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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ГАРЯЧОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ З СОНЯЧНИМ КОЛЕКТОРОМ 

Анотація 
 Проведений розрахунок ефективної площі геліоколекторного поля для системи 
сонячного гарячого водопостачання з додатковим джерелом енергії житлового будинку 
методом комп’ютерного моделювання з використанням середньостатистичних 
кліматичних параметрів та дійсних значень, що були отримані в результаті вимірювань 
протягом року для Київської області.  
 The calculation of effective solar collector field for solar hot water systems with additional 
source of energy for residential building was made by computer simulation. Average climatic 
parameters and current values for Kyiv region were derived from measurements during the year. 

Одним із раціональних шляхів розв’язання проблемних питань економії та 
енергозбереження є впровадження систем альтернативного теплопостачання та приготування 
гарячої води, що дозволить підвищити ефективність та надійність роботи систем 
теплопостачання за рахунок комплексного використання різнорідних за природними 
властивостями відновлювальних екологічно чистих джерел енергії. За даними досліджень, 
що були проведені Інститутом енергетики Європейського союзу, ефективність впровадження 
систем сонячного систем гарячого водопостачання для побутових потреб домогосподарств 
підвищується швидше, ніж очікувалося у самих смілих прогнозах минулих років. Особливо 
актуальним це питання є в умовах постійного зростання тарифів на енергоносії. 

В даній роботі досліджувалась система теплопостачання для двоповерхового будинку 
площею 165 м2, що знаходиться в Київській області, в якому проживають 4 особи. 
Будівля збудована з сучасних матеріалів з гарними теплоізоляційними властивостями. 

Система гарячого водопостачання проектувалася у відповідності до державних 
норм з урахуванням типу будівлі та кількості осіб, що проживають в ній[2]. 

Планується, що в опалювальний період навантаження системи теплопостачання 
буде покриватися за рахунок роботи додаткового джерела енергії, а в теплий період, 
коли система опалення не функціонує, для ГВП передбачається використовувати 
сонячний колектор. 

Річна кількість теплоти на гаряче водопостачання визначається за формулою: 
[ ] -3

. . . . 0 0 . .1,2 ( ) (55 - ) (350 - ) (55 - ) 10рік

г в х з х л в
Q а т t n п t Сβ= ⋅Σ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,             (1) 

де 1,2 – коефіцієнт, що враховує тепловтрати в приміщеннях від трубопроводів 
систем ГВП(опалення ванних кімнат); 

а  - норма споживання води на гаряче водопостачання при температурі 550С на 
одиницю виміру за добу на одну людину, л/добу. Для будинку, що розраховується, 

85 /а л добу= ; 
т  - кількість одиниць виміру за добу (кількість осіб, що проживає в будинку), 

4т особи= ; 

. .х з
t  - температура холодної(водопровідної) води в опалювальний період, 0С, 

приймаємо рівною 50С; 

. .х л
t  - температура холодної(водопровідної) води в літній період, 0С, приймаємо 

рівною 150С; 
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о
п  - тривалість опалювального періоду, діб, 187

о
п діб= ; 

β  - коефіцієнт, що враховує зниження середньоденної витрати води на гаряче 
водопостачання в літній період, приймається рівним 1,0; 

в
С  - питома теплоємність води, дорівнює 4,187кДж/(кг0С). 

Тому отримуємо: 
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Аналіз роботи комбінованої системи теплопостачання на базі сонячного 

колектору для гарячого водопостачання. 
Розглядається варіант встановлення системи теплопостачання на базі сонячних 

колекторів з додатковим джерелом енергії.  
Типова комбінована система теплопостачання на базі сонячного колектору 

приведена на рис.2.1 

 
Рис.1 Схема теплопостачання на базі сонячного колектору та додаткового джерела 

енергії (на рис. котел) 
 

Вибір устаткування для комбінованої системи теплопостачання виконувався за 
допомогою програмног забезпечення GetSolar, розробленого для розрахунку систем на 
базі теплотехнічного обладнання від виробника Buderus. 

