично никој од овие материјали не може да ги има сите потребни карактеристики
за да биде идеален акумулатор на топлина, затоа треба да се користат раслоложливите односно достапните материјали, кои со одредени модификации да
се приспособат според карактеристиките на соодветниот систем. На пример,
може да се додадат метални оребрувања за да се зголеми топлинската кондуктивност на ФПМ. Во однос на хемискиот состав, тоа можат да бидат: парафини, заситени масни киселини, соли, вмрежен полиетилен, полиалкохоли
итн.
Направено е експериментално истражување на преносот на топлина
при процесот на топење и вцврстување на фазно променлив материјал кај пет
топлински изменувачи кои работат како латентни акумулатори на топлина.
Највисоката просечна топлинска моќност е постигната кај компактно исполнет
топлински изменувач со ФПМ, додека кај изменувачот во форма цевка во
цевка е добиена само просечна моќност по единица површина. Во истражувањето на Wu и Fang е анализарно однесувањето на сферичните капсули
како медиум за латентно акумулирање на топлината добиена од сончеви колектори. Исто така е анализирано и влијанието на влезната температура врз
работниот флуид, протокот и почетната температура на работниот флуид и на
фазнопроменливиот медиум врз латентната ефикасност и степенот на пренос
на топлина.
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5.2. ТЕМПЕРАТУРНА СТРАТИФИКАЦИЈА
КАЈ РЕЗЕРВОАРИТЕ ЗА АКУМУЛАЦИЈА
Температурната стратификацја кај акумулационите резервоари ја означува физичката појава на формирање повеќе температурни зони во резервоaрот како резултат на различната густина на работниот флуид.
Температурната стратификација во акумулационите резервоари, како и
нејзиното влијание врз ефикасноста на системите се предмет на низа експериментални и нумерички анализи.
Се покажало дека температурната стратификација зависи од низа фактори како што се мешањето поради влезот и излезот на работниот флуид, топлинските загуби/добивки од околината, како и геометриската конфигурација на
резервоарот.
Tемпературните зони можат да бидат на различни температури соодветни за загревање на СТВ и системот за греење на објектот(ите). Со температурната стратификација се овозможува оптимално искористување на резервоарот со најмали топлински загуби, притоа истовремено овозможувајќи најниска можна влезна температура во сончевите колектори.. Но сепак не постои
едноставен начин за одржување на температурна стратификација во резервоарите, при што треба да се обрне големо внимание како таа би се одржала.
За да се одржи стратификацијата, потребно е сите топлински полнења и празнења на резервоарот да се вршат на начин со кој стратификацијата ќе се подобри. Ако само еден топлински извор или понор изврши мешање во резервоарот, ќе се намалат придобивките од сите други извори и понори кои претходно ја овозможиле стратификацијата.
Акумулациониот резервоар може да акумулира топлинска енергија индиректно со топлински изменувач и директно со поврзување со сончевите колектори. Водата во резервоарот, која се загрева индиректно преку внатрешниот топлински изменувач, почнува да се подигнува и меша со погорните слоеви. На овој начин топлината се пренесува на голем волумен вода, која бавно
се загрева. Крајниот резултат обично е резервоар со еднаква температура над
топлинскиот изменувач. Топлинскиот изменувач не влијае на зоната под него.
Поставениот електричен грејач се однесува слично како топлинскиот изменувач, но сепак, поради големата топлинска густина и малата површина, загреаната вода целосно не се меша со околната, притоа резултирајќи со мал температурен градиент, односно стратификација.
Кај директните поврзувања постојат делумни мешања на самиот влез.
Степенот на мешањето зависи од влезната брзина и температурната разлика
помеѓу влезната вода и постојната во резервоарот. Температурата на влезната вода и на постојната во резервоарот динамично се менува во зависност
од сончевото зрачење и потребата од топлинска енергија во објектот.
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Со директното поврзување се подобрува стратификацијата, зголемувајќи го тој волумен со текот на полнењето. При загревањето со топлински изменувач стратификацијата се намалува и оневозможува.
Сепак, ниту топлинскиот изменувач ниту директните влезови се најсоодветни за формирање стратификација, за тоа постојат различни методи со
кои таа се овозможува.
Односот помеѓу висината и дијаметарот е фактор кој значително влијае
врз температурната стратификација, а може да се подобри преку соодветно
димензионирање на резервоарот во поглед на односот висина – дијаметар.
Исто така се направени и интегрирани истражувања на CFD (Computational Fluid Dynamics) во поглед на сезонските акумулациони резервоари, сè
со цел да се идентификуваат ефектите од конструктивните параметри на резервоарот врз температурната стратификација, односно влијанието врз ефикасноста на системот. Повеќе истражувачи заклучиле дека максималната температурна стратификакција се случува кај резервоари со однос помеѓу висината и дијаметарот од четири, додека Нелсон предлага оптимален однос да
биде три. Исто така е направена студија за четири акумулациони резервоари
со однос висина–дијаметар од 1.56, 2.06, 3.54 и 4.0, каде што се покажало дека
оптимален однос е помеѓу 3 и 4. Нумерички е анализирано и влијанието на
големината на односот на висината и дијаметарот на акумулациониот резервоар при стационарни услови.
Првиот и наједноставен начин за подобрување на температурната стратификација е да се зголеми бројот на внатрешните топлински изменувачи како
што е прикажано на Слика 5.1. На тој начин се создаваат повеќе зони помеѓу
топлинските изменувачи и се добива поголем степен на стратификацја. Сепак,
целиот волумен од која било зона се загрева со топлинските изменувачи, при
што температурата не се менува значително.

Слика 5.1. Три различни методи за овозможување температурна стратификација
со внатрешни топлински изменувачи
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За да се добијат зони со различен волумен кои можат брзо да се загреваат или ладат, се поставува цевка за стратификација околу топлинскиот изменувач, како што шематски е прикажано на вториот модел на сликата 5.1.
Цевката за стратификација има слична улога како директниот влез. Протокот
низ цевката и температурата на излезот сепак зависат од температурата на
флуидот во резервоарот, како и од температурата на топлинскиот извор, бидејќи протокот е резултат на природната конвекција. Овој проток е променлив
во пошироки граници во зависност од температурните услови.
Друг метод за овозможување температурна стратификација е цевка со
повеќе излези на различни висини, интегрирана во акумулациониот резервоар. Овој начин овозможува работниот флуид низ цевката да излезе на висина каде што има најблиска температура во акумулациониот резервоар, со тоа
овозможувајќи максимално ниво на стратификација. Сепак, при овој начин на
стратификација треба да се внимава протокот низ цевката да биде во одредени граници, бидејќи може да се случи водата да излезе на различна висина и
стратификацијата да се наруши.
Цевките за стратификација и топлинските изменувачи работат на принципот на природна конвекција. Протокот на работниот флуид низ цевката и
низ сончевите колектори треба да биде приближно еднаков, за да се овозможи
ниска температура на влезот во колекторот при високи темепратури на излезот.

5.3. ФУНКЦИОНАЛНИ ШЕМИ НА КОМБИНИРАНИ
ПОСТРОЈКИ ЗА ГРЕЕЊЕ И ПОДГОТОВКА
НА САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА
Во однос на физичките конфигурации постојат повеќе начини за меѓусебното поврзување на компонентите од сончевите системи кои се приспособуваат според спецификите на избраниот објект и потребите што треба да
ги задоволат. Најосновната варијанта е поврзувањето на системот на сончевите колектори со акумулациониот резервоар, кое може да биде директно или
индиректно преку топлински изменувачи.
Во натамошниот текст се опишани принципите и начинот на класификација на комбинираните сончеви постројки.
Разликите во конфигурацијата на комбинираните системи се однесуваат на начинот на акумулацијата и управувањето со топлинската енергија.
Неа ја избира проектантот и таа вклучува:
• избор дали да се акумулира топлинската енергија добиена од надворешниот конвенционален извор на топлинска енергија;
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•
•
•
•
•

број на акумулациони резервоари;
вид на топлински изменувачи со кои се пренесува топлината од едниот
на другиот флуид;
геометрија на влезот на флуидот во акумулациониот резервоар и големина на масениот проток; и двата параметра имаат влијание врз степенот на мешање во резервоарот;
геометрија на механичките вметнати делови во резервоарите со кои се
овозможува зголемување на температурната стратификација;
начин односно алгоритам што се користи за управување на системот.

Според Меѓународната агенција за енергетика кај комбинираните системи се идентификувани две главни карактеристики, и тоа:
•

•

Методот кој се користи за акумулирање на добиената топлина наменета
за системот за греење. Акумулаторот на топлина може, но не мора, да
биде комбиниран заедно со резервоарот за акумулација на топлина за
СТВ или со акумулациониот резервоар каде што е поставен надворешен конвекционен извор на топлина.
Начинот на управување со топлината добиена од надворешен конвенционален извор на топлинска енергија. Поделбата е според тоа дали
оваа топлина се акумулира и за колку долг временски период, начинот
на кој се управува дополнувањето со енергија поради дисконтинуитетот
на сончевите колектори за обезбедување на потребното количество
енергија.

При одредување на конфигурацијата на овие системи генерално постојат два начина за акумулирање на сончевата односно топлинската енергија,
притоа овозможувајќи да биде достапна за системот за греење и/или за подготовка на СТВ. Едниот начин претставува акумулирање на топлината во акумулационен резервоар/бафер, другиот е покачување на температурата на повратната вода. Кај системите со акумулациони резервоари, флуидот се загрева во сончевите колектори или со дополнителен уред за топлинска енергија
до потребната односно проектирана температура на системот за греење.

5.4. ФУНКЦИОНАЛНИ ШЕМИ ЗА КОМБИНИРАНИТЕ СИСТЕМИ
Во овој дел се прикажани неколку конфигурации на реално изведени
системи со сончеви колектори за комбинирано греење и подготовка на СТВ
(Solar Engineering of Thermal Processes). Системите се изведени во рамките
на проектот на Меѓународната агенција за енергетика како дел од програмата
“Solar Heating and Cooling – IEA Task26”. Енергетските системи се разгледуваат во три дела, и тоа: извор на топлинска енергија, дистрибуција, управување и акумулација на енергијата и енергетски потрошувачи.
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5.4.1. Комбиниран систем со сончева енергија со топлински изменувач
помеѓу системот со сончеви колектори и системот за греење
Акумулациониот резервоар се користи само за подготовка на СТВ и во
него има два топлински изменувача: на едниот е поврзан системот со сончеви
колектори (во долниот дел), а на другиот надворешниот (конвенционален) извор на топлинска енергија, односно котелот. Во летните периоди се користи
вградениот електричен грејач, додека топловодниот котел се исклучува
(шематски прикажано на Слика 5.2).

Слика 5.2. Шема на комбиниран систем со топлински изменувач помеѓу системот со сончеви
колектори и инсталираниот надворешен систем за греење

Со контролерот се управува само циркулационата пумпа од системот
со сончеви колектори и двата трикраки вентили без влијание врз надворешниот/конвенционалниот извор на топлина. Пумпата од сончевите колектори
работи сè додека температурата на флуидот на излезот од сончевиот колектор е пониска од температурата во долниот дел на резервоарот или кога температурата во резервоарот ја има постигнато зададената температура (обично во горниот дел). Кога температурата на СТВ е ниска, тогаш преку двонасочен вентил се доведува топлинска енергија од дополнителен надворешен извор, т.е. во случајов котел. Со трикракиот вентил се врши пренасочување на
сончевата енергија, за таа да се искористува во системот за греење само во
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случај кога температурата на флуидот на излезот од сончевиот колектор е
пониска од долниот дел на акумулациониот резервоар или водата во резервоарот ја има достигнато зададената температура.

5.4.2. Комбиниран систем со интегриран бојлер за санитарна топла вода
во акумулациониот резервоар
Кај овој систем карактеристично е што резервоарот за санитарна топла
вода (СТВ) е поставен внатре во акумулациониот резервоар чијашто топлина
се користи за греење на објектот (шематски прикажано на Слика 5.3). Големините на акумулациониот резервоар за греење и на резервоарот за СТВ можат
да се изберат независно.

Слика 5.3. Комбиниран систем со интегриран бојлер за СТВ во акумулациониот резервоар
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Кај овој вид системи, поради можноста за избор на големината на акумулационите резервоари, постои можност да се обезбеди греењето и подготовката на СТВ за низа станбени објекти. За овозможување системот да работи со најголема ефикасност, потребно е поврзување со нискотемпературен
систем за греење (подно или ѕидно). Бидејќи за СТВ е потребна повисока
температура во однос на системот за греење, загреаната вода од потопениот
резервоар понатаму сериски се носи во друг резервоар во кој се догрева до
потребната температура.
Управувањето со овој систем се врши со еден контролер, освен работата на дополнителниот извор на топлинска енергија за СТВ. Контролерот ја
овозможува работата на пумпата од системот со сончевите колектори доколку
е исполнет условот за температурната разлика помеѓу температурата на излезот од сончевиот колектор и долниот дел од резервоарот, а дополнителниот
извор на топлинска енергија за системот за греење се контролира во однос на
зададената температура во акумулациониот резервоар, која зависи од надворешната температура.

5.4.3. Комбиниран систем со две цевки за ефикасна температурна
стратификација во еден резервоар и интегриран топлински
изменувач за санитарна топла вода
Овој вид комбиниран систем е компактен и сите негови компоненти (надворешниот извор на топлинска енергија, топлинскиот изменувач за санитарна топла вода – СТВ, плочестиот топлински изменувач со циркулациона пумпа
и целокупната хидраулична опрема) се интегрирани. Предноста на ваквите
системи е значително пократко време за монтажа. Системот шематски е прикажан на Слика 5.4.
Брзината на пумпата на сончевите колектори се регулира во однос на
постигнување оптимална температура при топлинското полнење на акумулациониот резервоар и притоа се одржува минимален проток низ сончевите
колектори, овозможувајќи така ефективен пренос на топлина.
Температурата на СТВ се одржува со контрола на брзината на примарната циркулациона пумпа поврзана со примарниот цевен топлински изменувач. Топлинската енергија за инсталираниот систем за греење на објектот се
регулира преку циркулационата пумпа која е со променлив масен проток.
Горилникот во акумулациониот резервоар обично е со регулирана топлинска
моќност помеѓу 5 и 20 kW, во зависност од температурата во резервоарот и
потребната температура за системот за греење која динамично се менува во
зависност од надворешната температура, собната температура и времето во
текот на денот.
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Слика 5.4. Комбиниран систем со систем за температурна стратификација

Карактеристично за овој систем е што топлинската енергија од сончевите колектори со работниот флуид се носи во акумулациониот резервоар
преку примарниот топлински изменувач и цевките за стратификација, со што
се овозможува рамномерно распределување на температурата на флуидот по
висина на резервоарот. Може да се забележи дека подното греење се приклучува на цевката која по целата должина има отвори за стратификација, бидејќи повратната температура од подното греење е релативно ниска, додека цевката поврзана со радијаторското греење има отвор само во горниот дел од
резервоарот каде што температурата е повисока.

5.4.4. Комбиниран систем со систем за поефикасна температурна
стратификација
Главната карактеристика на овој систем е што може да обезбедува топлинска енергија за повеќе станбени објекти кои се наоѓаат во меѓусебна близина. Ова е овозможено со поголем акумулационен резервоар. За ефикасна
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работа на системот е потребно да се поврзе со нискотемпературно греење
(ѕидно и/или подно). Индивидуалните куќи и станови се снабдуваат со топлинска енергија од централниот акумулационен резервоар со температура на излезната вода од 40°С. За подготовка на СТВ постои посебен топлински изменувач кој е поврзан со горниот дел од резервоарот во кој се испорачува топлинска енергија со температури околу 65°С. Шематски е прикажан на Слика
5.5.

Слика 5.5. Комбинирана сончева постројка со стратификациони цевки

Управувањето генерално е врз основа на вообичаениот принцип, односно се користат диференцијални контролери за работата на циркулационите пумпи. Масениот проток е релативно низок за да се овозможи подобар пренос на топлина.
Карактеристични се цевките за температурна стратификација кои ги
има во различни видови, односно цевки со повеќе отвори кои се поврзани на
нискотемпературното греење и цевки со поединечни отвори во горниот дел на
централниот акумулационен резервоар кои земаат топлинска енергија со повисока температура за загревање на СТВ. Централниот акумулационен резервоар обично се одржува на 45°С. Меѓутоа, во периодот кога е потребно добивање на СТВ, температурата се покачува на 70°С, при што најчесто се вклу87
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чува и дополнителен надворешен извор на топлинска енергија. Сепак, дополнителните акумулациони резервоари за СТВ треба да бидат димензионирани
така да е потребно централниот акумулационен резервоар што помаку пати
да се загрева на повисока температура, бидејќи на тој начин, покрај тоа што
се троши дополнителна енергија, се намалува и ефикасноста на сончeвите
колектори.

5.5. ВОЗДУШНИ СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
На сликата 5.6 е прикажана конфигурација на сончев воздушен колектор со акумулатор на топлина составен од камења. Топлинската енергија за
СТВ се доведува до резервоарот за акумулација преку топлински изменувач
од воздушниот колектор, слично како кај системите со течен работен флуид.
Понатаму СТВ се догрева со конвенционален извор на топлина.

Слика 5.6. Систем за греење со сончеви воздушни колектори

Во поглед на системот за греење на објектот, загреаниот воздух сериски
е поврзан со дополнителен конвенционален извор на енергија кој, доколку
температурата на воздухот е пониска од нагодената, врши догревање, а ако
88

5. ТЕХНОЛОГИИ ЗА АКТИВНИ СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ СИСТЕМИ

системот за греење е со течен флуид, тогаш се користи топлински изменувач
воздух–течност.
За време на летните периоди едната регулациона заклопка се затвора,
т.е. заклопката што оди кон објектот, додека заклопката накај резервоарот за
акумулација со камења се отвора и се акумулира топлината која понатаму би
се користела во зимскиот период.
Друга можна комбинација за загревање на објектот и СТВ е системот со
сончеви колектори „drainback“. Во овој случај системот не е под притисок и се
користи резервоар во кој работниот флуид се наоѓа под атмосферски притисок, од него водата се пумпа во колекторите со пумпа контролирана од диференцијален термостат. Предноста на овој систем е што може да работи со
вода за која нема опасност од замрзнување, бидејќи по работата на пумпата
целокупниот флуид гравитационо се враќа во резервоарот кој обично е поставен во простории каде нема опасност од замрзнување. Санитарната топла
вода кај овој систем се обезбедува со поставување на топлински изменувач
во горниот дел од резервоарот каде што, и да се појави температурна стратификација, ќе биде најтоплиот дел од водата.
На сликата 5.7 е прикажан „drainback“ систем за греење на објект. Греењето на објектот се обезбедува со топлински изменувач поставен во вентилационите канали низ кои понатаму се дистрибуира топлината во објектот.

Слика 5.7. Функционална шема на системот „drainback“ за греење и подготовка на СТВ
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Резервоарот кој има два топлински изменувача за индиректно загревање на работниот флуид за греење на објектот е сериски поврзан со два независни дополнителни конвенционални извори на топлинска енергија, при што
вториот извор се користи за загревање на СТВ.
Недостаток на овие системи е зголемената потрошувачка на електрична енергија за циркулационата пумпа, односно пумпата е со поголем статички
напор, бидејќи флуидот циркулира на целокупната статичка висина од резервоарот до колекторите.

5.6. БИВАЛЕНТЕН СИСТЕМ СО СОНЧЕВА ПОСТРОЈКА
И ТОПЛИНСКА ПУМПА
Топлинската енергија од сончевите колектори може да се искористи или
за предгревање на воздухот пред тој да влезе во испарувачот или за регенерација на топлината во земјата кај геотермалните топлински пумпи.
Со користењето на сончевата енергија кај испарувачот на топлинските
пумпи, наместо користењето само на амбиенталниот воздух, се зголемува коефициентот на корисно дејство, односно коефициент на ефикасност (Coefficient of Performance – COP), бидејќи со колекторите се овозможува добивање
топлина со повисока температура одошто само со амбиенталниот воздух. Истовремено и ефикасноста на колекторите е поголема, бидејќи работат со многу пониски температури потребни за испарувачот, додека во случај на директна поврзаност со системот за греење потребни се повисоки температури кои
ја намалуваат ефикасноста. Меѓутоа, сепак треба да се нагласи дека повисокиот COP на топлинската пумпа и зголемената ефикасност на колекторите не
се гаранција дека системот ќе работи со повисока ефикасност. Во студиите на
Cittherlet се дадени симулациони годишни резултати за системи кои наместо
само амбиенталниот воздух ја користат топлината од колекторите за испарувачот од топлинската пумпа. Добиени се само минимални подобрувања на
вкупните перформанси на системот во поглед на односот на корисно добиената топлинска енергија и потрошената електрична. Од друга страна, според
истражувањата на Карагиоргас користењето на топлинската енергија од сончевите колектори за испарувачот од топлинската пумпа ги зголемува перформансите на системот само во утринските и вечерните часови, при што авторот
предлага крива според која треба да се врши премин од индиректно кон директно користење на топлината од сончевите колектори во зависност од
амбиенталната температура и интензитетот на сончевото зрачење.
Топлинските пумпи обично се погонувани од конвенционални механички компресори, каде што испарувачот користи топлина од нискотемпературниот извор и преку кондензаторот топлината се доведува на повисоко темпера90
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турно ниво. Шематски приказ на спрегата топлинска пумпа, односно испарувач, и сончеви колектори е даден на сликата 5.8.

Слика 5.8. Шема на интегриран систем со сончеви колектори и топлинска пумпа

Во периодот со поволни климатски услови топлината од сончевата
енергија може директно да се пренесува до вентилациониот систем, односно
воздухот да се загрева директно, додека топлинската пумпа може да биде
исклучена. Системот прикажан на сликата 5.8 всушност претставува сериска
врска помеѓу топлината од сончевите колектори и испарувачот. Топлинската
енергија од акумулациониот резервоар се носи директно во објектот само во
случај кога температурата на работниот флуид е доволно висока. Во случај со
температурата на работниот флуид во аумулациониот резервоар да не може
да се добие потребната топлина за греење, се вклучува топлинската пумпа
која ја користи топлината од акумулациониот резервоар за испарувачот и која
е повисока од температурата на амбиенталниот воздух. Исто така е можно и
паралелно поврзување, при што топлинската пумпа служи како дополнителен
надворешен топлински извор за системот со сончеви колектори.
Врз основа на динамичкиот симулационен модел се анализирани сезонските перформанси при различни варијанти на греење, при што симулационите резултати укажуваат дека просечните коефиценти на ефикасност COP
се: 3,67, 3,64 и 3,48 при комбинирано работење со вакуумски сончеви колектори и геотермална топлинска пумпа.
Најчесто се применува сериско поврзување, со што се овозможува целосно искористување на топлината од колекторите, притоа оставајќи го резервоарот со пониска температура, со што се овозможува системот следниот ден
да работи поефикасно.
Шематски приказ на комбинацијата на сончева енергија со геотермална
топлинска пумпа е даден на сликата 5.9. Сончевата енергија има приоритет
да ја загрева СТВ, а потоа се инјектира во топлинските изменувачи поставени
во земјата. Предноста на овој систем е што се овозможува баланс кон енер91
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гијата што се зема од земјата, се оптимизира искористувањето на топлината
од сончевата енергија и се намалува ризикот од прегревање.
Треба да се напомни дека кај овие системи управувањето споредено со
конвенционалното греење или ладење е релативно покомплексно. Геотермалната енергија е речиси константна во текот на годината, додека сончевата
зависи од расположливото сончево зрачење.

Слика 5.9. Шематски приказ на комбинацијата на сончева енергија и
геотермална топлинска пумпа (земја–вода)

5.7. СОНЧЕВИ ПОСТРОЈКИ ЗА ЛАДЕЊЕ
Во оваа глава прво е даден преглед на постојните системи и технологии
кои тековно се применуваат за сончево ладење. Потоа се дадени основните
теоретски поставки за начинот на функционирање на овие системи, основните
технички карактеристики, како и термодинамичките ограничувања. Сумирани
се и главните предности и недостатоци на одделните системи и технологии за
сончево ладење.

5.7.1. Општо за сончево ладење
Идејата за користење на сончевата енергија за ладење се појави главно
поради две намени: ладење на храна и обезбедување температурен комфор
за луѓето. Ладењето на објектите со сончева енергија е позната технологија
уште од поодамна, а на некој начин може да се каже и дека користењето на
сончевата енергија е посоодветно за ладење отколку за греење на објектите,
но сончевото ладење сè уште нема комерцијален успех на пазарот поради
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високите инвестициони трошоци. Со примена на апсорпционите технологии е
овозможено конструирање на уреди кои сончевата енергија ја користат за
добивање ладилна енергија.
Зголемените потреби за термален комфор во последните години придонеле на светско ниво значително да се зголеми бројот на објекти кои се
климатизираат. Ова доведе до зголемување на бројот на корисници кои сè
повеќе практикуваат да живеат во климатизирани простории. Резултатите од
повеќето истражувања покажуваат дека работната способност на човекот значајно се намалува при собни температури повисоки од 26 °С.
Зголемувањето на потрошувачката на енергија поради климатизација
на објектите се должи на тоа што конвенционалните ладилни машини користат компресори кои работат на електрична енергија. Од тоа произлегува и потребата од изнаоѓање одржливи технологии за ладење и климатизирање на
објектите, за кои како оптимална замена се наметнува употребата на веќе
постојните технологии за трансформација на сончевото зрачење во ладилна
енергија.
Со користењето на системите за сончево ладење во летниот период се
овозможува подобрување на вкупната ефикасност на системот, кој во грејниот
период се користи за дополнување на вкупно потребната топлина за греење,
а исто така се користи и за загревање на СТВ. Покрај тоа, со примената на
системите за сончево ладење се елиминираат периодите на прекин на работа
на системот кога колекторите се изложени на високи температури кои претставуваат стрес за конструктивните материјали. Друг аргумент за користење
на сончевото ладење, а дијаметрално спротивно на греењето со сончева
енергија, е истовременоста (коинцидентноста) на зголемената потреба од
ладење со интензитетот и расположливоста на сончевото зрачење.
Понатаму е даден преглед на различните процеси за трансформирање
на сончевата енергија во ладилна. Најголемиот предизвик се наоѓа во интегрирањето помеѓу системот со сончевите колектори и придружната опрема –
изворот на топлинска енергија и видот на ладилна технологија. Постои недостиг на искуства и насоки за проектирање на системи за сончево ладење. За
планирањето и проектирањето на систем за ладење со користење на сончева
енергија се потребни познавања од повеќе области, и тоа за системите во
објектите, различните технологии и колектори, како и за видовите на уредите
за трансформирање на сончевата енергија во ладилна.

5.7.2. Краток историски преглед на уредите за сончево ладење
Добивањето на ладење со користење на сончевата енергија не е нова
технологија. Поради енергетската криза, односно високите цени на енергенсите, уште во 1850 до 1870 година француската влада одлучила да го субвенционира развојот на технологиите за примена на сончевата енергија. За време
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на Светскиот саем во 1878 година во Париз Augustin Mochout ја демонстрирал
првата апсорпциона машина и ја направил првата коцка лед со примена на
сончевата енергија користејќи ја технологијата на периодична апсорпциона
машина развиена од Edmond Carre.
Во 20-тиот век, а благодарение на евтината електрична енергија во
светски рамки, технологијата и системите со механичка компресија на ладилните флуиди забележале голем развој. По светската нафтена криза во седумдесеттите и осумдесеттите години, повторно се појавила потребата од развој
на неконвенционални начини за добивање ладилна енергија. Сончевата енергија повторно станала популарен енергетски извор. Истражувањето и развојот
на системите за користење на сончевата енергија бележеле голем пораст. Покрај тоа, Светската здравствена организација во 1979 година иницирала развој на систем за сончево ладење (за медицински потреби), но со фотоволтаична конверзија.
Подоцна следните неколку настани и огромниот пораст на цената на
енергијата предизвикале да се почне со размислувањето за алтернативни извори на енергија за греење и ладење. Наредните зголемувања на цените на
енергијата со сигурност ќе го зголемат интересот и развојот на чистите технологии. Ова согледување вклучува и потенцијално голем развој на системите
за ладење со сончева енергија.

5.7.3. Технологии за сончево ладење
Важно е да се напомни дека кај овие технологии користењето на сончевата енергија само во комбинација со конвенционалните извори на енергија
не може да се земе како алтернатива за мерките за енергетска ефикасност и
пасивните системи. Напротив, примената на технологиите за сончево ладење
и греење треба да оди во спрега со мерките за енергетска ефикасност, односно потребен е еден холистички пристап при целокупното проектирање на објектите и системите за греење, ладење и вентилација со примена на сончева
енергија.
Во ова поглавје се дефинирани различни технологии за трансформирање на сончевата енергија во корисна ладилна енергија со преглед на најважните и најкористени расположливи технологии на пазарот. Исто така се сумирани и главните придобивки и предности на технологиите за греење и ладење
со примена на сончевата енергија.
Сончевата енергија може да биде трансформирана во ладилна главно
со користење на два главни принципа прикажани на сликата 5.10
•
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системи за ладење, кои главно се засноваат на циклусите со механичко
компримирање на ладилниот медиум.
•

Топлината добиена од сончевите колектори се трансформира во ладилна енергија со користење на технологии за топлинско погонување на
уредите за ладење и климатизација. Принципот односно технологијата
на работа на овие системи најчесто се базира на физичката појава на
сорпција во отворен или затворен термодинамички циклус. Другите технологии како што се ејекторските парни циклуси или другите циклуси
кои ја користат трансформацијата на топлинската во механичка енергија и механичката во ладилна енергија се помалку значајни и затоа не се
предмет на анализа.

Слика 5.10. Принципи на системи за ладење со користење на сончева енергија

Најдобар приказ на поделбата на системите и технологиите за ладење
со сончева енергија е даден на сликата 5.11.
Во денешно време, првиот принцип, односно ладењето со електрична
енергија добиена од фотоволтаични панели, најчесто се користи за медицински потреби, односно за ладење на различни медицински супстанции на терени каде што нема пристап до електрична енергија. Вториот принцип, односно
топлински погонуваните уреди за ладење, најчесто се користи за постигнување темературен комфор – ладење и климатизација на објекти. Првиот принцип обично не се вбројува во системите за сончево ладење, бидејќи најчесто
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енергијата од фотоволтаичните панели во индустриски развиените земји се
предава во мрежа поради постоењето на развиени електродистрибутивни
системи, при што поисплатливо е електричната енергија да се продава по
повластени тарифи отколку да се користи за работа на уредите за климатизација.

Слика 5.11. Преглед на основните технологии за сончево зрачење

Системите за ладење кои користат сончева енергија во основа се составени од: сончеви колектори, резервоари, управувачка единица (контролер),
цевна мрежа, пумпи и термички погонувана ладилна машина. Најчесто користени колектори за оваа намена се најефикасните колектори достапни на пазарот. Новиот развој на среднотемпературните сончеви колектори (100 – 250°С)
ќе придонесе за зголемување на вкупната ефикасност на ваквиот вид ладилни
системи.
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Во зависност од типот на сончевиот колектор (воздушен, рамен, вакуумски или концентрирачки) се постигнуваат одредени температурни нивоа на
работниот флуид (табела 5.1). Рамните плочести и вакуумските колектори се
користат најчесто за едностепените апсорпциони ладилни машини. Вакуумските колектори имаат вкупно подобри перформанси од рамните плочести
колектори, бидејќи при помали агли на сончевите зраци имаат поголема ефикасност и имаат помали термички загуби.
Табела 5.1. Сончеви колектори за едностепени ладилни машини
Тип на апсорбер

Однос на
концентрација

Температурен
опсег (оС)

Рамен плочест колектор – РК

Рамен

1

30–80

Вакуумски колектор – ВК

Рамен

1

50–200

Колектор со параболичен
концентратор (CPC)

Цевка

1–5

60–240

Тип на колектор

Однос на концентрација = површината на отворот поделена со површината на апсорберот/ресиверот на
колекторот.
Температурен опсег = при номинални услови (оС).

Колекторите со концентратори како параболична чинија (CPC) го рефлектираат/насочуваат директното сончево зрачење кон апсорберот и тоа се
остварува за низа агли на паѓање. Перформансите на овој тип колектори драстично се намалуваат при облачно време, односно кога доминира дифузно сончево зрачење.
Некои технологии (ладилни машини) се посоодветни за повисоки, некои
за пониски температури на работниот флуид. Во најголемиот број случаи, добивањето на ладилна енергија е резултат на процесите на кондензација (испарување) на флуидот, односно ладилниот медиум. Компресирањето / експанзијата на ладилниот медиум овозможуваат одвивање на процесите на кондензација (испарување).
Системи за ладење со топлински погонувана ладилна машина генерално можат да се класифицираат и според видот на енергија со која се погонува
компресорот:
1) механичка компресија – со кој било вид компресор (клипен, завоен,
скрол итн.);
2) сорпциона компресија – реверзибилна физичка реакција при која
се исфрла и апсорбира гас од матрица во цврста состојба (атсорпциона ладилна машина) или течност (апсорпциона ладилна машина);
3) термомеханичка компресија – компресија на флуидот со користење на топлинскиот извор и можна експанзија преку млазница.
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Речиси сите ладилни системи се поврзани со процесот на компресија
на флуид, освен хигроскопните ладилни машини. Овие системи како ладилен
медиум ја користат водата содржана во воздухот. Притоа не е потребна никаква движечка сила за компресија. За одвлажнување на воздухот, апсорпциониот материјал може да биде во течна или цврста фаза.
Системите опишани претходно можат да се класифицираат и според
потребната температура на топла вода или минималната температура на ладна вода која може да се постигне со системот.
Термомеханичката компресија се користи само кај експерименталните
постројки и технологија не е достапна на пазарот. Тука спаѓа ејекторскиот циклус којшто користи млазница за експанзија на ладилниот медиум и котел за
компресија. Вториот вид на ваков систем е Ранкиновиот циклус (со органски
флуид) кој е погонуван од сончева енергија со цел да се добие механичка
работа со која ќе се погонува конвенционален компресор.
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Во ова поглавје се дефинира математички модел за рамен плочест
колектор, со што ќе се овозможи анализа на работата на системите со сончеви
колектори при различни временски услови и различни конструкции. Анализата
тргнува од наједноставната дефиниција дека сончевите колектори претставуваат уреди во кои се врши трансформација на сончевото зрачење во топлинска енергија која му се предава на работниот флуид којшто струи низ колекторот. При оваа трансформација едновремено се извршуваат процесите на
премин на топлина со зрачење, кондукција и конвекција, коишто процеси всушност се јадрото при дефинирањето на математичкиот модел. Придонесот на
математичкото моделирање е овозможувањето да се врши анализа на ефикасноста и перформансите на сончевите колектори, како и на нивното функционирање кога се интегрирани во еден систем.
Влезните параметри во математичкиот модел се деталните геометриски, термички и оптички карактеристики на поединечните составни делови
на сончевиот колектор, како и климатските и работните услови во кои сончевиот колектор функционира. Основниот резултат, односно излезните податоци
за моделот се корисната топлинска енергија Qk, ефикасноста η, дефинирана
во однос на референтната колекторска површина (нето-озрачена површина –
aperture), и излезната температура на флуидот што се загрева Тiz. Од моделот
исто така се добиваат и податоци за коефициентите на премин на топлина,
температурите на одредени елементи, како и за температурната стагнација.
Математичкиот модел генерално е составен од надворешен енергетски
биланс за апсорберот (премин на топлина од апсорберот кон околината) и
внатрешен енергетски биланс за апсорберот (премин на топлина од апсорберот кон работниот флуид). Со моделот се решава енергетскиот биланс на
сончевиот колектор при стационарни услови во однос на равенката дефинирана од Hottel-Whiller за корисната термичка моќност.
Во надворешниот енергетски биланс на апсорберот се анализираат
преминот на топлина со зрачење и природната конвекција што настанува во
просторот помеѓу апсорберот и прекривката – стаклото (се разгледува сончев
колектор со една прекривка), кондукцијата низ стаклото и зрачењето и конвекцијата на стаклената прекривка кон околината, т.е. средината во која е поставен сончевиот колектор. За да се пресметаат вредностите на премините на
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топлина, потребно е да се пресметаат соодветните коефициенти на премин
на топлина, за којашто пресметка е потребно да се знаат одредени температури на основните составни елементи на колекторот.
Внатрешниот енергетски биланс на апсорберот го опфаќа преминот на
топлина од површината на апсорберот кон работниот флуид преку кондукција
низ заварениот спој помеѓу апсорберот и цевката и принудната конвекција од
внатрешната страна на цевката и работниот флуид.

6.1. ГЕОМЕТРИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА РАМНИОТ СОНЧЕВ КОЛЕКТОР
На сликата 6.1 се дадени геометриските карактеристики на анализираниот сончев колектор кои се користат при дефинирањето на математичкиот
модел. Висината на нето-озрачената (апертурна) површина La се зема иста со
висината на цевниот регистар. Ширината на апертурата поделена со вкупниот
број на цевки nr, го дава растојанието помеѓу цевките W (растојание помеѓу
две цевки). Збирот на дебелината на рамката dfr, дебелината на воздушниот
слој помеѓу апсорберот и стаклото dp, дебелината меѓу апсорберот и задниот
дел од колекторот dz и дебелината на стаклената прекривка ds ја даваат вкупната дебелина на колекторот B.
Референтната површина што се користи во пресметките е нето-озрачената површина (aperture).

Слика 6.1. Основни димензии и површини за рамен сончев колектор
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6.2. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС НА АПСОРБЕРОТ
Генерално, надворешниот енергетски биланс на апсорберот може да се
опише со следната диференцијална равенка:
𝑑𝑄

каде што се:

𝑑𝑡

= 𝑄̇𝑆 − 𝑄̇𝑍,𝑂 − 𝑄̇𝑍,𝑡 − 𝑄̇𝑘 ,

(6.1)

dQ/dt – промена на количеството топлина низ колекторот;
𝑄̇𝑆 – сончево зрачење врз колекторската површина, во W;
𝑄̇𝑍,𝑂 – оптички загуби, во W;
𝑄̇𝑍,𝑡 – топлински загуби, во W;
𝑄̇𝑘 – корисна топлинска моќност на колекторот, во W.
Членот во равенката кој го зема предвид интензитетот на топлинската
размена зависи од термичкиот капацитет на поединечните елементи од сончевиот колектор, интензитетот на сончевото зрачење, температурната промена и протокот на работниот флуид низ колекторот.
Со презапишување на поединечните членови на равенката во развиена
форма се добива равенка за деталниот биланс:
𝑄̇𝑘 = 𝐺̇ 𝐴а (𝜏𝛼) − 𝑈𝑝 𝐴𝐺 (𝑇𝑎𝑏 − 𝑇0 ) − 𝑈𝑧 𝐴𝐺 (𝑇𝑎𝑏 − 𝑇0 ) − 𝑈𝑏 𝐴𝐺 (𝑇𝑎𝑏 − 𝑇0 ),

(6.2)

каде што се:
G – сончево зрачење, во W/m2;
Tab – температура на апсорберот, во °С;
То – температура на околината во која е поставен сончевиот колектор,
во °С;
 – пропустливост на стаклената прекривка за сончево зрачење;
α – апсорптивна ефикасност на колекторскиот апсорбер на сончевото
зрачење;
Up – вкупен коефициент на топлински загуби од предниот дел на колекторот, во W/m2;
Uz – вкупен коефициент на топлински загуби од задниот дел на колекторот, во W/m2;
Ub – вкупен коефициент на топлински загуби од бочниот дел на колекторот, во W/m2;
Аа – нето-озрачена (апертурна) површина на колекторот, во m2;
Аb – површина на задниот дел на колекторот, во m2;
АG – бруто-површина на колекторот, во m2.
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6.3. МЕХАНИЗМИ НА ПРЕНОС НА ТОПЛИНА
ВО СОНЧЕВИОТ КОЛЕКТОР
Постојат повеќе начини за пресметување на топлинските загуби во сончевиот колектор. Во праксата за пресметка на вкупниот коефициент на топлинските загуби во сончевиот колектор најчесто се користат комплексни емпириски добиени равенки, кои првпат се дефинирани од Hottel и Woertz. Меѓутоа,
треба да се напомни дека овие равенки можат да се користат само за вредности на конструктивните параметри на сончевите колектори кои се наоѓаат
во одредени граници. За вредности надвор од дефинираните граници овие
равенки даваат резултати кои можат да бидат со релативно големи грешки, и
до 30%.
Затоа во овој математички модел ќе се преработат постојните модели
и ќе се прикажат со подетални пресметки на вкупниот коефициент на топлински загуби, а сè со цел да се зголеми опсегот на применливост.
Со моделот се добиваат вредности за коефициенти на премин на топлина од апсорберот кон надворешната средина низ предната страна, низ задната и низ бочната страна на сончевиот колектор. Во пресметките сончевиот
колектор е дефиниран преку неколку главни површини, и тоа: површина на
надворешната и внатрешната страна на стаклото – стаклената прекривка, на
апсорберот и површина на рамката од внатрешната и надворешната страна.
Овие површини се прикажани на сликата 6.2.

Слика 6.2. Главни температурни површини (нивоа) за пренос на топлина

На сликата 6.3 е прикажана поупростена шема на моделот за надворешниот енергетски биланс составена од поединечни топлински отпори на
секој од елементите на сончевиот колектор, меѓусебно опишувајќи ги соодветно процесите/коефициентите на пренос на топлина.
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На сликата 6.3 е прикажана и термичка мрежа преку топлински отпори
соодветно поврзани со рамен сончев колектор со една прекривка. На некој дел
од апсорберот со температура Tab дозрачено е S количество на сончева енергија еднакво на дозрачената сончева енергија намалена за оптичките загуби.

Слика 6.3. Мрежа на коефициентите на пренос на топлина (и топлински отпори)
кај рамен сончев колектор со една стаклена покривка
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Температурата на апсорберот е означена со Tab, со Тz е означена температурата на задниот дел од колекторот, додека апсорбираната сончева
енергија е означена со S (дозрачената сончева енергија намалена за вредноста на оптичките загуби).
Разликувањето на коефициентите за пренос на топлина од одделните
составни елементи на сончевиот колектор е направено преку додавањето на
пар индекси во ознаките. Првиот индекс го означува видот на премин на топлина: z (зрачење), k (конвекција), c (кондукција), додека во вториот дел се дава
информација за двете површини помеѓу кои се разгледува преминот на топлина.
Коефициентот на вкупните топлински загуби на предната страна на
колекторот е:
1

𝑈𝑝 =

1
ℎ𝑧,𝑝1−𝑎 + ℎ𝑘,𝑝

1−𝑎

+

1
ℎ𝑐,𝑝1−𝑝2

+

1
ℎ𝑧,𝑎𝑏𝑠−𝑝 + ℎ𝑘,𝑎𝑏𝑠−𝑝
2
2

.

(6.3)

По аналогија на претходната равенка за коефициентот на вкупните
загуби на задната страна се добива:
𝑈𝑧 =

1
1
ℎ𝑧,𝑧1−𝑎 + ℎ𝑘,𝑧

1−𝑎

+

1
ℎ𝑐,𝑧−𝑧2

+

1
ℎ𝑧,𝑎𝑏𝑠−𝑧 + ℎ𝑘,𝑎𝑏𝑠−𝑧
2
2

.

