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Temat: Kolektory rurowe „Heat pipe” i kolektory ze zwierciadłem skupiającym CPC.   

 
 

Na tych lekcjach poznamy zasadę działania kolektorów rurowych Heat pipe oraz kolektorów ze 
zwierciadłem skupiającym CPC.  
Pytania sprawdzające do lekcji: 
1. Co oznacza heat pipe? 
2. Jak działa kolektor rurowy heat pipe? 
3. Co daje próżnia między rurami szklanymi? 
4. W jakim celu stosowane są zwierciadła CPC? 

 

Kolektory rurowe typu "heat pipe" z ang. "gorąca rura", zbudowane są z rur szklanych jedno- lub 
dwuściennych. Między rurami jest próżnia.  
Wewnątrz rur szklanych zamocowane są miedziane rurki cieplne zakończone u dołu niewielkim 
rozszerzeniem, a u góry pokaźnym zbiorniczkiem, w którym zachodzi proces skraplania. 
Zbiorniczek umieszczony jest w wymienniku ciepła, przez który przepływa bezpośrednio płyn 
roboczy w instalacji.  
 
 
 Wewnątrz rurki cieplnej znajduje się osobny płyn roboczy, nie mający fizycznego 
kontaktu z glikolem. Rurki cieplne przymocowane są do absorbera odbierającego ciepło 
promieniowania słonecznego, przy czym jego kształt jest różny: 
- w kolektorach z rurą szklaną jednowarstwową absorber ma zwykle kształt prostokąta 
- w kolektorach próżniowych dwuściennych, syfonowych z naczyniem Dewara, absorber ma 
kształt cylindra. 
Zasada działania kolektora przypomina pompę ciepła. Po nagrzaniu rurki znajdujący się w niej 
płyn zaczyna parować i kieruje się do kondensatora. Tam skrapla się oddając ciepło i jako ciecz 
powraca grawitacyjnie na dno rurki, po czym cały proces zaczyna się od nowa. 
 

 Rurki cieplne – Heat-pipe powinny zostać zamontowane pod kątem minimum 25°. Optymalne 
nachylenie w naszej strefie klimatycznej to 43° - 55°. Kolektory rurowe próżniowe są do 30% 
sprawniejsze w okresie jesiennym i do 60% w okresie zimowym od kolektorów płaskich. Są jednak 
bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne i droższe. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kolektory ze zwierciadłem CPC 
 
Posiadają zwierciadło paraboliczne CPC (z ang. Compound Parabolic Concentrator) z tyłu rur  
szklanych odbijające promieniowanie słoneczne w kierunku rur. System taki zwiększa wydajność 
kolektora o co najmniej 15%, dzięki uchwyceniu promieni padających pod niekorzystnym kątem 
lub promieniowania rozproszonego. 

 
Kolektory CPC mogą być mocowane zarówno na dachach skośnych jak i na dachach płaskich 
przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji wsporczej.  

 