В програму вводяться наступні дані: 
1) Рівень сонячної інсоляції та середньомісячної температури по Києву (приведені 

в табл.1): 
 
Табл.1. Рівень сонячної інсоляції та середньомісячної температури по Києву 

Місяць року Рівень сонячної інсоляції, 
кВт* год/м2/добу 

Середньомісячна  
температура, 0С  

Січень 1,69 -4,0 
Лютий 2,56 -2,4 

Березень 3,15 1,5 
Квітень 3,49 9,5 
Травень 4,71 15,2 
Червень 4,19 18,4 
Липень 4,48 20,8 
Серпень 4,4 19,6 
Вересень 3,14 13,9 
Жовтень 2,44 8,4 
Листопад 1,39 2,4 
Грудень 1,44 -2,9 
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Середньорічне 3,1 8,4 
 

2) Добова витрата води на гаряче водопостачання для будинку становить 
340л/добу. 

3) Необхідний об’ єм баку-накопичувача: для вибору найбільш ефективної схеми 
теплопостачання та з урахуванням модельного ряду виробника, розглядались 
системи з можливістю підключення як бівалентного баку, так і термосифонного 
бівалентного баку. 

4) Для визначення площі геліоколекторного поля: за рекомендаціями багатьох 
виробників площа геліоколекторного поля, м2, розраховується за наступною 
формулою: 

                                                          . . 60
баку

г п

V
S = ,                                              (2) 

де 
бакуV  - об’ єм баку-накопичувача. Тому: 

2
. .

340
5,6

60г п
S м= = . 

Система теплопостачання будівлі з заданими характеристиками: для різних площ 
колекторів встановлювали баки-накопичувачі різних об’ ємів (300л, 400л, 500л).  

Технічні характеристики колекторів[3] (плаский колектор SKS 3.0, плаский 
колектор SKS 4.0, вакуумний колектор СРС 6) наведені в табл.2 .  

 
Табл.2. Технічні характеристики пласких колекторів SKS 3.0 та SKS 4.0 і вакуумного 
колектору СРС 6 

Технічна характеристика 
Одиниця 
виміру 

SKS 3.0 SKS 4.0 СРС 6 

Апертурна площа м2 2,26 2,1 1,28 
Площа абсорберу м2 2,23 2,1 1,43 

Ємність абсорберу л 0,86 1,43 0,97 
Коефіцієнт поглинання  від 0,94 до 0,96 від 0,94 до 0,97 0,93 

Коефіцієнт відбиття  від 0,1 до 0,14 від 0,03 до 0,07 від 0,03 до 0,07 
Коефіцієнт корисної дії, η0 % 77 85,1 66,5 
Коефіцієнт теплопередачі Вт/(м2К) 3,681 4,036 0,721 

Номінальний об’ ємний потік, V л/год 50 50 50 
Температура в стані стагнації 0С 188 204 294 

  

Враховуючи, що колектори мають різні апертурні площі (площі проникнення 
світла), при моделюванні використовувалися наступні значення площ: 

- Плоский колектор SKS 3.0 з апертурною площею 2,25м2 – при моделюванні 
використовувалися площі 4,5 м2 (2 колектори); 6,75 м2 (3 колектори); 9 м2 (4 
колектори); 
- Плаский колектор SKS 4.0 з апертурною площею 2,1м2- при моделюванні 
використовувалися площі 4,2 м2(2колектори); 6,3 м2(3 колектори); 8,4м2 (4 
колектори); 
 - Вакуумний колектор СРС 6 з апертурною площею 1,9 м2- при моделюванні 
використовувалися площі 3,8 м2(2колектори); 6,4 м2(3 колектори); 8,96 м2 (4 
колектори). 

 Подальше моделювання проводилося при температурі в баку-накопичувачі 
850С, оскільки при подальшому підвищені не буде спостерігатися підвищення 
коефіцієнту покриття сонячної установки (рис. 2). 
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Рис.2. Залежність коефіцієнту покриття навантаження сонячною установкою в 
залежності від температури в баку-накопичувачі 

  
 
 
 

Рис.3. Графік залежності температури на 
колекторі від місяця року 

 
 
 
 

 
Комбінована система з бівалентним 
баком-акумулятором  

Комбінована система з термосифоним 
бівалентним баком-акумулятором  

 
об’ єм бака-акумулятора 300л. 
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об’ єм бака-акумулятора 400л. 

 
об’ єм бака-акумулятора 500л. 
 