(6.4)

Се претпоставува дека коефициентот на пренос на топлина од рабовите на колекторот AS е еднаков со коефициентот на загуби на задната страна.
Вкупниот коефициент на пренос на топлина за целиот колектор се однесува
на бруто-површината на колекторот AB, додека пресметката на добиената
корисна топлина на колекторот се пресметува за апертурната површина Aa, па
затоа е потребно да се прикаже вкупниот коефициент на топлински загуби на
колекторот преку апертурната површина:
𝐴

𝐴

𝑈𝑡 = (𝑈𝑝 + 𝑈𝑧 + 𝑈𝑍 𝐴 𝑆 ) 𝐴𝐵 .
𝐵

𝑎

(6.5)

6.3.1. Пренос на топлина помеѓу стаклото (стаклената прекривка)
и надворешната средина
Преносот на топлина односно топлинските загуби низ предната страна
на сончевиот колектор – стаклото, и надворешната средина се одвиваат со
зрачење и конвекција.
Коефициент на пренос на топлина со зрачење
помеѓу стаклото и небото (hz, p1-a)
При опишувањето на преносот на топлина помеѓу стаклото и небото се
претпоставува дека површината на небото е апсолутно црно тело со еквива104
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лентна температура Tn. Воведувањето еквивалентна температура на небото
е поради фактот дека температурата на небото не е еднаква и константна, а
и атмосферата реално зрачи само со одредени бранови должини. За дадени
бранови должини атмосферата е транспарентна (8 до 14 μm), а при другите
бранови должини го апсорбира зрачењето, посебно во границите на инфрацрвеното зрачење. Температурата на небото е дефинирана во однос на апсолутната температура на околината To (K) дадена со равенката:
𝑇𝑛4 = 𝜀𝑛 𝑇𝑂4 ,

(6.6)

каде што n e коефициент на емисивност на небото.
Количеството на пренос на топлина помеѓу надворешната површина на
стаклото и небото се пресметува со следната равенка:
𝑞𝑝1−𝑛 = 𝜀𝑝1 𝜎(𝑇𝑝41 − 𝑇𝑛4 ).

(6.7)

За да може оваа равенка да се примени во моделот преносот на топлина со зрачење се дели со температурната разлика помеѓу температурата
на надворешната површина на стаклото и температурата на околината:
𝑇𝑝4 −𝑇𝑛4

ℎ𝑧𝑝1−0 = 𝜀𝑝1 𝜎 𝑇 1 −𝑇 .
𝑝1

0

(6.8)

каде што се:
εp1 – емисивност на стаклото;
σ – Штефан-Болцманова константа, σ = 5,67·10–8 W/m2K4;
Tp1 – температура на надворешната површина на стаклото; во °C;
Tо – температура на околината; во °C:
Во литературата постојат повеќе равенки за пресметка на еквивалентната температура на небото tn. Во тие равенки температурата на небото се
пресметува во однос на температурата на околината to, температурата на
роса tko, во зависност од парцијалниот притисок на водната пареа во воздухот
pd или во зависност од индексот на јасност на небото Kn. Равенките се дадени
во табелата 6.1.
Видот на равенка што ќе се примени зависи од видот на проблемот што
треба да се реши. Ако се споредуваат сончеви колектори чиешто експериментално тестирање се извршило при чисто небо, тогаш најдобро е да се примени
равенката на Swibank, односно Berdhal или Brunt ако се мери релативната
влажност. При симулации за одредување на перформансите на сончевите
колекторски системи на годишно ниво во однос на климатските и работните
услови, најсоодветно е да се користи равенката на Aubinet, во која се земаат
предвид влијанието на влажноста на воздухот и облачноста на небото.
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Табела 6.1. Пресметка на температура на чисто небо
Автор

Равенка

EN 6946

To =Ta

Облачно небо

Swinbank

Т0 = 0,0552(Та)1,5

Чисто небо

Bliss

𝑇0 = 𝑇𝑎 (0,8004 + 0,00396𝑇𝑑𝑝 )4

Berdahl, Martin

2 4
𝑇0 = 𝑇𝑎 (0,711 + 0,0056𝑇𝑑𝑝 + 0,000073𝑇𝑑𝑝
)

1
1

Чисто небо

1

𝑇0 = (0,564 + 0,59√𝑝𝑑 )4
Brunt

Aubinet

pd (mbar)
Облачно небо

1
4

𝑇0 = (0,527 + 0,065√𝑝𝑑 )

𝑇0 = 94 + 12,6 ln(𝑝𝑑 ) − 13𝐾0 + 0,314𝑇𝑎

Базите со климатски податоци обично содржат информации и за индексот на јасност на небото Ko, кој се добива како однос помеѓу расположливото сончево зрачење на разгледуваната површина G и вонземјиното (естратерестијално) зрачење G0.
Облаците влијаат врз зголемувањето на температурата на небото во
однос на температурата на чисто небо. Експерименталните податоци покажуваат дека разликата помеѓу температурата на околината и небото е од 5°С во
топлите и влажни подрачја до 30°С во ладните и суви подрачја. Меѓутоа, комплексноста на наведените равенки е олеснета со фактот дека температурата
на небото не прави многу голема разлика при одредувањето на перформансите на колекторот.
Коефициент на конвективен пренос на топлина
помеѓу стаклото и околината (hk, p1-o)
Конвективниот пренос на топлина помеѓу стаклото и надворешната средина е предизвикан од струењето на воздухот, т.е. ветерот. Пресметката на
овој коефициент е во зависност од димензиите и наклонот на колекторот, аголот под кој струи воздухот, интензитетот на турбуленции, односно на природна конвекција. Во 1979 година Sparrow извршил експериментални истражувања во аеротунел на повеќе правоаголни плочи со различни ориентации и ја
добил следната зависност која важи за следниот опсег на Рејнолдсови броеви
2·104 до 9·104:
1

1

𝑁𝑢 = 0,86𝑅𝑒 2 𝑃𝑟 2 ,

(6.9)

при што како карактеристична должина обично се зема производ од четири
пати по површината на апсорберот поделена со неговиот периметар.
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Поради сложеноста на одредувањето на овој коефициент, формата на
равенката за пресметка се поедноставува во следниот облик:
ℎ𝑤 = 𝑎 + 𝑏𝑉,

(6.10)

каде што V e брзина на ветерот, во m/s.
На сликата 6.4 графички е прикажана споредбата на различните модели со кои се пресметува вредноста на коефициентот за конвективен премин
на топлина поради струењето на надворешниот воздух врз стаклото на сончевиот колектор.

Слика 6.4. Споредба на моделите за пресметка на hw

При пресметките на конвективниот коефициент најкористен е моделот
на McAdams, даден со равенката:
ℎ𝑤 = 5,7 + 3,8 𝑉,

(6.11)

со кој се опишува конвекцијата од струењето на воздухот чиишто резултати се
наоѓаат во рамките на експерименталните вредности одредени од други
автори (Табела 6.2).
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Табела 6.2. Равенки за пресметка на коефициентот на конвективен пренос
на топлина од ветер
Автор

Равенка

Forced convection

Опсег
1

Применливост
Конвекција
(ламинарно)

1

𝑁𝑢L = 0,664ReL2 Pr 3
1/6

2

Natural convection
Churchill-Chu

0,387Ra 𝐿
N𝑢𝐿 = {0,825 +
}
[1 + (0,492/Pr)9/16 ]8/27

Mixed convecion

3
Nu𝐿 = √Nu3forced + 𝑁𝑢natural

McAdams

hw = 5,7 + 3,8 w

за w < 5 m/s

hw = 6,47 w0,78

за w ˃ 5 m/s

Watmuff

hw = 2,3 + 3,0 w

0 < w < 7 m/s

Sparrow

ℎ𝑤 =

Test

hw = 8,55 + 2,56 w

0 < w < 5 m/s

Kumar

hw = 10,03 + 4,687 w

0 < w < 4 m/s

hw = 8,3 + 2,2 w

0,8 < w < 6,5 m/s

γ = 0o

hw = 6,5 + 3,3 w

0,8 < w < 6,5 m/s

γ = 90o

за секој Ra

Природна
конвекција

3

0,86 𝜌 𝑐𝑝 𝑤

2 × 104 < Ra < 105

Pr 2/3 Rа1/2

Sharples

Коефициент на кондуктивен пренос на топлина
низ стаклото (стаклената прекривка) (hc, p1–p2).
Термичката кондуктивност низ стаклото се пресметува според:
𝜆𝑝1 −𝑝2

ℎ𝑐,𝑝1−𝑝2 = 𝐿

𝑝1 −𝑝2

,

(6.12)

каде што се:
𝜆𝑝1−𝑝2 – термичка кондуктивност на стаклото, во W/mK.
𝐿𝑝1−𝑝2 – дебелина на стаклото или транспарентната покривка, во m.
Во случај на примена на транспарентна нехомогена изолација (на пр.
провидна термичка изолација), термичката кондуктивност на целината се одредува во функција од средната температура на стаклото tp1-p2.
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𝑡𝑝1 +𝑡𝑝2

ℎ𝑣,𝑝1−𝑝2 = 𝑓(𝑡𝑝1−𝑝2 ) = 𝑓 (

2

),.

(6.13)

Пресметките на еквивалентната термичка кондуктивност за предната
прекривка – стаклото, зависат од средната температура на стаклото во форма
на полиномна функција од втор ред во согласност со равенката:
𝜆𝑝1−𝑝2 (𝑡) = 𝜆0 + 𝜆1 𝑡 + 𝜆2 𝑡 2 .

(6.14)

Коефициент на пренос на топлина со зрачење (hz,ab-p2) и конвекција
(hk,ab-p2) помеѓу апсорберот и предната прекривка – стаклото
Помеѓу апсорберот и стаклото – предната прекривка, постои пренос на
топлина со зрачење и конвекција и тоа количество топлина при стационарни
услови е еднакво на загубата на топлина од стаклото (прекривката) кон надворешната средина.
Преносот на топлина со зрачење од апсорберот кон стаклото:
𝑞𝑧,𝑎𝑏−𝑝2 = 𝜎

1

4
𝑇𝑎𝑏
−𝑇𝑝4

𝜀𝑝2

+

1

2

𝜀𝑎𝑏.𝑝

−1

(6.15)

,

каде што се:
Тp2 – температура на стаклото од внатрешната страна,
Таb – температура на апсорберот,
εp2 – коефициент на емисивност на стаклото од внарешната страна,
εab – коефициент на емисивност на предната страна на апсорберот.
Коефициентот за пренос на топлина со зрачење помеѓу апсорберот и
стаклото се пресметува според следата равенка:
𝑞𝑧𝑎𝑏−𝑝2

ℎ𝑧,𝑎𝑏−𝑝2 = 𝑇

𝑎𝑏 − 𝑇𝑝2

=𝜎

1
𝜀 𝑝2

4
4
𝑇𝑎𝑏
−𝑇𝑝𝑧

+

1

𝜀𝑎𝑏.𝑝

−1

·𝑇

1
𝑎𝑏

− 𝑇𝑝2

,

(6.16)

која што се препишува во друг облик за цел да биде приспособена за нумерички пресметки:
ℎ𝑧,𝑎𝑏−𝑝2 =

𝜎
1
𝜀𝑝2

–

1
𝜀𝑎𝑏.𝑝

−1

2
· (𝑇𝑎𝑏
+ 𝑇𝑝22 )(𝑇𝑎𝑏 + 𝑇𝑝2 ).

(6.17)

Конвективниот пренос на топлина помеѓу апсорберот и внатрешната
страна на стаклото настанува како резултат на струењето на воздушниот слој
помеѓу двете површини, коешто настанува како резултат на температурната
разлика помеѓу двете површини. Конвективниот пренос на топлина е дефиниран од два или три бездимензионални параметри: Нуселтовиот (Nusselt) број
Nu, Рeјлиевиот (Rayleigh) број Ra и Прандалтов (Prandаlt) број Pr, кои всушност се во директна зависност од видот на флуидот и дебелината на слојот Lg
низ кој струи флуидот. Некои автори во анализите го вклучуваат и Грасхофовиот (Grashof) број Gr, кој претставува однос помеѓу броевите Ra и Pr.
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𝑁𝑢 =

ℎ𝐿
𝜆

,

𝑅𝑎 =

𝑔𝛽 ′ Δ𝑇𝐿3
𝜐𝛼

𝜈

,

𝑃𝑟 = 𝛼 ,

𝐺𝑟 =

𝑅𝑎
𝑃𝑟

(6.18)

каде што се:
h = коефициент на конвективен пренос на топлина,
L = растојание помеѓу плочите за кои се разгледува конвекцијата,
λ = коефициент на термичка кондуктивност,
g = гравитациона константа (Земјино забрзување)
β’ = волуметриски коефициент на ширење (за идеален гас β’ = 1/Т),
ΔТ = температурна разлика помеѓу плочите,
ν = кинематска вискозност,
α = термичка пропустливост.
За паралелни плочи бројот Nu е однос помеѓу чисто кондуктивниот и
конвективниот термички отпор, т.е. Nu = (L/λ)/(1/h), така што во случај кога
вредноста на Nu = 1, тогаш преносот е само кондуктивен.
Геометриските карактеристики и движењето на флуидот (воздухот) се
дадени на сликата 6.5.

Слика 6.5. Природна конвекција во затворен гасен простор

Коефициентот на конвективен пренос на топлина за природно струење
на флуидот помеѓу две наклонети плочи, т.е. помеѓу апсорберот и стаклото,
може да се пресмета според:
Nu𝜆𝑔

ℎ𝑘,𝑎𝑏−𝑝2 = 𝐿

𝑎𝑏−𝑝2

,

(6.19)

каде што се:
λ
= термичка кондуктивност за неподвижен флуид при средна температура tf = tab-p2 за просторот каде што се наоѓа гасот, W/mK,
Lab-p2 = дебелина на просторот помеѓу стаклото и апсорберот, m.
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За одредување соодветна равенка за пресметка на коефициентот на
конвективен премин на топлина помеѓу две плочи со правец нагоре, направено е истражување низ соодветна постојна литература за оваа проблематика.
Применливоста на равенката во областа на сончеви колектори е дефинирана
со следните услови:
• Струењето поради температурнатa разлика е нагоре (наклонот на гасниот слој φ е во границите 0° до 90°).
• Голем однос помеѓу должината и дебелината на слојот, H/L > 20.
• Опсегот на бројот RaL во границите од 104 до 2·106.
• Зависност на Nu од наклонот на гасниот слој φ, т.е. површините, а во
однос на големината на H/L.
Во литературата постојат многу изрази со кои може да се пресмета
коефициентот на конвективен пренос на топлина, но не сите ги задоволуваат
претходно дефинираните гранични услови. Најмногу применливи истражувања за оваа проблематика има од Hollands и Randall кои предлагаат равенки
кои се базираат на експериментални истражувања на модели со различни
наклони и односи на H/L за просторот низ кој струи флуидот. Schinkel објавил
поедноставени релации за бројот Nu добиени од истражувањето со неговите
експерименти, нумеричко моделирање и користење на претходно објавени
податоци. Нуселтовиот број не покажал зависност од односот H/L за вредности над 20. Природната конвекција и температурниот профил низ вертикалните
слоеви се истражувани од Yin. Преглед на равенките применливи за природната конвекција, дадени од различни автори, е даден во табелата 6.3.
Примената на само еден модел од сите прикажани би ја ограничила
можноста од моделирање. Повеќето од моделите даваат задоволителни резултати, но само при одредени агли на наклонот, и не можат да се применат
за вкупниот ранг од 0° до 90°. За да се надминат ваквите ограничувања, користејќи го методот на „least squares“, од сите модели е добиен израз кој дава
задоволителни резултати. Нуселтовите броеви за даден RaL од 104 до 2·106
според различни автори се дадени графички за различни агли на наклон (0°,
10°, 20°,...., 90°). Експоненцијална функција во следната форма:
Nu = 𝑎(𝜙)Ra0,29
𝐿 ,

(6.20)

е изведена користејќи го методот на „least squares“ за да се добие најдобро
совпаѓање со дадените вредности. Факторот кој ја зема предвид зависноста
од аголот на наклонот а(ϕ) се добива како полиномна функција во следниот
облик:
𝑎(𝜙) = 0,1464 − 2,602 · 10−4 𝜙 − 2,046 · 10−6 𝜙 2 ,
(6.21)
каде што ϕ е агол на наклонот, во степени.
Заменувајќи ги двете равенки, се добива конечната равенка за пресметка на NuL,
𝑁𝑢𝐿 = (0,1464 − 2,602 · 10−4 𝜙 − 2,046 · 10−6 𝜙 2 ) Ra0,29
(6.22)
𝐿 .
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Табела 6.3. Равенки за пресметка на природна конвекција
Автор

Равенка

RaL

𝑁𝑢𝐿 = 1 + 1,44 [1 −
Hollands

(𝑠𝑖𝑛1,8)1,6 1708
1708 +
] (1 +
)+
𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠
𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠

𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠 1/3
+ [(
) − 1]
5830

+

0 < 𝑅𝑎𝐿 < 105



H/L

0o–60o

cca 48

Buchberg за 3 нивоа
𝑁𝑢𝐿 = 1 + 1,446 [1 −

1708 +
]
𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠

1708 < 𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠 < 5900 0o – 60o

𝑁𝑢𝐿 = 0,229(𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠)0,252

5900 < 𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠 < 9,2 · 104

𝑁𝑢𝐿 = 0,157(𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠)0,285

9,2 · 104 < 𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠 < 106

for 2 ranges
𝑁𝑢𝐿 = 1 + 1,446 [1 −

1708 +
]
𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠

𝑁𝑢𝐿 = 0,157(𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠)0,285
Randall

𝑁𝑢𝐿 = 0,118[𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠 2 ( − 45)]0,29

Schinkel

𝑁𝑢𝐿 =a()𝑅𝑎𝐿 1/3



a()

0o

0,080

10o

0,079

20o

0,075

30o

0,074

40o

0,074

o

0,074

60o

0,072

70o

0,069

80o

0,068

90o

0,062

50

Yin

𝐻 −0,131
𝑁𝑢𝐿 = 0,210𝐺𝑟𝐿0,209 ( )
𝐿

Niemann

𝑁𝑢𝐿 = 1 +



m

𝑚(𝑅𝑎𝐿 )𝐾
𝑅𝑎𝐿 + 𝑛
n

2500 < 𝑅𝑎𝐿 𝑐𝑜𝑠 < 106
2,8 · 103 < 𝑅𝑎𝐿 < 2,2 · 105 45o–90o

9 – 36

103 < 𝑅𝑎𝐿 < 4 · 106 0o–90o

6 – 27

1,5 · 103 < 𝐺𝑟𝐿 < 7 · 106
102 < 𝑅𝑎𝐿 < 108

k

0o 0,700 0,32·104 1,133
45o 0,043 0,41·104 1,360
90o 0,236 0,01·104 1,393
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На сликата 6.6. е прикажана споредба на различни модели добиени од
различни автори во однос на равенката за NuL. Споредбата е направена за
различни вредности на RaL: 104, 105 и 106.

NuL

Наклон (о)
Слика 6.6. Споредба на различни модели за пресметка на hw

6.3.2. Вкупен коефициент на топлински загуби
кај рамните сончеви колектори
Корисната топлинска енергија предадена од колекторот на работниот
флуид претставува разлика помеѓу дозрачената сончева енергија и топлинските загуби, директни и индиректни, во околната средина. Затоа како потреба
се наметнува интегрирање на сите коефициенти на топлински загуби во еден
заеднички вкупен коефициент Ut. Равенката претставува емпириска равенка
приспособена од страна на Klein (1979) следејќи ги притоа основните процедури на Hottel и Woertz (1942). На сликата 6.7 може да се види влијанието
на средната температура на апсорберот и бројот на стаклени прекривки врз
вредноста на вкупниот коефициент на загуби.
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Слика 6.7. Коефициент на пренос на топлина (стаклена прекривка) за наклон од 45°
и растојание на стаклени прекривки од 25 mm
−1

𝑈𝐿 = {

𝑁
𝐶
𝑇𝑎𝑏𝑠

(𝑇
−𝑇𝑜 )
[ 𝑎𝑏𝑠
]
(𝑁+𝑓)

𝑒

1

+ℎ }
𝑣

+

𝜎(𝑇𝑎𝑏𝑠 +𝑇𝑜 )(𝑇 2 𝑎𝑏𝑠 +𝑇 2 𝑜 )
(𝜀𝑝 +0,00591𝑁ℎ𝑣 )

−1

+

2𝑁+𝑓−1+0,133𝜀𝑝
−𝑁
𝜀𝑔

,

(6.23)

каде што се:
𝑁

= број на горни прекривки – број на стакла,

𝑓

= (1 + 0,089ℎ𝑣 − 0,1166ℎ𝑣 𝜀𝑝 )(1 + 0,7866𝑁)

𝐶

= 520(1 − 0,00051𝛽 2 ), за 0° < 𝛽 < 70°, за 70° < 𝛽 < 90° се зема 𝛽 = 70°

е

= 0,430 (1 − Т

100
𝑎𝑏𝑠

)

𝛽 = наклон на колекторот (степени)
𝜀𝑔 = емисивност на стаклото
𝜀𝑃 = емисивност на плочата (апсорберот)
𝑇𝑜 = температура на околината (К)
𝑇𝑎𝑏𝑠 = средна температура на апсорберот (К)
ℎ𝑣 = конвективен коефициент на премин на топлина од ветер (W/m 2K)
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6.3.3. Кондуктивен пренос на топлина помеѓу цевките и апсорберот
Преносот на топлина од апсорберската површина на флуидот што струи
низ цевниот регистар може да се опише преку внатрешниот енергетски баланс
на апсорберот. Теоретските пресметки се базираат на пресметката на температурната распределба низ апсорберската плоча, односно тоа е диференцијална равенка од втор ред со два гранични услова и температурната распределба – градиент, по должина на цевката (слика 6.8).

Слика 6.8. Шематски приказ на преносот на топлината од дозрачената корисна
сончева енергија на работен флуид

За да се изведе изразот за температурната распределба помеѓу две
цевки, се прави претпоставка дека температурниот градиент во правец на
струење на флуидот е занемарлив. Изведувањето на равенките за преносот
на топлина помеѓу цевката и апсорберот е прикажано на сликата 6.9.

Слика 6.9. Карактеристични димензии за пресметка на преносот на топлина
од апсорберот на цевката и работниот флуид
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Растојанието помеѓу цевките е W, дијаметарот на цевката е D и дебелината на плочата е δ. Ќе претпоставиме дека температурата над заварениот
спој има вредност Тb.
За изведување на равенката за пренос на топлина ќе се разгледува дел
од апсорберот со должина (W–D)/2. Од разгледуваниот дел се зема елементарен регион со ширина Δx со единица должина во насока на струењето на
флуидот дадено на сликата 6.9. Енергетскиот баланс на елементарниот регион е претставен преку следната равенка:
𝑑𝑇

𝑑𝑇

𝑆∆𝑥 − 𝑈𝐿 ∆𝑥(𝑇 − 𝑇𝑜 ) − (𝑘𝛿 𝑑𝑥 )| − (−𝑘𝛿 𝑑𝑥 )|
𝑥

𝑥+∆𝑥

= 0,

(6.24)

каде што S ја претставува апсорбираната енергија.
Ако оваа равенка ја поделиме со Δx и ако го најдеме лимесот кога Δx→0,
равенката го добива следниот облик:
𝑑2 𝑇
𝑑𝑥 2

𝑈

𝑆

= 𝑘𝛿𝐿 (𝑇 − 𝑇о − 𝑈 ).

(6.25)

𝐿

Како што е напомнато погоре, потребно е да се дефинираат два гранични услова за да се реши диференцијалната равенка од втор ред. Првиот граничен услов е да постои симетричност помеѓу растојанието од две цевки и да
е позната температурата Tb:
𝑑𝑇

|

= 0;

𝑑𝑥 𝑥=𝑜

𝑇|𝑥=𝑊−𝐷 = 𝑇𝑏 .

(6.26)

2

За подобра прегледност на добиената равенка може да се направи
следната замена:
𝑚 = √𝜆

𝑈𝐿

𝑎𝑏𝑠 𝛿

,

(6.27)

𝑆

𝜉 = 𝑇 − 𝑇𝑜 − 𝑈 .

(6.28)

𝐿

Ако се применат замените, равенката го добива следниот облик:
𝑑2 𝜉
𝑑𝑥 2

− 𝑚2 𝜉 = 0

(6.29)

и за неа важат следните гранични услови:
𝑑𝜉

|

𝑑𝑥 𝑥=𝑜
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=0;

𝑆

𝜉|𝑥=𝑊−𝐷 = 𝑇𝑏 − 𝑇𝑜 − 𝑈 .
2

𝐿

(6.30)
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Решението на равенката го има следниот облик:
𝜉 = 𝐶1 sinℎ(𝑚𝑥) + 𝐶2 cosℎ(𝑚𝑥) .

(6.31)

Со заменување на граничните услови во главната равенка се добиваат
вредностите за константите C1 и C2, односно резултатот е:
𝑆
𝑈𝐿
𝑆
𝑇𝑏 −𝑇𝑜 −
𝑈𝐿

𝑇−𝑇𝑜 −

=

cosℎ(𝑚𝑥)
cosℎ(𝑚

(𝑊−𝐷)
)
2

.

(6.32)

Енергијата пренесена со кондукција во цевката на единица должина во
насока на струењето на флуидот може да се најде со примена на Фуриеoвиот
закон, и тоа:
𝑑𝑇

𝑞𝑎𝑏𝑠 = −𝜆𝛿 𝑑𝑥 |

𝑊−𝐷
𝑥=
2

=

𝜆𝛿𝑚
𝑈𝐿

[𝑆 − 𝑈𝐿 (𝑇𝑏 − 𝑇𝑜 )] tanℎ (𝑚

𝑊−𝐷
2

Од претходно дефинираната замена произлегува дека

).

𝜆𝛿𝑚
𝑈𝐿

(6.33)

=

1
𝑚

. Се до-

бива вредноста само за преземената енергија на половина од цевката, вкупно
добиената енергија се пресметува:
𝑞𝑎𝑏𝑠

= (𝑊 − 𝐷)[𝑆 − 𝑈𝐿 (𝑇𝑏 − 𝑇𝑜 )]

𝑊−𝐷
)
2
𝑊−𝐷
(𝑚
)
2

tanℎ(𝑚

.

(6.34)

Равенката може да ја запишеме во следниот облик:
𝑞𝑎𝑏𝑠 = (𝑊 − 𝐷)𝐹[𝑆 − 𝑈𝐿 (𝑇𝑏 − 𝑇𝑜 )],

(6.35)

каде што:
𝐹=

𝑊−𝐷
)
2
𝑊−𝐷
(𝑚
)
2

tanℎ(𝑚

.

(6.36)

Функцијата F е стандардна ефикасност за прави ребра со правоаголен
профил (слика 6.10).
Корисната топлинa добиена во колекторот исто така ја вклучува и топлината добиена во делот на цевката. Добиената енергија во овој дел е:
𝑞𝑐𝑒𝑣. = 𝐷[𝑆 − 𝑈𝐿 (𝑇𝑏 − 𝑇𝑜 )].

(6.37)

Според тоа, вкупната топлинска добивка во цевката и реброто земено
по единица должина во насока на струењето претставува збир од претходните
равенки, односно
𝑞𝑣𝑘 = [(𝑊 − 𝐷)𝐹 + 𝐷][𝑆 − 𝑈𝐿 (𝑇𝑏 − 𝑇𝑜 )].

(6.38)
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Слика 6.10. Ефикасност на оребрувањето

Топлинската енергија пренесена врз цевката треба понатаму да се пренесе врз флуидот. Како топлински отпори при преминот на топлината од цевката на флуидот се појавуваат заварениот спој и отпорот од цевката кон флуидот. Корисната топлина може да се изрази преку членовите на двата топлински отпора:
𝑞𝑣𝑘 =

𝑇𝑏 −𝑇𝑓
1

ℎ𝑓𝑖 𝜋𝐷𝑖 +

,

(6.39)

1
𝐶𝑏

каде што Di е внатрешен дијаметар на цевката, додека hfi го претставува
конвективниот коефициент на премин на топлина помеѓу флуидот и ѕидот на
цевката. Кондуктивноста Cb на заварениот спој обично се проценува знаејќи
ги термичката кондуктивност на заварениот спој λb, просечната дебелина на
заварениот спој δ и неговата широчина b,
𝐶𝑏 =

𝜆𝑏 𝑏
𝛿

.

(6.40)

Кондуктивноста може да биде многу важен параметар при опишувањето на перформансите на колекторот. Во 1965 година Willer и Saluja го испитувале влијанието на заварениот спој врз перформансите на колекторот и заклучиле дека е потребно да се има многу добар контакт на метал со метал, при
што кондуктивноста на заварениот спој треба да биде поголема од 30 W/mC.
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6.3.4. Коефициент на конвективен пренос на топлина
на работниот флуид во цевките (hfi)
Големината на коефициентот на конвективен пренос на топлина од
ѕидот на цевката на работниот флуид зависи од Нуселтовиот број:
𝜆

ℎ𝑓𝑖 = Nu 𝐷 ,

(6.41)

𝑖

каде што се:

 – термичка кондуктивност на работниот флуид, W/m2K,
Di – внатрешен дијаметар низ кој струи работниот флуид, m.
Во табелата 6.4. се прикажани повеќе равенки од литературата за пресметка на Нуселтовиот број за конвекција при принудно ламинарно струење на
флуидот. Случајот на константен топлински флукс покажува поголема применливост (вертикалната цевка е еднакво озрачена од сонцето) отколку во
случај на константна температура (температурата е променлива по должината на цевката). Други гранични услови кои можат да бидат земени предвид се
профилите на брзина и температура.
Бидејќи во практиката е потешко да се измери температурата на заварениот спој Tb, па затоа во равенката е потребно да се елиминира таа големина, за да се овозможи со помалку познати параметри да се пресметаат
топлинските загуби во колекторот. Притоа Tb може да се изрази и замени од
претходните равенки, со што конечната равенка го добива обликот:
𝑞𝑣𝑘 = 𝑊𝐹 ′ [𝑆 − 𝑈𝐿 (𝑇𝑓 − 𝑇𝑜 )].

(6.42)

Се добива нова големина 𝐹 ′ која се нарекува фактор на ефикасност на
колекторот и се пресметува со равенката:
1
𝑈𝐿

′

𝐹 =
𝑊[

1
1
+
𝑈𝐿 [𝐷+(𝑊−𝐷)𝐹′′ ] 𝐶𝑏

+

1
]
𝜋𝐷𝑖 ℎ𝑓𝑖

.

(6.43)

Физичката дефиниција за 𝐹 ′ е дека го претставува односот помеѓу конкретно добиената корисна енергија и корисната енергија што би се добила
кога апсорберот на колекторот би се наоѓал на температура еднаква на флуидот што струи. Именителот во равенката за пресметка на F’ го претставува
топлинскиот отпор од флуидот кон околниот воздух. Овој отпор може да се
претстави и како 1/U0 . Броителот го претставува топлинскиот отпор од апсорберот кон околниот воздух. Притоа F’ всушност претставува однос помеѓу двата коефициента на преминот на топлина:
𝑈

𝐹 ′ = 𝑈0 .
𝐿

(6.44)
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Табела 6.4. Равенки за пресметка на коефициентот на конвективен пренос
на топлина при принудно струење во цевки
Авторr

Равенка

Услови

Регион со целосно формирано струење
Ѕhah

48
= 4,364
11
𝑁𝑢𝐷 = 3,657

Константен топлински флукс

𝑁𝑢𝐷 =

Константна температура

Регион на влезот – Струење кое термички се формира, термичка должина на влезот / формиран профил на брзина, развој на температурен профил (термичко
формирање на Hagen-Poiseuille-ово струење)
1

1,615 𝑥 ∗−3 − 0,7
𝑁𝑢𝐷 = 1,615

1
𝑥 ∗−3

− 0,2
0,0499
{ 3,657 + 𝑥 ∗

Shah

1

1,953 𝑥 ∗−3
0,0722
𝑁𝑢𝐷 = {
4,364 +
𝑥∗

𝑥 ∗ ≤ 0,005
0,005 < 𝑥 ∗ < 0,03

Константна температура на
површината

𝑥 ∗ ≥ 0,03
𝑥 ∗ ≤ 0,03

Константен топлински флукс

𝑥 ∗ > 0,03

Hausen

𝑁𝑢𝐷 = 3,66 +

0,19[(𝐷/𝐿)𝑅𝑒𝐷 𝑃𝑟]0,8
1 + 0,117[(𝐷/𝐿)𝑅𝑒𝐷 𝑃𝑟]0,467

Hausen

𝑁𝑢𝐷 = 3,66 +

0,0668(𝐷/𝐿)𝑅𝑒𝐷 𝑃𝑟
1 + 0,04[(𝐷/𝐿)𝑅𝑒𝐷 𝑃𝑟]2/3

Константна температура

Регион на влезот – термички и хидраулички оформено струење, комбинирана влезна должина, истовремено формирање на струење, заедничко формирање на профилот на брзина и температурата

Kreith, Kays

Churchill and
Ozoe

𝑁𝑢𝐷 =

𝑁𝑢𝐷 =

1
1
ln (
)
4𝑥 ∗
1 − 2,654𝑥 ∗0,5 𝑃𝑟 −0,167
2 ∙ 0,6366,19[(4/𝜋)]−1.2
[1 + (𝑃𝑟/0,0468)2/3 ]1/4

Константна температура на
ѕидот
Pr > 2
10

−7

10

−7

≤ 𝑥 ∗ ≤ 10−3
Pr > 2
≤ 𝑥 ∗ ≤ 10−3

Константна температура

Sieder-Tale

𝑁𝑢𝐷 = 1,86 (

𝑅𝑒𝐷 ∙ 𝑃𝑟 1/3 𝜇 0,14
) ( )
𝐿/𝐷
𝜇𝑤

0,48 < 𝑃𝑟 < 16700
𝜇
0,0044 < ( ) < 9,75
𝜇𝑤
Препорачано за:
𝑅𝑒𝐷 ∙ 𝑃𝑟 1/3
𝜇 0,14
(
) ∙( )
>2
𝐿/𝐷
𝜇𝑤
различен целосно формиран
профил
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Се заклучува дека факторот на ефикасност на колекторот претставува
константа за секој вид конструкција на колектор и дефиниран масен проток.
Факторот на ефикасност на апсорберот F’ може да зависи од 𝑈𝐿 , ℎ𝑓𝑖 , и од ефикасност на реброто. Многу малку зависи од температурата која може при практична намена да се смета како конструктивен параметар. Во табелата 6.5 се
дадени вредности за сите фактори кои влијаат врз вредноста на F’.
Табела 6.5. Најчести вредности за параметрите со кои се дефинира факторот
на ефикасност на колекторот F’ (за рамни плочести колектори)
Uc
2 стаклени покривки

4 W/(m2K)

1 стаклена покривка

8 W/(m2K)
kt

Бакарна плоча, 1 mm

0,38 W/K

Челична плоча, 1 mm

0,045 W/K
hc,i

Вода ламинарно, принудна конвекција

300 W/(m2K)

Вода турбулентно, принудна конвекција

1500 W/(m2K)

Воздух турбулентно, принудна конвекција

100 W/(m2K)

Факторот на ефикасност на колекторот се зголемува со зголемување на
дебелината на апсорберот – плочата, и термичката кондуктивност, но се
намалува со зголемување на растојанието помеѓу цевките. Исто така зголемувањето на коефициентот на премин на топлина помеѓу флуидот и ѕидот на
цевките го зголемува F’, но зголемувањето на вкупниот коефициент 𝑈𝐿 ќе
предизвика намалување на F’.
Тука ќе се анализира влијанието на вредноста на вкупниот коефициент
на премин на топлина 𝑈𝐿 (коефициент чијашто вредност термички ја дефинира
конструкцијата на колекторот) врз вредноста на F’. Тоа е дијаграмски прикажано на дијаграмите на сликата 6.11. На ординатата се читаат вредностите за
ефикасност, т.е. F’. за различно меѓусебно растојание на цевките, додека параметарски се дадени вредностите од производот () од термичката кондуктивност и дебелината на плочата – апсорберот.
За бакарен апсорбер со дебелина од 1 mm производот изнесува 0,4
W/°C, додека за челична плоча со дебелина 0,1 mm овој производ е 0,005
W/°C. За коефициентот на конвективен пренос на топлина се земени три вредности: hfi = 100, 300 и 1000 W/(m2K), односно се разгледува ламинарно и турбулентно струење на флуидот во цевката.
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а)

б)

в)

Слика 6.11. Фактор на ефикасност во функција од растојанието на цевките од апсорберот
(10 mm внатрешен дијаметар): а) hfi = 100 W/m2K, б) hfi = 300 W/m2K, в) hfi = 1000 W/m2K
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Од дијаграмите (слика 6.11) повторно се заклучува дека со зголемување
на растојанието помеѓу цевките, дебелината на плочата (апсорберот) и
кондуктивноста на материјалот, се намалува факторот F’.
Пример: Вкупниот коефициент на топлински загуби на рамен сончев
колектор е 6,5 W/(m2K). Апсорберот има дебелина од 0,4 mm, a цевките имаат
внатрешен дијаметар од 10 mm и надворешен дијаметар од 12 mm. Ако растојанието помеѓу центрите на цевките е 12 cm и внатрешниот коефициент на
конвективен пренос на топлина на цевката е 250 W/(m2K), да се направи споредба на факторите на ефикасност на колекторот за случај кога материјалот
на апсорберската плоча е алуминиум и бакар.
Решение:
а) БАКАР
Се прочитува коефициентот на кондуктивен пренос на топлина за бакар:
k = 385 W/m2К,
δ = дебелина на апсорберот.
Со следната равенка се пресметува променливата m:
𝑈𝐿
6,5
𝑚=√ =√
= 6,49 𝑚−1 .
𝑘𝛿
385 · 0,0004

Се пресметува факторот F кој претставува стандардна ефикасност на
оребрувањето (се разгледува апсорберот како и оребрување на цевката) правоаголен профил на оребрувањето:
𝐹=

𝑚(𝑊 − 𝐷)
6,49(0,12 − 0,012)
tanℎ [
]
]
2
2
=
= 0,96,
𝑚(𝑊 − 𝐷)
6,49(0,12 − 0,012)
2
2

tanℎ [

додека факторот на ефикасност на колекторот1 F’ се пресметува:
′

𝐹 =

=

1
𝑈𝐿

1
1
1
𝑊[
+ +
]
𝑈𝐿 [𝐷 + (𝑊 − 𝐷)𝐹] 𝐶𝑏 𝜋𝐷𝑖 ℎ𝑓𝑖
1
6,5

=

1
1
0,12 [
+
]
6,5[0,012 + (0,12 − 0,012)0,96] 𝜋 · 0,001 · 250

= 0,4

1 Факторот на ефикасност на колекторот претставува однос помеѓу реално добиената корисна (транс-

формирана) енергија и корисната енергија што би се добила во случај температурата на апсорберот
да е еднаква на температурата на работниот флуид.
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б) АЛУМИНИУМ
Се прочитува коефициентот на кондуктивен пренос на топлина за алуминиум
k = 204 W/m2К,
δ – дебелина на апсорберот,

Со следната равенка се пресметува променливата m:
𝑈

6.5

𝑚 = √𝑘𝛿𝐿 = √204·0,0004 = 8,92 𝑚−1 .

Се пресметува факторот F (ефикасност на оребрувањето):

𝐹=

𝑚(𝑊 − 𝐷)
8,92(0,12 − 0.012)
] tanℎ [
]
2
2
=
= 0,93
𝑚(𝑊 − 𝐷)
8,92(0,12 − 0,012)
2
2

tanℎ [

Факторот на ефикасност на колекторот F’ е:
′

𝐹 =

=

1
𝑈𝐿

1
1
1
𝑊[
+ +
]
𝑈𝐿 [𝐷 + (𝑊 − 𝐷)𝐹] 𝐶𝑏 𝜋𝐷𝑖 ℎ𝑓𝑖

=

1
6,5

1
1
0,12 [
+
]
6,5[0,012 + (0,12 − 0,012)0,93] 𝜋 · 0,001 · 250

= 0,48

Пример: Да се пресмета вредноста на коефициентот на пренос на
топлина за предниот дел Uf за колектор со ε = 0,1 и без селективна превлака
ε = 0,9 на апсорберот при следните гранични услови:
температура на апсорберот:

Та = 70 оС

температура на околината:

Т0 = 10 оС

брзина на ветер:

Vw = 3 m/s

коефициент на емисивност на
транспарентната прекривка:

g = 0,88

растојание помеѓу апсорберот и стаклото:

d = 2,5 cm

агол на наклон на колекторот:

β = 45°

претпоставена температура на апсорберот: Tg = 40 oC.
Прва итерација: Коефициентот на пренос на топлина со зрачење ℎ𝑟,𝑎−𝑔
помеѓу апсорберот и стаклото е 0,79 W/m2K за селективен апсорбер и 6,44
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W/m2K за црн апсорбер. Конвективниот коефициент за пренос на топлина за
воздух во мирување се пресметува врз основа на карактеристиките за средна
температура на воздух:
(70+40)/2 = 55℃
W

(𝜆 = 0,0286 mK , 𝜐 = 1,85 · 10−5

m2
s

kg

, 𝜌 = 1,045 m3 , 𝑐𝑝 = 1,009 kJ/kgK).

За наведените вредности на воздухот Pr = 0,71, Gr = 43787:
𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 𝑃𝑟 =

𝑔𝛽 ′ ∆𝑇𝐿3 𝜈𝜌𝑐𝑝 𝑔𝛽 ′ Δ𝑇𝐿3
·
=
= 31089
𝜐2
𝜆
𝜐𝑎

каде што се:
𝑔

– гравитациона константа (m/s2)

𝛽 ′ = 1/T – волуменски коефициент на експанзија за идеални гасови (К–1)
Δ𝑇

– температурна разлика помеѓу двете површини (K)

L

– карактеристична должина, растојание помеѓу површините d (m)

𝜐

– кинематска вискозност (m2/s)
𝜆

𝛼 = 𝜌𝑐 – кондуктивност (m2/s)
𝑝

1

+

1708(sin1,8𝛽)1,6
1708 +
𝑅𝑎cos𝛽 3
𝑁𝑢 = 1 + 1,44 [1 −
] [1 −
) − 1] = 2,78
] + [(
𝑅𝑎cos𝛽
𝑅а cos𝛽
5830

ℎ𝑐,𝑎−𝑔 =

𝑁𝑢𝜆
W
= 2,9 2
𝐿
m K

Помеѓу стаклената покривка и небото коефициентот на пренос на топW

лина со зрачење ℎ𝑟,𝑔−𝑜 = 7,23 m2 K при температура на небото од 269 K, додека
коефициентот на конвективен пренос на топлина поради ветер изнесува
W

ℎ𝑐,𝑤 = 14,9 m2 K .
Вкупниот коефициент на пренос на топлина на транспарентната прекривка по првата итерација за селективен апсорбер изнесува:

𝑈𝑓 =

1
1
1
+
2,9+0,79 14,9+7,23

= 3,17

W
m2 K

,
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а за црн апсорбер е:
𝑈𝑓 = 6,57

W
m2 K

.

Со овие вредности се пресметува новата температура. За селективен
апсорбер изнесува:

𝑇𝑔,𝑛𝑜𝑣𝑎 = 70 −

3,17W
∙60℃
m2 K
2,9W
0,79W
+
m2 K
m2 K

= 18,6℃,

или 27,8°С за неселктивен апсорбер. Очигледно е дека температурата е пониска во однос на претходно зададената од 40 oC. Со новата температура
повторно се прави пресметка на коефициентите. По завршување на итерацијата се добиени следните вредности:

Параметар

Селективен апсопрбер

Неселективен апсорбер

ℎ𝑟,𝑎−𝑔

0,72

W
m2 K

6,08

W
m2 K

ℎ𝑐,𝑎−𝑔

3,4

W
m2 K

3,2

W
m2 K

ℎ𝑟,𝑔−𝑜

11,88

W
m2 K

8,3

W
m2 K

ℎ𝑐,𝑤

14,9

W
m2 K

14,9

W
m2 K

𝑇𝑔
𝑈𝑓

18 ℃
3,56

W
m2 K

27,1 ℃
6,64

W
m2 K

6.4. ФАКТОР НА ОДВЕДУВАЊЕ ТОПЛИНА СО ФЛУИД
Најпрвин ќе ја анализираме равенката со која се пресметува добиената
кориснa топлина на флуидот од сончевото зрачење:

𝑞𝑘 (𝑥0 ) = 𝐴𝐹 ′ (𝛼𝑠 𝐼𝑠 − 𝑈𝐿 [𝑇𝑓 (𝑥0 ) − 𝑇𝑜 ].
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Со равенката се пресметува доведената кориснa топлина на работниот
флуид во дадена точка x, по должината на апсорберот за дефинирани температури на колекторот и флуидот. Meѓутоа, во реални услови температурата на
флуидот се зголемува со доведената топлина во насока на струењето. За
произволен дел од цевката со должина dx низ која струи работниот флуид
може да се напише следното равенство:
̇
𝑚𝑐𝑝 (𝑇𝑓 |𝑥+∆𝑥 − 𝑇𝑓 |𝑥 ) = 𝑞𝑢 (𝑥)𝑑𝑥.

(6.46)

𝑑𝑇𝑓 (𝑥)

Заменувајќи во равенката 𝑞𝑢 (𝑥) и 𝑇𝑓 (𝑥) + (

𝑑𝑥

) 𝑑𝑥 за Т𝑓 |𝑥+𝑑𝑥 , се доби-

ва следната диференцијална равенка:

𝑚̇𝑐𝑝

𝑑𝑇𝑓 (𝑥)
𝑑𝑥

= 𝐴𝐹 ′ {𝐼𝑇 𝛼𝑠 − 𝑈𝐿 [𝑇𝑓 (𝑥) − 𝑇𝑜 ]}.

(6.47)

Ако се одделат променливите, равенката се добива во следниот облик:
𝑑𝑇𝑓 (𝑥)
𝑇𝑓 (𝑥)−𝑇𝑜 −

𝐼𝑇 𝛼𝑠 =
𝑈𝐿

𝐴𝐹 ′𝑈𝐿
𝑚̇𝑐𝑝

𝑑𝑥.

(6.48)

Ако равенката се интегрира и се реши за излезната температура на
флуидот, за вкупната должина на цевката L и за влезната температура на
флуидот , притоа претпоставувајќи дека и UL се константни, се добива:
𝐼 𝛼
𝑇𝑓,𝑖𝑧−То − 𝑇 𝑠

𝑈𝐿
𝐼𝑇 𝛼𝑠
𝑇𝑓,𝑣𝑙 −То −
𝑈𝐿

= exp (−

𝑈𝐿 𝐴𝐹 ′ 𝐿
𝑚̇𝑐𝑝

).

(6.49)

За да може да се спoредат карактеристиките на еден колектор при реални услови со термодинамички оптимален, потребно е да се воведе факторот на пренос на топлина на флуидот 𝐹𝑅 , кој всушност претставува однос помеѓу вистинскиот пренос на топлина на работниот флуид и количеството на
топлина што би се пренело на работниот флуид во случај на минимална температурна разлика помеѓу апсорберот и надворешната средина. Термодинамичката граница одговара на состојбата кога флуидот има темпeратура еднаква со температурата на влезoт во колекторот. Ова практично би можело да
се добие во случај кога флуидот има многу голема брзина. Според тоа се дефинира преку следнава равенка:

𝐹𝑅 =

𝑀𝑐𝑝 (𝑇𝑓,𝑖𝑧−𝑇𝑓,𝑣𝑙 )
𝐼𝑇 𝛼𝑠 −𝑈𝐿 (𝑇𝑓,𝑣𝑙 −𝑇𝑜 )

.

(6.50)
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𝑚̇

каде што M претставува масен проток по единица површина од колекторот А ,
а со прегрупирање на горната равенка се добива:
𝐹𝑅 =

𝑀𝑐𝑝

𝑈 𝐹′
𝑈𝑇 (1−exp(− 𝑇 ))

.

(6.51)

𝑀𝑐𝑝

Факторот на пренос на топлина на флуидот 𝐹𝑅 ја дефинира количината
на реално пренесената корисна топлина од колекторот на работниот флуид
во однос на пренесената топлина во случај целокупната површина на колекторот да се наоѓа на температура еднаква со влезната температура на флуидот, во кој случај топлинските загуби на флуидот се најмали.
Со анализа на горната равенка се заклучува дека вредноста на 𝐹𝑅 се
зголемува со зголемување на протокот, стремејќи се кон горната граница на
факторот на ефикасност на колекторот, 𝐹 ′ . Во равенката именителот всушност
ја претставува добиената корисна топлина на флуидот 𝑞𝑢 , исто така земaјќи ја
предвид и пропустливоста на сончевото зрачење низ стаклената прекривка
дефинирана со вредноста на 𝜏𝑠 . Равенката може да се запише и во следниот
облик:
𝑄𝑘 = 𝐴𝐶 𝐹𝑅 [𝐼𝑇 (𝜏𝛼) − 𝑈𝑇 (𝑇𝑓,𝑣𝑙 − 𝑇𝑜 )].

(6.52)

Со оваа равенка се пресметува добиената кориснa енергија од сончевото зрачење како функција од влезната температура на флуидот. Практичноста на оваа равенка е во тоа што овозможува лесна пресметка на корисната
топлинска енергија, бидејќи влезната температура на работниот флуид во
колекторот обично може лесно да се измери. Меѓутоа, загубите само во однос
на влезната температура се многу мали знаејќи дека загуби настануваат по
должината на апсорберската површина чијашто температура расте во насока
на струењето на флуидот. Влијанието на факторот 𝐹𝑅 е да ја намали корисната
топлинска енергија во однос на енергијата што би се добила кога целиот апсорбер би бил на температура еднаква на влезната температура на флу-идот.
Со зголемувањето на масениот проток низ колекторот се намалува неговиот
температурен градиент. Ова предизвикува помали загуби, бидејќи средната
температура на колекторот е помала, а со тоа се добива соодветно зголемување во корисната топлина. Ова зголемување се рефлектира преку зголемувањето на факторот 𝐹𝑅 . Притоа треба да се забележи дека вредноста на факторот на пренос на топлина на флуидот никогаш не може да ја надмине вредноста на факторот на ефикасност на колекторот 𝐹 ′ . Со зголемувањето на
протокот на работниот флуид неговата температура тежнее да се изедначи со
влезната температура, но апсорберот секогаш ќе има повисока температура
во однос на флуидот, а тоа се зема предвид со факторот на ефикасност 𝐹 ′ .
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Термичката ефикасност на колекторот е големина со која се дефинира
колку ефикасно дозрачената сончева енергија на површината од колекторот
се трансформирала во топлинска и се пренела на работниот флуид. Наједнoставната равенка за пресметка на термичката ефикасност на колекторот е
дадена со равенката:
𝜂𝑐 = 𝐼

𝑄𝑘
𝑇 𝐴𝑐

.

(6.53)

Меѓутоа, постојат повеќе равенки за пресметка на термичката ефикасност на колекторот зависно со која температура се пресметува.
Термичката ефикасност на колекторот пресметана преку средна температура на апсорберот изнесува:
𝜂𝑐 = (𝜏𝛼)𝑒𝑓 − 𝑈𝑡

𝑡𝑎𝑏𝑠 −𝑡𝑜
𝐺𝑇

.

(6.54)

Пресметката на средната температура на апсорберот e:
𝑄 𝐴

𝑡𝑎𝑏𝑠 = 𝑡𝑣𝑙 + 𝐹 𝑘𝑈𝑎 (1 − 𝐹𝑅 ).

(6.55)

𝑅 𝑇

Термичката ефикасност на колекторот пресметана преку средната температура на работниот флуид e:
𝜂𝑐 = 𝐹 ′ [(𝜏𝛼)𝑒𝑓 − 𝑈𝑡

𝑡𝑚 −𝑡𝑜
𝐺𝑇

].

(6.56)

Термичката ефикасност на колекторот пресметана преку влезната температура на работниот флуид е:
𝜂𝑐 = 𝐹𝑅 [(𝜏𝛼)𝑒𝑓 − 𝑈𝑡

𝑡𝑣𝑙 −𝑡𝑜
𝐺𝑇

].

(6.57)

Оваа равенка за сончевите термални колектори во литературата е позната и како равенка на Hottel-Whilier-Bliss.
Термичката ефикасност на сончев колектор (рамен плочест или со вакуумски цевки) може да се запише во следната форма:
𝜂 = 𝐹𝑅 (𝜏𝛼) − 𝑎1

(𝑇𝑖 −𝑇𝑎 )
𝐺𝑡

− 𝑎2

(𝑇𝑖 −𝑇𝑎 )2
𝐺𝑡

,

(6.58)

односно:
𝑄̇

ΔТ

𝜂 = 𝐴𝐺𝑢 = 𝜂о − 𝑎1 𝐺 − 𝑎2
𝑡

𝑡

ΔТ2
𝐺𝑡

,

(6.59)

129

ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНСТАЛИРАЊЕ НА СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ
Прирачник за обука на инженери и техничари

каде што
𝜂о = 𝐹𝑅 (𝜏𝛼) е оптичка ефикасност на сончевиот колектор (максимална
ефикасност на колекторот доколку температурата на работниот
флуид е еднаква со температурата на околината, односно нема
топлински загуби). Комбинирана ефикасност од транспарентната
покривка и апсорберот, зависи од:
𝑎1 – коефициент на топлински загуби од прв ред (W/K),
• температурата на работниот флуид во колекторот е еднаква со
амбиенталната (надворешната):
𝑎2 – коефициент на топлински загуби од втор ред,
• температурно зависен член на коефициентот на топлински загуби
(W/K2);
• високи вредности на 𝑎2 укажуваат на големо влијание на температурата;
• поголеми вредности за 𝑎2 укажуваат поголема закривеност на
кривата на ефикасност;
ΔТ – температурна разлика помеѓу средната температура на работниот
флуид на влез/излез од сончевиот колектор и амбиенталната температура (K);
𝐺𝑡 – интензитет на сончево зрачење на колекторската површина (W/m2);
A – површина на колекторот соодветно на неговите параметри со кои
се дефинирани перформансите,
• генерално, одредени се две групи параметри со кои се дефинирани перформансите согласно со Европскиот стандард EN12975–
2. Едната група се однесува на површината на апсорберот и
другата на површината низ која поминува сончевото зрачење (кај
рамните плочести колектори двете површини имаат приближно
еднакви вредности). Важно е при дефинирање на перформансите
параметрите да се користат со соодветни површини.
Врз основа на равенката за пресметка на ефикасноста на сончев колектор се заклучува дека ефикасноста е променлива големина и е во функција од
интензитетот на сончевото зрачење и температурата на работниот флуид (се
подразбира зависноста од конструктивните карактеристики на колекторот). На
сликата 6.12 е прикажана кривата на ефикасноста за рамен плочест колектор,
a на сликата 6.13 е прикажана споредба на ефикасноста во функција од

ΔТ
𝐺𝑡

за

рамни плочести колектори и колектори со единично и двојно вакуумирани
цевки.
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(-)

tabs – te)/G
Слика 6.12. Промена на ефикасноста за сончев колектор во функција од

ΔТ
𝐺𝑡

(-)

tm – te)/G (m2·K/W)
Слика 6.13. Споредба на ефикасноста на рамен плочест колектор
и колектор со вакуумски цевки
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6.5. МОДИФИКАТОР НА АГОЛОТ НА ПАЃАЊЕ
НА СОНЧЕВОТО ЗРАЧЕЊЕ И ТОПЛИНСКИ
КАПАЦИТЕТ НА СОНЧЕВ КОЛЕКТОР
Друг значаен фактор при тестирање на колекторите е одредување на
ефектот на аголот под кој паѓаат сончевите зраци – агол на паѓање. За таа
потреба во равенката за ефикасност на колекторите се воведува големината
модификатор на аголот на паѓање 𝐾𝜏𝛼 . Коефициентите на пропустливост и апсорпција низ стаклената прекривка на колекторот (𝜏𝛼) зависат од аголот на
паѓање на сончевото зрачење и се променливи во зависност од конструкцијата
на колекторот. Се одредуваат со стандардните методи за тестирање на колекторите, при што се вклучени експериментални процени на ефектот од промената на овие параметри. При тестирањето на колекторите (сертифицирањето)
во условите постои барање тестирањето да се изврши при сончево време –
чисто небо, а сè со цел утврдување на експерименталните вредности за (𝜏𝛼)𝑏
при директно сончево зрачење, нормално на површината на колекторот. Модификаторот на аголот на паѓање за директно сончево зрачење при агол 𝜃𝑏 е
прикажан со следната равенка:
(𝜏𝛼)

𝐾𝜏𝛼 (𝜃𝑏 ) = (𝜏𝛼)𝑏 .
𝑛

(6,60)

Во периоди кога има чисто небо корисната енергија предадена на работниот флуид може да се пресмета со равенката:
𝑄𝑢 = 𝐴𝑐 𝐹𝑅 [𝐺𝑇 𝐾𝜏𝛼 (𝜏𝛼)𝑛 − 𝑈𝐿 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎 ).

(6.61)

За колектори со рамни прекривки, аголната зависност на 𝐾𝜏𝛼 може да
се претстави и во следниот облик:
1

𝐾𝜏𝛼 = 1 − 𝑏𝑜 (cos𝜃 − 1),

(6.62)

каде што 𝑏𝑜 е константа која се нарекува коефициент на аголeн модификатор.
На сликата 6.14 е прикажан аголен модификатор 𝐾𝜏𝛼 за типичен колектор со
1

една прекривка во функција од аголот 𝜃 и cos𝜃 − 1, а коефициентот 𝑏𝑜 = 0,316.
Притоа треба да се напомни дека со равенката за 𝐾𝜏𝛼 се добиваат задоволителни резултати за случаите кога 𝜃 ≤ 60° (агол помеѓу сончевиот зрак и нормалата на колекторската површина). При агли поголеми од 60о не содејствува
линеарниот однос, но сепак најголем дел од корисната енергија во системот
со сончеви колектори се искористува во периодите кога 𝜃 ≤ 60°.
Колекторите со вакуумски цевки имаат прекривки кои оптички не се симетрични. Поради тоа потребно е да се користи модификатор на аголот на
паѓање на сончевото зрачење за две оски. На слика 6.15 се прикажани двете
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рамнини на модификаторите на аголот на паѓање, нормална – трансверзална,
и по должина на оската – лонгитудинална рамнина.
Вкупниот модификатор на аголот на паѓање на сончевото зрачење претставува производ од двата модификатора, односно:
𝐾𝜏𝛼 = (𝐾𝜏𝛼 )𝑡 · (𝐾𝜏𝛼 )𝑙 .

(6.63)

Слика 6.14. Модификатор на аголот на паѓање на сончевото зрачење
во функција од аголот θ и 1/cosθ–1

Слика 6.15. Двете рамнини на модификаторите на аголот на паѓање
на соччевото зрачење
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6.6. ТОПЛИНСКИ КАПАЦИТЕТ НА СОНЧЕВ КОЛЕКТОР
Работењето на најголем дел од сончевите колектори е динамично, со
постојано променливи параметри. Не постои стационарно работење ако се
земе предвид стохастичката природа на главниот движечки параметар – сончевото зрачење. Ефектите од топлинскиот капацитет на колекторот можат да
се разгледуваат од два независни аспекта. Едниот аспект е загревањето на
колекторот во раните утрински часови, од почетната до крајната попладневна
работна температура. Вториот аспект е испрекинатото работење во текот на
денот поради наглите промени на сончевото зрачење и брзината на ветерот.
Топлинскиот капацитет на сончевиот колектор всушност го дефинира потребното време за загревње на елементите од колекторот до соодветната гранична температура (при моментален интензитет на сончево зрачење) од која започнува процесот на предавање на топлината на работниот флуид.
Перформансите на колекторите се испитуваат во акредитирани лаборатории согласно со дефинираните процедури во стандардот EN12975–2
(ASHRAE 93–77, ISO 9806). При задоволување на сите барања согласно со
стандардот EN12975–2 колекторот добива сертификат во кој се дефинирани
физичките карактеристики и енергетските перформанси на колекторот. Притоа како доказ дека е извршено сертифицирање на колекторот (производот) е
ставена ознаката Solar Keymark, чијшто изглед е даден на сликата 6.16.

Слика 6.16. Изглед на логото на Solar Keymark

Ознаката на колекторот – Solar Keymark, всушност има најголемо значење за крајните корисници, со неа се покажува дека производот – колекторот,
ги задоволува барањата на релевантните стандарди. На веб-страницата на
ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) www.estif.org може да се
најде базата на сертифицирани производители на сончеви колектори со соодветната техничка документација за карактеристиките и перформансите на
колекторите. Покрај базата за сончеви колектори, постои соодветно сертифицирање и база на комплетни системи со сончеви колектори.
На сликите 6.17 и 6.18 се прикажани два примера на сертификати за
карактеристиките и перформансите на рамен сончев колектор и колектор со
вауумски цевки, соодветно.
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Слика 6.17. Пример на дел од податоците од тестирањето на рамен сончев колектор
согласно со стандардот EN12975-2
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Слика 6.18. Пример на дел од податоците од тестирањето на сончев колектор
со вакуумски цевки согласно со стандардот EN12975-2
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Пример: Да се пресмета расположливата топлинска моќност и температура за рамен плочест колектор при интензитет на сончевото зрачење
G = 800 W/m2, надворешна температура To = 10°C и влезна температура на
работниот флуид во сончевиот колектор Tf,vl = 30 °C. За да се прикаже влијанието на масениот проток на расположливата моќност и температурните услови, потребно е да се пресмета системот за услови на мал проток од
10 kg/m2h и голем проток од 50 kg/m2h. Оптичката ефикасност на системот и
коефициентот на вкупните топлински загуби Ut = 4 W/m2K. Познати се следните конструктивни карактеристики на колекторот:
– ширина на апсорберска трака W

15 cm

– должина на апсорберска трака L

2,5 m

– дијаметар на апсорбер. цевка DN8
(1 mm дебелина на ѕидот)

8 mm

– коефициент на кондукција на апсорберска плоча

385 W/m2K

– дебелина на апсорберска плоча 

0,5 mm

– коеф. на конвективен пренос на топлина во цевка hfi 1000 W/m2K
Решение:
𝑈

Ефикасност на оребрувањето: 𝐹 = 0,966 при 𝑚 = √𝜆𝛿𝑡 = 4,56 m−1 .
Фактор на ефикасност:
1
4

′

𝐹 =

0,15(0,053+1,722)

= 0,94.

Фактор на одведување топлина:
𝐹𝑅 |

̇ kg
𝑚=10 2

= 2,9 (1 − exp (−

m h

𝐹𝑅 |

̇ kg
𝑚=50 2

m h

0,94
2,9

)) = 0,8,
0,94

= 14,5 (1 − exp (− 14,5)) = 0,91.

Од пресметките се заклучува дека факторот на одведување топлина
𝐹𝑅 е зависен од масениот проток.
Расположлива топлинска моќност:
𝑄𝑈
|
𝐴 𝑚=10̇

kg
m2 h

𝑄𝑈
|
𝐴 𝑚=50̇

= 0,8 ∙ (800 ∙ 0,81 − 4 ∙ (30 − 10)) = 454,4

kg
m2 h

= 0,91 ∙ (800 ∙ 0,81 − 4 ∙ (30 − 10)) = 516,9

W
m2

W
m2
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Ефикасност на колекторот при дадените услови:
𝜂|

=

𝑄𝑈̇
= 0,57
𝐴𝐺𝑡

𝜂|

=

𝑄𝑈̇
= 0,64
𝐴𝐺𝑡

kg
𝑚=10 2
m h

kg
𝑚=50 2
m h

Излезна температура:
Т𝑓,𝑖𝑧 = 𝑇𝑜 +

𝐺𝜏𝛼
𝐺𝜏𝛼
𝑈𝐿 𝐹 ′ 𝐴
) exp (−
+ ((𝑇𝑓,𝑣𝑙 − 𝑇𝑜 ) −
) = 69°C (39°C)
𝑈𝑡
𝑈𝑡
𝑚̇𝑐𝑝

Предноста на помалиот масен проток се забележува во излезната температура. При мал проток во системот се постигнува температурен пораст од
39 K, додека со големиот проток од 9 K.
Средна температура на работниот флуид:
𝐿
𝐹
𝑄̇𝑢 (1 − 𝐹𝑅′ )
1
̅𝑓 = ∫ 𝑇𝑓 (𝑦)𝑑𝑦 = 𝑇𝑓,𝑣𝑙 +
Т
𝐿
𝐴𝐹𝑅 𝑈𝑡
0

̅𝑓 = 51,1℃ (31,5℃)
Т

Средна температура на апсорберот:
𝑄𝑢
𝑇̅𝑎 = 𝑇𝑓,𝑣𝑙 + 𝐴 (1 − 𝐹𝑅 ),
𝑈𝑡 𝐹𝑅
̅𝑎 = 58,4℃ (42,8℃).
Т
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Најголем дел комерцијални и индустриски системи имаат потреба од
големо количество топлинска енергија, пoради што треба да се постават поголем број сончеви колектори. Поврзувањето на колекторите со само еден сет
собирници прeдизвикува појава на тешкотии во обезбедувањето на дренажа
и мал пад на притисок. Исто така би имало и тешкотии при балансирањето на
протокот, односно обезбедувањето еднаков проток низ сите колектори. Модул
на колектори претставува група колектори кои можат во однос на протокот да
бидат меѓусебно поврзани паралелно или комбинирано, сериско-паралелно.
Паралелното поврзување се користи почесто, бидејќи во суштина е балансирано, има мал пад на притисок и може лесно да се дренира работниот флуид.
На сликата 7.1 се прикажани два најчесто користени начина на поврзување,
надворешното и внатрешното поврзување. Комбинираното сериско-паралелно поврзување на колекторско поле е прикажано на сликата 7.2.

Слика 7.1. Паралелно поврзување на сончеви колектори

Слика 7.2. Комбинирано сериско-паралелно поврзување на колектори
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Генерално, рамните плочести колектори се направени за да се поврзат
со главните цевки од инсталацијата на еден од двата начина прикажани на
сликата 7.1. Надворешното поврзување има помал дијаметар на цевките, бидејќи тие го транспортираат протокот само за еден колектор. Притоа секој колектор е поврзан поединечно во заеднички собирник кој не е дел од колекторското поле. Внатрешното поврзување вклучува неколку колектори со големи
собирници кои можат да бидат поставени еден до друг, со што ќе формираат
собирници за континуиран довод и поврат, со што собирниците се интегрирани со секој колектор. Бројот на колектори кои можат меѓусебно да се поврзат
зависи од големината на собирникот.

7.1. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ КОЛЕКТОРСКИ НИЗИ
(КОЛЕКТОРСКО ПОЛЕ)
Колекторска низа претставува индивидуална група на колектори, наречени модули, со кои се овозможуваат потребните карактеристики на протокот.
За одржување на балансиран проток, низата односно полето на колектори
треба да биде направено од идентични модули. Во основа може да се кoристат два типа системи: со директен поврат и со обратен поврат. При директниот
поврат што е прикажан на сликата 7.3 се потребни балансни вентили за да се
овозможи еднаков проток низ модулите.

Слика 7.3. Функционална шема за примена на балансни вентили кај директен поврат
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Балансните вентили мора да бидат поврзани на излезот од модулите,
за да се обезбеди хидрауличен проток за соодветно струење низ модулите
при вклучување на пумпата. Во случај кога тоа е можно, модулите можат да
бидат поврзани на начин на обратен поврат, како што е прикажано на сликата
7.4.

Слика 7.4. Балансирање на системот со обратен поврат

Поврзувањето со обратен поврат, познато како Tichelman-ов начин на
поврзување, овозможува самобалнсирање на колекторите, бидејќи сите колектори работат со истиот пад на притисок, односно колекторот што е прв во
доводниот распределител е последен во повратниот распределител. При соодветно проектирање низата колектори може да се дренира, што е од примарно значење кај системите drain-back (системи со дренирање) кои како работен
флуид користат вода. За да се овозможи потребното дренирање, цевната
мрежа треба да има наклон од 20 mm на должински метар.
Распределителите (колекторите) при надворешно и внатрешно поврзување имаат различен начин на поврзување. Кај модулните со надворешно
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поврзување распределителите можат да бидат монтирани хоризонтално, како
што е прикажано на сликата 7.5:

Слика 7.5. Монтажа на распределители (колектори) при надворешно поврзување

На сликата 7.6. е прикажан начин на монтирање на распределителите
(колекторите) при внатрешно поврзување

Слика 7.6. Монтажа на распределители (колектори) при внатрешно поврзување

На сликите 7.7а, 7.7б, 7.7в и 7.7г се прикажани неколку начини на
меѓусебно поврзување на колекторите и поставување температурен сензор од
диференцијалниот температурен контролер.

Слика 7.7а. Систем со голем проток – приклучок од една страна
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Слика 7.7б. Систем со голем проток – наизменичен приклучок

Слика 7.7в. Монтажа на приклучок во еден ред (лево) и во повеќе редови (десно)

Слика 7.7г. Хоризонтална монтажа на кос покрив
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7.2. СЕРИСКО ПОВРЗУВАЊЕ НА КОЛЕКТОРИ
ВО КОЛЕКТОРСКО ПОЛЕ
Како што претходно беше прикажано, колекторските модули во колекторското поле можат да бидат поврзани сериски, паралелно и комбинирано.
Перформансите на колекторското поле зависат од начинот на кој модулите се
поврзани, односно зависат од протокот и влезните температури на одделните
модули. На сликата 7.8 се прикажани колекторски полиња од два модула (две
групи на модули) со паралелно и сериско поврзување. Може да се претпостави дека модулите се идентични.

Слика 7.8. Колекторски модули поврзани паралелно и сериски

Доколку протоците низ поединечните низи колектори се еднакви, брзината низ цевките во сериски поврзаните колектори ќе биде двојно поголема
споредено со паралелно поврзаните. Ако разликата во брзината нема значајно влијание врз внатрешниот коефициент на конвективен пренос на топлина,
тогаш нема да има значајна разлика во перформансите на двете низи колектори. Сепак, при сериското поврзување перформансите на вториот (и секој
последователен) колектор нема да бидат исти со претходниот, бидејќи влезната температура нема да биде иста, односно таа ќе биде иста со излезната
од претходниот колектор.
При математичката анализа на колекторите поврзани сериски не е потребно модулите да бидат идентични, ограничувањето е секој да биде дефиниран со сет од два параметрa: 𝐹𝑅 (𝜏𝛼)𝑛 и 𝐹𝑅 𝑈𝐿 .. Корисната моќност е комбинација од:
𝑄𝑢,1 + 𝑄𝑢,2 = 𝐴1 𝐹𝑅1 [𝐺𝑇 (𝜏𝛼)1 − 𝑈𝐿1 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎 )] + 𝐴2 𝐹𝑅2 [𝐺𝑇 (𝜏𝛼)2 − 𝑈𝐿2 (𝑇𝑜,1 − 𝑇𝑎 )],
(7.1)
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каде што 𝑇𝑖 е влезната температура во првиот колектор и 𝑇𝑜,1 е влезната
температура во вториот колектор, а која претставува излезна температура од
првиот колектор:
𝑄

𝑇0,1 = 𝑇𝑖 + 𝑚̇𝑢,1
.
𝑐

(7.2)

𝑝

Вредностите за 𝐹𝑅 (𝜏𝛼)𝑛 и 𝐹𝑅 𝑈𝐿 за секој колектор мора да бидат вредности кои кореспондираат со вистинскиот проток на работен флуид низ колекторот (односно, протокот низ колектор 1 при паралелно поврзување е една половина од протокот низ колектор 1 при сериско поврзување). Со елиминирање
на 𝑇0,1 од претходните две равенки, корисната излезна моќност од комбинацијата на колектори може да се изрази со равенката:
𝑄𝑢,1+2 = [𝐴1 𝐹𝑅1 (𝜏𝛼)1 (1 − 𝐾) + 𝐴2 𝐹𝑅2 (𝜏𝛼)2 )𝐺𝑇 −
−[𝐴1 𝐹𝑅1 𝑈𝐿1 (1 − 𝐾) + 𝐴2 𝐹𝑅2 𝑈𝐿2 ](𝑇𝑖 − 𝑇𝑎 ),

(7.3)

каде што
𝐾=

А2 𝐹𝑅2 𝑈𝐿2
𝑚̇𝑐𝑝

.

(7.4)

Комбинацијата од двата колектора може да се смета како колектор со
следните карактеристики:
А𝑐 = 𝐴1 + 𝐴2
𝐹𝑅 (𝜏𝛼) =
𝐹𝑅 𝑈𝐿 =

(7.5)

𝐴1 𝐹𝑅1 (𝜏𝛼)1 (1−𝐾)+𝐴2 𝐹𝑅2 (𝜏𝛼)2
𝐴𝑐
𝐴1 𝐹𝑅1 𝑈𝐿1 (1−𝐾)+𝐴2 𝐹𝑅2 𝑈𝐿2
𝐴𝑐

.

,

(7.6)
(7.7)

Ако три или повеќе колектори се поставени во серија, тогаш овие три
равенки можат да се користат за првите два колектора со кои се дефинира
еквивалентен прв колектор. Овие равенки повторно се применуваат за еквивалентниот прв колектор и третиот колектор, кој станува втор колектор. Процесот може да се повтори за колку колектори е потребно. Доколку колекторите
се идентични, тогаш равенките се поедноставуваат:
𝐾

𝐹𝑅 (𝜏𝛼) = 𝐹𝑅1 (𝜏𝛼)1 (1 − ) ,
2

𝐾

𝐹𝑅 𝑈𝐿 = 𝐹𝑅1 𝑈𝐿1 (1 − 2 ) .

(7.8)
(7.9)

За N идентични колектори во серија можат да се применат следните
равенки:
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𝐹𝑅 (𝜏𝛼) = 𝐹𝑅1 (𝜏𝛼)1 (1 −
𝐹𝑅 𝑈𝐿 = 𝐹𝑅1 𝑈𝐿1 (1 −
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1−(1−К)𝑁
𝑁𝐾

1−(1−𝐾)𝑁
𝑁𝐾

),

).

(7.10)
(7.11)

8. СТАГНАЦИЈА КАЈ СИСТЕМИТЕ
СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

Сончевите колектори постојано ја трансформираат сончевата енергија
во топлинска, независно од потребите од топла вода. Доколку во системот при
интензивно сончево зрачење нема пренос на топлинска енергија, односно
нема потрошувачка на топлина, системот е во мирување и колекторите влегуваат во фаза на стагнација. Поради интензивното сончево зрачење, температурата во колекторите се зголемува до ниво надозрачената енергија и топлинските загуби да се во енертгетски баланс. Температурата на работниот флуид
при стагнација во колекторите најчесто достигнува вредности кои ја надминуваат температурата на испарување. Стагнацијата кај сончевите колектори
може да се појави поради одредени дефекти во системот за контрола и управување, но често се појавува и поради погрешно проектирање на системот,
односно несоодветна површина на сончевите колектори во однос на површината на топлинскиот изменувач и волуменот на акумулациониот резервоар.
Потребно е да се нагласи дека со посебно внимание треба да се пристапува
кон проектирање на комбинираните системи со сончеви колектори за греење
и за загревање на санитарна топла вода (СТВ). Кај комбинираните системи,
со сончеви колектори во летниот период, поради поголемата површина на
колекторите и малата потрошувачка на вкупната топлина само за СТВ, релативно брзо се постигнуваат граничните температури (од 90 оС во акумулационите резервоари) и системот преминува во состојба на стагнација. Температурите на работниот флуид, кога колекторите се во стагнација, се од 180
до 210 °С за рамни плочести колектори, а од 220 до 300°С за колектори со
вакуумски цевки.
Често испарување на работниот флуид во колекторите се случува и кај
системите кај кои работниот притисок е максимум 6 bar. Поради тоа мора при
димензионирањето на експанзиониот сад да се земе предвид, покрај температурното ширење на течноста, и волуменот на течноста истисната со пареата од апсорберот. Со правилното димензионирање на експанзиониот сад се
избегнува активирањето на сигурносниот вентил во системот и загуба на работен флуид. Сепак, и покрај правилно димензиониран експанзионен сад, колекторите можат да влезат во фаза на стагнација поради други причини: прекин
во снабдувањето со електрична енергија, циркулационата пумпа во дефект,
воздух во системот итн.
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На сликата 8.1 е прикажана анализа од симулација на систем со сончеви колектори, при што може да се забележи периодот кога се очекува појава
на стагнација (за претходно дефинирани влезни параметри на сончевото зрачење и динамика на користење на топлинската енергија).

Слика 8.1. Симулациони резултати од систем со сончеви колектори
и утврдување на период на стагнација

8.1. ПРЕГЛЕД НА КАРАКТЕРИСТИЧНИТЕ ФАЗИ
ПРИ ВЛЕГУВАЊЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ ВО СТАГНАЦИЈА
Фаза 1: Експанзија на работниот флуид

Во оваа фаза циркулационата пумпа не работи, флуидот не циркулира
и од сончевото зрачење температурата постојано се зголемува. Со зголемувањето на температурата на работниот флуид се зголемува и притисокот (околу
1 bar) сè додека не се постигне температура на испарување (слика 8.2а).
Фаза 2: Испарување на работниот флуид

При температурата на испарување почнува генерирање на пареа во
цевките од колекторот, при што притисокот дополнително се зголемува (околу
1 bar) и температурата на флуидот достигнува околу 140°С (слика 8.2б).
Фаза 3: Целосно испарување на флуидот од колекторот и негово празнење

Сè додека во колекторот има течност, продолжува формирањето на пареа. За време на овој процес се зголемува концентрацијата на смесата водагликол, при што се зголемува температурата на испарување. Продолжува и
зголемувањето на притисокот во системот, при што го достигнува максимумот,
и работниот флуид е загреан до температура од околу 180°С (слика 8.2в).
Фаза 4. Прегревање

Зголемувањето на концентрацијата на работниот флуид резултира со
тоа што сè помалку вода испарува. Поради тоа се зголемува температурата
на испарување, а со тоа и температурата во колекторот. Како резултат на тоа
се намалува пареата во системот, се намалува и притисокот и се постигнува
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температурата на стагнација. Оваа фаза/состојба трае сè додека интензитетот на сончевото зрачење е доволно висок за да ја одржува температурата
на стагнација (слика 8.2г).
Фаза 5. Дополнување на колекторот

Кога ќе се намали интензитетот на сончевото зрачење, се намалуваат
температурата и притисокот во системот. Пареата кондензира и работниот
медиум се враќа во колекторот. Доколку течноста дојде во контакт со прегреани делови од колекторот, може да се случи мал удар од пареата (слика
8.2д).
На сликите 8.2 графички се претставени сите фази на развој на температурната стагнација.

8.2а

8.2б

8.2в

8.2г

8.2д
Слика 8.2. Фази на развој на температурната стагнација
(Viessmann Technical Guide – Solar Thermal Systems)
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Температурната стагнација е еден од детерминирачките фактори за димензионирањето на експанзиониот сад, начинот на поврзување на сончевите
колектори, поставувањето и поврзувањето на другите елементи во системот.
За таа цел се дефинирани и следните поими:
•
•
•

Максимален волумен на пареа – волумен на течноста што може да
биде прифатена од експанзиониот сад при процесот на испарување.
Досег на пареа – поим со кој се дефинира должината на цевната мрежа
која е исполнета со пареа во фазата на стагнација.
Излезна моќност на пареа (специфична) – моќност на колекторското
поле која се пренесува во цевната мрежа во форма на пареа. Максималната моќност зависи од дренажните карактеристики (начинот на поврзување) на сончевите колектори.

8.2. КРИТИЧНИ ФАЗИ ВО ПРОЦЕС НА СТАГНАЦИЈА
Врелата течност која се истиснува низ колекторот во претходно опишаната Фаза 2, може да предизвика критично топлинско оптоварување на другите компоненти на системот. Најкритичниот аспект е преносот на топлина од
заситената пареа, генерирана во колекторот, која кондензира во контакт со
сите „ладни“ површини во циркулационото коло, со потенцијално оштетување
на другите елементи/уреди иако поставени на поголемо растојание од сончевите колектори (на пример, експанзиониот сад поставен до акумулациониот
резервоар).
Во фазите 2 и 3 се детерминираат максималните температури во системот. Преостанатата течност во фазата 2 ја дефинира должината на фазата
3. Испарувањето на преостанатата течност го одржува поголемиот дел од
колекторот на температура на испарување, со релативно висока ефикасност
на одведување на топлинската енергија. Ова придонесува за голем проток на
пареа што ја постигнува максималната вредност на крајот на фазата 3. По
целосното испарување на течноста колекторот ја постигнува максималната
температура на стагнација, при што се прекинува преносот на топлина во
преостанатиот дел од системот (сè до средина на фазата 4).
Однесувањето на системот при процесот на стагнација е во корелација
со карактеристиките на празнење на колекторите и колекторскиот систем за
време на фазата 2. На сликата 8.3 се прикажани три различни начини на однесување на системот при празнење, од поволно до најнеповолно. Споредбата се однесува на ист систем и колектори, со исклучок на начинот на празнење. Високиот притисок значи дека компонентите во системот се изложени
на оптоварувања/притисок од испарувањето. Прикажани се фазите на стагнација за колектор кој ефективно не е испразнет од работниот флуид.
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Слика 8.3. Притисок во функција од времето за три различни однесувања
при празнење на работниот флуид

На сликата 8.4 се прикажани температурните промени за период од пет
месеци, мерени на различни точки, кај комбиниран систем (греење + СТВ) со
колектори кои немаат добро празнење при процесот на стагнација.
Максималната температура на компонентите на системот во котларницата / машинската просторија е до 150°С, на цевките во апсорберот околу
210°С и околу 170°С на собирните цевки од колекторското поле. Овие максимални температури се во времетраење од 26 часа и околу 10 часа на мерната точка за „повратната цевка – подрум“. Генерирањето на пареа, кое често
се појавува, има влијание дури и на секундарната страна на топлинскиот изменувач („секундарен излез“) на ТИ. Температура од над 100°С е регистрирана на влезот во експанзиониот сад во времетраење од 40 часа, додека максимална регистрирана температура е 150°С. Максималната температура на
течноста во експанзиониот сад е околу 105°С, додека максималната регистрирана температура на гасот е околу 45°С. Во анализираниот комбиниран систем високите температури на работниот флуид предизвикале оштетување на
мембраната на експанзиониот сад.
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Слика 8.4. Пример од петмесечни мерења на фреквентноста

8.3. ЕФИКАСНОСТ НА ПРАЗНЕЊЕ НА РАБОТЕН ФЛУИД
ОД КОЛЕКТОРОТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНА СТАГНАЦИЈА
Ефективноста при празнење на работниот флуид од сончевите колектори ја детерминираат фреквентноста, големината и времетраењето на максималните температури на кои се изложени елементите од системот при појава на температурна стагнација. Треба да се внимава на начинот на поврзување на сончевите колектори, а со цел да се овозможи ефикасно празнење на
работниот флуид од колекторите при температурна стагнација. Системите со
ефикасно празнење го минимизираат заостанатото количество на течност и
со тоа го намалуваат времетраењето на критичната фаза 3 при стагнација.
152

8. СТАГНАЦИЈА КАЈ СИСТЕМИТЕ СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

На сликата 8.5 се прикажани примери на поврзување на колектори со
неефикасно празнење. Начините на поврзување кои треба да се избегнуваат
се: поврзување на доводната и повратната цевка во горниот дел од колекторот, конструкции на колектори чијшто апсорбер е со цевки со струење нагоре–
надолу, хоризонтални цевки и паралелни U-цевки (вакуумски цевки).
Овие начини на поврзување не придонесуваат за добро празнење на
колекторот, затоа што во колекторот останува заробена течност (слика 8.5)
која не може да биде истисната како течност, туку мора да испари. Оваа заробена течност овозможува ослободување на големо количество енергија со
генерирањето на пареа при процесот на стагнација. Промената на притисокот
е согласно со динамиката прикажана на сликата 8.5 за систем со лошо/ неповолно однесување за празнење на работниот флуид.

Слика 8.5. Несоодветно поврзување на сончев колектор – лоша ефикасност
на празнење при температурна стагнација
(Десно: шематски приказ на состојбата пареа-течност при стагнација.)

На сликата 8.6 е прикажано препорачливо поврзување на колектор со
кое се овозможува ефикасно празнење на работниот флуид при температурна
стагнација. Повратната цевка и/или доводната се поставени / поврзани во долниот дел од колекторот. Со ваков или сличен начин на поврзување се овозможува во фазата 2 од процесот на температурна стагнација течноста да биде
истисната од колекторот. Според тоа, се намалува времетраењето на критичната фаза 3, при што заситената пареа доаѓа во контакт само со дел од површините под колекторите. Со овој начин на поврзување однесувањето на притисокот во системот е како што е прикажано на сликата 8.6 за колектор карактеризиран дека е со добро празнење.