 

Рис.4. Результати моделювання за допомогою програмного забезпечення GetSolar. 
Програма дозволяє автоматично підбирати площі геліоколекторного поля при 

заданих параметрах. В результаті моделювання була отримана площа 10,5 м2 при 
об’ ємі баку-накопичувача 550л. Важливою умовою застосування систем сонячного 
гарячого водопостачання є те, що температура на колекторі не повинна перевищувати 
визначеного виробником значення температури стагнації (температура, при якій 
відбувається закипання теплоносія). Графік залежності температури на колекторі від 
місяця року наведений на рис.3. 
 В результаті комп’ютерного моделювання було отримано значення коефіцієнта 
використання установки для різних типів її підключення та побудовані графіки 
залежностей (рис.4). 

З графіків можна побачити, що отримані показники для системи вакуумних 
колекторів площами 3,8 м2 та 6,4 м2 вищі при майже однакових площах плоских 
колекторів. Для вакуумних колекторів в літні місяці спостерігається зниження 
коефіцієнту корисної дії всієї установки за рахунок виробництва надлишкової теплоти 
та її недовикористання (можливі дні з малим або відсутнім відбором теплоти на ГВП), 
що може призвести до пошкодження обладнання та системи гарячого водопостачання 
в цілому(встановлюється режим стагнації).  

З рис. 4 видно, що колектори типу SKS 3.0 при різних площах і різних об’ ємах 
баку-нагрівача згідно з даними програми не дають оптимального значення коефіцієнту 
використання у порівнянні з колекторами типу SKS 4.0. Згідно з показниками 
програми саме при площі системи колекторів 4,2 м2 досягається максимальна 
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ефективність, що дорівнює ефективності вакуумного колектору. Також на усіх 
графіках можна прослідкувати рівномірність використання потоку сонячної радіації 
для колектору SKS4.0 площею 4,2 м2 протягом року (що не відбувається для 
вакуумних колекторів). 

За рахунок того, що в літній період спостерігається зниження коефіцієнту 
використання всієї установки при роботі вакуумних колекторів та враховуючи їх вищу 
вартість встановлення, експлуатаційні особливості, обираємо геліоколекторне поле 
площею 4,2 м2. 

Враховуючи значення коефіцієнту використання установки, добову витрату 
води та можливу зміну споживання, і рекомендації виробника обираємо систему з 
термосифонним баком об’ ємом 400л. 

 
Розрахунок площі сонячного колектора для комбінованої системи 

 Згідно з [1] розрахуємо ККД системи теплопостачання та ефективну площу 
геліоколекторного поля при використанні сонячного колектора SKS 4.0. 

Площа сонцепоглинальної поверхні для комбінованої системи теплопостачання 
визначається за формулою (за [1]): 

                                                   ,2 ,11.16 ( )
доб w w в

доб

пад

G t t C
F

qη

⋅ ⋅ −

=

⋅∑
,                                          (3) 

де доб

пад
q  - інтенсивність сонячної радіації для сонячних колекторів південної орієнтації, 

Вт/м2. Інтенсивність сонячної радіація для даного прикладу була виміряна в 
лабораторних умовах на дослідному стенді в НТУУ «КПІ» протягом року. 

Значення добового навантаження системи ГВП, температура холодної води в 
опалювальний період ( ,1 .w х з

t t= ) і температура холодної води в літній період ( ,1 .w х л
t t= ) були 

визначені в попередньому розділі. 

,2wt - температура, гарячої води відповідно до вимог проекту, 0
,2 55wt С= . 

в
с  - питома теплоємність води, дорівнює 1,163Вт/(кг0С). 

η  - коефіцієнт корисної дії сонячного колектору, який визначається за 
формулою: 

                                              1
−

= − ⋅
t tср нс

Cо добq
пад

η η ,                                             (4) 

де 
о

η  - ККД колектору, визначений виробником (наведений в табл. 2); 

1C  - коефіцієнт теплових втрат, Вт/(м2˚С); 

ср
t  - середня температура теплоносія на вході та виході з абсорбера, ˚С, визначається 

за формулою: 

                                                      1 2

2cp

t t
t

+
= ,                                                    (5) 

де 0
1 ,1 5wt t С= +  - температура теплоносія на вході в сонячний колектор, ˚С. В опалювальний 

період: 
0

1 5 5 10t С= + = . 