Слика 8.6. Шематски приказ за поврзување на колектори за овозможување на ефикасно
празнење на работниот флуид при температурна стагнација
(На последната скица е прикажано формирање на пареа и празнење на работниот флуид.)
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8.4. ЕФИКАСНОСТ НА ПРАЗНЕЊЕ НА РАБОТЕН ФЛУИД
ОД КОЛЕКТОРСКИТЕ ПОЛИЊА ПРИ ТЕМПЕРАТУРНА
СТАГНАЦИЈА
Ефикасното празнење на работниот флуид поединечно од колекторот
не гарантира ефикасно празнење од колекторското поле. Основните принципи
кои се применуваат поединечно за колекторите исто така се применливи и за
колекторските полиња. Ако цевната мрежа на меѓусебното поврзување на
колекторите не е изведена на соодветен начин, ќе предизвика недоволно
празнење на работниот флуид од сите колектори.
Во примерот на сликата 8.7 на левата страна повратниот цевен вод е
поврзан на таков начин што го оневозможува (заробува) истиснувањето на работниот флуид. На крајот од фазата 2 ваквиот начин на поврзување придонесува еден или два колектора да се исполнети со пареа како резултат на
мали поединечни разлики. Последното коло пареа–течност, кое може да опстојува релативно долго време, го исполнува колекторот што не е целосно испразнет, а поради кондензирање на пареата во поголемата должина (површина) на цевката на влезот во колекторот. Овој процес исто така придонесува за
поголем волумен на пареа во преостанатиот дел од системот. Едноставно решение на овој проблем е да се овозможи ефикасно дренирање на работниот
флуид, како што е прикажано на десната страна на сликата 8.7.

Слика 8.7. Пример на меѓусебно поврзување на два колекторa со неповолно и поволно
празнење (лево и десно, соодветно) на работниот флуид при температурна стагнација

8.5. ВЛИЈАНИЕ НА ХИДРАУЛИЧНОТО ПОВРЗУВАЊЕ
НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ВРЗ ЕФИКАСНОСТА НА ПРАЗНЕЊЕ
НА РАБОТНИОТ ФЛУИД
Поставеноста на неповратниот вентил во однос на експанзиониот сад
значително влијае врз ефикасноста на празнењето на колекторите. Ако поставеноста на елементите во група поставена на повратниот вод е како на
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десната страна од сликата 8.8, тогаш празнењето при стагнација е можно само
преку излезната цевка од колекторот. Овој начин на поврзување резултира со
големо количество течност која останува во колекторите. Големиот волумен
на генерираната пареа може да струи само низ излезната цевка од колекторот, со што се овозможува голем досег на пареата, односно може да дојде
во контакт и со релативно оддалечените елементи/уреди. Како резултат на
поставеноста на неповратниот вентил, цевната мрежа останува исполнета со
течност сè до влезот во колекторот.
Овозможување на добро празнење на колекторите во фаза на стагнација може да се постигне само со едноставна промена на положбата на неповратниот вентил во однос на експанзиониот сад, како што е прикажано на
сликата 8.8.

Слика 8.8. Поволно и неповолно монтирање на компонентите во примарното коло
од системот со сончеви колектори

8.6. МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОДНЕСУВАЊЕТО
НА СИСТЕМ СО НЕПОВОЛНО ПРАЗНЕЊЕ
ПРИ ПРОЦЕС НА СТАГНАЦИЈА
Во случај на неповолни услови на поврзување (на пример, кога начинот
на поставување на цевната мрежа е условен од геометријата на објектот, а не
овозможува поволно празнење на работниот флуид од колекторот) постојат
начини кои придонесуваат за намалување на појавата на процесот на температурна стагнација. Овие начини се (Viessmann Technical Guide – Solar Тhermal Systems):
•

Избегнување на стагнација со користење на ладење во текот на ноќта.
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•
•

Избегнување на стагнација со користење топлински изменувач ладен со
воздух.
Активно одведување на енергијата од пареата во процесот на стагнација со:
– топлински понор со голема површина и мал волумен,
– контролирано користење на надворешен топлински изменувач и секундарната циркулациона пумпа.

Последните мерки ги штитат уредите во системот од изложување на
високи температури, но не го штитат работниот флуид, чиишто карактеристики
(температурата на замрзнување) се менуваат на високи температури. Со првата, втората и последната мерка потребно е користење на дополнителна
енергија за одведување на топлината, со што се намалува целокупната ефикасност на системот.
На сликата 8.9 се прикажани примери на користење топлински понор со
голема површина и мал волумен, којшто работи автоматски во случај на стагнација и притоа не користи дополнителна енергија.

a)

b)

Слика 8.9. Доколку не може да се подобри начинот на празнење од колекторот
при стагнација, волуменот на пареа може да го ограничи едноставен
автоматски управуван воздушен ладилник.

156

8. СТАГНАЦИЈА КАЈ СИСТЕМИТЕ СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

8.7. ВЛИЈАНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРНАТА СТАГНАЦИЈА
ВРЗ КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТНИОТ ФЛУИД
Кај индиректните системи работниот флуид најчесто е смеса од вода и
гликол, односно претставува раствор кој има релативно ниска температура на
замрзнување. Високите температури на работниот флуид предизвикуваат
нестабилност на гликолот и инхибиторите-адитиви, кои можат да се деградираат поради флокулација и формирање на цврсти остатоци. Исто така, со изложување на високи температури pH-вредноста на флуидот се намалува и
преминува во кисело подрачје. Промена на работниот флуид (вода-гликол)
поради изложување на високи температури како резултат на температурната
стагнација е прикажана на сликата 8.10.

Слика 8.10. Промена на pH-вредноста и формирање на цврсти остатоци за работниот
флуид (гликол) поради изложување на високи температури
(Извор: Viessmann Technical Guide – Solar Thermal Systems)

Нормалното функционирање на системот со сончеви колектори не
предизвикува промени во структурата на работниот флуид, односно нема значајно влијание краткотрајното изложување на високи температури. Но долготрајно изложување на високи температури, коишто се појавуваат при процесот
на температурна стагнација, мора да се избегнува за да се избегнат предвремени промени на карактеристиките на работниот флуид, при што треба системот да биде наполнет со ново количество флуид. Најчесто притисокот на работниот флуид кај системите со сончеви колектори има такви вредности при
кои температурите на испарување на работниот флуид достигнуваат околу
130°С до максимум 150°С, но тие имаат краткотрајно влијание поради малото
количество течност која останува во колекторите со добро празнење при стагнација.
Кај системите со лошо празнење на колекторите, течноста достигнува
високи температури кои траат долг временски период. Достигнувањето на
температурата на испарување предизвикува испарување на водата (фракциона дестилација), при што се зголемува концентрацијата на гликол и ком157
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понентите за инхибиција. Зголемувањето на концентрацијата на гликолот придонесува за локално зголемување на температурата на испарување. Процесот продолжува сè додека високо концентрираниот остаток од течноста повеќе не испарува, што резултира со екстремно долготрајно изложување на
високи температури, што пак придонесува за т.н. „стареење“ на флуидот, односно за значајно намалување на позитивните работни карактеристики (за
компонентите со чист гликол температурата на испарување во услови на стагнација надминува и 210°С, при вообичаените притисоци).
Високите температури на пареата, кога колекторот е на температура на
стагнација, најчесто не предизвикуваат сериозни проблеми, бидејќи пареата
во најголем дел содржи вода (фракциона дестилација) и притоа влијае на
многу мали количества од гликолот.

8.8. ВЛИЈАНИЕ НА ПРИТИСОЧНИ/ХИДРАУЛИЧНИ УДАРИ
ПОРАДИ КОНДЕНЗАЦИЈА
Поставеноста на цевките внатре и надвор од колекторот има значајно
влијание врз формирањето на хидраулични удари при кондензација. Не се
познати сите причинители, но познато е дека притисочните удари настануваат
на долги хоризонтални цевки или кај наклони на хоризонталните цевки, каде
што пареата може да биде опкружена (заробена) од течност (кондензат). Кога
заробената пареа ќе кондензира, течните фази доаѓаат во меѓусебен судир
или судир со ѕидовите на цевката.
Колекторите со добра карактеристика на празнење немаат голем потенцијал да генерираат хидраулични удари од кондензација, но тоа не е случај кај
колекторите каде нема поволно празнење на флуидот при процесот на стагнација. Поради промените во притисокот, останатата течност може да биде
циркулирана кон и од колекторот, со што се овозможува „заробување“ на пареата.
Настанувањето на хидрауличните/притисочни удари е придружено и со
одредени акустични појави. Сепак, измерените максимални притисочни вредности се умерени (0,1 bar, при што сигурносните вентили не реагираат). Од
друга страна, на местото на настанување, притисоците можат да имаат значителни вредности, поради што не може целосно да се исклучи потенцијална
опасност од оштетување.
За да се избегне потенцијалната опасност од хидрауличните удари, потребно е колекторот да има добра карактеристика на празнење во фазата на
стагнација и воедно да се избегнуваат долги хоризонтални цевни водови и
наклони кон колекторот.
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Енергијата од Сонцето има стохастичка природа, поради што не може
да се предвиди и планира согласно со потребите од топлинска енергија. Поради тоа значајно е да се обезбеди соодветна акумулација на топлина сè со
цел да се овозможи максимално ефикасно искористување на потенцијалот од
сончевата енергија. На сликата 9.1 е прикажан заеднички дијаграм на периодите на потрошувачка, производство (трансформација) и акумулација на топлинска енергија.

Слика 9.1. Споредба на потрошувачката на санитарна топла вода (СТВ)
и генерирањето топлина од сончевите колектори

Може слободно да се каже дека често се занемарува димензионирањето и изборот на опремата за акумулација на топлинска енергија. Всушност,
системот за акумулација на топлинска енергија има големо влијание врз вкупните трошоци, перформансите и доверливоста на системот. Исто така, проектирањето на системот за акумулација е во интеракција со другите елементи
на системот како што се системот со сончеви колектори и дистрибутивниот
систем на топлинска енергија.
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Енергијата може да се акумулира во течност, цврсти материи или фазно
променливи материјали (ФПМ – промена на агрегатната состојба). Сепак, водата е најчесто користениот медиум за акумулација на енергија иако колекторскиот циркулационен систем може да користи вода, термички масла, гликол и др. Системите за загревање на воздух најчесто користат цврсти материјали за акумулација на топлинската енергија.
На следната шема (слика 9.2) е прикажана генералната поделба на системите за акумулација на топлина во зависност од намената: загревање на
СТВ и поддршка на системот за греење.

Слика 9.2. Преглед на уредите и системите за акумулација на топлинска енергија

Големите комерцијални системи при одлучувањето за избор на акумулационен резервоар треба да земаат предвид следните фактори:
• aкумулација во резервоар со притисок над атмосферскиот или отворен
резервоар,
• надворешен или внатрешен топлински изменувач,
• еден или повеќе резервоари во низа,
• материјал на акумулациониот резервоар,
• намена (санитарна топла вода, систем за греење или комбиниран систем),
• локација, простор и ограничување на пристапноста поради архитектонски фактори,
• ограничувања за имплементирање/поврзување предизвикани од постојни системи.
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9.1. МЕДИУМИ ЗА АКУМУЛАЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
Материјалите за акумулација имаат значајна улога во перформансите
на секој систем за акумулација на топлинска енергија. Потребно е да се проучат критериумите што влијаат врз перформансите на анализираниот системи, со цел избор на оптимален материјал за акумулација на топлинска енергија. Генерално, материјалот за акумулација треба да ги задоволува следните
критериуми:
•
•
•
•
•
•
•
•

Долготрајност, нетоксичност, незапаливост и голем акумулационен капацитет.
Топлинска дифузивност.
Способност да издржи циклуси на полнење/празнење без загуби во перформансите и акумулациониот капацитет или без промена во структурата.
Голема достапност и едноставност при ракување и акумулација во едноставни контејнери.
Висока термичка стратификација.
Низок коефициент на термичко ширење.
Ниска цена.
Мало влијание врз животната средина.

9.2. КРАТКОТРАЈНО И ДОЛГОТРАЈНО (СЕЗОНСКО)
АКУМУЛИРАЊЕ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
При краткотрајно акумулирање топлинската енергија се акумулира за
неколку часови за да се приспособат промените помеѓу достапноста и потрошувачката на енергија во текот на денот. Акумулационите системи кои се
користат во системите за греење, климатизација и СТВ генерално се краткотрајни акумулации. Топлинската енергија складирана во текот на денот, која
се користи за греење во текот на ноќта, како и акумулираната ладилна енергија во текот на ноќта, која се користи за ладење во текот на денот, спаѓаат во
краткотрајни акумулации. Најчесто користени материјали/флуиди за краткотрајна акумулација се вода, камења/песок и термички масла.
Кај долготрајни или сезонски акумулации, топлинската енергија се складира во текот на една сезона и потоа се користи во друга сезона (лето/ зима).
Најчесто користени сезонски акумулации се подземните акумулации на топлинска енергија во дупнатини (бушотини), системи со камења или песок, аквифер, земја, соларни езера.
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9.3. АКУМУЛАЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ВО ВОДА
Водата може да акумулира многу повеќе енергија по единица волумен,
споредено со другите материјали, поради што и се смета за ефикасен медиум
за акумулација. Во најголем дел потребите за домаќинствата можат да се задоволат со користење на водата како медиум за акумулација во температурен
опсег од 20°С до 80°С.
Постојат два вида акумулациони резервоари со течност: под притисок
и отворени (атмосферски притисок). Акумулационите резервоари со вода исто
така се разликуваат во однос на поставеноста на топлинските изменувачи,
односно можат да имаат интегрирани (внатре поставени) топлински изменувачи или да се поврзани со надворешни топлински изменувачи. Резервоарите
со внатрешни топлински изменувачи можат да имаат еден или два топлински
изменувача во вид на цевна змија, поставени на одредена или по целата висина на резервоарот. На сликата 9.3 се претставени акумулациони резервоари со интегрирани топлински изменувачи.

Слика 9.3. Акумулациони резервоари со внатрешни топлински изменувачи
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Најчесто употребувани материјали за изработка на акумулационите резервоари се челик, алуминиум, армиран бетон и композитни материјали. За
да се намалат топлинските загуби од акумулациониот резервоар, тие се изолираат со минерална волна, стаклена волна или полиуретан. Намалувањето
на топлинските загуби е еден од главните приоритети при проектирањето и
изработката на акумулационите резервоари. Препорачаната вредност на коефициентот на пренос на топлина U е ≈ 16 W/m2K.
Во зависност од потребниот волумен за акумулација и конфигурацијата
на просторот за поставување на резервоарот, често се користат и повеќе акумулациони резервоари меѓусебно поврзани. Повеќе акумулациони резервоари, освен дополнителниот акумулационен волумен, имаат и зголемена површина на топлинскиот изменувач (доколку во секој резервоар има топлински
изменувач) и помал пад на притисок во циркулациониот систем со сончевите
колектори. Повеќе меѓусебно поврзани резервоари се прикажани на сликата
9.4.
Потребно е да се напомни дека топлинските изменувачи се поврзани
обратно еден во однос на друг, и тоа сè со цел да се овозможи балансирање
на протокот.

Слика 9.4. Функционална шема на повеќе меѓусебно поврзани резервоари
со внатрешни топлински изменувачи

Поставувањето на надворешен топлински изменувач овозможува поголема флексибилност, бидејќи резервоарот и топлинскиот изменувач се избираат независно од другата опрема. Недостатокот на овој систем е потребната дополнителна електрична енергија како резултат на дополнителната
пумпа. Функционална шема на ваков систем е прикажана на сликата 9.5.
За систем со акумулација поголема од 30 m3 од економски причини
најчесто се користи резервоар кој не е под притисок, односно отворен само на
атмосферски притисок. Сепак, овој систем може да се имплементира и во
домаќинствата кај малите системи со сончеви колектори и во овој случај напојната вода најчесто се доведува од резервоарот со ладна вода поставен над
резервоарот со топла вода.
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Слика 9.5. Функционална шема на акумулационен резервоар со надворешен
топлински изменувач

Акумулационите резервоари кои не се под притисок, а топлината се
користи за загревање на СТВ или за систем за греење, можат да се дополнуваат со водата од водоводната мрежа или од системот за греење, кои се
наоѓаат на одреден натпритисок. Тоа е можно доколку се постави топлински
изменувач во резервоарот за физички да се изолира високиот притисок од
водата што се загрева (секундарната страна) во однос на примарната страна
на атмосферски притисок. Акумулационен резервоар на атмосферски притисок поврзан со топлински изменувач е прикажан на сликата 9.6.

Слика 9.6. Систем со резервоар на атмосферски притисок со надворешен
топлински изменувач

Во овој пример топлинската енергија (топлата вода) се поврзува на горната страна од резервоарот, додека ладната вода се враќа во долниот дел, сè
со цел да не се наруши температурната стратификација. Од истата причина,
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на секундарната страна на топлинскиот изменувач водата која се загрева се
доведува од долната страна на акумулациониот резервоар (потпритисок), а
потоа загреана се враќа во горниот дел од резервоарот. Доколку во системот
со сончеви колектори се користи флуид кој не е вода, се користат плочести
топлински изменувачи со двоен ѕид за да се заштити санитарната вода од
загадување при евентуални протекувања во изменувачот. Со надворешниот
топлински изменувач се овозможува флексибилност и слобода при изборот на
другите компоненти, но има дополнителни експлоатациони и инвестициони
трошоци поради дополнителната циркулациона пумпа. Тоа може да се избегне со поставување на внатрешен топлински изменувач, но само доколку има
доволно површина за да може да се постигне потребниот топлински капацитет, односно пренос на топлина.
Другата категорија се комбинираните акумулациони резервоари во кои
се акумулира топлинска енергија за системот за греење и СТВ. Најчесто се
произведуваат како резервоар во резервоар, каде што во горниот резервоар
е акумулацијата на СТВ, а во поголемиот резервоар се акумулира топлинска
енергија од топлинските извори: сончеви колектори, топловоден котел, топлинска пумпа итн. На сликата 9.7 е прикажан комбиниран акумулационен резервоар со интегрирани два внатрешни топлински изменувачи.

Слика 9.7. Комбиниран акумулационен резервоар со интегрирани топлински изменувачи
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9.4. ТЕРМИЧКА АНАЛИЗА НА СИСТЕМИ ЗА АКУМУЛАЦИЈА
За резервоар со униформна температура по целиот волумен (без стратификација), при конечна температурна разлика на користење, топлинскиот
капацитет Qs се пресметува:
𝑄𝑠 = (𝑀𝑐𝑝 )𝑠 ∆𝑇𝑠 , .

(9.1)

каде што M е маса на течноста во акумулациониот резервоар (kg).
Температурниот опсег при кој системот функционира е ограничен од
барањата на процесот. Горната граница на температурата е дефинирана со
температурата на испарување која е во функција од притисокот на течноста
во резервоарот.
Енергетскиот биланс во акумулациониот резервоар може да се претстави со следната равенка: М
(𝑀𝐶𝑝 )𝑆

𝑑𝑇𝑠
𝑑𝑡

= 𝑄𝑢 − 𝑄𝑙 − 𝑄𝑡𝑙 ,

(9.2)

каде што:
𝑄𝑢 = количество на сончева (топлинска) енергија испорачана во резервоарот (W),
𝑄𝑙 = количество енергија одведена (потрошена) од резервоарот (W),
𝑄𝑡𝑙 = загуби на (топлинска) енергија од резервоарот (W).
Количество на топлински загуби од акумулациониот резервоар се
пресметува според следната равенка:
𝑄𝑡𝑙 = (𝑈𝐴)𝑠 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑜𝑘 ),

(9.3)

каде што:
(𝑈𝐴)𝑠 = производ на коефициентот на пренос на топлина и површината
(W/°C),
𝑇𝑜𝑘 = температура на околината каде што е поставен резервоарот (°С).
На сликата 9.8 е претставена вредноста за топлински загуби во акумулационен резервоар од производителот Sunsystem при температурна разлика
помеѓу водата и околината од 45°С во текот на 24 h.
За одредување долготрајни перформанси на акумулациониот резервоар се применува следната равенка:
(𝑀𝐶𝑝 )𝑆
од што произлегува:
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𝑇𝑠−𝑛 −𝑇𝑠
∆𝑡

= 𝑄𝑢 − 𝑄𝑙 −𝑄𝑡𝑙 ,

(9.4)
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∆𝑡

𝑇𝑠−𝑛 = 𝑇𝑠 + (𝑀𝑐

𝑝 )𝑠

[𝑄𝑢 − 𝑄𝑙 − (𝑈𝐴)𝑠 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑜𝑘 )] ,

(9.5)

каде што Ts–n e нова температура во акумулациониот резервоар после време
Δt (°C).
Со равенката се претпоставува дека топлинските загуби се константни
во временскиот интервал . Најчесто користен временски интервал за процена
е еден час, бидејќи податоците за сончевото зрачење најчесто се достапни на
часовно ниво.

Слика 9.8. Технички карактеристики на акумулациониот резервоар

Пример: Резервоар содржи 500 kg вода, има иста температура по
целиот волумен, карактеристиката на пренос/загуба на топлина UА = 12 W/К и
е поставен во просторија со константна температура од 20°С. Резервоарот се
анализира во период од 10 h почнувајќи од 5:00, каде што QU за секој час е
еднакво на 0,0, 0,10, 21, 30, 40, 55, 65, 55 MJ. Потрошувачката на топлинска
енергија е константна и изнесува 12 MJ во првите 3 h, 15 МЈ во следните 3 h
и 25 МЈ во преостанатото време. Да се најде крајната температура во
акумулациониот резервоар ако почетната е 45°С.
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Врз основа на претходно дефинираната равенка за пресметка на температурата во акумулациониот резервоар за временски интервал (1 h), со
замена на соодветните константи и дадените вредности се добива:
1

𝑇𝑠−𝑛 = 𝑇𝑠 + (500∙4,18∙10−3 ) ∙ [𝑄𝑈 − 𝑄𝑙 − 12 ∙

3600
106

(𝑇𝑠 − 20)] .

Со внесување на иницијалната температура за акумулациониот резервоар (45°С) и вредностите за QU и Ql се добиваат следните вредности:
Час

QU
(MJ)

Ql
(MJ)

Ts
(°C)

Qtl
(MJ)

45
5

0

12

38,7

1,1

6

0

12

32,6

0,8

7

0

12

26,6

0,5

8

10

15

24,1

0,3

9

21

15

26,9

0,2

10

30

15

33,9

0,3

11

40

25

40,8

0,6

12

55

25

54,7

0,9

13

65

25

73,1

1,5

14

55

25

86,4

2,3

Врз основа на пресметките се заклучува дека крајната температура во
акумулациониот резервоар за анализираниот период изнесува 86,4°С
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Основаната функција на топлинскиот изменувач е да овозможи пренос
на топлина помеѓу два флуида. Кај системите со сончеви колектори еден од
флуидите најчесто е вода. Во затворените системи топлинскиот изменувач
исто така се користи за да ги оддели циркулационите кола со различни работни притисоци и да овозможува флуидите да не се мешаат. Важно е да се потенцира дека топлинскиот изменувач има значајна улога, односно влијание
врз перформансите на системот со сончеви колектори. Пример, доколку во
системот со сончеви колектори топлинскиот изменувач е димензиониран/избран со несоодветна, односно помала површина од потребната, тогаш ќе се
остварува помал пренос на топлина, односно ќе се зголемува температурата
на работниот флуид на влезот во колекторите и соодветно на тоа ќе се намалува и ефикасноста на сончевите колектори. Поради тоа, покрај димензионирањето на површината на сончевите колектори и волуменот на акумулациониот резервоар, потребно е внимателно да се димензионира и топлинскиот
изменувач.
Како што претходно беше опишано, може топлинските изменувачи да
се поставени внатре/интегрирани во акумулационите резервоари, или надвор
од резервоарот. При изборот на топлински изменувач треба да се земаат
предвид перформансите на системот, да се обезбеди одделување на флуидите (конструкција со двоен ѕид кај системите со СТВ) и соодветен материјал за
да се избегне галванска корозија, физичка големина и конфигурација (може
да претставува сериозен проблем кај внатрешните/интегрираните топлински
изменувачи), падот на притисок (влијае на дополнителната потрошувачка на
електрична енергија) и да се обезбеди достапноста за сервисно одржување
(да се обезбеди пристап за чистење и отстранување на каменец).
Комбинацијата на сончев колектор и топлински изменувач се однесува
исто како колекторот со намален коефициент FR. Корисната енергија добиена
од сончевиот колектор се пресметува со равенката:
каде што се:

𝑄𝑢 = 𝐴𝑎 ∙ 𝐹𝑅 [𝐺𝑡 (𝜏𝛼) − 𝑈𝐿 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎 )] ,

(10.1)

𝐴𝑎 – површина на апсорберот на сончеви колектори,
𝐹𝑅 – фактор на одведување на топлина од колекторот,
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𝐺𝑡 – интензитет на сончево зрачење (W/m2),
𝑈𝐿 – коефициент на вкупни топлински загуби (W/m2K),
𝑇𝑖 – температура на работен флуид на влезот во колекторот (може да
се користи и средна температура),
𝑇а – температура на околината на сончевиот колектор.
Корисната топлинска енергија добиена од сончевите колектори може
исто така да се пресмета со равенката:
𝑄𝑢 = 𝑚̇ ∙ 𝑐𝑝 (𝑇𝑜 − 𝑇𝑖 )],

(10.2)

каде што се:
𝑇𝑜 – температура на работен флуид на излезот од сончев колектор,
𝑚̇ – масен проток на работен флуид низ сончев колектор.
Генерално, топлинските изменувачи кај системите со сончеви колектори можат да бидат интегрирани во акумулациониот резервоар или надворешни топлински изменувачи. Внатрешните/интегрираните топлински изменувачи се изработуваат од цевки кои најчесто се бакарни или челични и се во
форма на цевна змија или во „U“-форма. Внатрешни топлински изменувачи се
претставени на сликата 10.1.

Слика 10.1. Видови топлински изменувачи интегрирани во акумулационен резервоар
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Кај надворешните топлински изменувачи најчесто применувани се плочестите и цевчести (shell-and-tube) топлински изменувачи. Плочестите топлински изменувачи може да бидат со нераздвоиви/заварени плочи или со раздвоиви плочи. Предноста на изменувачите со нераздвоиви плочи е што имаат
можност за повисоки работни притисоци, а недостатокот е тоа што не можат
физички да се чистат при навлегување на некоја нечистотија, додека изменувачите со раздвоиви плочи имаат предност во однос на одржувањето (слика
10.2).

а)

б)

Слика 10.2. Надворешни плочести топлински изменувачи
a) со нераздвоиви плочи, б) со раздвоиви плочи

Покрај плочестите топлински изменувачи се користат и цевчестите
(shell-and-tube), кои најчесто се користат кај системите со сончеви колектори
за загревање на вода во базени (слика 10.3).

Слика 10.3. Приказ на цевчест (shell-and-tube) топлински изменувач

Коефициентите на пренос на топлина кај овие топлински изменувачи
зависно од условите на струење се во границите U = 500 до 1000 W/m2K, а
површината најчесто е поголема од 0,2 m2. Нивната предност во однос на плочестите изменувачи е тоа што имаат мал пад на притисок, а базенската вода
овозможува големи протоци. Се изработуваат од не’рѓосувачки челик или од
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легури на титаниум доколку се користат за пренос на топлина од/кон морска
вода.
На сликата 10.4 е претставен топлински биланс на надворешен топлински изменувач.

Слика 10.4. Биланс на надворешен топлински изменувач за пренос на топлина
помеѓу сончев(и) колектор(и) и акумулационен резервоар

10.1. ПРЕСМЕТКА И ИЗБОР НА ТОПЛИНСКИ ИЗМЕНУВАЧИ
При изборот на надворешни топлински изменувачи (плочести) е потребно да се дефинираат температурите на влезот и излезот на примарната и секундарната страна, како и масениот проток на примарната и секундарната
страна. Доколку не е познат масениот проток, може да се дефинира и со топлинската моќност која треба да се пренесе. На сликата 10.5 се прикажани потребните основни параметри за избор и димензионирање на топлински изменувач, како и влијанието на режимот на работење врз карактеристиките на
топлинскиот изменувач.

Слика 10.5. Параметри за избор и димензионирање на плочест топлински изменувач
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Во табелата 10.1 е даден пример за оптимизација на површината на
топлински изменувач кој треба да се постави во систем каде што сончевите
колектори имаат номинална топлинска моќност од 240 kW. Спроведена е параметарска анализа во која техноекомонската анализа ги зема предвид следните параметри: температурна разлика на влез/излез од колектор(и), зголемување на површината на топлинскиот изменувач и ефикасност на системот, врз
основа на што се пресметува периодот на враќање на инвестицијата.
Табела 10.1. Параметарска оптимизација на површината
на плочест топлински изменувач
Температурна разлика (K)
Површина (m2)
Зголемување на површина (%),
Ефикасност на системот (%)

10,0

8,0

6,0

4,0

8,9

11,1

14,8

22,2

100,0 125,0 166,0 250,0
40,0

Период на враќање на инвестицијата (години)

41,5

43,0

44,5

1,2

1,6

2,4

За анализираниот случај, оптимална е температурата од 8 K при која,
иако ефикасноста нема најголема вредност (споредено при Δt = 4 К каде што
ефикасноста е 44,5%), сепак има најкраток период на враќање на инвестицијата од 1,2 години.
Сепак, покрај површината на топлинскиот изменувач, значаен за вкупната ефикасност на системот е и начинот на интегрирање на топлинскиот изменувач во системот. Перформансите на топлинскиот изменувач се изразени
преку неговата ефективност. Занемарувајќи загуби во цевната мрежа, топлинската енергија трансформирана во сончевите колектори која се пренесува на
работниот флуид изнесува:
𝑄𝐻𝑥 = 𝑄𝑢 = 𝜀(𝑚̇𝑐𝑝 )𝑚𝑖𝑛 (𝑇𝑐𝑜 − 𝑇𝑖 ),

(10.3)

каде што:
(𝑚̇𝑐𝑝 )𝑚𝑖𝑛 = помал производ на масениот проток и специфичниот топлински капацитет на работните флуиди од примарната и секундарната страна на изменувачот.

𝑇𝑐𝑜

= влез од сончеви колектори (довод на топла вода)

𝑇𝑖

= ладна температура (влез во (резервоар)

Ефективноста е однос помеѓу реално пренесеното количество топлина
и максималното количество топлина кое може да биде пренесено за даден
проток и влезната температура на работниот флуид. Ефективноста е релативно независна од температурата, но е во функција од конструкцијата на топлинскиот изменувач. Проектантот мора да одлучи за потребната ефективност на
топлинскиот изменувач согласно со потребите на процесот за кој се врши
173

ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНСТАЛИРАЊЕ НА СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ
Прирачник за обука на инженери и техничари

проектирањето. Ефективноста на топлинскиот изменувач со противнасочно
поврзување се пресметува на следниот начин:
Ако C ≠ 1,
1−𝑒 −NTU(1−𝐶)

𝜀 = 1−𝑐∙𝑒 −NTU(1−𝐶) .
Ако C = 1,

NTU

𝜀 = 1 + NTU .

(10.4)
(10.5)

NTU е број на пренесени единици (number of transfer units):
𝑈𝐴

NTU = (𝑚̇𝑐

𝑝 )min

.

(10.6)

Бездимензионалниот однос C се пресметува:
(𝑚̇𝑐𝑝 )

𝐶 = (𝑚̇𝑐

min

𝑝 )max

.

(10.7)

За топлинските изменувачи лоцирани во системот со сончеви колектори, минималниот проток обично се појавува од страната на колекторите споредено со протокот од страната на акумулациониот резервоар.
Пример: Противструен топлински изменувач е поставен помеѓу колекторот и акумулациониот резервоар. Флуидот во циркулационотo коло од сончевите колектори е смеса на вода и гликол со cp = 3840 J/kg·°C и проток од
1,35 kg/s, додека флуидот во акумулациониот резервоар е вода со проток од
0,95 kg/s. Доколку UA на топлинскиот изменувач е 5650 W/°C, гликолот во топлинскиот изменувач влегува со температура од 59°С, а водата во акумулациониот резервоар на температура од 39°С. Да се пресмета топлинската моќност
на топлинскиот изменувач.
W
°C
W
𝐶𝑠 = (𝑚̇𝑐𝑝 )𝑠 = 0,95 ∙ 4180 = 3971
°C

𝐶𝑐 = (𝑚̇𝑐𝑝 )𝑐 = 1,35 ∙ 3840 = 5184

Пресметка на бездимензионалната големина C:
𝐶=

(𝑚̇𝑐𝑝 )min
(𝑚̇𝑐𝑝 )max

=

3971
= 0,766
5184

Потоа се пресметува NTU:
NTU =

𝑈𝐴
(𝑚̇𝑐𝑝 )min

=

5650
= 1,423
3971

Ефективноста се пресметува со следната равенка:
𝜀=

1 − 𝑒 −NTU(1−𝐶)
1 − 𝑒 −1,423(1−0,766)
=
= 0,63
1 − 𝑐 ∙ 𝑒 −NTU(1−𝐶)
1 − 0,766 ∙ е−1,423(1−0,766)

Топлинската моќност на топлинскиот изменувач изнесува:
𝑄𝐻𝑥 = 𝑄𝑢 = 𝜀(𝑚̇𝑐𝑝 )𝑚𝑖𝑛 (𝑇𝑐𝑜 − 𝑇𝑖 ) = 0,63 ∙ 3971 ∙ (59 − 39) = 50035 W.
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11. ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА СИСТЕМИТЕ СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

Во ова поглавје е обработен начинот на димензионирање на пумпата и
соодветната опрема за принудна циркулација на работниот флуид. За одредување на карактеристиките, односно за избор на циркулационата пумпа, потребно е да се дефинираат номиналниот проток на работниот флуид во системот и соодветните хидраулички загуби.

11.1. ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРОТОКОТ ВО СИСТЕМИТЕ
СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
Системите со сончеви колектори можат да функционираат со различни
вредности на специфичните протоци. Како мерна единица за специфичен проток се користи l/h·m2, при што како референтна големина се користи апсорберската површина.
Ако за иста колекторска површина се зголеми протокот, ќе се намали
температурната разлика помеѓу температурата на работниот флуид на влезот
и излезот од колекторот. При режими со помал проток низ сончевите колектори се зголемува просечната температура на работниот флуид во колекторот(ите), при што се намалува ефикасноста. Но, од друга страна, помал проток
значи помала потрошувачка на електрична енергија за циркулационата пумпа,
како и помали димензии на цевната мрежа (инвестициони трошоци).
Генерално, во однос на специфичниот проток на работниот флуид, кај
системите со сончеви колектори можат да се дефинираат три режими на работење:
• Системи со низок проток на работен флуид: 30 l/m2h.
• Системи со висок проток на работен флуид: 40 l/m2h.
• Системи кои работат со променлив проток на работен флуид.
Границите на низок и висок проток не се дефинирани со стандарди и во
литературата се користат различни вредности. При проектирање на систем со
сончеви колектори основен услов при одредување на специфичниот проток е
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дека тој мора да биде доволен за да се овозможи сигурно и еднакво циркулирање низ целокупното колекторско поле. Најчесто при димензионирањето на
максималниот проток на циркулационата пумпа за рамни плочести колектори
и вакуумски колектори со топлински цевки се усвојува специфичен проток од
25 l/m2 h.
Пример: За систем со десет рамни плочести колектори, со поединечна
површина од 2,5 m2, доколку се избере системот да работи со мал специфичен
проток од 25 l/m2h, вкупниот проток треба да биде 625 l/h или 10,4 l/min.
Оваа вредност на протокот треба да се постигне при максимално
(100%) оптоварување на циркулационата пумпа, сè со цел да се овозможи
регулација при различни режими на работење.

11.2. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ЦЕВНАТА МРЕЖА
Детерминирачки фактор за одредување на димензијата на цевките (како и кај повеќето хидраулични системи) е брзината на работниот флуид, која
директно влијае врз хидрауличните загуби во системот (пад на притисок).
Хидрауличните загуби во системот можат да се поделат на линиски и локални
загуби. За пресметка на падот на притисок во системот е потребно да се дефинираат брзината на работниот флуид, коефициентите на линиски отпори и
коефициентите на локални отпори, за секој фитинг и елемент/уред во системот со сончеви колектори. Коефициентите на линиски и локални отпори се
дефинирани од производителите на цевките и уредите.
Препораката е при димензионирањето на цевната мрежа брзината на
работниот флуид да биде во границите од 0,4 до 0,7 m/s, што претставува
добар компромис помеѓу падот на притисокот и протокот.
Со цел да се минимизира падот на притисокот, брзината на работниот
флуид во цевката не треба да надмине 1 m/s, односно, како што погоре е напомнато, препорачаната брзина на флуидот низ цевната мрежа е помеѓу 0,4 и
0,7 m/s. Поголема брзина предизвикува значителен пад на притисокот, односно поголема потрошувачка на електрична енергија кај циркулационата
пумпа, додека значително пониска брзина го отежнува процесот на обезвоздушување.
Пример: Врз основа на претходниот пример (протокот од 625 l/h или
10,4 l/min, се добиваат следните вредности:
– За бакарна цевка 15 × 1 (DN 13) брзина на работен флуид е 1,25 m/s.
– За бакарна цевка 18 × 1 (DN 16) брзина на работен флуид е 0,83 m/s.
– За бакарна цевка 22 × 1 (DN 20) брзина на работен флуид 0,53 m/s.
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Според тоа, се избира бакарна цевка 22 × 1.
Вредностите наведени во примерот се земени од табела 11.1.
Табела 11.1. Брзина на работниот флуид во функција од проток и дијаметар
на цевка
Проток за вкупна
површина на колекторот

Брзина на проток во m/s
Номинален дијаметар на цевка

m3/h

l/min

DN 10

DN 13

DN 16

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

0,125

2,08

0,44

0,26

0,17

0,11

0,07

0,04

0,03

0,15

2,50

0,53

0,31

0,21

0,13

0,08

0,05

0,03

0,175

2,92

0,62

0,37

0,24

0,15

0,10

0,05

0,04

0,20

3,33

0,70

0,42

0,28

0,18

0,11

0,06

0,05

0,25

4,17

0,88

0,52

0,35

0,22

0,14

0,08

0,06

0,30

5,00

1,05

0,63

0,41

0,27

0,17

0,09

0,07

0,35

5,83

1,23

0,73

0,48

0,31

0,20

0,11

0,08

0,40

6,67

1,41

0,84

0,55

0,35

0,23

0,13

0,09

0,45

7,50

1,58

0,94

0,62

0,40

0,25

0,14

0,10

0,50

8,33

1,76

1,04

0,69

0,44

0,28

0,16

0,12

0,60

10,00

2,11

1,25

0,83

0,53

0,34

0,19

0,14

0,70

11,67

2,46

1,46

0,97

0,62

0,40

0,22

0,16

0,80

13,33

2,81

1,67

1,11

0,71

0,45

0,25

0,19

0,90

15,00

3,16

1,88

1,24

0,80

0,51

0,28

0,21

1,00

16,67

3,52

2,09

1,38

0,88

0,57

0,31

0,23

1,50

25,00

5,27

3,13

2,07

1,33

0,85

0,47

0,35

2,00

33,33

7,03

4,18

2,76

1,77

1,13

0,63

0,46

2,50

41,66

8,79

5,22

3,45

2,21

1,41

0,79

0,58

3,00

50,00

10,55

6,27

4,15

2,65

1,70

0,94

0,70

Препорачана димензија на цевката
Забелешка: При предимензионирање на цевната мрежа, поради помалите брзини на струење на работниот
флуид, се отежнува исфрлањето на воздухот преку соодветните уреди.

Вкупниот пад на притисокот на примарното циркулационо коло на сончевите термички системи (вода/гликол) претставува збир од следните хидраулични отпори:
– пад на притисокот во колекторот,
– пад на притисокот во цевната мрежа,
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– поединечен пад на притисокот во хидрауличната арматура (локални
отпори),
– пад на притисокот во топлинскиот изменувач (цевен во акумулациониот резервоар) и/или надворешен плочест топлински изменувач.
При пресметувањето на падот на притисокот треба да се има предвид
дека работниот флуид (најчесто вода/гликол) за пренос на топлината има
различна вискозност во однос на чистата вода. Со зголемување на температурата хидрауличните карактеристики на работниот флуид (вода/гликол) сè
повеќе се слични со карактеристиките на водата.
При ниски температури блиски до замрзнување високата вискозност на
работниот флуид може да резултира во стапка на пумпање од околу 50 проценти повисока за разлика од чистата вода. При температура на уредот од
приближно 50 оС, со други зборови, при контролирано работење на сончевите
термички системи, разликата во вискозноста е незначајна (слика 11.1).