В літній період температура холодної води: 
0

1 15 5 20t С= + =  
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0
2 ,2 5wt t С= + - температура теплоносія на виході з сонячного колектору, ̊ С: 

0
2 55 5 60t С= + = . 

Тоді середня температура в опалювальний період становить: 

0
_

10 60
35

2cp оп
t С

+
= = , 

Середня температура в літній період: 

                                                           0
_

20 60
40

2cp л
t С

+
= = ,                                                       

де 
нс
t  - температура навколишнього середовища, ˚С. Значення температур 

нс
t  (розраховані 

за [1] та виміряні) приведені в таблиці 3. 
 
Табл. 3.Розрахунок ефективної площі геліоколекторного поля 

м
іс
я
ц
ь
 доб

пад
q∑  

за [1], 
2/Вт м  

доб

пад
q∑  

виміряне, 
2/Вт м  

нс
t за 

[1], 0
С  

нс
t  

виміряне, 
0
С  

η  за 

[1] 

η  

виміряне 
СК

F  [1], 
2

м  

СК
F   

отримане, 
2

м  

січень 768,00 273,02 -4,05 2,40 0,62 0,30 38,56 227,68 

лютий 1267,08 728,04 -3,18 -1,50 0,71 0,62 20,30 40,58 

березень 1168,54 2106,12 1,97 8,34 0,72 0,79 21,82 11,02 

квітень 3649,00 2515,00 10,54 15,84 0,82 0,82 7,63 11,12 

травень 3659,60 2639,15 18,29 21,17 0,83 0,83 7,53 10,47 

червень 3683,40 3894,00 21,50 28,33 0,84 0,84 7,45 6,98 

липень 3590,80 3785,00 23,57 30,36 0,84 0,84 7,62 7,16 

серпень 3507,20 2989,52 22,43 30,80 0,84 0,84 7,82 9,08 

вересень 3517,20 1863,33 17,46 19,77 0,83 0,82 7,85 15,05 
жовтень 1898,04 799,55 10,15 9,56 0,79 0,70 12,27 32,91 
Листопад 748,02 546,03 2,87 10,93 0,65 0,64 37,70 52,82 
грудень 555,42 410,00 -1,56 -0,68 0,55 0,45 60,17 99,33 

 
Висновки: 
1) Як видно з таблиці 3, мінімальна площа геліоколекторного поля за 

середньостатистичними показниками [1] досягається у червні(7,45 2
м ). Мінімальна 

площа геліоколекторного поля, отримана з використанням виміряних показників, становить 
6,98 2

м . З урахуванням габаритних розмірів колектору SKS 4.0, обираємо площу 6,3 2
м  як 

площу сонцепоглинальної поверхні для системи сонячного гарячого водопостачання з 
додатковим джерелом енергії. Вибір обумовлений тим, що в літні місяці ККД сонячних 
колекторів досягає значення, заявленого виробником, що дозволяє задовольнити потребу в 
гарячій воді без застосування додаткового джерела енергії в літній період. 

2) Розраховане значення площі перевищує значенням площі, що було отримане в 
результаті моделювання за допомогою програми GetSolar. Це може бути пояснено тим 
фактом, що у програма побудована на іншій математичній моделі розрахунку значень площі, 
яка враховує безпосередньо конструктивні особливості системи теплопостачання будівлі, 
відсоток роботи додаткового джерела енергії в різні пори року та безпосередньо 
конструктивні особливості обладнання, що використовується в якості додаткового джерела 
енергії.  

3) При виборі геліоколекторного поля площею 6,3 2
м залежність температури на 

колекторі від місяця року буде мати наступний вигляд (рис. 5): 
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Рис.5. Залежність температури на колекторі від місяця року при площі 

геліоколекторного поля 6,3 2
м . 

 
Як видно з рис.5 протягом всього року температура на колекторі не перевищує 

температуру стагнації, що забезпечує високий коефіцієнт використання установки в цілому. 
4) Незважаючи на економічну привабливість застосування системи сонячних 

колекторів площею 4,2 м2, технічно обґрунтованим і ефективним є встановлення трьох 
колекторів загальною площею 6,3 2

м . 
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