Слика 11.1. Зависност на вискозноста од температурата на вода и вода/гликол

Разликата во вискозноста помеѓу водата и смесата гликол/вода се стеснува со зголемувањето на температурата.
1. Вредноста на специфичниот проток за колекторите се одредува во
зависност од видот на колекторот и предвидениот начин на работа
на колекторските линии. Падот на притисок зависи и од начинот на
кој се поврзани колекторите.
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2. Вкупниот проток во системот е резултат на производот од избраната
вредност на специфичниот проток (l/m2h) и вкупната површина на
сончеви колектори – паралелно поврзани. При усвојување на 0,4 и
0,7 m/s постојат доволно податоци за да се дефинира димензијата на
цевната мрежа.
3. Откако ќе се дефинира димензијата на цевната мрежа, следува пресметка на поединечните падови на притисок (во mbar/m). При пресметката на вкупниот пад на притисок во цевната мрежа се зема целокупната должина на доводните и повратните цевки. Притоа во
пресметките треба да се земат предвид и падовите на притисок од
локалните отпори, кои исто така се во функција од брзината на работниот флуид. Локални отпори се прикажани во табелата 11.3, со вредности на коефициентот на локални отпори и вредности за соодветната еквивалентна должина на цевката.
4. Пресметката на падот на притисок од локални отпори се врши според
следната равенка:
𝜌

∆𝑃𝐿 = Σζ ∙ 𝑣 2 ∙ 2 ∙ 10−5 (bar),

(11.1)

каде што се:
𝜁 – коефициент на локалните отпори,
𝑣 – брзина на струење на флуидот (m/s),
𝜌 – густина на работен флуид (kg/m3).
5. Доколку во системот има надворешен плочест топлински изменувач,
треба да се внимава падот на притисок да биде до максимум
100 mbar. За цевните топлински изменувачи поставени во акумулационите резервоари падот на притисок најчесто е многу помал и се
добива од техничката документација на производителот.
6. Падот на притисокот во другите компоненти на системот со сончеви
колектори најчесто се презема од соодветната техничката документација (табели 11.2 и 11.3).
За колекторите важат истите правила кои важат и за сите други хидраулични компоненти:
•
•

Кога се поврзани во серија, вкупниот пад на притисокот е еднаков на
збирот од сите поединечни падови на притисок.
Кога се поврзани паралелно, вкупниот пад на притисокот е еднаков на
поединечните падови на притисок. (Претпоставка: сите поединечни
вредности за падот на притисок се еднакви).
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Табела 11.2. Линиски загуби – пад на притисок за галванизирана цевка
Максимален
15 × 1,0 mm
проток
R
v
Qs (ℓ/s)
(mbar/m)
(m/s)

22× 1,2 mm

15 × 1,2 mm

R
(mbar/m)

v
(m/s)

R
(mbar/m)

v
(m/s)

R
(mbar/m)

v
(m/s)

0,05

2,2

0,4

0,8

0,2

0,3

0,2

0,1

0,1

0,10

7,3

0,8

2,7

0,5

1,0

0,3

0,3

0,2

0,15

14,8

1,1

5,5

0,7

1,9

0,5

0,7

0,3

0,20

24,5

1,5

9,1

1,0

3,3

0,6

1,1

0,4

0,25

36,2

1,9

13,5

1,2

4,8

0,8

1,6

0,5

0,30

49,9

2,3

18,5

1,6

6,5

1,0

2,1

0.6

0,35

65,8

2,8

24,3

1,7

8,6

1,1

2,8

0,7

0,40

83.1

3,0

30,8

2,0

10,8

1,3

3,5

0,8

0,45

102,4

3,4

37,9

2,2

13,4

1,4

4,4

0,9

0,50

123,8

3,8

45,7

2,5

16,0

1,5

5,3

1,0

0,55

146,5

4,1

54,1

2,7

19,0

1,8

6,2

1,1

0,60

171,1

4,5

63,2

3.0

22,2

1,9

7.3

1,2

0,65

197,5

4,9

72,9

3,2

25,5

2,1

8,3

1,3

0,70

225,5

5,3

83,2

3,5

29,1

2,2

9,5

1,4

0,75

94,1

3,7

33,0

2,4

10,8

1,5

0,80

105,6

4,0

37.0

2,5

12,0

1,6

0,85

117,6

4,2

41,2

2.7

13,5

1,7

0,90

130,3

4,5

45,6

2,9

14,8

1,8

0,95

143,6

4,7

50,3

3,0

15,4

1,9

1,00

157,4

5,0

55,1

3,2

17,9

2,0

1,05

60,1

3,3

19,6

2,1

1,10

65,3

3,5

21,2

2,2

1,15

70,7

3,7

23,0

2,3

1,20

76,3

3,8

24,8

2,4

1,25

82,1

4,0

26,7

2,5

1,30

86,1

4.1

28,6

2,6

1,35

94,2

4,3

30,7

2,8

1,40

100,8

4,5

32,7

2,9

1,45

107,1

4,6

34,8

3,0

1,50

113,9

4,8

37,0

3,1

1,55

120,8

4,9

39,2

3,2

1,60

127,9

5,1

41,5

3,3

43,8

3,4

1,65
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Табела 11.3. Дефинирање димензија на цевките
ζ Директен амалитички метод – еквивалентна должина (m)

⏀

DN

ζ

(m)

ζ

(m)

ζ

(m)

ζ

(m)

ζ

(m)

ζ

(m)

ζ

(m)

15

12

1.02

0,49

0,69

0,33

0,40

0,19

1,13

0,55

0,36

0,17

0,52

0,25

0,64

0,31

18

15

0,93

0,58

0,77

0,48

0,50

0,32

1,41

0,89

0,46

0,29

1,06

0,67

0,96

0,60

22

20

0,44

0,35

0,38

0,30

0,15

0,12

1,05

0,84

0,11

0,08

0,73

0,59

1,29

1,04

28

25

0,35

0,38

0,28

0,32

0,13

0,28

0,93

1,01

0,05

0,06

0,65

0,72

0,82

0,92

35

32

0,31

0,43

0,29

0,40

0,08

0,11

0,93

1,34

0,03

0,04

0,53

0,79

1,47

2,19

42

40

0,25

0,48

0,22

0,42

0,11

0,20

1,20

2,27

0,06

0,11

0,46

0,85

–

–

54

50

0,30

0,79

0,19

0,49

0,09

0,24

1,15

3,06

0.06

0,14

0,36

1,43

–

–

76,1

65

0,25

1,04

0,15

0,62

0,08

0,31

1,07

4,42

0,04

0,17

032

1,68

–

–

88,9

80

0,24

1,22

0,13

0,66

0,07

0,36

1,06

5,38

0,04

0,20

0,27

2,10

–

–

100

0,23

1,51

0,12

0,76

0,07

0,43

1,05

6,90

0,03

0,20

–

–

–

–
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Дијаграмите за пад на притисокот упатуваат соодветно на целосен колектор. Доколку колекторите се паралелно поврзани, падот на притисокот во
вкупната низа на колектори е еднаков на падот на притисок во еден колектор.
Доколку колекторите се поврзани во серии, падот на притисокот се зголемува
како резултат на повисокиот проток на секој од колекторите и, дополнително,
како резултат на тоа, поединечните намалени вредности на притисокот за
сите колектори се додаваат (слика 11.2).
Во рамките на опсегот на препорачаниот специфичен проток од 25
падот на притисокот во колекторот изнесува приближно 70 mbar.

ℓ/(h·m2),

Слика 11.2. Пад на притисокот во функција од протокот за колектор од типот Vitosol 200-F
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Пример: Систем со два рамни плочести колектора со единична површина од 2,3 m2, односно со вкупна површина на апсорберот од 4,6 m2. Ако се
усвои специфичен проток од 25 l/(h·m2), вкупниот проток во системот ќе изнесува 115 l/h.
Доколку колекторите се паралелно поврзани, тогаш протокот низ секој
колектор ќе изнесува приближно 1 l/min (57,5 l/h). Индивидуалниот пад на притисокот во еден колектор изнесува приближно 70 mbar. Вредностите за пад на
притисокот не се додаваат; со други зборови, вкупниот пад на притисокот на
целосна/комплетна низа од колектори ќе изнесува 70 mbar (слика 11.3).

Слика 11.3. Масен проток при паралелно поврзани колектори

Доколку колекторите се сериски поврзани, тогаш протокот по колектор
изнесува приближно 2 l/min (115 l/h). Поединечниот пад на притисокот на еден
колектор изнесува приближно 200 mbar. Вредностите за пад на притисокот се
додаваат; односно вкупниот пад на притисокот на комплетна низа на колектори ќе изнесува 400 mbar (слика 11.4).

Слика 11.4. Масен проток при сериски поврзани колектори

И во двата случаja за вкупната низа на колектори се применува следното: просечната температура на колекторите е идентична; ефикасноста е речиси еднаква.
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11.3. МЕРАЧ НА ПРОТОК
Мерачот на проток го покажува волуменскиот проток и најчесто заедно
со двата термометра ги дефинира основните карактеристики на системот.
Мерачот на протокот најчесто е интегриран во пумпната група, заедно со
циркулационата пумпа, сигурносен вентил и регулациони вентили.
Овие мерачи на проток можат да се комбинираат со регулационите вентили со кои се нагодува протокот низ системот (слика 11.5). Меѓутоа, ваквиот
начин на регулацијата на протокот сè повеќе се избегнува, имајќи предвид
дека намалувањето на протокот преку зголемување на хидрауличните отпори
влијае врз дополнителна потрошувачка на енергија кај циркулационите пумпи.

Слика 11.5. Мерач на проток

Конвенционалните мерачи на проток се опремени со транспарентни
стаклени или пластични цевки со скала на која пружина со пловкa или нешто
слично покажува тековен проток низ системот (слика 11.6). Оваа компонента
како вградена верзија може да се оштети при високи температури, поради што
најчесто се поставува на повратниот вод од системот каде е заштитена од
појава на високи температури (пареа).

Слика 11.6. Пример за читање на мерачот на проток
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11.4. ИЗОЛАЦИЈА НА ЦЕВНА МРЕЖА
Кај конвенционалните инсталации за греење, недоволно внимание
најчесто се посветува на изолацијата на цевната мрежа. Но сепак, ако пошироко се анализира целта на системот за греење, може да се заклучи дека и
најефикасната опрема за греење не може да придонесе за позитивен економски ефект доколку во цевната мрежа има големи топлински загуби. Според
Европскиот стандард EN 12976 кај цевки со дијаметар до 22 mm надворешниот дијаметар на слојот на изолацијата треба да биде најмалку 20 ± 2 mm. За
цевки со надворешен дијаметар помеѓу 28 и 42 mm изолацијата треба да биде
најмалку 30 ± 2 mm. Изолациониот материјал треба да има кондуктивност λ
0,035 W/mK. Важно е да се постави изолација на целокупната цевна мрежа,
без притоа да има процепи и отворени места. Тоа значи дека мора дури и
фитингот, вентилите, поврзувањето со резервоарот, приклучоците, прирабниците и слични елементи добро да бидат изолирани. Во циркулациониот систем со сончеви колектори мора да се применува изолација отпорна на високи
температури над 150–170°С. Надворешната изолација мора да биде UV заштитена и отпорна на влага и треба да се обезбеди заштита од оштетување од
животни со поставување на метална обвивка – лим од не’рѓосувачки челик.

11.5. СИГУРНОСЕН ВЕНТИЛ
Намената на сигурносниот вентил во системот со сончеви колектори е
да испушти/дренира дел од работниот флуид во случај да се надмине максимално дозволената вредност на притисокот. Максималниот притисок е дефиниран од елементот со најмал дозволен работен притисок (слика 11.7).

Слика 11.7. Сигурносен вентил
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Димензионирањето на сигурносниот вентил е во согласност со стандардот EN 12976 и 12977, односно треба да биде соодветен за топлинската моќност на колекторот (колекторското поле) и мора да биде во можност да ја пренесе максималната моќност (ηо·= 1000 W/m2).
Да се користат само сигурносни вентили кои се димензионирани за максимум 6 bar и 120°С, со ознака “S” (solar) како идентификација за намената на
производот. Овие сигурносни вентили не можат да се постават директно на
топлинскиот извор (колекторот), туку мора да бидат поставени во повратниот
вод од системот во насока на струењето на работниот флуид по неповратниот
вентил. Треба да се провери да нема вентили помеѓу сигурносниот вентил и
системот. Сигурносниот вентил може да биде поставен вертикално или хоризонтално, но не вертикално насочен нагоре. Со тоа се оневозможува таложење на нечистотии кои би влијаеле на правилното функционирање (слика 11.8).

Слика 11.8. Монтажа на сигурносен вентил

Во табелата 11.4. се прикажани димензии на сигурносни вентили во зависност од површината на сончевите колектори во системот.
Табела 11.4. Димензии на сигурносен вентил во зависност
од површината на колекторот
Површина отворена
кон сончево зрачење
m2

Номинален дијаметар
на сигурносен вентил
DN

Повеќе од 40

15

Повеќе од 80

20

Повеќе од 100

25

11.6. УРЕДИ ЗА КОНТРОЛА И УПРАВУВАЊЕ
СО СИСТЕМИТЕ СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
Една од најважните компоненти кај активните системи со сончева енергија е температурниот контролер, бидејќи несоодветното управување е најчес-

185

ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНСТАЛИРАЊЕ НА СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ
Прирачник за обука на инженери и техничари

тa причина за лоши перформанси на системот. Генерално, системот за контрола треба да биде што е можно поедноставен, при што треба да се користат
контролери со високо ниво на доверливост. Еден од значајните параметри за
кои одлучува проектантот на системот е место за поставување на сензорите
за температура на сончевите колектори, на акумулациониот резервоар и на
сензорите за заштита од замрзнување и прегревање на системот. Системот
за контрола и управување треба да биде во можност да ги координира сите
процеси – акумулација на топлина, одведување на топлина, дефект во напојувањето со електрична енергија, заштита од замрзнување и дополнително
конвенционално греење (слика 11.9).

Слика 11.9. Систем за одведување на топлина со примена на топлински изменувач
воздух-вода

Основата на контролата на системот со сончева енергија е диференцијалниот температурен контролер (ДТК). Наједноставниот ДТК всушност претставува термостат со дефинирана температурна разлика (ΔТ) и хистерезис.
ДТК прави споредба на најмалку две температури и ја контролира работата
на најмалку еден уред. Најчесто еден од сензорите е поставен на горната
страна – излез од сончевите колектори, а вториот сензор е поставен во акумулациониот резервоар (слика 11.10).
Кај отворените системи (атмосферски притисок), одведувањето на топлинската енергија од акумулациониот резервоар може да го контролира друг
тип диференцијални температурни контролери. Многу од контролерите кои се
користат кај системите со сончеви колектори се слични со контролерите кои
се користат за контрола и управување на системите во објектите.
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Слика 11.10. Функционална шема на основната примена на диференцијален
температурен контролер

Диференцијалниот температурен контролер ја следи температурната
разлика помеѓу сончевите колектори и акумулациониот резервоар (слика
11.11). Кога температурата во сончевите колектори ќе ја надмине температурата од акумулациониот резервоар за вредност претходно зададена (најчесто 4–11°С), диференцијалниот температурен контролер ја вклучува циркулационата пумпа.

Слика 11.11. Функционална шема на диференцијален температурен контролер
со можност за мерење на топлинската енергија
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Кога температурата во колекторите ќе се намали за 2–5°С споредено со
температурата во акумулациониот резервоар, ДТК ќе ја исклучи циркулационата пумпа. Наместо директно управување на циркулационата пумпа од сончевите колектори, диференцијалниот температурен контролер може да управува индиректно повеќе пумпи со контролни релиња, а воедно може да извршува и други функции како што е управувањето на контролни електромоторни
(електромагнетни) вентили.
Нагодената вредност за диференцијална температурна разлика може
да биде константна или променлива. Ако нагодената вредност на контролерот
е константна, тогаш треба да се избере соодветен ДТК во согласност со потребите на системот. Контролерите со променлива температурна разлика во текот на работата се пофлексибилни и овозможуваат приспособување кон специфичните услови на системот со сончеви колектори, односно различни нагодувања во летниот и зимскиот период. Оптималната вредност за нагодување
на ДТК е тешко да се пресмета поради променливите услови на работа на
системот. Нагодената вредност за вклучување обично е 5 до 9°С над вредноста за исклучување. Оптималната вредност за вклучување е баланс помеѓу оптималното користење на сончевата енергија и избегнувањето на кратки циклуси на вклучување и исклучување на циркулационата пумпа. Оптималната
температурна разлика за исклучување треба да биде што е можно помала, а
тоа зависи од тоа дали има топлински изменувач помеѓу резервоарот и колекторите.
Честите вклучувања и исклучувања на пумпата мора да бидат минимални, за да се избегне предвремено оштетување и дефект на циркулационата пумпа. Честите циклуси на вклучување и исклучување на пумпата зависат од тоа колку брзо и колку често температурата на сончевите колектори ја
надминува нагодената температурна разлика за вклучување, односно се намалува под зададената температурна разлика за исклучување. Ова е во функција од интензитетот на сончевото зрачење, протокот на работниот флуид во
системот, термичката маса на сончевиот колектор, времето на реагирање на
сензорот и температурата на флуидот кој влегува во колекторот. Во пракса
работниот флуид почнува да се загрева во моментот кога е постигнат условот
за исклучување и прекинува циркулацијата. Како што работниот флуид се
загрева, ја постигнува зададената вредност и циркулационата пумпа се вклучува. Во колекторите работниот флуид влегува со релативно ниска температура и се загрева со циркулирање низ колекторот. Најчесто применуваниот
начин за избегнување кратки циклуси на вклучување и исклучувње на циркулационата пумпа е задавање на широка температурна разлика помеѓу зададените вредности за вклучување и исклучување. Меѓутоа ова води кон потреба
од сончево зрачење со голем интензитет за да се овозможи вклучување на
циркулационата пумпа, а тоа придонесува за загуби на енергија во колекторот
и воедно може никогаш да не ја постигне зададената вредност во периоди со
ниско сончево зрачење.
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11.7. ПРЕПОРАКИ ЗА НАГОДУВАЊЕ НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИОТ
ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР
Доколку во системот нема топлински изменувач, се препорачува за
вредноста на исклучување дијапазонот на нагодување да биде помеѓу 1 и
4 °С. Ако во системот има топлински изменувач, потребна е поголема температурна разлика за да има поефективен пренос на топлина, односно поголем
пренос на енергија помеѓу двата флуида. Минималната температурна разлика
на исклучување е вредноста при којашто трошоците на енергијата за погонување на пумпата се еднакви со трошоците на енергијата која циркулира, при
што предвид треба да се земат и топлинските загуби во цевната мрежа. За
системите со топлински изменувачи, зададената вредност за исклучување
главно е помеѓу 3 и 6 °С.
Кај системите со затворено циркулационо коло може да се користи и
дополнителен температурен сензор во акумулациониот резервоар со цел да
ја контролира пумпата во границите на ниска и висока брзина, со што се овозможува подобра контрола на повратната температура на топлинскиот изменувач во резервоарот.
Во следната анализа се претпоставува сензорот на колекторот да биде
поставен на апсорберот од сончевиот колектор. Со примена на концептот на
апсорбирано количество сончево зрачење, кога циркулационата пумпа е исклучена, корисната енергија од колекторот е 0 и апсорберската плоча е во
температурна рамнотежа прикажана со следната равенка:
𝑆 − 𝑈𝐿 (𝑇𝑝 − 𝑇𝑎 ) = 0,

(11.2)

каде што се:
S – апсорбирано сончево зрачење,
𝑈𝐿 – вкупен коефициент на топлински загуби на колекторот,
𝑇𝑝 – температура на апсорберската плоча,
𝑇𝑎 – температура на околината.
Според тоа, вредноста на S кога температурата 𝑇𝑝 е еднаква на
𝑇𝑖 + ∆𝑇on e:
𝑆ON = 𝑈𝐿 (𝑇i + ∆𝑇on − 𝑇𝑎 ).
(11.3)
Притоа, користејќи ја равенката за апсорбирано корисно сончево зрачење и кога пумпата е вклучена, апсорбираното сончево зрачење се пресметува со равенката:
𝑄𝑢 = 𝐴𝐶 ∙ 𝐹𝑅 [𝑆ON − 𝑈𝐿 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎 )].
(11.4)
Со замена на претходната равенка за SON корисната трансформирана
енергија се пресметува:
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𝑄𝑢 = 𝐴𝑐 𝐹𝑅 𝑈𝐿 ∆𝑇ON .

(11.5)

Корисната енергија кога пумпата е во функција исто така може да се
пресмета со следната равенка:
𝑄𝑢 = (𝑚̇𝑐𝑝 )(𝑇o − 𝑇𝑖 ).

(11.6)

Всушност, температурната разлика (𝑇o − 𝑇𝑖 ) занемарувајќи ги притоа
топлинските загуби во цевките, е температурната разлика која ја следи ДТК
кога пумпата е во функција. Според тоа, вредноста за исклучување треба да
го задоволува следното неравенство:
∆𝑇OFF ≤

𝐴𝐶 𝐹𝑅 𝑈𝐿
𝑚̇𝑐𝑝

∆𝑇ON .

(11.7)

11.8. ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ
Правилното поставување на температурните сензори е значаен фактор
за правилното функционирање на системот. Сензорот мора да има добар
контакт со колекторската плоча/површина или со цевководот. Сензорите кај
колекторите можат да бидат поставени на колекторската плоча/апсорберот
или на цевката во близина на колекторот. Најдобро е поставувањето на колекторската плоча/апсорбер, но ова не е најлесно од аспект кога треба да се
прави демонтажа или одредена модификација на колекторското поле. Според
тоа, најлесната, а можеби и најдобрата положба на сензорот е на цевката која
излегува од колекторот. Често се применува и T-парче кое се поставува на
сензорот во насока на струењето на флуидот со неколку капки масло за да се
обезбеди добар контакт (слика 11.12).

Слика 11.12. Начин на поставување температурeн сензор на излез
од сончев колектор
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Сензорот кој се поставува во акумулациониот резервоар треба да биде
поставен во близина на долниот дел од резервоарот, на една третина од висината. Доколку во системот има резервоар со интегриран топлински изменувач, сензорот треба да биде поставен над топлинскиот изменувач. Во идеален
случај со сензорот треба да се идентификува дали во резервоарот има вода
која може да се загрее со сончевите колектори. Поради тоа наведената локација претставува одреден компромис, бидејќи при поставувањето на сензорот
пониско во резервоарот и најмала потрошувачка на топла вода, при што во
резервоарот навлегува ладна вода, ќе дава погрешни вредности, додека пак
повисоко поставен сензор ќе придонесе во резервоарот да остане големо количество вода со ниска температура, незагреана, иако во моментот има доволно сончева енергија.
Сензорот за заштита од замрзнување треба да биде поставен на таква
локација каде што има најголема веројатност да се појави ниска температура
на работниот флуид. Две соодветни локации се: задниот дел од апсорберската плоча и влезната цевка во колекторите. Кај затворените системи со сончеви
колектори најчесто се применува работен флуид со многу ниска температура
на замрзнување.
Постојат диференцијални температурни контролери од низа производители со кои може да се контролираат низа параметри во зависност од барањата на проектантот, односно потребите на системот. На сликата 11.13 е
прикажан изглед на контролери од два производитела.

Слика 11.13. Изглед на диференцијален температурен контролер
и контролер интегриран во пумпна група

На сликите од 11.14 до 11,17 се прикажани неколку функционални шеми
на системи со различни барања во однос на контролата и управувањето.
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Слика 11.14. Регулација на систем со
колектори поставени со различна ориентација

Слика 11.15. Регулација на систем со
колектори поставени со различна
ориентација со овозможување
температурна стратификација

Слика 11,16. Регулација на систем со повеќе
акумулатори на топлина и топлински
изменувачи

Слика 11.17. Регулација на систем со
повеќе акумулатори на топлина и
топлински изменувачи
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Потребно е да се напомни дека всушност спрегата на контролерот и
циркулационата пумпа е најзначајниот фактор кој влијае врз перформансите
на целокупниот систем со сончеви колектори. Вообичаено е да се користат
циркулациони пумпи со два или три степени на нагодување на бројот на вртежи, односно работните карактеристики,а потоа нагодувањето на потребниот
проток согласно со потребите на системот се прави со регулационен вентил.
Кај системите со ваков тип циркулациони пумпи, контролерот регулацијата ја
прави со едноставно вклучување и исклучување на циркулационата пумпа.
Предноста е тоа што овој вид опрема има релативно ниски цени, прифатливи
за инвеститорите, но недостатокот е тоа што протокот има константна вредност при сите услови на сончево зрачење. Друг тип опрема се таканаречените
високоефикасни пумпи кои имаат значително помала потрошувачка на електрична енергија при исти перформанси споредено со претходниот тип на пумпи. Покрај тоа, треба да се потенцира дека според директивата EU 2009/125/
EC (или позната како Ecodesign Directive или ErP Directive) можат да се користат само пумпи со дефиниран индекс на енергетска ефикасност – барања кои
не можат да ги исполнат синхроните или стандардните пумпи. Исто така треба
да се има предвид дека кај системите со сончеви колектори најголеми потрошувачи на електрична енергија се циркулационите пумпи, па според тоа тие
се и еден од главните фактори кои влијаат врз вкупната ефикасност на системот. На сликата 11.18 графички е прикажана споредба на електричната моќност за три типа пумпи при исти работни карактеристики.

Слика 11.18. Електрична моќност за три типа пумпи со исти работни карактеристики
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Во земјите членки на Европската Унија е дозволена употреба само на
високоефикасните (електронски) циркулациони пумпи, односно пумпи со континуирана регулација на брзината. Карактеристично е тоа што за овој тип пумпи е потребен различен вид инсталација со соодветен контролер за управување и контрола. Стандардните пумпи се поврзуваат само со еден кабел. За
нив контролата се врши со контактно реле кое ја вклучува и исклучува пумпата
во многу краток период.
Високоефикасните пумпи имаат дури за една десеттина помала потрошувачка на електрична енергија споредено со стандардните пумпи со мануелна контрола на брзината. Во зависност од времето на работење, а имајќи
предвид дека пумпите, на пример во системите за греење, работат неколку
илјади саати годишно, заштедите можат да бидат значителни. Сепак не може
стандардните пумпи едноставно да се заменат со високоефикасните електронски пумпи, бидејќи е потребна и промена на инсталацијата и контролерот.
За контрола на брзината кај високоефикасните циркулациони пумпи е потребен сигнал кој се пренесува преку посебен кабел. Најчестиот вид сигнали се
PWM (Pulse Width Modulation) и 0–10 V. Кратенката PWM всушност значи
контрола на ширината на пулс-сигналот, односно тоа е сигнал на напон кој
може да има само две вредности. Графички прикажано, сигналот нема форма
на крива, туку како редица од еднакво високи колони (но со различна ширина).
Вредноста што се пренесува е дефинирана со ширината на овие правоаголници (слика 11.19).

Работен циклус ≅

𝑡1
𝑇

= 0,5 = 50 %

Слика 11.19. Пример на сигналот PWM со работен циклус 50%

Со овој вид сигнали се пренесува информацијата за потребната брзина
на пумпата. При приспособувањето на инсталацијата е потребен дополнителен втор кабел за сигнал и соодветна технологија за контрола (промена на
контролерот) (слика 11.20).
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Слика 11.20. Поврзување на високоефикасна (електронска) пумпа

Доколку контролерот нема можност за контрола со PWM или 0–10 V
сигнали, тогаш постојат производители кои имаат дополнителни уреди за конверзија на сигналот од постојниот „стар“ контролер во сигналот соодветен за
високоефикасна циркулациона пумпа. Тие уреди се користат независно од
производителот на контролерот и циркулационата пумпа. Се поставуваат
помеѓу контролерот и циркулационата пумпа (слика 11.21).

Слика 11.21. Поставување на конвертор на сигнал за интегрирање на високоефикасна
пумпа со контролер од постар тип

Овој вид конвертoр овозможува конверзија на сигналот во соодветна
форма за циркулационата пумпа, но доколку контролерот нема можност за
контрола на брзината, тогаш ќе биде овозможено само вклучување и исклу-
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чување на пумпата. Високоефикасните (електронски) пумпи не можат директно да се приклучат само на напојување, бидејќи, доколку пумпата не добие
сигнал, таа прекинува со работа (нагодена е од производителот – кога, нема
сигнал, пумпата треба да прекине со работа бидејќи е можно прегревање на
резервоарот).
Главната предност на високоефикасните (електронски) пумпи со контрола на бројот на вртежи е тоа што се штеди електрична енергија, бидејќи
пумпата не мора постојано да работи со номиналната моќност, а воедно се
избегнуваат кратките циклуси на вклучување/исклучување на пумпата и се
овозможува искористување на расположливата сончева енергија при низок
интензитет на сончевото зрачење.
Покрај контролата и управувањето на системите со сончеви колектори,
со контролерите е овозможено и мерење на добиената корисна топлинска
енергија од сончевите колектори. За овозможување на мерењето на топлинската енергија се потребни мерач на проток и температурни сонди (најчесто поставени на влезот и излезот од топлинскиот изменувач на кој се
приклучени сончевите колектори (слика 11.22).

Слика 11.22. Функционална шема на составни елементи на контролер со можност
мерење топлинска енергија од сончеви колектори

На сликата 11.23 е прикажан изглед на мерач на проток од типот Resol
Grundfos VFD 1–12 l.

Слика 11.23. Мерач на проток за интегрирање во контролер за систем со сончеви колектори
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Исто така, контролерите со кои се мери потрошувачката на топлинска
енергија најчесто имаат можност за мерење расположлива сончева енергија,
при што е овозможена споредба на предвиденото процентуално учество на
сончевата енергија во вкупно потребната топлинска енергија и измереното реално количество топлинска енергија. Доколку постои значителна разлика помеѓу предвиденото и измереното учество на топлинска енергија, се појавува
аларм со кој се известува корисникот дека е можно да постои одреден проблем во системот.

11.9. ПОСТАВУВАЊЕ НА СЕНЗОРИТЕ И КАБЛИТЕ
ЗА ПОВРЗУВАЊЕ
Сензорите треба да имаат куќиште за заштита од оштетување и климатските влијанија, а воедно мора да бидат отпорни на висока температура и
корозија. Користените материјали најчесто се месинг или не’рѓосувачки челик.
За обезбедување на непропустливост на заштитното куќиште од влага,
ракавецот каде што се поврзува кабелот со сензорот најчесто се заптива со
пресувана пластика. Квалитетот на заптивката има големо значење за долготрајна употреба на сензорот. Доколку заптивката не е постојана или ако е
оштетена од високи температури, последиците се погрешно прочитување на
температурата или краток спој во сензорот.
Каблите со кои е поврзан сензорот најчесто се изработени од PVC или
силиконска заштитна обвивка. За вискотемпературни инсталации се применуваат кабли од политетрафлуороетилен (PTFE). За да се овозможи заштита на
каблите кои се изложени на надворешни влијанија, се поставуваат во заштитни цевки од не’рѓосувачки челик или сличен материјал. Долготрајнo и сигурнo
заштитени кабли за сензорите се само силиконски кабли со заштита на јадрата од PTFE, кои се отпорни на температури до 230°С.
Несоодветни сензори можат да придонесат за грешки односно дефекти
на целокупниот систем со сончеви колектори.

11.10. ЗАШТИТА ОД ПРЕГРЕВАЊЕ
Според европскиот стандард EN12976 системите со сончеви колектори
треба да бидат проектирани на начин при продолжено сончево зрачење со
висок интензитет, а притоа без потрошувачка на топлина, да не предизвикаат
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ситуација во која треба од корисникот да се преземат посебни дејства за системот да се врати во нормална функција. Доколку е потребно да се испушти
одредено количество топла вода од акумулациониот резервоар, а со цел да
навлезе ладна вода како заштита од прегревање, испуштањето на топла вода
треба да биде направено на таков начин што водата што се испушта нема да
предизвика никаква штета на материјалите во објектот. Системот треба да
биде проектиран така да не постои опасност за жителите на објектот од водата
што се испушта и која може да биде врела или во вид на пареа. Во упатството
за ракување со системот треба јасно да биде напомнато како да се постапува
во случај кога заштита на системот од прегревање е во зависност од снабдувањето со електрична енергија и/или дренирањето на топла вода.
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Познато е дека при загревање сите течности во системите за греење се
шират (експандираат). Тоа настанува како резултат на зголемувањето на молекулите од течноста, појава која од макроскопска перспектива изгледа како
да се зголемува количеството на течноста во системот. Всушност, истите
молекули од течноста поради зголемувањето заземаат поголем простор, при
што се зголемува волуменот на флуидот, но масата не се менува.
За сите практични примени може генерално да се усвои дека течностите
се некомпресибилни. Поради тоа, доколку се врши загревање на затворен сад
целосно наполнет со течност, притисокот постојано ќе расте со зголемување
на температурата. Ако затворениот сад со течност континуирано се загрева
на повисока температура, а притоа не постои сигурносен отвор (одвод), зголемувањето на притисокот ќе доведе до деформирање и хавариско оштетување
на садот.
За спречување на ваквите појави, секој затворен систем во кој постои
промена на температурата на работниот флуид мора да биде опремен со
уреди за адаптирање на промените на волуменот на течноста, со цел одржување на притисокот во дозволените граници. Кај системите отворени кон атмосферата, регулацијата на волуменот се извршува со оставање дополнителен воздушен простор во системот (на највисоката положба). Со тоа се
овозможува прифаќање на зголемувањето на волуменот на работниот флуид
прикажано на слика 12.1.

Слика 12.1. Пример за експанзија на водата при зголемување на температурата
во отворен и затворен експанзионен сад
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Во затворените системи дополнителен простор најчесто се обезбедува
во посебен уред – комора наречена експанзионен сад (резервоар). Во експанзиониот сад е содржан одреден волумен на компресибилен медиум (гас) кој
се компримира/експандира од промена на волуменот на течноста. Принципот
на функционирање е прикажан на сликата 12.1.

12.1. СТАНДАРДНИ ЕКСПАНЗИОНИ САДОВИ
Во поранешните системи за греење експанзиониот сад претставувал
резервоар со отворен горен дел кон атмосферата, поставен на највисоката
положба во системот. Се користел како резервоар во кој нивото на работниот
флуид – водата, се качува соодветно со зголемувањето на температурата.
Меѓутоа, постојат повеќе недостатоци на ваквата конструкција на експанзионен сад. Основен недостаток е загубата на вода – работен флуид, поради испарување низ отворениот резервоар. Дополнетата вода во резервоарот содржи растворен кислород кој понатаму придонесува за корозија на челичните
делови од системот. Следствено, висината на поставување на резервоарот го
дефинира максималниот притисок, а со тоа воедно и максималната работна
температура во системот.
Поставувањето на отворени експанзиони садови во незагревани поткровни простори, оддалечени од изворот на топлина, може да придонесе за
замрзнување на работниот флуид – водата. Поради овие недостатоци најчесто се избегнува примената на овие отворени експанзиони садови, освен кај
системите за централно топловодно греење со котли, камини и печки на цврсто гориво.
Подобрувањето, споредено со отворен експанзионен сад, е користењето на затворен експанзионен сад поставен над изворот на топлина (слика
12.2).
Воздухот во овој вид експанзиони садови најчесто е на атмосферски
притисок. Кога системот се полни со работен флуид, воздухот во садот се компримира на минимален натпритисок. Притисокот на компресија на воздухот во
експанзиониот сад е во функција со висината на цевната мрежа над резервоарот. Доколку експанзиониот сад е правилно димензиониран, притисокот на
воздухот во садот треба да биде за околу 0,3 bar понизок од притисокот на
отворање на сигурносниот вентил во случаите кога системот ќе ја постигне
максималната работна температура. Вредноста на сигурносната маргина од
0,3 bar е со цел да се превенира протекувањето низ сигурносниот вентил кога
системот работи во блиски граници на дефинираните работни услови. Исто
така се овозможува сигурносниот вентил да биде поставен под влезот во експанзиониот сад.
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Слика 12.2. Затворен експанзионен сад поставен над топлински извор

Недостатокот на овие експанзиони садови е тоа што водата и воздухот
доаѓаат во директен контакт. Водата во резервоарот при ладење може да реапсорбира дел од воздухот. При повторно загревање ќе дојде до испарување
на растворениот воздух од водата во цевната мрежа. Потоа овој воздух ќе се
отстрани преку автоматските уреди за обезвоздушување, при што ќе реагира
автоматскиот вентил (доколку го има) за одржување на притисокот и ќе го дополни садот со одредено количество вода за да го надомести исфрлениот
воздух. Крајниот резултат од повеќе вакви циклуси ќе биде тоа што целокупниот воздух од експанзиониот сад ќе биде заменет со вода. Покрај тоа што се
намалува просторот за прифаќање на термичкото ширење на водата, воедно
во системот се внесува и „свежа“ вода која содржи растворен кислород кој понатаму ќе предизвика корозија на челичните елементи. Поради тоа кај системите со вакви експанзиони садови е потребно во одредени временски интервали тие да се проверуваат, по потреба да се дренира водата, за да се
наполнат со воздух. Исто така постојат експанзиони садови кои имаат вентили
за дренирање кои овозможуваат при дополнување на системот со вода да навлезе и воздух. Постои и специјално наменет фитинг кој овозможува воздухот
од котелот да се спроведува до експанзиониот сад (слика 12.3).
Интересно е да се земе предвид влијанието на висината на поставувањето на експанзиониот сад врз потребниот волумен. Ако садот е поставен
поблиску до горниот дел од системот, тогаш над експанзиониот сад ќе има
помал статички притисок од флуидот во цевната мрежа. Тоа ќе придонесе за
помал иницијален притисок на воздухот во садот, со што ќе се зголеми волуменот за експанзија на работниот флуид. Исто така, помала максимална
работна температура во системот придонесува за помал потребен волумен на
експанзиониот сад.
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Слика 12.3. Функционална шема на уред за одвојување на воздухот при поврзување
на котелот со експанзиониот сад

12.2. ЕКСПАНЗИОНЕН САД СО ДИЈАФРАГМА (МЕМБРАНА)
Многу од претходно наведените недостатоци може да се избегнат со
одделување на воздухот и водата во експанзиониот сад. Таков вид на експанзионен сад е развиен во 1950 година, при што е поставена дијафрагма за одделување на воздухот од течноста. Од едната страна на дијафрагмата се наоѓа воздух кој е претходно компримиран од производителот, а од другата страна на комората се наоѓа волуменот за компензирање на промените во волуменот на работниот флуид. На сликата 12.4 е прикажан принципот на функционирање на мал експанзионен сад со дијафрагма.
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Слика 12.4. Изглед и пресек на експанзионен сад со дијафрагма

Генерално може да се идентификуваат неколку предности на експанзиониот сад со дијафрагма во однос на стандардниот тип:
•

•

•

•
•

Со оглед дека дијафрагмата ја одделува течноста од воздухот, водата
не може да го реапсорбира воздухот и со тоа се избегнуваат претходно
наведените можни последици. Експанзионите садови со дијафрагма
немаат потреба од периодично дренирање.
Со избегнувањето на можноста воздухот да биде реапсорбиран од водата се отстранува фактор за забрзување на корозијата на челичните
делови во системот.
Притисокот на воздухот во експанзиониот сад може да се нагоди за да
се приспособи на статичкиот притисок во системот пред системот да е
наполнет со вода – работен флуид. Нема навлегување на значајно количество вода во експанзиониот сад сè додека не почне загревањето
во системот. Ова резултира со значително помали и полесни експанзиони садови.
Со оглед на тоа дека воздухот е затворен/заробен во садот, експанзиониот сад условно може да се постави во каква било положба.
Нема потреба од специјални делови за поврзување на експанзиониот
сад со котелот.

12.3. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ЕКСПАНЗИОНЕН САД
СО ДИЈАФРАГМА
Со димензионирањето на експанзиониот сад се одредува потребниот
волумен на садот за прифаќање на промените на волуменот на работниот
флуид, односно одржување на работниот притисок во системот во дозволените граници при различни температурни промени.
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Пресметката на потребен волумен на експанзионен сад е прикажана со
следната формула:
𝜐
( ℎ )⋅𝑉𝑠

𝑉𝑡 = 𝑃𝑠 𝜐𝑐
𝑃𝑖

−

𝑃𝑠
𝑃𝑚𝑎𝑥

.

(12.1)

Броителот во равенката всушност го претставува волуменот Vе од експанзијата на водата и доколку се усвои дека притисокот при кој работниот флуид почнува да навлегува во садот е еднаков со иницијалниот притисок на воздухот во садот, равенката може да се напише:
𝑉𝑡 =

𝑉𝑒
1−

𝑃𝑆
𝑃max

,

(12.2

каде што се:
Ve – вкупен волумен на експанзиониот сад,
Vs – волумен на работниот флуид во системот,
Ps – почетен притисок кога работниот флуид почнува да влегува во
садот,
Pi – иницијален притисок во експанзиониот сад (апсолутен),
Pmax – максимален притисок (апсолутен).
Минималниот иницијален притисок на воздухот во експанзиониот сад
треба да биде еднаков со статичен притисок на системот. При избор на експанзионен сад е дозволено 10% отстапување од вкупниот волумен во системот.

12.4. ЕКСПАНЗИОНЕН САД СО АВТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА
НА ПРИТИСОКОТ (КОМПРЕСОР)
Традиционалните експанзиони садови се користат со цел да го ограничат зголемувањето на притисокот предизвикан од промените на волуменот
на работниот флуид при температурните промени во затворениот систем.
Експанзионите садови со автоматска регулација на притисокот – компресорите, најчесто се користат во следните случаи:
•
•
•
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големи количества на работен флуид (вода во системот),
ограничен простор во техничката просторија (котларница),
многу мала разлика помеѓу максималниот и минималниот притисок во
системот.
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Слика 12.5. Систем со автоматска регулација на притисокот

Функционирањето на систем со автоматска регулација на притисокот е
следното:
Фаза 1: Системот не е во функција, односно е исклучен, температурата
на работниот флуид (водата) во системот е еднаква со амбиенталната температура. Во оваа фаза компресорот е исклучен, електромагнетниот вентил EV2 е во затворена положба, системот е во статична фаза, како и притисокот во
експанзиониот сад.
Фаза 2: Изворот на топлинска енергија е во функција, се зголемува волуменот на работниот флуид (водата) во системот и соодветно се компримира
воздухот/гасот во експанзиониот сад. Кога притисокот ќе ја достигне зададената максимална вредност, се отвора електромагнетниот вентил EV-2, што
овозможува воздухот да излезе низ звучниот придушувач 1 (SIL-1). Температурата ја достигнува зададената максимална вредност и изворот на топлина
се исклучува.
Фаза 3: Изворот на топлина сè уште e исклучен согласно сo зададениот
температурен хистерезис на исклучување. Постепено се намалува температурата на работниот флуид и соодветно на тоа се намалуваат волуменот во
системот и притисокот на мембраната од експанзиониот сад. Во моментот кога
притисокот ќе ја достигне зададената минимална вредност на воздухот во
експанзиониот сад, компресорот се вклучува, при што го компримира воздухот
во експанзиониот сад сè додека не се постигне зададената максимална вредност. Кога компресорот ќе се исклучи, се отвора електромагнетниот вентил
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ЕВ-1 за намалување на притисокот на излезот од компресорот, со што се овозможува т.н. меко вклучување на компресорот во наредниот циклус.

12.5. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ ЕКСПАНЗИОНЕН САД
КАЈ СИСТЕМИТЕ СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
Како и за секој затворен систем во кој постојат промени во температурата на работниот флуид, така и кај системите со сончеви колектори потребен
е експанзионен сад. Сепак, потребно е да се нагласи дека постојат разлики
помеѓу системите за греење и системите со сончеви колектори во однос на
пресметката на потребниот волумен и поставувањето на експанзионeн сад.
Разликите не постојат поради типот на работниот медиум, туку поради начинот и динамиката на работењето.
Во анализата се опфатени три типа на системи со сончеви колектори:
•
•
•

системи со низок работен притисок (макс. 3 bar) – системи со дренирање на водата (drainback),
системи со висок работен притисок помеѓу 3 и 10 bar,
системи со бојлер и сончеви колектори без (стаклена) покривка.

12.5.1. Системи со дренирање на водата – drainback системи
Главната разлика помеѓу овие и конвенционалните системи со сончеви
колектори е тоа што по престанокот на работа на циркулационата пумпа, работниот флуид се дренира од колекторите и цевната мрежа (слика 12.6) (од
уредите и деловите кои се изложени на надворешната средина).

Слика 12.6. Принцип на функционирање на систем со дренирање
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Со овој начин на функционирање се овозможува заштита на системот
од прегревање и замрзнување. Поради овие причини, ваквите системи се релативно популарни за примена, но недостатокот е во тоа што треба да се обезбеди простор и за резервоарот во кој ќе се прифати течноста при процесот на
дренирање (кога пумпата не работи). Поради тоа е потребно акумулациониот
резервоар да се постави колку што е можно поблиску, но под нивото на колекторите. Целокупната цевна мрежа мора да биде поставена под наклон за да
се обезбеди да нема заостаната вода по дренирањето и воедно целокупниот
воздух да биде исфрлен при полнењето на системот.
За овој систем не е потребен експанзионен сад, но во некои случаи
може да се постави со многу мал волумен, бидејќи генерално системот има
воздушен простор со кој се одржуваат промените на волуменот во зададените
граници на притисокот.

12.5.2. Систем со сончеви колектори (затворено циркулационо коло)
Системот со сончеви колектори е составен од повеќе компоненти значајни при изборот на експанзионен сад (слика 12.7):
• колектор,
• сигурносен вентил,
• циркулациона пумпа,
• акумулационен резервоар/топлински изменувач.

Слика 12.7. Систем со сончеви колектори
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Значајни се секако и другите компоненти, но тие сепак имаат помало
влијание при изборот на експанзионен сад.
При анализата за избор на експанзионен сад се претпоставува дека системот и целокупната инсталација се направени согласно со DIN 4757–1. Тоа
всушност значи дека во инсталацијата нема протекувања и дека е целосно
функционална во сите работни режими.
Правилниот инженерски пристап, под што се подразбира правилната
имплементација и одржување на правилниот притисок, е од круцијално значење за сигурно и правилно функционирање на системите со сончеви колектори.
Искуството укажува дека причината за нефункционалноста на овие системи
се наоѓа токму во несоодветниот избор и поставувањето на експанзионен сад.
Генерално, експанзиониот сад со дијафрагма има три главни функции:
•

•
•

Содржи одредено количество течност која се користи за одржување на
волуменот на работниот флуид во системот, кој се намалува поради
намалувањето на температурата и испуштањето на воздухот при работење на системот.
Ја прифаќа експанзијата на работниот флуид, предизвикана од зголемување на температурата во нормален режим на работа.
Го прифаќа зголемувањето на волуменот предизвикано поради генерирањето на пареа во фаза на температурна стагнација на системот.

Првите две функции на експанзионите садови се идентични како и кај
системите за греење и се пресметуваат на сличен начин. Третата функција
претставува инженерски предизвик за системите со сончеви колектори. При
процесот на температурна стагнација, пареа се формира не само во колекторите, туку и низ цевната мрежа. Волуменот на пареата што треба да се земе
предвид при димензионирањето на експанзионен сад исто така зависи од типот на колекторите и начинот на нивно поставување и поврзување.
Влијанието на генерирањето на пареа при димензионирањето на експанзионен сад најчесто се земаше предвид преку дефинирање паушални
вредности. Овој начин на пресметка сè уште е дозволен и се користи, па нема
потреба постојните системи да се проверуваат со новите пресметки.
Сепак, постојат детални истражувања за влијанието на пареата при димензионирањето на елементите на системите со сончеви колектори. Врз основа на резултатите од истражувањата, развиен е многу попрецизен метод за
пресметка. При проектирањето на постројката за одржување на притисокот
мора да се утврди дали пареата може да достигне до експанзиониот сад и
другите елементи, чијашто функционалност може да се наруши при изложување на висока температура. Доколку при анализата се укаже дека постои
опасност пареата да дојде во контакт со елементите осетливи на висока температура, во тој случај треба да се предвиди топлински понор (одведување)
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на топлината од пареата и нејзино кондензирање. Димензионирањето на експанзионен сад следува по процедурата за проверка на досегот на пареата.

12.6. ОДРЕДУВАЊЕ ДОСЕГ НА ПАРЕА
Пареата што се појавува при температурната стагнација на колекторите
го предизвикува најголемиот волумен на експанзија. Тука се подразбира содржината на течност во колекторот целосно дренирана од пареата (претпоставката е дека нема преостаната течност) и волуменот на пареа што е во цевната мрежа за време на фаза 3 од стагнацијата (претходно дефинирана/опишана во делот за температурна стагнација).
Пресметката на потребната должина на цевната мрежа во која се задржува пареата, се добива како биланс помеѓу количеството генерирана пареа
во сите колектори (колекторско поле) и топлинските загуби во цевната мрежа.
Количеството на пареа што се генерира во колекторското поле се добива како производ помеѓу површината на колекторите и нивото на генерирање на пареата, во W/m2. Вредностите за специфичната моќност на генерираната пареа за колектори или колекторски полиња се прикажани на сликата
12.8.

Слика 12.8. Специфична моќност на генерирање на пареа во зависност од типот
на колекторот и начинот на поврзување

Вредностите на топлинските загуби во бакарна цевна мрежа (кон околината), изолирана со комерцијално достапни изолациони материјали, претпоставени врз основа на следните искуствени вредности се:
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димензија 12 × 1, 15 × 1, 18 ×1: 25 W/m,
димензија 22 ×1 и 28 ×1:
30 W/m.
Доколку не се познати податоците за карактеристиките на стагнацијата
на колекторите и позицијата на поставувањето, тогаш за специфичната моќност на генерираната пареа се претпоставуваат максимални вредности од 100
или 200 W/m2.
Максималниот досег на пареата (во метри) се пресметува со следната
равенка:
𝐷𝑅max =

𝐷𝑃𝐿max ∙𝐴𝑘oll
𝑞̇ cev

(12.3)

каде што се:
𝐷𝑅max

– максимален досег на пареата, m,

𝐷𝑃𝐿ma𝑥 – максимална специфична моќност на пареата, W/m2,
𝐴koll

– површина на сончевите колектори, m2 (површина на стаклена
покривка),

𝑞̇ cev

– дисипација на топлина од цевна мрежа, W/m.

Пример: Да се пресмета досегот на пареа за систем со два рамни плочести колектори со единична површина од 2,33 m2 и цевна мрежа со бакарни
цевки со димензија φ = 15 × 1:
𝐷𝑃𝐿max = 60 W/m2
𝐴koll

= 4,66 m2

𝑞̇ cev

= 25 W/m2
W

𝐷𝑅max =

60 2 ∙4,66 m2
m
25

W
m

= 11,18 m.

Резултатот пoкажува дека пареата ќе биде истисната до 11,18 m во
цевната мрежа која ги поврзува колекторите.
Ако пресметаниот досег на пареата е пократок од вкупната должина на
цевната мрежа (доводна и повратна) помеѓу колекторите и експанзиониот сад,
тоа значи дека во моментите на стагнација пареата не доаѓа во контакт со
експанзиониот сад. Доколку досегот на пареата е поголем, тогаш треба да се
предвиди ладење за дијафрагмата од експанзиониот сад да се заштити од
висока температура. Со ладењето треба да се овозможи целосно кондензирање на пареата, при што температурата на кондензатот да биде < 70°. На сликата 12.9 шематски е прикажано поставување на дополнително одведување
на топлина/ладење пред експанзиониот сад.
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Слика 12.9. Топлински изменувач за одведување на топлината при температурна стагнација
1 – неповратен вентил, 2 – топлински изменувач – ладење

На сликата 12.10 се прикажани два начина на поставување дополнително ладење. На левата слика експанзиониот сад е поставен на повратната
линија – влез во колекторот, при што пареата циркулира низ доводната и
повратната цевка. На десната слика експанзиониот сад е поставен на доводот
– излез од колекторот, и пареата циркулира само низ доводната цевка.

Систем за ладење во потисниот вод

Систем за ладење во повратниот вод

Слика 12.10. Поставување на дополнително ладење
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Треба да се внимава каде се поставува дополнителното ладење, а воедно и експанзиониот сад и циркулационата пумпа. Во случајот десно, повратната цевка не учествува во одведувањето на топлина.

12.7. ОДРЕДУВАЊЕ КАПАЦИТЕТ НА ДОПОЛНИТЕЛНО
ЛАДЕЊЕ
Капацитетот на дополнителното ладење претставува разлика помеѓу
капацитетот на генерираната пареа и дисипацијата на топлина во цевната
мрежа до местото каде што е поврзан експанзиониот сад. Поради тоа мора да
се земе предвид местото на поставување на експанзиониот сад и дополнителното ладење (уредот/топлинскиот понор), бидејќи од тоа зависи должината
на цевната мрежа која се зема предвид во дисипацијата на топлина.
𝑄𝑠 = (𝐷𝑃𝐿max ∙ 𝐴koll ) − (𝑞̇ cev ∙ 𝐿cev ) ,
каде што се:
𝑄𝑠

(12.4)

– дополнителен ладилен капацитет, W,

𝐷𝑃𝐿max – максимална специфична моќност на пареата, W/m2,
𝐴koll

– површина на сончевите колектори, m2 (површина на стаклена покривка),

𝑞̇ cev

– дисипација на топлина од цевна мрежа, W/m,

𝐿cev

– должина на цевна мрежа низ која се врши дисипација на топлина од пареата.

Пример: На рамен плочест сончев колектор максималната специфична
моќност на пареа е 600 W. Системот е поврзан со бакарна цевка со димензија
φ = 22 х 1 и вкупна должина од 30 m, која учествува во дисипацијата на топлина
од пареата. Ако пареата има досег од 20 m (600 W / 30 W по m), тогаш не е
потребно поставување на дополнително ладење (топлински понор).
Ако претпоставиме дека површината на колекторите двојно се зголемува, тогаш досегот на пареата исто двојно ќе се зголеми, ќе биде 40 m, при
што постои опасност да дојде во контакт со експанзиониот сад. Потребниот
дополнителен капацитет за ладење изнесува:
𝐷𝑃𝐿max = 60 W/m2
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𝐴koll

= 20 m2

𝑞̇ cev

= 30 W/m2

𝐿cev

= 30 m
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W

𝑄𝑠 = (60 W ∙ 20 𝑚2 ) − (30 m ∙ 30 m) = 300 W.

(12.5)

Потребниот дополнителен ладилен капацитет кој треба да се предвиди
во инсталацијата изнесува 300 W.
По одредувањето на потребниот дополнителен ладилен капацитет се
одредува видот на топлински понор што ќе се примени. Во помалите системи
се предвидуваат резервоари за предладење кои се поставуваат сериски пред
експанзиониот сад.
Кај поголемите системи се предвидуваат други решенија на поинтензивно одведување на топлина, како што се оребрени цевки или комерцијално
достапни ладилници (воздушно ладени топлински изменувачи). При одредувањето на капацитетот на уредите/топлинските изменувачи може да се
усвои температурен режим од 75°С/65°С, помножено со фактор 2, при што ќе
се земаат предвид значително повисоки температури во системот.

12.8. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ ЕКСПАНЗИОНЕН САД
ЗА СИСТЕМ СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
При димензионирањето на експанзионен сад е потребно да се додаде
и количеството на флуидот од топлинскиот понор (Vkk) во вкупниот волумен на
системот (Va) и цевната мрежа (Vcev).
За одредување на волуменот на пареа во цевната мрежа, Vpcev, се зема
количеството на флуидот во цевната мрежа помеѓу колекторот и топлинскиот
понор (само во доводната цевна мрежа или до доводната и повратната, зависно од поставувањето во инсталацијата) и количеството во топлинскиот
понор.
По одредувањето на досегот на пареата, земајќи ја предвид потребата
од топлински понор, експанзиониот сад може прецизно да се димензионира.
Потребниот волумен се одредува од експанзијата на работниот флуид во
течна состојба, резервата на течност и очекуваниот волумен на пареа, земајќи
ги предвид статичната висина (растојание помеѓу колекторите и експанзиониот сад) и притисокот на иницијалното полнење.
Првиот чекор е одредување на содржината на течност во системот (Va),
што претставува збир на содржината на течност во сите компоненти од примарното коло:
Va = Vcev + Vti + Vkoll + Vfv.

(12.6)

каде што се:
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Va – вкупен волумен на работен флуид во системот,
Vcev – волумен на работен флуид во цевната мрежа (вклучувајќи и вентили и фитинг),
Vti

– волумен на работен флуид во топлинскиот изменувач(и),

Vkoll – волумен на работен флуид во колекторите,
Vfv – дополнителен волумен на работен флуид во експанзионен сад (се
предвидува 4% од волуменот во системот, но не помалку од
3 литри).
Вториот чекор е одредување на волуменот на експанзија Ve на работниот флуид, кој настанува како резултат на температурните промени во системот:
𝑉𝑒 = 𝛽 ∙ (𝑡1 − 𝑡0 ) ∙ 𝑉𝑎 .

(12.7)

каде што:
𝑉𝑒 – волумен на експанзија на работниот флуид,
𝛽 – фактор на експанзија во 1/K,
t1 – највисока температура во системот, °С,
t0 – најниска температура во системот, °С,
𝑉а – волумен на работниот флуид во системот.
Доколку се претпостави дека најниската температура е –20°С и највисоката 130°С (кај конвенционални примени), таа температура се нагодува/ задава во контролерот како Tmax на колекторите. Доколку температурата во колекторите е над максималната Tmax, пумпата се исклучува и системот влегува
во состојба на стагнација.
При температурна разлика од 150 К факторот на експанзија се наоѓа во
соодветни табели за работниот флуид (за наведениот пример се користи коефициент на експанзија β = 0,13):
𝑉𝑒 = 𝛽 ∙ 𝑉𝑎 ,

(12.8)

каде што се:
𝑉𝑒 – волумен на експанзија на работниот флуид,
𝛽 – коефициент на експанзија,
𝑉а – вкупен волумен на работниот флуид во системот.
Откако ќе се одредат резервата на работен флуид Vfv и волуменот на
експанзија Ve, се пресметува волуменот на пареата во цевната мрежа, Vpcev.
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За да се одреди волуменот на пареата во цевната мрежа, должината на цевната мрежа која доаѓа во контакт со пареата се множи со количеството волумен на цевката која се користи во системот.
Lcev – содржина на цевка по метар,
Vpcev – волумен на пареа во цевната мрежа.
Пример: Во претходниот пример, со пресметка се утврди дека досегот
на пареата изнесува 11,18 m (димензија на цевка φ = 15 × 1).
Содржина по метар цевка = 0,133 l/m.
Lcev = 11,18 m.
Vpcev = 0,133 l/m·11,18 m = 1,487 литри.
Со пресметката на Vpcev е овозможено да се пресмета вкупниот волумен
на пареaта во системот Vd:
𝑉𝑑 = 𝑉koll + 𝑉pcev (+𝑉kk ),
каде што се:
𝑉𝑑 – вкупен волумен на пареата,
𝑉koll – волумен во колекторите,
𝑉pcev – волумен на пареа во цевната мрежа,
𝑉kk – волумен во уредот за топлински понор.
При димензионирањето на експанзионен сад предвид се зема и факторот на притисок кој се пресметува со следната равенка:
𝑝 +1

𝑃𝑓 = 𝑝 𝑒−𝑝 ,
𝑒

каде што се:

𝑜

(12.9)

𝑃𝑓 – фактор на притисок,
𝑝𝑒 – максимален притисок на сигурносниот вентил во бари (се усвојува
90% од притисокот при кој сигурносниот вентил се отвора),
𝑝𝑜 – притисок на иницијално полнење на системот во бари; иницијалното полнење најчесто е статичниот притисок + 1 бар натпритисок.
За анализираниот пример, сигурносниот вентил се отвора при 6 bar, додека статичната висина е 15 m, односно 1,5 bar. Според тоа:
𝑝𝑒 = 5,4 bar,
𝑝𝑜 = 2,5 bar,
5,4 bar + 1

𝑃𝑓 = 5,4 bar − 2,5 bar = 2,21.
215

ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНСТАЛИРАЊЕ НА СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ
Прирачник за обука на инженери и техничари

Во наредниот чекор збирот на волуменот на пареата Vd, експанзиониот
волумен Ve и резервниот волумен Vfv се множи со факторот на притисок Pf.
За анализираниот систем:
Vd = 5,147 литри;
Ve = 2,69 литри;
Vfv = 3 литри;
Vd = 5,147 литри;
𝑉max = (𝑉𝑑 + 𝑉𝑒 + 𝑉𝑓𝑣 ) ∙ 𝑃𝑓 = 23,9 литри

Потребниот минимален волумен на експанзиониот сад е 23,9 литри.
Доколку се предвидува експанзионен сад за автоматско одржување на
притисокот, тогаш се усвојува дека факторот на притисок Pf = 1.
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ЗА ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА

13.1. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ ВО ЗАВИСНОСТ
ОД МАКСИМАЛНИОТ ИНТЕНЗИТЕТ НА КОРИСТЕЊЕ
САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА И DIN 4708–2
Потрошувачката на санитарна топла вода (СТВ) за станбени објекти се
пресметува врз основа на факторот на потрошувачка N. Според вредноста на
факторот N се избира акумулациониот резервоар за СТВ со соодветен фактор
на перформанси NL > N.
Факторот на перформанси NL за акумулационен резервоар за СТВ може
да се претстави и преку максималната моќност во период од 10 min. Системите за загревање на СТВ се димензионираат според „максимален интензитет на користење“ ако специфичен волумен на СТВ треба да се обезбеди за
краток временски период, после кој има подолг временски период за повторно
загревање на резервоарот. Ваквиот начин на користење е застапен кај
комерцијални објекти или училишта (користење со прекини). Максималната
моќност во период од 10 min е дефинирана речиси исклучиво само од волуменот на акумулираната вода во резервоарот (капацитет на резервоарот).
Факторот на перформанси NL и максималната континуирана моќност на
резервоарите за СТВ се дадени од производителите (во овој материјал тоа е
дадено во прилог од производителот Viessmann).

13.2. ПРЕСМЕТКА НА ПОТРЕБНА ТОПЛИНА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ
САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА ЗА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ
Пресметките се базираат на насоките од стандардот DIN 4708, дел 2.
Овој стандард е основа за стандардната пресметка на потребната топлина за
централно снабдување со СТВ во станбени објекти.
За потребите на пресметка на потребната топлина е дефинирана стандардна станбена единица:
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Стандардната станбена единица е објект кој се базира на стандардни
вредности, за кој факторот на потрошувачка N = 1, при што:
•
•
•

фактор на просторија:
r = 4 простории,
фактор на корисници:
p = 3,5 луѓе,
фактор на потрошувачка: w = 5820 Wh/бања.

За пресметка на потребите од СТВ се потребни следните информации:
a) Целокупна санитарна опрема за сите катови (од архитектскиот проект
на објектот).
б) Број на простории за живеење без помошните простории како што се
ходници, подрум, кујна, бања.
в) Број на луѓе по станбена единица (фактор на корисници). Ако бројот на
луѓе за секоја станбена единица не може да биде одреден, тогаш се користи статистички фактор на корисници кој се пресметува врз база на
факторот на просторија r за станбена единица (табела 13.1).
Табела 13.1. Фактор на корисници
Фактор на просторија,
r

Фактор на корисници,
p

1,0

2,0

1,5

2,0*

2,0

2,0*

2,5

2,3

3,0

2,7

3,5

3,1

4,0

3,5

4,5

3,9

5,0

4,3

5,5

4,6

6,0

5,0

6,5

5,4

7,0

5,6

*Доколку станбениот објект во најголем дел содржи
станбени единици со 1 или 2 главни простории,
факторот на корисници p се зголемува за 0,5.

При одредувањето на вкупната потрошувачка на СТВ е потребно да се
земе предвид и бројот на места на користење на СТВ. Ова е променливо во
зависност од карактеристиката на резиденцијалната единица (основна или
луксузна намена) и може да се одреди од табелите 13.2 и 13.3.
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Табела 13.2. Станбена единица со ниво на стандардна опрема
Постојни места за користење
на СТВ по станбена единица
Просторија

Бања

Кујна

Се зема предвид
при пресметка на
потрошувачката

Опрема
1 када 140 литри (според табелата 13.4, бр. 1)
или 1 туш-кабина со/без славина за мешање
и стандарден туш

1 када 140 литри
(според табела 13.4
бр. 1)

1 мијалник

Не се зема предвид

1 кујнски мијалник

Не се зема предвид

Табела 13.3. Станбена единица со ниво на луксузна опрема
Постојни места за користење
на СТВ по станбена единица
Просторија

Бања

Кујна

Гостинска
соба

*

Се зема предвид при пресметка
на потрошувачката

Опрема
Када*

Како постојна според табелата 13.4 бр. 6–7 ако
кадата е поставена така да е овозможено истовремено користење на други уреди/опрема***

Туш-кабина**

Како постојна, вклучувајќи и други уреди според табелата 13.4.

Мијалник

Не се зема предвид

Биде

Не се зема предвид

1 кујнски мијалник

Не се зема предвид

Када
или
туш кабина

По гостинска соба: како постојна според табелата
13.4 бр. 1–4, со 50% од потрошувачката, wv.
Како постојна, вклучувајќи можна дополнителна опрема како во табелата 13.4 бр. 5–7, со 100% потрошувачка, wv.

Мијалник

Со 100% потрошувачка, wv, според табела 13,4***

Биде

Со 100% потрошувачката, wv, според табела 13,4**

Димензии различни од стандардните;

** Ако нема поставено када, тогаш се претпоставува дека има туш-кабина со стандардна опрема (како во таб. 13 4,
бр. 1), освен ако потрошувачката на туш-кабината ја надминува таа на кадата (на пример луксузен туш). Ако се
поставени неколку различни туш-кабини, се претпоставува дека има барем една када или туш-кабина со најголема
потрошувачка;
*** Ако нема када или туш-кабина во гостинската соба.

Вредностите за потрошувачка wv соодветно според места од кои се користи СТВ, а кои се вклучени во пресметката на факторот на користење N се
дадени во табелата 13.4.
За бањите со капацитети кои значително се менуваат, потрошувачката
wv се пресметува според равенката: wv = c·V·ΔT во Wh и притоа се користи
ΔT = 35.
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Табела 13.4. Потрошувачка на СТВ wv
Бр. Санитарна опрема или место
на користење на СТВ

DIN
код

Волумен на СТВ при
едно користење

Потрошувачка wv при
едно користење, Wh

1 Бања

NB1

140

5820

2 Бања

NB2

160

6510

3 Мала бања и када

KB

120

4890

4 Голема бања

GB

200

8720

5 Туш-кабина* со мешачка славина
и штедлива туш-батерија
BRS

40**

1630

6 Туш-кабина** со мешачка славина
и стандардна туш-батерија***
BRN

90

3660

7 Туш-кабина** со мешачка славина
и стандардна туш-батерија****
BRL

180***

7320

8 Мијалник

WT

17

700

9 Биде

BD

20

810

10 Мијалник

HT

9

350

11 Кујнски мијалник

SP

30

1160

*

Да се вклучи во пресметката само доколку кадата и туш-кабината се во различни простории
односно ако е можно истовремено користење.

**

Соодветно на користење од 6 min.

*** Протокот низ уредот е согласно со класа А според EN 200.
****Протокот низ уредот е согласно со класа C според EN 200.

13.3. ПРЕСМЕТКА НА ФАКТОРОТ НА КОРИСТЕЊЕ N
За да се дефинира потребната топлинска енергија за СТВ за сите станбени единици, најпрвин е потребно да се променат податоците за потребна
топлинска енергија за СТВ за стандардна станбена единица. Карактеристиките на стандардна станбена единица се следните:
1) фактор на просторија
r = 4 простории,
2) фактор на корисници:
p = 3,5 луѓе,
3) фактор на потрошувачка: w = 5820 Wh/бања.
Вкупната потрошувачка на топлина за СТВ за стандардна станбена единица со просечно 3,5 корисници × 5820 Wh = 20370 Wh, при што за овој случај
факторот на потрошувачка N =1.
N = вкупно потребната топлина за СТВ за сите станбени единици кои се
снабдуваат со СТВ, поделено со потребната топлина за стандардната станбена единица.
𝑁=
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∑(𝑛∙𝑝∙𝑣∙𝑤𝑣 )
3,5∙5820

=

∑(𝑛∙𝑝∙𝑣∙𝑤𝑣 )
20370

,

(13.1)
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каде што се:
n = број на слични станбени единици,
p = фактор на корисници по станбена единица,
v = број на слични места на потрошувачка по станбена единица,
wv = потрошувачка во Wh,
(𝑛 ∙ 𝑝 ∙ 𝑣 ∙ 𝑤𝑣 ) мора да се пресметка за секое релевантно потрошувачко
место по станбена единица.
Следува избор на акумулационен резервоар за СТВ од податоците дадени од производителите, според вредноста на факторот на користење N и
температурата на изворот на топлинска енергија за загревање СТВ. Се избира
резервоар со фактор NL еднаков или поголем од N. Се напомнува дека факторот NL (даден од производителот) е променлив во зависност од вредноста
на температурата на изворот за загревање на СТВ и температурата на водата
во акумулациониот резервоар.
Додаток на топлинска моќност на котелот Zk

Според стандардите DIN 4708–2 и VDI 3815, номиналната топлинска
моќност на котелот мора да се зголеми за вредноста Zk за да се задоволи
дополнителната потребна моќност за загревање на СТВ (табела 13.5).
Во стандардот DIN 4708 се дефинирани 3 главни барања за номиналната топлинска моќност на топлинскиот извор:
Барање 1:
Факторот на перформанси мора да биде најмалку еднаков или поголем
од факторот на користење,
NL > N.
(13.2)
Барање 2:
Само доколку номиналната топлинска моќност на котелот 𝑄̇𝑘 или Фк е
повисока или еднаква на континуираната излезна моќност, акумулациониот
резервоар за СТВ може да го постигне декларираниот фактор на перформанси NL,
𝑄̇𝑘 ≥ 𝑄̇𝑑 или 𝛷𝑘 ≥ 𝛷𝐷 .
(13.3)
Барање 3:
Капацитетот на системите за греење, кои се користат за СТВ и за централно греење, треба да биде збир од стандардниот капацитет за греење и
додатокот за топлинска моќност Zk.
Фhl,Z е потребна топлинска моќност пресметана според EN 12831.
𝛷𝑘 ≥ 𝛷ℎ𝐿𝑍 + 𝑍𝑘 .

(13.4)

Врз основа на DIN 4708–2, VDI 3815 се користи за пресметка на додатокот на топлинска моќност на номиналната моќност од котелот како функција
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од факторот на користење N (табела 13.5). За пресметка на додатокот на топлинска моќност во пракса исто така се користи равенката:
𝜑к ≥ 𝜑ℎ𝐿,𝑍 ∙ 𝜑 + 𝑍𝑘 ,

(13.5)

каде што 𝜑 е фактор на користење на системот за греење на објект (сите простории се греат).
Според бројот на резиденцијални единици по објект факторот на користење φ изнесува:
– до 20
φ=1
– од 21 до 50
φ = 0,9
– >50
φ = 0,8
Табела13.5. Додаток за топлинска моќност Zk
Фактор на користење N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
40
50
60
80
100
120
150
200
240
300

Додаток на топлинска моќност Zk
3,1
4,7
6,2
7,7
8,9
10,2
11,4
12,6
13,8
15,1
17,3
19,5
21,7
23,9
26,1
28,2
30,4
32,4
34,6
36,6
46,7
56,7
66,6
85,9
104,9
124,0
152,0
198,4
235,2
290,2

Забелешка: Во објекти со многу мал топлински капацитет, Фhl,Z, мора да се направи проверка за да се утврди дали
излезната моќност на топлинскиот извор, вклучувајќи го и додатокот Zd е доволна за избраниот фактор на
перформанси. Може да биде потребно да се избере поголем акумулационен резервоар.
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13.4. ПРЕСМЕТКА НА ПОТРЕБНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА СИСТЕМИ ЗА ТОПЛА ВОДА
ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ

13.4.1. Пресметка на потрошувачка на системи за топла вода
Потребно е да се дефинира бројот на потрошувачки места (миење/туширање) во зависност од дејноста на претпријатието (претходно стандардот
DIN 18228).
При 100 корисници (бројка во најголемите смени) потребен е следниот
број на места за миење:
Табела 13.6. Податоци за стандардни услови за работа
Активност
(работење)

Потребни места (уреди) за
миење на 100 корисници

Поделба на места
за миење / уреди за туширање

Малку нечиста

1

–/–

Средно нечиста

20

2/1

Многу нечиста

25

1/1

*Во компании со екстремно нечисти работни услови, потребни се 25 места/уреди за миење на 100 корисници.

Пример за димензионирање на системот за загревање на топла вода:
Број на вработени при најбројна смена:

150 вработени

Број на смени:

2

Вид на активност:

средно нечиста

Потребна температура на СТВ:

35 до 37°С

Температура во резервоар:

60°С

Температура на ладна вода:

10°С

Температура на топла вода за греење СТВ: 90°С

13.4.2. Пресметка на потребно количество системи за топла вода
Според податоците во табелата 13.6 за средно нечист тип на активност
и при 100 вработени потребни се 20 места за миење/туширање. Односот на
миjалници и туш-кабини е 2:1.
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Според тоа, потребни се 20 туш-кабини и 10 мијалници.
Во табелата 13.7 се прикажани податоци за потрошувачка на СТВ во
мијалници и туш-кабини при температура од 35 до 37°С.
Табела 13.7. Податоци за потрошувачка на СТВ за различни видови мијалници
и туш-кабини при температура од 35 до 37 °С.
Проток СТВ
l/min

Време на
користење
l/min

Потрошувачка на СТВ
по употреба
литри (l)

Мијалник со чешма

5 до 12

3 до 5

30

Мијалник со глава за прскање

3 до 6

3 до 5

15

Заеднички мијалник за 6 луѓе

околу 25

3 до 5

75

Заеднички мијалник за 10 луѓе

околу 25

3 до 5

75

Место за туширање без кабина

7 до 12

5 до 6*

50

Место за туширање со кабина

7 до 12

10 до 15**

80

Потрошувачко место

* Време на туширање во кое не е вклучена замена.
** Време на туширање 5 до 8 min; преостанатото време за замена.
Претпоставки:
Од 120 вработени се користат уредите за миење – мијалници со глава
за прскање (6 пати во серија), и за туширање (3 пати во серија).
Со користење на податоците од табелата 13.7 се добива потребното
количество (волумен) СТВ:
а) СТВ потребна за уредите за миење: 120 × 3,5 l/min x 3,5 min = 1470
литри.
б) СТВ потребна за туширање: 30 × 10 l/min × 5 min = 1500 литри.
Сумата на потребното количество СТВ под а) и б) е вкупно потребниот
волумен, односно 2970 литри СТВ на температура од околу 36°С и период на
користење е околу 25 min.
Потребно количество СТВ при излезна температура од 45°С:
∆𝑇(36°C-10°C)

𝑉(45°C) = 𝑉(36°C) ∙ ∆𝑇

(45°𝐶−10°𝐶)

26

= 2970 ∙ 35 = 2206 литри

(13.6)

Имајќи предвид дека помеѓу смените има интервал од 8 часа за повторно загревање на водата во акумулациониот резервоар, волуменот на резервоарот за СТВ треба да биде димензиониран со цел акумулација. За оваа
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намена се користат податоците од табелите на производителот за максималната излезна моќност (10 min).
Во овој пример се користат податоците од производителот Viessmann
каде што за акумулациониот резервоар Vitocell 300-V со волумен од 500 литри
и температура на водата за загревање од 90°С, максималната излезна моќност при режим на СТВ од 10/45°С изнесува 634 литри/10 min. Бројот на акумулациони резервоари се пресметува вака: n = пресметковно потребен волумен/максимална излезна моќност (10 min) за еден резервоар:
𝑛=

2206
634

= 3,5 .

(13.7)

Врз основа на пресметката се избираат 4 акумулациони резервоари од
типот Vitocell 300-V, секој со волумен од 500 литри.

13.4.3. Пресметка на потребна топлинска моќност
Според дадените податоци има временски интервал од 7.5 h за загревање на водата во акумулациониот резервоар. Според тоа, минимално потребна топлинска моќност (на котелот или друг топлински извор) изнесува:
𝑐∙𝑉∙∆𝑇
1∙2000∙50
𝑄̇𝐴 = 𝛷А = 𝑍 𝐴 = 860∙7,5 = 15,5 kW,
𝐴

(13.8)

каде што се:
𝑄̇𝐴 = 𝛷А = минимална потребна топлинска моќност за загревање на СТВ
во kW.
V = избран волумен на акумулациониот(ите) резервоар(и).
c = специфичен топлински капацитет ((1 kWh)/(860 l/K).
∆𝑇𝐴 = температурна разлика помеѓу температурата во акумулациониот
резервоар и температурата на ладната влезна вода (60°С – 10°С)
= 50 oC.
𝑍𝐴 = време на загревање во h.
Во примерот, доколку времето на повторно загревање е 2 h тогаш потребно ќе биде до резервоарот(ите) да се доведе топлинска моќност од 60 kW.

13.4.4. Пресметка на потребна топлинска енергија за загревање
на системи за топла вода за хотели и резиденцијални објекти
За да се пресмета потребното количество на СТВ, потребно е да се одредат потрошувачките места за секоја просторија/соба. Притоа треба да се
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земе предвид најголемото потрошувачко место по соба (еднокреветна/двокреветна).
Табела 13.8. Потрошувачка на СТВ со температура од 45°C
во зависност од место на користење
Топлинска енергија Qh,max

Волумен на СТП при
едно користење

Место на
користење

литри

Еднокреветна соба
kWh

Двокреветна соба
kWh

Бања

170

7

10,5

Туш-кабина

70

3

4,5

Мијалник

20

0,8

1,2

13.5. ПРЕСМЕТКА НА ПОТРЕБЕН ВОЛУМЕН
НА АКУМУАЛЦИОНИОТ РЕЗЕРВОАР
Qh,max = топлинска енергија по место на користење во kWh,
n

= број на соби со идентична потрошувачка,

𝜙𝑛

= фактор на истовременост (едновременост); може да се примени
условно.
Број на соби

1 до 15

16 до 36

35 до 75

76 до 300

𝜙𝑛 *

1

0,9 до 0,7

0,7 до 0,6

0,6 до 0,5

*За спа хотели, хотели во близина на саеми или слична намена, се користи

𝜙𝑘

= категорија на хотел.
Следните фактори се применуваат во зависност од категоризацијата на хотелот.

𝑍𝐴

Категорија на хотел

Стандардна

Добра

Висока

𝜙к

1

1,1

1,2

= време на загревање во h.
Времето зависи од номиналната расположлива топлинска моќност за загревање на СТВ. Во зависност од номиналниот топлински капацитет на топлинскиот извор, за 𝑍𝐴 може да се избере помала вредност од 2 h.

𝑍𝐵
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= времетраење на максималната моќност во часови до 1,5 h.
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Претпоставка 1 до 1,5 h.
V

= волумен на резервоарот за СТВ, во литри.

Ta

= температура во акумулациониот резервоар во °С

Tе

= температура на влез/ладна вода во акумулациониот резервоар,
во оС.

А

= 0,8 – со ова се земени предвид условите за загревање на резервоарот

Пример:
Хотел со 50 соби (30 двокреветни и 20 еднокреветни).
• Потрошувачки места во еднокреветните соби:
5 еднокреветни соби со када, туш-кабина и мијалник,
10 еднокреветни соби со туш-кабина и мијалник.
5 еднокреветни соби со мијалник
• Потрошувачки места во двокреветните соби:
5 двокреветни соби со када и мијалник,
20 двокреветни соби со туш-кабина и мијалник,
5 двокреветни соби со мијалник.
• Температура на флуидот за загревање на СТВ = 80°С.
• Време за повторно загревање на СТВ = 1,5 h.
• Времетраење на максималната потрошувачка = 1,5 h.
Табела 13.9. Топлинска енергија за загревање на СТВ
Тип на соба

Еднокреветна

Двокреветна

Ниво на опрема

n

Qh,max (kWh)

n × Qh,max (kWh)

Када

5

7

35

10

3

30

Мијалник

5

0,8

4

Када

5

10,5

52,5

20

4,5

90

5

1,2

6

Туш-кабина

Туш-кабина
Мијалник

∑(𝑛 ∙ 𝑄ℎ,𝑚𝑎𝑥 ) = 217,5
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𝑉=

860∙∑(𝑛∙𝑄ℎ,𝑚𝑎𝑥 )∙𝜙𝑛 ∙𝜙𝑘 ∙𝑍𝐴
(𝑍𝐴 +𝑍𝐵 )∙(𝑇𝑎 −𝑇𝑒 )∙𝑎

860∙217,5∙0,65∙1∙1,5

= (1,5+1,5)∙(60−10)∙0,8 =1520 литри

Според тоа може да се изберат три акумулациони резервоари секој со
волумен од 500 литри (на пример 3 × Vitocell 300-H или 3 × Vitocell 300-V).
Пресметка на потребна топлинска моќност за загревање на СТВ
𝑐∙𝑉∙∆𝑇
1500∙(60−10)
𝑄̇𝐴 = 𝛷 = 𝑍 𝐴 = 860∙1,5 = 58 kW.
𝐴

Топлинскиот извор и циркулационата пумпа мора соодветно да бидат
димензионирани, согласно со пресметаната потребна топлинска моќност.
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14. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ГОЛЕМИ СИСТЕМИ
ЗА ЗАГРЕВАЊЕ САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА

Како и при проектирање на секоја постројка и кај системите со сончеви
колектори е потребно да бидат јасно дефинирани проектните цели и барања.
Системите со сончеви колектори речиси секогаш се дел од систем за кој е
предвиден и дополнителен извор на топлинска енергија. Според тоа, основните проектни барања се насочени кон дефинирање на процентуалното учество на сончевата енергија, односно дефинирање на процентуалниот однос помеѓу топлинската енергија, добиена од сончевото зрачење и вкупно потребната топлинска енергија. Конвенционалниот топлински извор најчесто е димензиониран за целосно снабдување на потрошувачот со топлинска енергија,
независно од учеството на системот со сончеви колектори (за места со умерено сончево зрачење). Сепак, значајно е да се напомни дека интеракцијата
помеѓу конвенционалниот систем и системот со сончеви колектори има значајно влијание врз ефикасноста на целокупниот систем и можните енергетски
заштеди.

14.1. ПРЕСМЕТКА НА ПОТРОШУВАЧКА
НА СAНИТАРНА ТОПЛА ВОДА
Во претходната глава детално е опишана пресметката на потрошувачката на санитарна топла вода (СТВ), но во овој дел се прикажани одредени
практични поедноставувања при дефинирањето и усвојувањето на количеството на СТВ – влезен податок при проектирање на системот со сончеви колектори. Притоа треба да се разликуваат максимална потрошувачка на потрошувачко место и проектна потрошувачка на СТВ.
•

•

Максималната потрошувачка на потрошувачко место ја дефинира пресметковната основа за сигурно снабдување со СТВ. Тоа претставува
инженерска променлива за резервоарот за СТВ и за пресметка на потребната моќност на котелот за повторно загревање (DIN 4708).
Проектната потрошувачка ја дефинира основата за проектирање на
идеално искористување на системот со сончеви колектори. Со проект-
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ната потрошувачка на СТВ се опишува очекуваната просечна потрошувачка за време на летните месеци и претставува инженерска променлива за димензионирање на системот со сончеви колектори.
Максималната потрошувачка одредена согласно со DIN 4708 е генерално поголема за фактор 2 во однос на вистинската потрошувачка. Во случаите каде што е можно, најдобро е потрошувачката да се мери во подолг
пeриод, со што значително ќе се придонесе за оптимално проектирање на системот со сончеви колектори. Сепак, од практични причини нема секогаш услови да се направат мерењата. Доколку нема точни податоци врз основа на кои
може да се одреди потрошувачката, тогаш за мали објекти може делумно да
се применат одредени претпоставки. Во станбени објекти со индивидуално
користење на СТВ специфичната потрошувачка е поголема во споредба со
станбените објекти со колективно снабдување со СТВ. За објекти со индивидуално снабдување со СТВ се препорачува 30 литри по човек на температура
од 60°С, додека за станбени објекти со колективно снабдување се препорачува просечна вредност од 22 литри на температура од 60°С.

14.2. СИСТЕМИ СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ
НА САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА СО ВИСОКО УЧЕСТВО
(ИНДИВИДУАЛНО СНАБДУВАЊЕ ВО КУЌИ)
Најчесто кај овие системи се усвојува услов од 60% учество на сончевата енергија во вкупно потребната топлинска енергија за загревање на санитарна топла вода (СТВ). Тоа најчесто претставува целосно покривање на потребите од топлинска енергија во летните месеци. Може да се димензионира
и систем за поголемо учество на сончевата енергија, но во сегашните услови
економски не е оправдана таква инвестиција.
Генерално, во Централна Европа при чисто небо во летен ден се достапни околу 5 kWh/m2 сончево зрачење. За да се овозможи акумулација на
оваа енергија, препорачливо е да се предвиди акумулација од 50 l/m2 за рамен
сончев колектор и 70 l/m2 за колектори со вакуумски цевки. Овие препорачани
вредности се однесуваат на волуменот на акумулациониот резервоар кој се
загрева само со сончевите колектори. Волуменот кој е на располагање од
конвенционалниот извор на енергија може да биде достапен за складирање
на топлината од сончевите колектори само во случај кога водата која примарно се загрева со сончевите колектори ја достигнала граничната температура.
Доколку на потрошувачите на СТВ е поврзана и машина за миење садови,
потребно е да се зголеми потрошувачката за 10 литри (60°С) за секој циклус
на миење.
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Потребно е да се напомни дека динамиката на потрошувачка на СТВ во
текот на денот значајно влијае врз ефикасноста на целокупниот систем, како
и на учеството на сончевата енергија во вкупно потребната топлинска енергија. На пример, доколку максималната потрошувачка е во попладневните часови, истиот систем ќе овозможи поголемо учество на сончевата енергија споредено со потрошувачката која е во утринските часови. Дополнително и значително влијание има и локацијата, ориентацијата и наклонот на сончевите
колектори.
Денеска повеќето сончеви топлински системи се користат за подготовка
на топла вода за индивидуални домаќинства или куќи во кои има неколку домаќинства. Типичните системи имаат резервоар со волумен од 200 до 300 литри и колекторска површина од 3 до 6 m2, во зависност од типот на колекторите
(рамни или вакуумски). Колекторите на кровот го загреваат топлоносителот,
кој обично е смеса од вода и гликол (антифриз). За дополнително (помошно)
загревање се поставува втор топлински изменувач во горната зона на резервоарот, а тој пак е поврзан со котел кој топлинската енергија ја произведува
од нафта, дрва, гас и др.
Трошоците за сончевите грејни системи многу зависат од потребната
технолошка софистицираност, поради локалните климатски услови, и од локалните цени за работна сила и материјали. Сепак, постои значителен потенцијал за намалување на трошоците со масовно производство и соодветни проектни модификации. За време на последните 20 години трошоците за ваквите
системи се веќе преполовени, а во блиска иднина се очекува уште побрзо намалување поради големиот пораст на пазарот.
Димензионирање. Најважниот критериум за димензионирање на системот се потребите од санитарна топла вода, кои нормално се пониски кај деловните згради и училиштата од тие кај станбените згради. Сепак, не е доволно да се знаат само потребите од топла вода, туку и нивната годишна распределба. Годишен профил со слаба потрошувачка во лето (на пр. кај училишта)
може значително да ја намали економската ефикасност на сончевиот систем.
За станбените згради, хотелите и болниците, карактеристичен е релативно
висок и константен потрошувачки профил. За успешно вградување на сончевите топлински системи во загревниот систем на постојните згради прво треба
потрошувачката на енергија да се сведе на минимум. Најдобар начин за определување на потребите од санитарна топла вода за една зграда е да се следи
потрошувачката во одреден период од најмалку 4 недели. Кај новите згради
топлинските потреби од загревање санитарна вода можат да се претпостават
преку споредба со слична постојна ситуација или соодветна примена. Најдобро е сончевиот систем да се димензионира според потребите од топла вода
во летен период кога нормалните потреби се пониски од зимските, како поради
климатските услови, така и поради летните одмори. За да се избегнат услови
на стагнација во колекторите, кои можат да им нанесат сериозни штети на
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компонентите од колекторското коло и да ја редуцираат економската ефикасност, системот треба така да се проектира сончевата добивка од колекторите
во летниот период да се складира во сончев бафер или да се троши од станарите истиот ден. Големи топлински резервоари за големи сончеви системи за
подготовка на топла вода најчесто се економски неисплатливи, т.е. сончевите
енергетски добивки треба да бидат во ранг на дневните потреби од загревање
на санитарна вода.
Пример 1: Да се одреди потребната површина на сончевиот колектор
за снабдување со топла вода на куќа со 6-члено семејство во јуни, кога
вкупното сончево зрачење е 25700 kJ/m2 дневно, со претпоставка дека ефикасноста на колекторите е 45%. Бараната температура на топлата вода е
60°C, температурата на ладната вода е 16°C, а потрошувачката по човек е 35
литри дневно. Исто така да се пресмета процентот на учество на сончевата
енергија во вкупно потребната енергија за греење на водата (solar fraction)
во јануари, кога вкупното сончево зрачење е 10550 kJ/m2 дневно.
Решение:
а) МЕСЕЦ ЈУНИ
– Потребното количество санитарна топла вода е:
𝑉 = 𝑉𝑐 ∙ 𝑛 = 35 литри ∙ 6 = 210 литри
Vc е дневно потребно количество топла вода (литри/човек), n е број на луѓе
– Потребното количество топлинска енергија за загревање на водата
QT се пресметува:
𝑄𝑇 = 𝑉 · 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑡 = 210 kg ∙
= 10,74

4.187 kJ
kJ 38687,88
∙ (333 − 289)K = 38687,88 =
=
kgK
d
3600

kWh
d

.

– Дневно расположливата енергија во месец јуни е:
𝜂к ∙ 7,13 = 0,45 ∙ 7,13 = 3,2

kWh
,
m2 d

каде што 𝜂к е ефикасност на колекторите.
– Потребната површина на колекторите АK изнесува:
𝐴𝐾 =

10.74
3.2

= 4 m2 .

б) МЕСЕЦ ЈАНУАРИ
QS – вкупно сончево зрачење.
n – број на денови во месецот.
– Дневно расположлива енергија во јануари e:
kJ

10550 2
m d
3600
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kWh

𝜂к · 2,93 = 0,45 · 2,93 = 1,31 m2 d .

ВКУПНО потребно количество енергија за загревање на санитарна
топла вода изнесува:
kWh

𝑄𝑆mes = 𝜂𝑘 · 𝑄𝑆 · 𝑛 = 0,45 · 2,93 · 31 = 𝟒𝟎, 𝟖𝟕 m2 d .

– Количеството топлина добиено од колекторите е:
𝑄𝑇𝑘 = 𝑄𝑆𝑚𝑒𝑠. · 𝐴𝐾 = 40,87 · 4 = 163,48 kWh месечно.

– Потребното количество топлинска енергија месечно за јануари е:
𝑄𝑇𝑚𝑒𝑠. = 𝑄𝑇 · 𝑛 = 10,74 · 31 = 332,94 kWh месечно
– Процентот на покриеност за греење на водата со учество на сончевата енергија – колекторите (solar fraction), изнесува:
(𝑄𝑇𝑘 ⁄𝑄𝑇𝑚𝑒𝑠. ) · 100 =

163,48
332,94

· 100 = 𝟒𝟗, 𝟏%.

Пример 2: Одредување на период на враќање на инвестицијата
Доколку сончевиот систем заменува електрична енергија за загревање
санитарна вода, периодот на враќање на инвестицијата може да се пресмета
на следниот начин:
Корисна топлинска енергија од системот
со сончеви колектори;

1500 kWh годишно

Цена на чинење на електрична енергија
(претпоставена нова цена):

7 МКД/kWh

Ефикасност на електричен грејач:

95% > 7,35 МКД/kWh

Зголемување на цената на ел. енергија:

3% > 9,88 МКД/kWh (10 год.)

Цена на сончевиот топлински систем:

27.675,00 МКД/m2·3 = 83.025,00 МКД

Годишни заштеди:

1500 kWh·9,88 = 14.820,00 МКД

Период на враќање на инцвестицијата:

83.025,00 / 14.820,00 = 5,6 години

Се напомнува дека со оваа пресметка се добива вредност за периодот на враќање на инвестицијата,
Меѓутоа, за подетални анализи е потребно да се земат предвид уште низа параметри како што се инфлација, каматни стапки, итн.

14.3. ГОЛЕМИ СИСТЕМИ СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА
Големи системи со сончеви колектори се системи со површина на колекторите поголема од 30 m2 и волумен на акумулациониот резервоар поголем од 3000 литри. Големите системи имаат значително поголеми трошоци за
проектирање во однос на системите за станбени објекти – куќи, кои не можат
пропорционално да се споредат.
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За одредувањето на потребната површина на сончеви колектори во
зависност од интензитетот на сончевото зрачење и потребното количество
СТВ се користат истите правила и насоки за проектирање. Карактеристично е
што кај големите системи за загревање на СТВ се користат акумулациони резервоари – бафер(и), и надворешни топлински изменувачи. На сликата 14.1 е
прикажана основна функционална шема на поврзување за големи системи со
сончеви колектори за загревање на СТВ.

Слика 14.1. Функционална шема на голем систем со сончеви колектори
за загревање на СТВ

Системот функционално може да се подели на три дела: коло на топлинскиот извор (сончеви колектори), коло на акумулација (овој дел во генерална анализа може да се анализира како дел од топлинскиот извор) и коло
на потрошувачи. Топлинската енергија од сончевите колектори „А“ преку плочестиот топлински изменувач „B“ се пренесува на флуидот од бафер-резервоарот „C“ (или во низа бафери кои можат да се загреваат на различна температура). И во системите со еден бафер-резервоар флуидот може да се загрева на различна температура по висина на резервоарот. Акумулациониот резервоар – бојлерот за СТВ „F“, сериски е поврзан со резервоар за предгреење
„F“, каде што е приклучена водоводната вода која се загрева преку топлинскиот изменувач „D“ низ кој од примарната страна струи топлинска енергија од
баферот „C“. Енергетски поволно искористување на бафер-резервоарот за
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греење, како и висока ефикасност на колекторите се овозможува со одржување на што е можно помали температурни разлики помеѓу:
•
•

резервоарот за предгреење и бафер-резервоарот за греење, односно
бафер-резервоарот за греење и сончевите колектори.

14.3.1. Учество на сончевата енергија (solar fraction)
Со учеството на сончевата енергија се дефинира колку проценти од потребната енергија за загревање на СТВ може да се задоволи со системот со
сончеви колектори. Генерално, површината на сончевите колектори треба да
биде димензионирана така во летниот период да нема вишок на топлинска
енергија.
Поголемо учество на сончевата енергија укажува на поголеми заштеди
на конвенционалната енергија. Но постои опасност при поголемо учество на
сончевата енергија во летниот период да се добива вишок на топлинска енергија и со тоа воедно ниски коефициенти на ефикасност на сончевите колектори. Покрај тоа, и колекторите подолг временски период се во температурна
стагнација и воедно се намалува и вкупната корисна енергија по m 2 колекторска површина. На сликата 14.2 е прикажан пример на односот на специфичната корисна сончева (топлинска) енергија и учеството на сончевата
енергија во вкупно потребната топлинска енергија за мал (A) и голем (B)
систем.

Слика 14.2. Учество на сончева енергија за загревање на СТВ за мал и голем систем
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14.4. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА КОЛЕКТОРСКОТО ПОЛЕ
Оптимална површина на сончевите колектори е површината со која во
периодите на најмала потрошувачка се загрева водата без вишок на сончева
енергија. Површината на сончевите колектори се димензионира согласно со
потребната енергија за загревање на предвиденото количество СТВ со температура од 10°С на температура од 60°С. Потребната енергија и површина
на сончеви колектори може да се прочита и од дијаграми – номограми, како
што е прикажано на сликата 14.3.

Слика 14.3. Номограм за одредување површина на сончеви колектори
во зависност од потрошувачката на СТВ

Сепак, потребно е да се напомни дека линиите во однос на кои се одредува површината на колекторите (А и B) се променливи, односно нивниот
наклон зависи од ефикасноста на анализираните колектори и влезниот податок за дозрачената сончева енергија.
Исто така, важно е да се напомни дека пресметаната површина на сончевите колектори, ориентацијата и наклонот треба да се усогласат со условите на објектот и локацијата.
Пример: Потребно е да се димензионира систем за загревање на СТВ
на температура од 60°С за 240 луѓе со просечна потрошувачка од 25 литри на
ден по човек.
𝑄𝑇 = 𝑉 · 𝐶𝑝 · ∆𝑡 = 6000 kg ·
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Користејќи ги податоците од номограмот прикажан на сликата 14.3, се
усвојува дека се потребни сончеви колектори со вкупна површина од 100 m 2.
Исто така, димензионирањето може да се изврши и на претходно дефинираниот начин, односно при расположлива сончева енергија од 5,4 kWh/m2d
и ефикасност на колекторот од 65%, трансформираната корисна топлинска
енергија изнесува 3,5 kWh/m2d. Според тоа, вкупно потребната површина на
сончеви колектори изнесува:
𝐴𝐾 =

349
3,5

= 99 m2 – се усвојува вкупна површина од 100 m2.

Ефикасноста на сончевите колектори зависи и од динамиката на користење на СТВ, односно колку е повисока температурата на водата во акумулациониот резервоар во текот на сончевиот период, толку ефикасноста на
колекторите е пониска.
Како што претходно беше напомнато, оптималната површина на сончевите колектори мора да се приспособи на градежните услови на објектот.
Значајно влијание има и дефинирањето на колекторските полиња и нивното
меѓусебно поврзување. Се препорачува дефинирање на ист број колектори во
секое поле со цел овозможување на хидраулична балансираност на системот.
Пример: Доколку се изберат колектори од производителот Viessmann,
тип Vitosol 100, тогаш согласно со препораките на производителот во едно поле може да се поврзат максимум 10 колектори со вкупна површина од 25 m2.
Површината на еден сончев колектор Vitosol 100 изнесува 2,5 m2, така што за
анализираниот пример се потребни вкупно 40 сончеви колектори. Врз основа
на препораките на производителот максималниот број на меѓусебно поврзани
колектори да е 10, следува дека е потребно да се формираат 4 полиња на
колектори меѓусебно паралелно поврзани. На сликата 14.4. е прикажана функционална шема на меѓусебно паралелно поврзување на колекторските полиња.
Волуменскиот проток во колекторското коло го дефинира начинот на работење/однесување на системот со сончеви колектори. При ист интензитет на
сончево зрачење, односно при иста моќност на сончевите колектори, поголемиот волуменски проток значи помала температурна разлика во колекторското коло. Нискиот волуменски проток придонесува за висока температурна разлика. При висока температурна разлика се зголемува средната температура на колекторот, па соодветно на тоа се намалува коефициентот на
ефикасност на колекторите. Најчесто со проток < 15 l/hm2 не е возможно нормално функционирање на системот – колекторите, бидејќи во цевките не се
остварува турбулентно струење и притоа има многу низок коефициент на пренос на топлина.
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40 сончеви колектори тип Vitosol 100 со специфичен проток 25 литри/(h·m2),

А – Од топлински изменувач кон колектор,
В – Од колектори кон топлински изменувач
V = 675 литри/h за секое колекторско поле

Слика 14.4. Функционална шема за поврзување на колекторските полиња
со димензии на цевна мрежа

Со оглед на тоа дека големите колекторски системи се составени од
низа паралелно поврзани колекторски полиња, мора да се посвети внимание
на сигурносен аспект. Поголем волуменски проток значи посигурнo струење
низ сите колекторски полиња. Препорачaните волуменски протоци се помеѓу
25 l/hm2 и 40 l/hm2.
Во колекторските полиња е потребно секој колектор да има ист специфичен волуменски проток, l/hm2. Наједноставниот начин за обезбедување
на хидраулично балансирање на системот е примена на Tichelman-овото
правило, кое е применето за системот прикажан на сликата 14.4. Доколку хидрауличниот отпор низ дел од колекторското поле не е најмалку двојно поголем од сите водови, потребно е да се вградат регулациони вентили на гранките (подетално во VDI6002).
За правилно обезвоздушување на системот (исфрлање на воздухот од
инсталацијата), потребно е минималната брзина на работниот флуид да биде
0,4 m/s. Притоа се напомнува дека на работниот флуид му треба значително
повеќе време за обезвоздушување отколку на водата. При брзини на струење
помали од 0,4 m/s струењето на работниот флуид е слабо и не може да ги
повлече воздушните меури. Се препорачува поставување на по еден одвојувач на воздух на пристапно место во водот од колекторите кон изменувачот
во секое колекторско поле на највисоката точка. Се напомнува дека уредите
за обезвоздушување поставени на покривот се користат при пуштање во работа на системот со сончеви колектори, а при нормално функционирање треба
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да бидат затворени за да се спречи испарување/истекување на работниот
флуид.
Димензионирањето на цевководите се врши според претходно опишаната постапка, односно според усвоената брзина на струење на флуидот и
оптималниот пад на притисок. Во анализираниот пример е усвоена брзина на
струење од 0,4 m/s, врз основа на што е извршен изборот на цевките прикажани на сликата 14.5.

z = растојание помеѓу редовите колектори
l = висина (должина) на колекторот
α = агол на наклонот на колекторот
β = агол на моментална положба на сонцето

Слика 14.5. Геометриски податоци потребни за одредување на оптималното
растојание помеѓу колекторските редови

Друг значаен фактор кај големите системи е начинот на монтажа на колекторските полиња, односно доколку е ограничена должината на покривот
(местото на поставување), треба да се дефинира оптималното растојание помеѓу колекторските полиња со цел да се минимализира влијанието од меѓусебното засенување.
Одлуката за монтирање во покривот или на покривот генерално претставува архитектонско решение и технички не е релевантна за системот
(освен ако влијае врз наклонот на поставувањето на колекторите).
При поставувањето на колекторите на покрив, треба да се внимава да
се задржи потребното растојание од работ на покривот, согласно со барањата
во DIN 1055. Монтажата надвор од препорачаното подрачје може да доведе
до значително зголемување на турбуленциите на ветерот, а воедно и до тежок
пристап за понатамошни сервисирања.
Кога треба да се поставуваат колекторските полиња во повеќе редови,
потребно е да се пресмета и дефинира оптималното растојание помеѓу редовите за да се избегне несаканото меѓусебно засенување.
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На сликата 14.5 шематски се прикажани аглите и растојанијата кои се
предмет на пресметката за утврдување на оптималното растојание помеѓу
колекторските редови.
За локации на северната хемисфера за пресметка на аголот β се зема
положбата на Сонцето на 21 декември во 12:00 часот (сончево време), односно:
β = 90° – 23,5° – φ,

(14.1)

каде што φ е географска ширина на локацијата на колекторите, а 23,5 се зема
како константа (Сончева деклинација),
𝑧=

𝑙∙sin (180°−(𝛼+𝛽)
sin𝛽

.

(14.2)

Пример: Да се пресмета растојанието помеѓу колекторските редови z,
за систем со сончеви колектори (Vitosol 100, тип w 2,5) поставени во Охрид,
под агол од 40°, географската ширина за Охрид φ = 41,12°:
β = 90° – 23,5° – φ = 90° – 23,5° – 41,12 = 25,38°,
l = 1105 mm,
α = 40°,
𝑧=

sin (180° − (𝛼 + 𝛽) 1105 ∙ sin (180 − (40° + 25,38°)
=
= 2367 mm.
sin𝛽
sin25,38°

14.4.1. Димензионирање на циркулационото коло на топлинскиот извор
На сликата 14.6 детално се прикажани основните елементи во циркулационото коло на топлинскиот извор за системи со плочест топлински изменувач и акумулационен бафер-резервоар.
Потребно е да се напомни дека треба да се има предвид опасноста од
замрзнување, односно во зимскиот период при многу ниски надворешни температури (и покрај постоење на сончево зрачење) низ топлинскиот изменувач
може да циркулира флуид со многу ниска температура. Исто така дефекти во
регулацијата или несоодветно ракување можaт да го предизвикаат овој проблем. Поради тоа се препорачува вградување на регулационен термостатски
вентил (11). На температурниот сензор (9) (за заштита од замрзнување)
најчесто се нагодува температура од 4°С.
Заштитниот сад пред експанзиониот сад и резервоарот за раслојување
на загреаната вода имаат за цел да ја заштитат мембраната на експанзиониот
сад при прегревање на системот, односно при процесот на температурна
стагнација.
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Слика 14.6. Фунцкионална шема и составни елементи на циркулационо коло
од топлински извор и бафер-резервоар
А – колектори (колекторско поле), B – плочест топлински изменувач, C – бафер резервоар со вода за греење,
1) Температурен сензор за колектор S1. 2) Сигурносен ограничувач на температура. 3) Сензор – бафер за вода
за греење (горна зона). 4) Сензор – бафер за вода за греење (средна зона). 5) Сензор – бафер за вода за греење
(долна зона). 6) Tрикрак вентил. 7) Пумпа од секундарното коло – бафер за греење/изменувач. 8)
Празнење/чистење на изменувачот на топлина. 9) Сензор – заштита од замрзнување. 10) Температурен сензор
изменувач. 11) Трикрак вентил (заштита од замрзнување на изменувачот). 12) Циркулациона пумпа за колото
сончеви колектори/изменувач. 13) Неповратен вентил. 14) Регулационен вентил на главната гранка. 15) Одвојувач
на воздух и на нечистотии. 16) Манометар. 17) Пумпа за полнење (опционално), 18) Сад за прифаќање работен
флуид.
19) Сигурносен вентил. 20) Заштитен сад пред експанзија. 21) Експанзионен сад

Пресметка на потребен волумен на бафер-резервоарот за загревање на СТВ

Бафер-резервоарот со вода за загревање на СТВ се применува во системите каков што е прикажан на сликата 14.6 или во спрега со уред/станица
за проточно загревање на СТВ, чијашто функционалната шема е прикажана
на сликата 14.7.
За да се обезбеди потребната енергија за загревање на СТВ, модулот
најчесто се поврзува со бафер-резервоарот, кој всушност претставува топлински извор, и се поврзува на примарната страна на баферот (слика 14.7).
Волуменот на баферот зависи од потребното количество на СТВ, температурата на водата (работниот флуид во баферот) и начинот на користење. Врз
основа на тоа може да се примени следната равенка за пресметка на волуменот:
𝑇𝑃

𝑉𝑝 = 𝑉̇ ∙ 𝑡 ∙ (𝑇
каде што се:

𝑊𝑊

) ∙ 𝑆𝑁 ,

(14.3)

𝑉𝑝 – потребен минимален волумен на водата за греење во баферот,
𝑉̇ – пресметковен максимален проток во модулот за СТВ,
𝑡 – времетраење на максималниот проток во модулот за СТВ [Оваа
вредност може да претставува, на пример, време потребно да се
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наполни када, или информации од инвеститорот, или стандардни
вредности согласно со DIN4708 (10 минути).],
Т𝑝

(𝑇 ) – температурен однос помеѓу вода за греење во баферот и СТВ: 0,5 =
𝑤𝑤

при голем дијапазон (на пример 90/45 °С); 0,7 = при среден дијапазон
(на пример 70/45 °С); 1,0 = при мал дијапазон (на пример 70/45 °С),
𝑆𝑁 – сигурносен фактор со кој се зема предвид начинот на користење:
1 = нормално користење со паузи, 2 = користење со кратки паузи,
3 ... 4 = користење со многу кратки паузи.

Слика 14.7. Функционална шема на систем за проточно загревање на СТВ

Слика 14.8. Модул за проточно загревање на СТВ и рециркулација

242
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Процесите со сончева енергија генерално се карактеризираат со високи
инвестициони трошоци и ниски експлоатациони трошоци. Според тоа, основниот економски проблем е споредбата на иницијалната позната инвестиција
со проценетите идни оперативни трошоци. Најчесто системите со сончева
енергија имаат потреба од дополнителен конвенционален топлински извор, со
што системот вкупните топлински добивки ги задоволува во комбинација на
сончевата и конвенционалната топлинска енергија.
Трошоците за кој било процес кој испорачува енергија ги вклучуваат
сите елементи – проектирањето на системот, опремата, монтажата на опремата и оперативните трошоци. Факторите кои треба да се земаат предвид се:
каматна стапка доколку има кредит, даноци на имот и приход, одржување, осигурување, гориво и други оперативни трошоци. Целта на економската анализа
може да се согледа како метод за одредување на најмал трошок за задоволување енергетски потреби, земајќи ги предвид заедно системите со сончева и
без сончева енергија. Покрај проектирањето на системите со сончеви колектори, значајно е прецизно да се утврди економската исплатливост на предвидениот систем, а со цел убедување на потенцијалните клиенти за имплементација на таквите системи. За системите со сончева енергија, комплексноста
е во одредувањето на структурата на системот со сончеви колектори кој ќе
дава најмали трошоци во комбинацијата со конвенционален извор на топлинска енергија.
Поради стохастична/непредвидилива природа и неконстантноста на
сончевото зрачење, генерално не постои економска оправданост за димензионирање на систем со сончеви колектори со кој ќе се задоволат 100% од
потребната топлинска енергија. Доколку системот се димензионира за задоволување на потребите од топлина при проектните услови, тоа значи дека во
најголем дел од преостанатиот период системот ќе биде предимензиониран и
ќе има потреба од одведување на вишокот топлинска енергија, коешто економски не е поволно. Затоа системот обично се проектира целосно да ги задоволи топлинските потреби при најповолни услови за работа на системот,
односно во летниот период, додека во преостанатото време потребната топлина се дополнува од конвенционален извор на топлинска енергија. Поради
тоа, оптималниот систем (капацитет) со сончеви колектори се одредува со
примена на техноекономска анализа.
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Најдоброто искористување на сончевата енергија е во корелација со
видот и трошоците за конвенционалниот извор на топлинска енергија. Целта
е да се проектира систем со сончева енергија кој најчесто работи со максимален капацитет и соодветно на потребите користи дополнителна конвенционална топлинска енергија. Соодносот на сончевата енергија и вкупно потребната топлинска енергија се нарекува сончев удел (solar fraction) F. Всушност,
F претставува мерка за уделот на заштедите на енергија во однос на користењето на енергија од конвенционален систем. Се изразува во проценти, со
следната равенка:
𝐹=
каде што e:
L

𝐿−𝐿𝑎𝑢𝑥
𝐿

,

(15.1)

– вкупно годишно потребна топлинска енергија за процесот (објектот),

Laux – вкупно годишно искористена топлинска енергија од конвенционален извор.

15.1. АНАЛИЗА НА ЖИВОТНИОТ ЦИКЛУС НА СИСТЕМОТ
(LIFE CYCLE ANALYSIS)
Правилниот сооднос на сончева и конвенционална енергија се одредува со економската анализа. Постојат низа вакви анализи, поедноставни, кои
се користат во прединвестициски периоди, и покомплексни, кои земаат предвид низа параметри кои се потребни при дефинирање на системот.
Генерално, економската анализа на системите со сончева енергија се
спроведува за да се дефинираат најмалите трошоци за задоволување на
енергетските потреби, земајќи предвид заедничкото учество на системот со
сончеви колектори и дополнителниот (конвенционален) извор на енергија. Во
анализата на животниот циклус (LCA) се зема предвид вредноста во пари и се
овозможува детално земање предвид целокупниот опсег на трошоци. Неколку
критериуми се користат за оцена и оптимизација на системите со сончева
енергија. Најважните критериуми кои се користат при пресметките се следните:
1. Трошоци за животен циклус (LCC), се сума на сите трошоци кои се во релација со испорачувањето на енергијата во текот на животниот циклус, доведени на денешна вредност на парите, земајќи предвид промена на вредноста на парите со текот на времето. LCC исто така можат да се проценат
за точно одреден период. Генерално, идејата на овој критериум е да се
доведе вредноста на трошоците во текот на животниот циклус на денешна
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вредност со примена на дисконтна стапка. Пазарната дисконтна стапка е
стапката на поврат на најдобрата алтернативна инвестиција, односно инвестирањето на парите во банка при највисока можна каматна стапка.
2. Заштеди во животниот циклус (LCS), се дефинираат како разлика помеѓу
сегашната вредност на добивките од системот со сончева енергија споредено со трошоците на системот само со конвенционален извор на енергија.
3. Период на враќање на инвестицијата, е различен на многу начини, но најчесто користениот е времето потребно за кумулативните заштеди на гориво да бидат еднакви со вкупната инвестиција, односно времето потребно
да се вратат парите потрошени за да се постави системот, т.е. заштедите
на гориво кои произлегуваат од користењето на системот. Овој период
може да се пресмета со и без примена на дисконтна стапка на трошоците
за гориво. Други дефиниции за периодот на враќање на инвестициите е
времето потребно за годишните заштеди од сончева енергија да бидат
позитивни и времето за кумулативните заштеди од сончева енергија да
биде нула.
4. Поврат на инвестициите (ROI), се дефинира како дисконтна стапка на пазарот којашто резултира со нула заштеди во животниот циклус, односно
дисконтна стапка која ги прави сегашните вредности на сончевите и несончевите алтернативи еднакви.

15.2. ТРОШОЦИ ЗА ЖИВОТEН ЦИКЛУС
Трошоците за животниот циклус всушност ги рефлектираат придобивките акумулирани со користењето на сончевата енергија во однос на заштедите на гориво. Споредено со конвенционалните системи со фосилни горива,
системите со сончева енергија имаат релативно високи иницијални (инвестициони) трошоци и ниски оперативни трошоци, спротивно на конвенционалните
системи. Притоа треба да се има предвид дека со постепенoтo исцрпување на
ресурсите на конвенционалните (фосилни) горива нивните цени ќе растат, што
значително позитивно ќе влијае врз исплатливоста на системите со сончева
енергија. Покрај тоа, треба да се нагласат и еколошките придобивки од примената на системите со сончева енергија.
Во методологијата на LCA се земаат предвид заедно иницијалните (инвестиционите) и оперативните трошоци за целиот животен период на системот. Тука се вклучени иницијалните трошоци на системот, оперативните трошоци за горивото и потребната електрична енергија за пумпите, каматите на
средствата од кредити, трошоците за одржување, даноците итн. Исто така
може да се земе предвид и вредноста на добивката при продажба на елементите на системот во отпад или за рециклирање.
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Иницијалните трошоци за набавка треба да ги вклучат актуелните трошоци за опрема, транспорт, проектирање, монтажа, модификација на носечката конструкција, поставување покрив, како и профитот за компанијата. Генерално, во трошоците за системот се вклучуваат: сончеви колектори, акумулационен резервоар, пумпи или вентилатори, цевки или канали, изолација, топлински изменувачи и контрола.
Поголем систем со сончеви колектори генерира повеќе енергетски заштеди, но исто така има и поголеми инвестициони трошоци. Притоа, значајно е
да се одреди оптималната големина на системот со сончеви колектори, која
ќе придонесе за најголеми заштеди во животниот век на системот или за најкраток период на враќање на инвестицијата. Проблемот во наоѓање на систем
со најниски трошоци зависни од повеќе променливи, при што сите компоненти
на системот и конфигурацијата имаат влијание врз термичките перформанси
и трошоците. Притоа проблемот е големината на системот со сончеви колектори да се одреди со сите параметри, како што е, на пример, капацитетот на
акумулациониот резервоар кој треба да биде во функција од површината на
сончевите колектори. Притоа, за да се поедностави анализата, како параметри
за оптимизација на дадено топлинско оптоварување се земаат големината на
колекторите и карактеристиките на системот заедно со другите параметри чиишто вредности се во функција од површината на колекторите. Вкупната сума на
опремата на системот со сончеви колектори CS е дадена со сумата на два
члена: едниот е пропорционален на површината на сончевите колектори AC,
именуван како трошок во функција од површината, Ca, а другиот е независен
од површината на колекторите, Ci, односно вкупните трошоци се дадени, со:
𝐶𝑆 = 𝐶𝑎 𝐴𝐶 + 𝐶𝑖 .

(15.2)

Членот Ca ги вклучува не само трошоците поврзани со набавката на
елементите на системот – колектори, држачи, цевки, туку и други трошоци кои
зависат од големината на системот со колектори; тука спаѓаат дел од учеството на трошоците за акумулациониот резервоар и трошоците за циркулационата пумпа. Трошоците кои не се во функција од површината на колекторите
се трошоци за електричните инсталации и системот за контрола и управување. Притоа треба да се напомни дека доколку се користат субвенции, треба
да се одземат од вкупните трошоци на системот, бидејќи тие не се вистински
расходи. На пример, доколку 40% се субвенционира од трошоците за системот чијашто вредност е 10 000 €, тогаш реалните трошоци (расходи) кои се
предмет на понатамошните економски анализи се 6 000 €.
Оперативните/експлоатационите трошоци Co вклучуваат одржување,
трошоци за горивото и дополнителната енергија за помошни уреди/системи.
Трошоците за одржување најчесто се одредуваат процентуално во однос на
почетната инвестиција и се претпоставува дека годишно се зголемуваат за
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одредена стапка, земајќи го предвид стареењето на системот. За стационарните колектори може да се претпостави дека одржувањето е 1%, а за колекторите со механизам за следење 2% од иницијалната инвестиција, и инфлација, соодветно од 0,5% и 1% годишно. Дополнителните трошоци за енергија најчесто се однесуваат на електричната енергија за погон на циркулационата пумпа или вентилатор, во зависност од типот на системот.
Заштедите во гориво обично се добиваат како разлика помеѓу трошоците кога системот би користел само конвенционален извор на енергија (гориво)
и трошоците за гориво на дополнителниот топлински извор кај системот со
сончеви колектори.
𝐶𝑆 = 𝐶𝑎 𝐴𝐶 + 𝐶𝑖 .

𝑡

𝐶𝑎𝑢𝑥 = 𝐶𝐹𝐴 ∫0 𝐿𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑡,

(15.3)

Интегрираните трошоци за вкупната потрошувачка на енергија за првата година, всушност се трошоци за конвенционално гориво без учество на сончева енергија:
𝑡
𝐶𝐿 = 𝐶𝐹𝐿 ∫0 𝐿𝑑𝑡,
(15.4)
каде што CFA и CFL е трошок (€/GJ) за дополнителната енергија од конвенционалното гориво.
Доколку се користи исто гориво за двата системa, CFA = CFL. Двете вредности се еднакви на производот на топлинската моќ на горивото и ефикасноста на топлинскиот извор. Со равенката всушност се претставуваат трошоците за гориво за конвенционален систем.
Во форма на равенка може да се претстави пресметката на годишните
трошоци за системот со сончеви колектори и дополнителниот конвенционален
извор на топлинска енергија за задоволување на потребната топлинска енергија :
Годишни трошоци = Трошоци за хипотека + трошок за гориво +
+ трошок за одржување + трошоци за дополнителна
електрична енергија + данок на имот + трошок за
осигурување – приходи од заштеди во данок

Треба да се напомни дека не може да се применат сите параметри во
сите системи. Треба да се применат само соодветните за секој случај. На пример, ако системот со сончеви колектори е платен целосно со расположливи
средства, тогаш нема годишен трошок за хипотека. Ова се однесува и на други
фактори, како што се данокот на имот, трошоците за осигурување и заштедите
од даночните приходи, кои се различни во секоја земја или не се воопшто применливи, а исто така и осигурувањето може да биде различно за секој корисник.
Заштеди со сончева енергија = Трошоци за конвенционална енергија –
– трошоци за сончева енергија
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Се напомнува дека доколку заштеди се негативни, тогаш тие всушност
претставуваат трошоци наместо заштеди. Исто така е потребно да се има
предвид дека, доколку некој уред се користи и кај конвенционалните системи
за греење, тогаш тој не се зема предвид при економските анализи како инвестиција. На пример, доколку во конвенционалниот систем со кој се споредува
системот со сончеви колектори има акумулационен резервоар, тогаш тој нема
да се земе предвид како инвестиција, односно доколку системот со сончеви
колектори предвидува поголем волумен на акумулација, тогаш ќе се земе
предвид само разликата во инвестицијата. Притоа, потребно е со овој концепт
да се земат предвид само зголемувањата, односно разликата во однос на
дополнителните трошоци во однос на систем со конвенционален извор на
топлинска енергија, прикажани со следната равенка:
Заштеди од сончева енергија = Заштеди на гориво – дополнително плаќање
хипотека – дополнително одржување – дополнително
осигурување – дополнителен данок на имот + даночни заштеди.

15.3. ОПИС НА МЕТОДОТ ЗА АНАЛИЗА НА ЖИВОТНИОТ
ЦИКЛУС НА СИСТЕМОТ (LIFE CYCLE ANALYSIS)
Во анализата на животниот циклус на системот (LCA) со сончеви колектори сите трошоци се дисконтирани на нивната моментална вредност и
трошоците во текот на животниот циклус се дополнување на моменталните
вредности. Може да се пресметаат паричните текови за секоја година и трошоците за животниот циклус можат да се одредат со дисконтирање на секој
годишен паричен тек на неговата моментална вредност и со наоѓање на сумата на овие дисконтирани парични текови. При LCA е потребно сите трошоци
да бидат проектирани за во иднина и резултатите на ваквата анализа зависат
исклучиво од предвидувањето на овие идни трошоци.
Генерално, моменталната вредност (или дисконтираниот трошок) на
инвестиција или трошок C на крај на годината n при дисконтна стапка d и каматна стапка i се пресметува со следната равенка:
𝑃𝑊𝑛 =

𝐶(1+𝑖)𝑛−1
(1+𝑑)𝑛

.

(15.5)

Со оваа равенка се пресметува моменталната вредност на идните
трошоци или расходи на крајот на n години кога трошоците или расходите на
крајот на првата година се C. Оваа равенка е корисна за процена на моменталната вредност на кое било плаќање од низа плаќања опфатени со инфлацијата. Притоа, при низа годишни плаќања, ако првото плаќање е 1 000 евра,
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поради инфлација со стапка од 5% шестото плаќање ќе биде 1 276,25 евра,
што вреди само 761 евра моментална вредност при дисконтна стапка од 9%.
Ова е пресметано со следната равенка:
𝑃𝑊6 =

1000 (1+0.05)5
(1+0.09)6

= 761 €

(15.6)

Со равенката се добива моменталната вредност на поединечно плаќање во иднина. Сумирајќи ги сите моментални вредности за n идни плаќања,
се добива вкупна моментална вредност (TPW) дадена со следната равенка:
TPW = 𝐶 [∑𝑛𝑗=1

(1+𝑖)𝑗−1
(1+𝑑)𝑗

] = 𝐶 [PWF(𝑛, 𝑖, 𝑑)]

(15.7)

каде што PWF(𝑛, 𝑖, 𝑑) е сегашен вредносен фактор, даден со:
PWF(𝑛, 𝑖, 𝑑) = ∑𝑛𝑗=1

(1+𝑖)𝑗−1
(1+𝑑)𝑗

.

(15.8)

Решението на оваа равенка е следно:
aко 𝑖 = 𝑑
𝑛

ако 𝑖 ≠ 𝑑

PWF(𝑛, 𝑖, 0) = 𝑖+1 ,
1

1+𝑖 𝑛

PWF(𝑛, 𝑖, 𝑑) = 𝑑−𝑖 [1 − (1+𝑑) ] .

(15.9)
(15.10)

Пример: Комбиниран систем со сончева енергија и конвенционален
топлински извор се користи за задоволување на топлинска енергија од 114,9
GJ годишно и цената на горивото е 17,2 $/GJ. Вкупниот трошок за системот да
задоволи 65% од потребната енергија (учество на сончевата енергија) изнесува 20 000 $. Инвеститорот ќе плати учество од 20%, додека остатокот ќе
го исплаќа во период од 20 години со каматна стапка од 7%. Трошоците за
гориво се очекува да растат за 9% годишно. Животниот работен век на системот се претпоставува дека е 20 години и на крајот од тој период системот ќе
биде продаден за 30% од првата основна вредност. Во првата година дополнителното одржување, осигурувањето и дополнителната електрична енергија
изнесуваат 120 $ и дополнителниот данок на имот е 300 $, а се очекува да
имаат пораст од 5% годишно. Дисконтната пазарна стапка генерално е 8%.
Дополнителниот данок на имот и каматата на хипотека се одземаат од данокот
на добивка кој е на фиксна стапка од 30%. Потребно е да се најде моменталната вредност на заштедите од сончева енергија.
Решение: Проценетите вредности за различните трошоци и заштеди за
целиот животен век на системот се прикажани во табелата 15.1. Нултата година вклучува само учество во вкупната инвестиција, каде што вредностите за
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првата година се дадени со дефинирањето на проблемот. Во табелата 15.1
заштедите се позитивни, а трошоците (или плаќањата) се негативни. Учеството во вкупната инвестиција изнесува 0,2 · 20000 = 4000 $. Годишното хипотекарно плаќање се одредува со:
Периодична исплата =

𝑀
𝑃𝑊𝐹(𝑛𝐿 ,0,𝑑𝑚 )

20000·0,8

= 𝑃𝑊𝐹(20,0,0,07) = 1510,29 $.

Заштедите во првата година изнесуваат 114,9 GJ × 0,65 = 74,69 GJ. Притоа вредноста на заштедите ќе биде 1248,70 $. Следната равенка се применува за пресметка на вредноста на заштедите/трошоците во иднина:
𝐹 = 𝐶 (1 + 𝑖)𝑛−1 .
Каматата за првата година = 16000·0,07 = 1120 $.
Плаќање на основицата = 1510,29 – 1120 = 390,29 $.
Салдо на основицата = 16000 – 390.29 = 15609,71 $.
Даночни заштеди = 0,3 (1120 + 300) = 426 $.
Годишните сончеви заштеди претставуваат сума на вредностите од
колоните 2 до 6 во табелата 15.2.
Овие вредности потоа се сведени на почетната вредност со примена на
пазарната дисконтна стапка од 8%. Последната, 20-тата година во пресметките е повторена (два пати) со цел да се вклучи и вредноста од продажбата
на системот од 20 000 $ · 0,3 = 6 000 $. Оваа е позитивна вредност, бидејќи
спаѓа во заштеди.
Сумата на сите вредности во последната колона претставува моментална вредност на заштедите од систем со сончеви колектори споредено со
системот кој би користел само гориво – конвенционален топлински извор.
Овие се заштеди кои инвеститорот би ги имал доколку постави систем со сончеви колектори наместо само конвенционален систем.
Од анализата може да се заклучи дека е потребна дополнителна табела
со анализа на парите од кредит (за да се најдат даночните заштеди) и кумулативните заштеди од сончева енергија, прикажани во табелата 15.2. Последната колона е потребна за процена на периодот на враќање на инвестицијата.
Друг начин за решавање на овој проблем е да се спроведе посебна анализа на животниот циклус за систем со сончеви колектори и за систем со конвенционален топлински извор. Во овој случај, вкупната моментална вредност
на сончевите заштеди ќе се добие со одземање од вкупната моментална
вредност за двата система. Потребно е да се напомни дека за анализираниот
случај е потребно подетално да се земе предвид и опремата на двата система,
за што се потребни повеќе информации.
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Табела 15.1. Проценети трошоци и заштеди за анализираниот систем ($)
Година Дополнително
плаќање за
хипотека

Заштеди
на гориво

Дополнителни Дополнителен Заштеди
Заштеди од
трошоци за
данок на
од данок
сончева
осигурување,
имот
на приход
енергија
ел. Енергија,
одржување

Сегашна
вредност – РW
на заштеди
од сончева
енергија

0

—

—

—

—

—

–4.000,00

–4.000,00

1

–1.510,29

1.284,70

–120,00

–300,00

426,00

–219,59

–203,32

2

–1.510,29

1.400,32

–126,00

–315,00

422,30

–128,66

–110,31

3

–1.510,29

1.526,35

–132,30

–330,75

418,26

–28,73

–22,80

4

–1.510,29

1.663,72

–138,92

–347,29

413,84

81,07

59,59

5

–1.510,29

1.813,46

–145,86

–364,65

409,01

201,66

137,25

6

–1.510,29

1.976,67

–153,15

–382,88

403,73

334,08

210,52

7

–1.510,29

2.154,57

–160,81

–402,03

397,98

479,42

279,74

8

–1.510,29

2.348,48

–168,85

–422,13

391,71

638,92

345,19

9

–1.510,29

2.559,85

–177,29

–443,24

384,88

813,91

407,16

10

–1.510,29

2.790,23

–186,16

–465,40

377,45

1.005,83

465,89

11

–1.510,29

3.041,35

–195,47

–488,67

369,36

1.216,29

521,64

12

–1.510,29

3.315,07

–205,24

–513,10

360,57

1.447,01

574,63

13

–1.510,29

3.613,43

–215,50

–538,76

351,01

1.699,89

625,05

14

–1.510,29

3.938,64

–226,28

–565,69

340,63

1.977,01

673,10

15

–1.510,29

4.293,12

–237,59

–593,98

329,37

2.280,63

718,95

16

–1.510,29

4.679,50

–249,47

–623,68

317,14

2.613,20

762,77

17

–1.510,29

5.100,65

–261,94

–654,86

303,89

2.977,44

804,71

18

–1.510,29

5.559,71

–275,04

–687,61

289,51

3.376,29

844,91

19

–1.510,29

6.060,08

–288,79

–721,99

273,94

3.812,95

883,51

20

–1.510,29

6.605,49

–303,23

–758,09

257,07

4.290,95

920,62

6.000,00

1.287,29

20
Вкупна сегашна вредност на заштеди од сончева енергија

$ 6.186,07
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Tабела 15.2. Годишни заштеди од учеството на сончевата енергија ($)
Година

Плаќање
основица

Салдо
основица

Кумулативни
сончеви заштеди

0

0

0

16.000,00

–4.000,0

1

1.120,00

390,29

15.609,71

–4.203,3

2

1.092,68

417,61

15.192,10

–4.313,6

3

1.063,45

446,84

14.745,26

–4.336,4

4

1.032,17

478,12

14.267,14

–4.276,8

5

998,70

511,59

13,755,55

–4.139,6

6

962,89

547,40

13.208,15

–3.929,1

7

924,57

585,72

12.622,43

–3.649,3

8

883,57

626,72

11.995,71

–3.304,1

9

839,70

670,59

11.325,12

–2.897,0

10

792,76

717,53

10.607,59

–2.431,1

11

742,53

767,76

9.839,84

–1,909,5

12

688,79

821,50

9,018,34

–1.334,8

13

631,28

879,01

8.139,33

–709,8

14

569,75

940,54

7.198,80

–36,7

15

503,92

1.006,37

6.192,42

682,3

16

433,47

1.076,82

5.115,60

1.445,0

17

358,09

1.152,20

3.963,41

2.249,7

18

277,44

1.232,85

2.730,56

3.094,7

19

191,14

1.319,15

1.411,41

3.978,2

20

98,80

1.411,49

20
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Плаќање
камата

4.898,8
6.186,1

16. ОДРЖУВАЊЕ НА СИСТЕМИ СО СОНЧЕВИ
КОЛЕКТОРИ СО ПРИНУДНА ЦИРКУЛАЦИЈА

16.1. ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ИНДИРЕКТЕН
СИСТЕМ СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ СО ПРИНУДНА
ЦИРКУЛАЦИЈА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА САНИТАРНА
ТОПЛА ВОДА
Кај овој вид на системи циркулацијата на работниот флуид од сончевите
колектори до топлинскиот изменувач во бојлерот се врши со циркулациона
пумпа. Како работен флуид најчесто се користи смеса од вода и етилен гликол
(антифриз) со цел да се овозможи работење на системот при ниски надворешни температури, без опасност од замрзнување. На функционалната шема на
сликата 16.1 е прикажан систем со основните елементи за индиректно загревање на санитарна топла вода (СТВ) со сончеви колектори со принудна циркулација.
Сончевите колектори можат да бидат рамни плочести или со вакуумски
цевки, коишто немаат влијание врз принципот на функционирање на системот,
но се разликуваат по работните параметри и перформансите.
Циркулацијата на работниот флуид (вода/антифриз) се врши со циркулационата пумпа која е дел од пумпниот сет означен со „4“ на сликата 16.1 (се
напомнува дека има и системи каде што нема сет пумпна група, туку сите елементи се поединечно поставени и поврзани во рамките на системот). Работниот флуид (вода/антифриз) циркулира низ сончевите колектори и се носи во
топлинскиот изменувач на бојлерот каде што ја предава топлината на санитарна топла вода. Со контролерот „5“ (слика 16.1) се контролира работата на
циркулационата пумпа „4“. Регулацијата контролерот ја врши врз основа на
претходно дефинирана вредност на температурната разлика помеѓу температурата на работниот флуид (вода/антифриз) на излезот од сончевите колектори (температурна сонда 3) и температурата во бојлерот (температурната
сонда 1). При зададени вредности на температурната разлика (на пример ΔT =
5°C) контролерот ја вклучува циркулационата пумпа да работи само во случаите кога температурата на излезот од сончевите колектори (температурна
сонда 3) има повисока вредност за најмалку 5°C од температурата во бојлерот
измерена со температурната сонда 1. Бојлерот (акумулационен резервоар)
253

ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНСТАЛИРАЊЕ НА СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ
Прирачник за обука на инженери и техничари

прикажан на сликата 16.1 е со два топлински изменувача, при што системот
со сончевите колектори преку цевната мрежа е поврзан со вториот (долниот)
топлински изменувач, додека со првиот (горниот) топлински изменувач е поврзан топловодниот котел од кој, преку работниот флуид (вода/антифриз), пумпата „7“ дополнително го циркулира загреаниот работен флуид од котелот до
топлинскиот изменувач на бојлерот за СТВ. Регулирањето на работата на пумпата „7“ е исто така преку контролерот „5“, каде што се споредуваат температурата во бојлерот (температурна сонда 2) и температурата во котелот (температурна сонда 4), при што контролерот ја вклучува циркулационата пумпа
„7“ доколку температурната разлика на овие температури е повисока од вредноста зададена во контролерот.

Слика 16.1. Функционална шема на индиректен систем со сончеви колектори
со принудна циркулација
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16.1.1. Краток опис на составните елементи на индиректен систем
со сончеви колектори со принудна циркулација
Сет со циркулациона пумпа. Потребно е да се напомни дека сетот со
пумпна група означен со „4“ на функционалната шема на сликата 16.1 претставува компактно решение каде, покрај циркулационата пумпа, се наоѓаат
уште неколку мерно-регулациони елементи поврзани во една функционална
целина (дефинирани се на сликата 16.2). Се напомнува дека има системи коишто немаат сет со циркулациона група, односно составните елементи на таков
сет се монтирани во системот со сончеви колектори поединечно.

Слика 16.2. Хидрауличен сет за сончеви колектори со циркулациона пумпа

Акумулационен резервоар – бојлер. Кај акумулационите резервоари
од индиректните системи со сончеви колектори има вграден најмалку еден
топлински изменувач, кој преку цевна мрежа е поврзан со сончевите колектори. Во зависност од предвидениот систем, бојлерот може да има еден или повеќе топлински изменувачи. На сликата 16.3 се претставени бојлери со еден
и два топлински изменувача во вид на цевна змија. Доколку бојлерот има два
топлински изменувача, најчесто на долниот топлински изменувач се приклучува системот со сончеви колектори (поради пониското температурно ниво во
однос на флуидот што се загрева со конвенционалните извори каков што е
топловоден котел, поради што има и поголема топлиноразменувачка површина), додека на горниот топлински изменувач се приклучува конвенционален
топлински извор, најчесто со повисоки температурни параметри на загревниот
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флуид. Покрај топлинските изменувачи, бојлерите најчесто имаат предвидено
и простор за вградување електричен грејач, чиешто работење треба да е регулирано од централниот контролер, а со цел оптимизирање на работата на
целокупниот систем во насока на максимална ефикасност.

Слика 16.3. Акумулациони резервоари (бојлери), со еден и два топлински изменувачa

Покрај топлинските изменувачи на сликата 16.3 се прикажани и местата
каде се поставуваат температурните сонди од контролерот. Исто така е прикажана и позицијата на електричниот грејач во кој најчесто има вграден термостат, но во системите со поголема контрола и регулација на процесите управувањето со работата на електричниот грејач го презема контролерот. Се
напомнува дека поставеноста на електричниот грејач не е единствена како на
сликата 16.3, туку зависно од производителот тој може да биде поставен на
различна позиција односно висина.
Доколку постои техничка неусогласеност помеѓу површината на топлинскиот изменувач (индиректно и волуменот на бојлерот) со површината на сончевите колектори, системот може да работи со многу мала ефикасност. На
пример, доколку сончевите колектори се поврзани со бојлер со несоодветна
површина на топлински изменувач, односно со релативно мала изменувачка
површина во однос на површината на колекторите, тогаш системот ќе работи
со мала ефикасност. Доколку волуменот на бојлерот е релативно мал во однос на површината на сончевите колектори, постои и голема опасност од честа температурна стагнација на сончевите колектори (подетално објаснета во
натамошниот текст), што како последица предизвикува дополнително оштетување на апсорберот од колекторите и промена во карактеристиките на работниот флуид (антифризот).
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Експанзионен сад. Експанзиониот сад се предвидува за затворените
системи каде што постои промена во температурите на работниот флуид.
Целта на овој уред е да ги прифати (амортизира) промените во притисокот
поради температурното ширење на работниот флуид предизвикано од температурните промени. Постојат отворени и затворени експанзиони садови. Кај
системите со сончеви колектори се користат затворените експанзиони садови.
Затворениот експанзионен сад има еластична (гумена) мембрана со која експанзиониот сад е поделен на два дела: воден дел, во кој навлегува работниот
флуид (вода/антифриз), и втор дел исполнет под притисок најчесто со некој
инертен гас, односно азот. Изборот на експанзионен сад зависи од вкупното
количество на работниот флуид (вода/антифриз) во системот, минималната и
максималната работна температура и работниот притисок и максимално дозволениот притисок, односно притисокот на сигурносниот вентил. При неправилен избор на експанзионен сад, најчесто при избор на помал експанзионен
сад, во системот настанува осцилација на работниот притисок, односно покачување со можно достигнување на граничниот притисок и притоа протекување
на работниот флуид низ сигурносниот вентил. Исто така, значајно е да се напомни дека покрај правилен избор на работниот волумен на експанзиониот
сад мора да се има предвид и намената, односно максималната работна температура на која садот ќе биде изложен, бидејќи тоа влијае врз изборот на
карактеристиките на материјалот од кој треба да биде изработена еластичната мембрана. При поставувањето на експанзиониот сад мора да се внимава
да биде поставен на линија каде што нема вентили и поврзување со сончевите
колектори, а доколку има вентил, при пуштање на системот во работа да се
внимава вентилот да биде отворен за експанзиониот сад да ја има функцијата
за која е наменет. На спротивната страна од приклучокот на работниот флуид
се наоѓа вентил за гасот од другата страна на мембраната, со кој може да се
регулира притисокот во експанзиониот сад.
На сликата 16.4. е прикажана поставеноста на експанзионен сад во системи со сончеви колектори (цилиндрична форма со црвена боја).

Слика 16.4. Експанзионен сад поставен на инсталација
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Контролер. Контролерот е уред со кој се регулира работењето на системот со сончеви колектори и кој има значајна улога во вкупната ефикасност
на системот. Постојат контролери со низа функции во зависност од комплексноста на системот што се управува. Кај индиректните системи со принудна
циркулација, основниот контролер треба да има најмалку два влезни параметра, односно два температурни сензора и еден излезен контролен сигнал (за
циркулационата пумпа). Поради комплексноста на низата функции со кои располагаат денешните контролери, му се препорачува на корисникот детално да
го проучи упатството од производителот со цел максимално искористување
на перформансите на системот и воедно навремено идентификување и отстранување на потенцијални неправилности при работењето на системот. На
сликата 16.5 се прикажани два контролера: интегриран во хидрауличниот сет
со циркулациона пумпа и независно поставен.

Слика 16.5. Контролери за системи со сончеви колектори

16.1.2. Поставување и поврзување на сензорите
Правилното поставување на сензорите е примарниот предуслов за
функционалноста на целокупниот систем со сончеви колектори. Значаен фактор кој влијае врз функционалноста на системот е и местото на поставувањето
на сензорот кој треба да има добар термички контакт со мерното место (цврсто
поставен, паста за подобрување на термичката спроводливост помеѓу мерното место и сензорот):
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•

Температурниот сензор на колекторот треба или да биде фиксиран директно на апсорберот (при ваков вид на поставување тоа најчесто претходно е фабрички направено) или се поставува налегнувајќи го на излезната цевка од колекторот – највисока температура, но треба да се
внимава сензорот да се постави веднаш на хоризонталниот дел на излезната цевка од колекторот, за да има поточно мерење на температурата.

•

Температурниот сензор во акумулациониот резервоар треба да биде
поставен на висина/средина од топлинскиот изменувач каде што се поврзани сончевите колектори (слика 16.3) („место за температурен сензор“). Поставувањето на температурен сензор може да биде преку вметнување влошка во фабрички предвиденото место (цевка со мал дијаметар со слеп крај, која има продор во бојлерот и контакт со СТВ) или може
со поставување под изолацијата за да е директно во контакт со челичниот дел од бојлерот. Доколку должината на температурниот сензор е
недоволна (кратка) од контролерот до местото на поставување, во тој
случај е потребно да се продолжи со кабел со минимална површина на
пресек од 0,75 mm2. Попречниот пресек на кабелот зависи од должината која се дополнува, а тоа може да се најде во документацијата од производителот. Каблите од сензорите не треба да бидат заедно со главните напојни кабли (во цевка или канал за кабли), бидејќи електромагнетните полиња можат да влијаат на точноста на измерените резултати.
Исто така е потребно на приклучокот (напојувањето) на контролерот да
има предвидена заштита од голем напон (приклучок за громобранска
заштита)

16.2. ПОДГОТОВКА НА СИСТЕМ СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
ПРЕД ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА
Процедурата за подготовка на системот со сончеви колектори се спроведува во случаите на почетно/првично пуштање на системот во функција и
во случај кога системот поради одредени причини подолг временски период
не бил во функција.

16.2.1. Чистење на инсталацијата со вода/антифриз под притисок
Оваа фаза на чистење односно миење на внатрешноста на инсталацијата се прави со рециркулација на вода/антифриз под одреден притисок, а се
применува во следните случаи: при почетно основно пуштање на системот во
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работа, по прекин во работењето на системот (сервис и сл.) кога работниот
флуид (вода/антифриз) е испразнет од инсталацијата и во случај во инсталацијата да постои воздух кој не може да се одведе преку постојните уреди за
обезвоздушување. Со чистењето се отстрануваат нечистотии и остатоци во
системот, создадени од самите материјали при работењето на системот, на
пример остатоци од бигор (каменец) кој понатаму влијае врз преносот на топлина и циркулацијата на флуидот низ системот, итн. Со овој процес се овозможува минимално внесување на воздух во системот. Чистењето на инсталацијата не треба да се прави кога надвор има интензивно сончево зрачење
или при ниски надворешни температури, бидејќи постои опасност од испарување или замрзнување на водата/антифризот. На сликата 16.6 е прикажана
функционална шема на процедурата на прочистување/чистење на системот.

Слика 16.6. Приказ на постапката за чистење на системот со сончеви колектори

За да се изврши прочистување на целокупната инсталација на системот
со сончеви колектори, потребно е да се има дополнителна/надворешна пумпа
со која ќе се циркулира работниот флуид – антифризот, или црево кое ќе се
приклучи директно на водоводната мрежа доколку системот останува потоа
наполнет со вода. Надворешната пумпа со црево се поврзува на вентилите 1,
2, 5, 6, отворени, додека вентилот 3 треба да е затворен, согласно со ознаките
прикажани на хидрауличниот сет со пумпна група на сликата 16.7. Низ вентилот 2 истекува антифризот назад во резервоарот, откако поминал низ инсталацијата од целиот систем. Со вентилот 4 се врши делумно исфрлање на воздухот од системот. Овој процес, односно рециркулирање на антифризот пред
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почетокот на полнењето, најчесто трае околу 10 min, но сепак сè зависи од
големината на инсталацијата, а еден од показателите за завршено прочистување е кога антифризот се враќа во резервоарот без видливи нечистотии и
притоа има континуиран млаз, односно не се забележува испрекинатост при
течењето, што е показател дека нема воздух во системот. Треба да се внимава при прочистувањето да не се применуваат високи притисоци, бидејќи може
да дојде до оштетување на уредите. Се препорачува за време на активностите
во овој процес, експанзиониот сад хидраулички да биде изолиран – исклучен
од системот, а со цел да се заштити од евентуални оштетувања.
Се напомнува дека распоредот на елементите во хидрауличен сет со
пумпна група зависи од производителот, а може во системот да нема хидрауличен сет како на сликата 16.6, туку елементите да се монтирани во инсталацијата поединечно. Важно е да постои сет на вентили со таква поставеност
– вентилите 1, 2, 3 прикажани шематски на сликата 16.7, со кои ќе се овозможи
еднонасочно рециркулирање на антифризот низ инсталацијата. На сликата
16.7 е прикажана положбата на вентилите кога системот е во функција, додека
при процесот на прочистување/исфрлање на воздухот од инсталацијата е
потребно вентилите да бидат во позицијата: 2 – отворен = довод на антифриз,
3 – отворен = истекување/враќање на антифризот во резервоарот, и 1 –
затворен).

---*
Слика 16.7. Комбинација на вентили за овозможување на процесот на прочистување

Пример на инсталација каде што нема хидрауличен сет со циркулациона пумпа, туку со поединечно поставени елементи, е даден на сликата 16.8.
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Слика 16.8. Систем со поединечно монтирани елементи и начин на полнење на системот

Кај системот прикажан на сликата 16.8 при прочистувањето и полнењето се постапува на следниот начин: се затвора вентилот 3, вентилот 1 се отвора и на него со флексибилна врска/црево се приклучува надворешна пумпа
за полнење на системот со работен флуид (вода/антифриз), а на вентилот 2,
исто така отворен, се поставува црево преку кое антифризот се враќа назад
во резервоарот од каде што се зема работниот флуид со надворешната пумпа. Сите други вентили се отворени.
Насоката на рециркулацијата на антифризот за време на чистење на
инсталацијата мора да биде усогласена со насоката на циркулациона пумпа
надвор од системот, а тоа значи и во согласност со насоката на неповратниот
вентил. (доколку го има во системот).
За време на циркулацијата на антифризот/водата, потребно е постојано
да се одржува константен притисокот, со цел да се оневозможи навлегување
на воздух во инсталацијата. Откако ќе се утврди дека нема повеќе нечистотии
и млазот кој истекува од цревото е континуиран (без присуство на воздух),
може да се пристапи кон затворање на вентилот 2 (слика 16.6) и да се отвори
вентилот 3, со што инсталацијата се полни со антифриз (вода) до работниот
притисок. Се препорачува работниот притисок во инсталацијата при мирување, во највисоката точка (на излезот од колекторите) да биде најмалку 0,5 bar
над атмосферскиот, за да се спречи навлегување на воздух во инсталацијата
од околината. Притоа работниот притисок може да се дефинира како збир од
статичниот притисок и дополнителниот притисок од 0,5 bar. Статичниот притисок се дефинира во зависност од висинската разлика помеѓу највисоката и
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најниската точка во системот. Доколку, на пример, висинската разлика помеѓу
највисоката точка – колекторите, и најниската точка – бојлерот, изнесува 7 m,
тогаш се препорачува системот да се наполни до притисок од (7 m × 0,1 bar/m)
+ 0,5 bar = 1,2 bar (се препорачува да се стави и на повисок притисок, на пример 1,4 (1,5) bar), имајќи предвид дека во текот на работењето на системот ќе
се ослободи воздух, кој треба да се исфрли, а тоа придонесува за намалување
на работниот притисокот.

16.3. ПРОВЕРКА НА ПРОТЕКУВАЊА ВО СИСТЕМОТ
И ИСФРЛАЊЕ НА ВОЗДУХОТ (ОБЕЗВОЗДУШУВАЊЕ)
Проверката на протекување се прави по процесот на чистење на системот. Откако ќе се утврди дека во системот нема нечистотии, се пристапува
кон затворање на вентилот 2 (слика 16.6) и се отвора вентилот 3. Проверката
на системот за потенцијални протекувања најдобро е да се направи на
повисок притисок, а ограничувачки фактор е граничниот притисок на сигурносниот вентил (најчесто 6 bar). Кога системот ќе се стави под притисок, се
пристапува кон исфрлање на воздухот од инсталацијата (обезвоздушување)
преку соодветните уреди: уредот означен со 4 на сликата 16.6 (шематски прикажан на сликата 16.8), завртката на пумпата и уредот поставен на колекторите (највисоката точка) – автоматско лонче, прикажани и на сликата 16.9.

Слика 16.9. Начини за исфрлање на воздухот од системот

На сликата 16.9 е прикажано и испуштање на воздух од пумпата преку
одвртување на завртката. Доколку постои заробен воздух, веднаш ќе почне да
излегува со мали протекувања на вода/работен флуид (ова се користи и во
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случаи кога роторот на пумпата поради одредени причини е заглавен, па се
пристапува кон проверка и почетно задвижување). Присуството на воздух во
циркулационата пумпа ја оневозможува циркулацијата на водата/антифризот,
може да дојде до оштетување на пумпата, а истовремено и прегревање на
колекторите (стагнација), нивно оштетување и промена во карактеристиките
на антифризот.
По првичното исфрлање на воздухот од системот, потребно е да се изврши дополнување до почетниот притисок (испитниот притисок, ограничен од
вредноста на сигурносниот вентил) и да се пристапи кон проверка на системот
за потенцијални протекувања (визуелно и мануелно со рака – лоцирање на
потенцијално влажни места). Во текот на денот, додека има сончево зрачење,
водата се загрева – температурно ширење, при што настануваат промени во
притисокот и поради тоа покажувањето на манометарот не може да се смета
за веродостојно за утврдување на евентуални протекувања. Тоа значи дека
проверката на притисокот на манометарот може да се прави/спроведува само
во ноќните часови кога нема сончево зрачење. Доколку манометарот во првиот ден покаже намалување на притисокот, тоа може да биде резултат на испуштање на воздухот преку автоматското лонче(иња) поставено(и) на колекторите.
Откако ќе се покаже дека нема протекувања, може да се пристапи кон
приспособување на вредноста на притисокот со намалување, преку испуштање на вишокот вода/антифриз преку отворање на вентилите 1 и 2 (слика
16.6). При полнењето на системот со антифриз да се внимава на декларираната вредност на температура на замрзнување на антифризот.

16.4. НАГОДУВАЊЕ НА ПУМПАТА – ПРОТОКОТ ВО СИСТЕМОТ
Откако системот е наполнет со работниот флуид (вода/антифриз) и
откако воздухот е исфрлен, се пристапува кон задавање на протокот. За да се
изврши нагодување на протокот во системот, треба да има уред за мерење /
покажување на протокот (протокомер) (слика 16.10).
Покажувањето на уредот, односно мерната единица, најчесто е во l/min.
Притоа на самиот уред (обележано со стрелка на слика 16.10) се наоѓа и
вентил со кој се врши регулација на протокот, односно се нагодува максимален проток во случај пумпата да има сопствена регулација. Притоа најчесто
се предвидува протокот во мали системи да биде или голем (40 ℓ/m2h) или,
доколку во системот има резервоари во кои се овозможува температурна
стратификација, тогаш се предвидува специфичен проток од 20 ℓ/m2h. (На
пример, доколку во системот се работи со голем проток и има вкупно 10 m2
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сончеви колектори паралелно поврзани, вкупниот проток треба да е 400 l/h,
тогаш уредот за мерење и регулација на проток треба да се постави на 6.7
l/min). Најчесто (но сепак зависно од системот и начинот на изведба) со нагодувањето на претходно наведените вредности за протокот, кај системите со
голем проток температурната разлика помеѓу доводната и повратната цевка
ќе биде во границите од 10 до 15°С, додека во случаите со низок проток
температурната разлика ќе биде во границите од 30 до 50°С.

Слика 16.10. Уред за мерење на протокот кај сончевите колектори

Доколку во системот нема поставен протокомер, тогаш не може да се
има увид во протокот низ системот и во тој случај нагодувањето на протокот
може да биде во однос на температурната разлика на работниот флуид (антифриз/вода) на влезот и излезот од топлинскиот изменувач (сепак, ваквиот
начин на регулација е непрецизен и е потребно соодветно искуство).

16.4.1. Нагодување на параметрите на контролерот
На пазарот постојат ред производители на контролери со низа интегрирани функции. Меѓутоа, генерално, основната функција на контролерот
која треба да биде нагодена е температурната разлика помеѓу температурата
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во бојлерот и температурата на излезот од сончевиот колектор и помеѓу температурата во конвенционалниот извор на топлинска енергија (котел, топлинска пумпа итн.) и температурата во бојлерот. Контролерот ја регулира работата на циркулационата пумпа во зависност од вредноста на претходно дефинираните температуни разлики. Најчесто температурната разлика за вклучување на пумпата е 5 – 10°С (разлика помеѓу температурите 1 и 3 вклучува пумпа
4, и разлика на температурите 4 и 2 вклучува пумпа 7, според ознаките на
слика 16.1, додека исклучувањето најчесто се поставува на 2°С. За објектите
каде што постои прекин во користењето на санитарна топла вода, посебно во
периодите кога сончевото зрачење е со повисок интензитет, се препорачува
контролерот да има функција за заштита на системот од прегревање. Функцијата за заштита на колекторите/системот од прегревање во случај кога нема
користење на санитарна топла вода е најчесто дефинирана „Holiday“, при што
контролерот во периодите кога нема сончево зрачење (во вечерните часови)
ја вклучува циркулационата пумпа, со што се овозможува ладење на водата
во бојлерот преку сончевите колектори, овозможувајќи наредна циркулација
на работниот флуид во системот, акумулација на топлина во бојлерот и заштита на колекторите да не дојдат во фаза на температурна стагнација кога се
појавуваат високи температури на работниот флуид кои понатаму негативно
влијаат на сите уреди.

16.5. ПРОЦЕДУРИ ПРИ ОДРЖУВАЊЕ НА СИСТЕМИТЕ
СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
Системите со сончеви колектори генерално немаат потреба од секојдневно/фреквентно одржување, односно потребата најчесто се однесува на
генерална периодична проверка на одредени параметри, кои најчесто лесно
се детектираат со оглед на тоа што главен индикатор е температурата на санитарната топла вода. Генерално, периодичното одржување се состои во:
проверка на работниот притисок со прочитување на манометарот (тоа се прави во периодите кога има намален интензитет на сончевото зрачење), како
главен индикатор за евентуални протекувања во системот или оштетувања/
протекување поради замрзнување на инсталацијата, проверка на состојбата
со бојлерот – заштитната магнезиумова анода, проверка на изолацијата итн.

16.5.1. Визуелен преглед на состојбата на елементите од системот
Со овој преглед на системот визуелно се проверуваат евентуални промени во системот, и тоа, генерално, на:
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•

колекторите – нечистотии на стаклото, поради што последица е намалување на ефикасноста на колекторите; проверка на состојба со споевите поради евентуални протекувања; проверка на потенцијални оштетувања на стаклата, оштетувања на изолацијата на цевките, состојбата
/ контактот на температурните сонди на местото на поставување (дали
се соодветно прицврстени, лабав контакт = несоодветно прочитување),

•

инсталацијата и бојлерот – состојба со изолацијата, протекувања,
чистење на филтрите (фаќачи на нечистотии), состојбата/контактот на
температурните сонди на местото на поставување (дали се соодветно
прицврстени).

16.5.2. Проверка на состојбата на системот од потенцијално
замрзнување
Проверката на состојбата на системот од потенцијално замрзнување
подразбира проверка на термофизичките својства на антифризот. Промените
во својствата на антифризот можат да настанат при изложување на високи
температури, а тоа се случува кога има интензивно сончево зрачење, а поради
одредени причини пумпата не работи, односно нема циркулација во системот
и одведување на топлина од колекторите. Замрзнувањето на работниот флуид во системот со сончеви колектори може да се манифестира со оштетувања
на цевките изложени на надворешно влијание, а тоа најчесто се цевките во
колекторите. На сликата 16.11 е прикажан пример на оштетување од замрзнување на цевките од сончев колектор.

Слика 16.11. Оштетување на цевките од колекторот
поради замрзнување на работниот флуид

За проверката на карактеристиките на работниот флуид/антифризот е
потребно да се има хидрометар или рефрактометар. За оваа цел од системот
се зема одредено количество на смесата антифриз/вода, при што со уредите
директно се прочитува најниската температура на замрзнување или специфичната густина на смесата. Доколку се прочита специфичната густина, тогаш
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треба од дијаграм за густина – концентрација, да се прочита температурата
на замрзнување. Се препорачува во текот на една година, пред зимскиот период, да се проверуваат карактеристиките на работниот флуид во однос на
температурата на замрзнување, бидејќи деградирањето на антифризот настанува при изложување на високи температури – периоди на температурна стагнација во летниот период.

16.6. СЛЕДЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ ПАРАМЕТРИ И УТВРДУВАЊЕ
НА ФУНЦКИОНАЛНОСТА НА УРЕДИТЕ
Притисокот, температурата и нагодувањата на контролерот се едни од
главните параметри кои почесто треба да се проверуваат. Притисокот се менува за време на работењето на системот, а во зависност од температурата
на работниот флуид. По целосното исфрлање на воздухот од системот (по
обезвоздушувањето) промените во притисокот не треба да бидат поголеми од
0,3 bar (доколку експанзиониот сад е соодветно димензиониран, во другите
случаи може да има големи осцилации во вредностите на притисокот).
Tемпературната разлика помеѓу цевките на топлинскиот изменувач треба да биде околу 20°С (други вредности би значеле дека во системот има
воздух или нечистотии кои ја намалуваат циркулацијата – но при режим со
низок проток од 20 литри/(h·m2) може да се појават поголеми температурни
разлики) и да се внимава да не биде пониска од 5°С, бидејќи постои опасност
од таложење на каменец (бигор) на површината од топлинскиот изменувач.
Нагодувањата на контролерот и функциите мора да се тестираат. Ако во
функциите на контролерот постои и опција за снимање на времето на работење на циркулационата пумпа и на добиената топлинска енергија од колекторите, тогаш преку анализа на податоците може да се утврди дали постојат одредени неправилности.
Потребно е да се следи и проверува индикаторот за состојбата на магнезиумовата анода (доколку постои во бојлерот) и да се пристапи кон замена
ако се утврди дека за тоа има потреба.

16.7. ГРЕШКИ ПРИ МОНТАЖА НА СИСТЕМОТ.
ПОСЛЕДИЦИ И МОЖНИ РЕШЕНИЈА
Во табелата 16.1 се прикажани потенцијални грешки кои можат да настанат при монтажа на системот и нивни евентуални последици и нивно отстранување.
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Табела 16.1. Потенцијални грешки, последици и решенија при монтажа

Колектор

Потенцијални грешки
од монтажата

Последици

Колекторот е во сенка

Намалена енергетска
Доколку е неизбежно
ефикасност (мал енер- поставување во сенка,
гетски придонес)
да се зголеми површината

Температурните сонди
од колекторот се
во сенка

Контролерот реагира
со задоцнување
во однос на реалната
состојба

По можност барем
последниот колектор,
гледано во правец
на протокот, да не биде
во сенка

Користење различни материјали (бакар над
алуминиумски покрив)

Опасност од корозија

Да се земе предвид
електрохемискиот
потенцијал

Недоволна топлинска
енергија/придонес,
оштетувања на
пумпата поради
прегревање

Правилно поврзување
на доводната и повратната цевка

Оштетување на мембраната, протекувања,
реагирање на сигурносен вентил

Поставување експанзионен сад соодветно
отпорен на антифриз,
температура, притисок

Хидраулична
Помешани доводна и
инсталација – повратна цевка од
систем
циркулациониот систем

Поставен несоодветен
експанзионен сад

Потенцијални
решенија

Експанзиониот сад
Се акумулира воздух,
Поврзување на експанповрзан од долна страна пареа, има промени во зиониот сад од горна
притисокот, оштетува- страна
ње на мембраната
Несоодветен уред за
обезвоздушување
(автоматско лонче),
променливост на
температурите

Прегревање на системот, оштетување на
елементите – лончето
за воздух

Користење соодветни
уреди за обезвоздушување, до 150°С

Цевната мрежа од
Протекувања, губење
несоодветен материјал
на антифриз
во однос на издржливоста на работните режими
– температура, притисок
и карактеристиките на
антифризот

Користење соодветни
материјали за работните режими

Недостасува неповратен Топлински загуби – лавентил во инсталацијата дење на бојлерот поради природна циркулација

Поставување на температурно стабилен неповратен вентил во инсталацијата за довод

Нема поставен уред за
исфрлање воздух од
системот

Постои опасност од це- Поставување уред за
лосен прекин во цирку- обезвоздушување на
лацијата
системот
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Табела 16.1. (продолжение 1)
Потенцијални грешки
од монтажата

Последици

Недостасува неповратен Топлински загуби –
вентил во инсталацијата ладење на бојлерот
поради природна
циркулација
Нема поставен уред за
исфрлање воздух од
системот
АкумулациоГрешка во поврзувањето
нен резервоар на доводната и цевките
(бојлер)
од топлинскиот изменувач со колекторите

Контрола
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Поставување на температурно стабилен неповратен вентил во инсталацијата за довод

Постои опасност од це- Поставување уред за
лосен прекин во цирку- обезвоздушување на
лацијата
системот
Мало предавање на
топлина во бојлерот,
висока повратна температура во колекторите – ниска ефикасност

Несоодветно – превисо- Лоша регулација на
ко/прениско поставување системот
на температурните сонди, лош контакт со цевката или немање температурна сонда

Изолација

Потенцијални
решенија

Поврзување соодветно
со поставеноста на
приклучоците и насоката на циркулацијата
на флуидот
Поставување на температурните сензори на
средина од изменувачот; проверка на добар
контакт во ракавецот за
температурниот сензор

Погрешно приклучување
на рециркулационата
цевка

Мешање на водата во Приклучување на ребојлерот – температур- циркулацијата на срена стратификација
дина на бојлерот

Недостиг на изолација/
недоволна дебелина на
изолационен материјал

Топлински загуби

Целосна континуирана
изолација со дебелина
во согласност со препораките

Примена на минерална
волна без заштита на
површини изложени на
надворешено влијание

Навлегување влага,
замрзнување и зголемување на преносот на
топлина, оштетување
на изолацијата

Примена на изолации
со заштитен слој и отпорни на високи температури (одбегнување
на минерална волна
без заштита за надворешна употреба)

Недостасува заштитен
слој на изолацијата од
челичен, алуминиумски
материјал

Оштетување на изола- Поставување заштитен
цијата од птици
челичен или алуминиумски материјал

Поставена висока вредност за температурната
разлика

Помало искористување Температурната разна топлинска енергија лика се препорачува во
границите од 5 до 7°С
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Табела 16.1. (продолжение 2)
Потенцијални грешки
од монтажата

Последици

Нагодување на максимална температура
во бојлерот > 60°C

Потенцијална опасТемпературата во бојност од наталожување лерот(ите) да биде ококаменец на топлински- лу 60°С
те изменувачи

Заменети местата во поврзување на контролерот
со температурните сензори од сончевите
колектори и бојлерот

Пумпата се вклучува
само кога температурата во бојлерот е повисока од температура
во колекторите

Проверка пред При испитување на сисОштетување на цевставање во
темот под притисок вода- ките во апсорберот и
функција
та останува во апсорбе- инсталацијата
рот и во цевките (замрзнување при температура
на воздухот 4°С)

Потенцијални
решенија

Поврзување на температурните сензори на
соодветното предвидено место во контролерот
Испитување на системот со работниот флуид (антифриз) или со
воздух под притисок

Концентрацијата на анти- Намалување во преКористење на антифриз (пропилен/вода) е
носот на топлина, зго- фриз со максимална
поголема од 50%
лемена потрошувачка концентрација од 40%
на енергија на пумпите

Одржување

Системот се полни за
време на интензивно
сончево зрачење

Генерирање на пареа
во системот, неможност системот да се
наполни

Системот најдобро да
се полни кога нема сончево зрачење

Недоволно одведување
на воздухот од системот,
уредот за обезвоздушување не е поставен на
највисоката точка

Осцилирање на прити- Професионално, целоссокот во системот, не но одведување на возможе да се оствари
духот
пренос на топлина

Низок притисок во
системот

Намален пренос на
топлина поради прекин во циркулацијата

Статична висина
+0,5 bar

Не е извршена проверка
на работниот флуид во
однос на температурата
на замрзнување

Напукнување на
цевките во колекторот
и системот

Периодична проверка
на температурата на
замрзнување

Не е извршена проверка
на pH-вредноста на
работниот флуид

Можна корозија и
ерозија на цевките

Проверка на
pH-вредноста
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Процедури за утврдување на грешките и решавање на проблемот.
•

•

При сончево зрачење циркулационата пумпата не работи

Преголема температурна разлика помеѓу колекторите
и акумулациониот резервоар (бојлер)

Препорачаната температурна разлика помеѓу доводната и повратната
цевка од топлинскиот изменувач за системите со голем проток треба да биде
околу 10 К, додека при мал проток околу 30 K (сепак да се провери во проектната документација од системот).
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•

Пумпата работи, но протокомерот не покажува проток

Се препорачува да се следи процедурата за исфрлање на воздухот од
системот (обезвоздушување) поради постоење на ризик од присуство на пареа. Доколку проверката се прави во периоди со интензивно сончево зрачење, треба да се прави или рано наутро или попладне:
1) Отворање на сите вентили.
2) Зголемување на притисокот во системот со надворешна пумпа за
полнење.
3) Периодично пуштање на циркулационата пумпа од системот со кратки пулсирања при максимален капацитет.
4) Доколку е потребно, да се одврти завртката од пумпата за да се испушти воздухот.
5. Затворање на сите вентили по завршувањето на процедурата за исфрлање на воздухот
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•

Акумулациониот резервоар (бојлерот) се лади во текот на ноќта,
без потрошувачка на санитарна топла вода

16.8. ОДРЖУВАЊЕ НА СИСТЕМИТЕ СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
СО ПРИРОДНА ЦИРКУЛАЦИЈА (ТЕРМОСИФОНСКИ)
Кај овие системи циркулацијата на работниот флуид е природна како
резултат на разликата на густината на работниот флуид, нема подвижни
елементи односно нема циркулациона пумпа, а предавањето е индиректно
преку топлински изменувач. Циркулацијата настанува како резултат на разликите во густината на работниот флуид кој во сончевиот колектор се загрева
под дејството на сончевото зрачење, се движи кон топлинскиот изменувач (кој
се наоѓа на обемот на акумулациониот резервоар – бојлерот), ја предава
топлината и се враќа назад кон колекторот. Работниот флуид секогаш треба
да биде со ниска температура на замрзнување. На сликата 16.12 е прикажан
термосифонски систем со рамен плочест колектор. Акумулациониот резервоар (бојлерот) секогаш се поставува над сончевиот колектор за да се овозможи
и олесни циркулацијата на работниот флуид.
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Слика 16.12. Термосифонски систем со рамен плочест колектор

За овие системи е карактеристично што ладната доводна вода (водоводна) и санитарната топла вода се поврзуваат со акумулациониот резервоар
кој се наоѓа во надворешната средина. Цевките за ладна (доводна) водоводна
вода и за санитарна топла вода треба да бидат добро изолирани, бидејќи во
зимските периоди има голема опасност од замрзнување, поради што пред
зимскиот период мора да се изврши проверка на состојбата на изолацијата на
цевките. Доколку во зимскиот период се појават последователно повеќе денови со надворешната температура екстремно ниска, а притоа да нема ни сончево зрачење (облачно време), постои опасност од замрзнување на водата во
цевките (доводната – водоводна, а доколку не се користи, и во цевката од санитарната топла вода). Бојлерот најчесто е добро заштитен (изолиран) со полиуретанска пена.
Полнењето на системот со работен флуид/антифриз најчесто е на атмосферски притисок, односно преку еден од отворите (најчесто се 2) на топлинскиот изменувач. Полнењето се извршува сè додека визуелно не се утврди
дека топлинскиот изменувач е полн и дека прекинало излегувањето на меурчиња (воздух) од местото на полнење. Се препорачува периодично (на неколку години) да се проверуваат карактеристиките на работниот флуид / антифризот, односно да се проверува температурата на замрзнување.
Во табелата 16.2. е прикажана листа на потенцијални дефекти, причини
и решенија
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Табела 16.2. Потенцијални дефекти, причини и решенија
Дефект

Потенцијална причина

Решение

Не тече вода од
славината за топла вода.

Нема притисок во водоводната мрежа или е затворен доводниот вентил.

Да се отвори соодветен вентил.

Водата во доводната цевка или во
бојлерот е замрзната.

Да се одмрзне цевката (и/или
бојлерот) и да се провери дали има оштетувања.

По пуштањето во
работа од славината за топла вода
тече ладна вода.

Бојлерот сè уште не е загреан.

Да се причека.

Покрај интензивното сончево зрачење низ славината за топла вода
излегува млака вода.

Во бојлерот има наталожен каменец

Да се исчисти од каменец

Недоволно работен флуид (антифриз) во изменувачот.

Дополнување со антифриз (да
се провери и сигурносниот
вентил).

Дефект во мешачкиот вентил
(доколку го има во системот).

Да се постави на температура
од околу 60°С

Од славината излегува врела вода
(пареа).

Интензивно сончево зрачење и мала
потрошувачка на топла вода.

Да се постави мешачки вентил
да се или соодветно да се користи топла вода во периоди
со интензивно сончево зрачење

Недостасува работен флуид – недо- Да се дополни работен флуволно наполнет системот (топлински- ид.
от изменувач).

Сигурносниот вен- Во топлинскиот изменувач притисотил е отворен
кот е над дозволениот поради интензивно загревање на работниот флуид
– мала потрошувачка на санитарна
топла вода

Доколку не се користи топла
вода, бојлерот да се испразни
и сончевиот колектор(и) да се
прекрие за да не настане
прегревање

Во топлинскиот изменувач притисокот е над дозволениот – бојлерот е
празен

16.8.1. Термосифонски систем со вакуумски цевки
(директна циркулација – отворен систем)
Овој систем исто така функционира на принципот на природна циркулација, односно како резултат на разликите во густината на водата која се загрева во сончевиот колектор и циркулира кон акумулациониот резервоар (бојлерот), а ладната вода циркулира кон сончевиот колектор. Карактеристично
за овие системи е тоа што водоводната вода директно циркулира низ бојлерот
и вакуумските цевки. На сликата 16.13 е прикажан отворен систем со вакуумски цевки (вакуумските цевки имаат продор во бојлерот, при што, како што
претходно беше напомнато, санитарната вода директно циркулира и се загрева низ цевките.
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Слика 16.13. Систем со вакуумски цевки со директно загревање на санитарната вода

Водата во бојлерот и во вакуумските цевки не е под притисок, туку со
контролер се регулира вентилот за полнење на резервоарот, а информацијата
во контролерот се добива преку нивото на регулатор/сонда. Во бојлерот најчесто има и електричен грејач. Бидејќи системот не е под притисок, циркулацијата на санитарната топла вода до потрошувачите е по природен пат, односно притисокот на местото на користење (славината) зависи од висинската/статичната разлика во однос на бојлерот. Доколку притисокот не е доволен, најчесто се поставува и пумпа со која се зголемува притисокот на водата до местото на користење. На сликата 16.14 се прикажани инсталација со контролер
за регулација на работата на системот, пумпа за зголемување на притисокот
во инсталацијата каде се користи загреаната вода и мешачки вентил (во долниот дел од сликата 16.14) за регулација на температурата на санитарната
топла вода. Бојлерот прикажан на сликата 16.14 е дополнително поставен,
конвенционален, со електричен грејач независно од соларниот систем.
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Слика 16.14. Елементи од внатрешна инсталација на систем со вакуумски колектори
со директно загревање на СТВ

Одржувањето кај овие системи е исто како и кај претходно опишаните
термосифонски системи, со тоа што, доколку во системот нема притисок за
истекување на СТВ, потребно е да се проверат состојбата со сензорот – нивото на покажувачот, вентилот со кој се регулира полнењето со вода на бојлерот и функционирањето на пумпата за зголемување на притисокот.
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KРАТЕНКИ

Кратенка Македонски

Англиски

AM

Воздушна маса

BIM

Информациско моделирање на Building information modelling
градби – БИМ

CFD

Пресметковна динамика на
флуиди

Computational Fluid Dynamics)

COP

Коефициент на ефикасност

Coefficient of performance

CPC

Стационарен параболички
колектор

Compound parabolic collector

CSTG

Групација за тестирање на
колектори и системи

Collector and System Testing
Group

DC

Еднонасочна струја

Direct current

DST

Метод со динамично тестирање Dynamic method testing

ETC

Колектор со вакуумски цевки

Evacuated tube solar collector

EП

Екваторски принципи

Equator principles

FPC

Равен колектор

Flat plate collector

Gr

Грасхофов број

Grashof number

HV

Висок напон

High voltage

ISO

Меѓународна организација за
стандардизација

International Organization for
Standardization

LCA

Анализа на животниот циклус

Life cycle analysis

LCC

Трошоци за животен циклус

Life Cycle Costs

LCS

Заштеди во шивотниот циклус

Life Cycle Saving

LFR

Линеарен Френелов рефлектор Linear Fresnel reflector

Nu

Нуселтов број

Nusselt number

PDR

Параболични чинии
(рефлектори)

Parabolic dish reflector

Pr

Прандалтов број

Prandalt numbere

Air mass
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Кратенка Македонски

Англиски

PTC

Параболични колектори

Parabolic trough collector

PWM

Модулација на ширината на
сигналот

Pulse width modulation

Ra

Рејлиев број

Rayleigh number

Re

Рејнолдцов број

Reynolds number

RHRC

Топлинска отпорност на
работен флуид

Thermal resistance of working
fluid

RINSUL

Топлинска отпорност на
изолацијата

Insulation thermal resistance

ROI

Враќање на инвестиција

Return of investment

ДТК

Диференцијален температурен Temperature differential controller
контролер

ЕоТ

Равенка на време

ИМИ

Инженерска институција на
Македонија

НРК

Национална рамка на
квалификации

ОИЕ

обновливи извори на енергија

ППЗ

Препознавање на претходното
знаење

СРС

Стационарните параболични
колектори

Compaund parabolic collector

СТВ

Санитарна топла вода

Domestic hot water

ФВТ

Фотоволтаично-топлински
модули

ФЕИТ

Факултет за електротехника и
информатички информациски
технологии

ФПМ

Фазно променливи материи

ЦОВ

Центар за образование на
возрасни
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