
1. Лабораторно-практична робота №1.2 Дослідження 

альтернативних пристроїв гарячого водопостачання 

1.1 Мета роботи  

1. Дослідження основних типів конструкції сонячних колекторів. 

2. Дослідження основних типів систем гарячого водопостачання із 

використанням сонячних колекторів 

3. Вивчення методики вибору сонячного колектора 

 

Після виконання роботи студент повинен  

знати: 

- рівень потенціалу сонячної енергетики України; 

- основні типи сонячних колекторів, їх переваги, недоліки та сферу 

застосування; 

- основні типи систем гарячого теплопостачання на основі сонячних 

колекторів, їх особливості та сферу застосування; 

 вміти: 

- знаходити інформацію у відкритих джерелах про виробників, та 

постачальників сонячних колекторів, їх, вартість та технічні характеристики; 

- обирати необхідний сонячний колектор залежно від місцевості та 

потреб у гарячому водопостачанні. 

1.2 Ключові положення 

Загальна енергія сонячного випромінювання, яке падає на нашу 

планету, становить приблизно 81 000∙10
6
 МВт∙год.  Третину від цієї енергії 

(27 000∙10
6
 МВт∙год) отримують континенти – решту мировий океан. 

Оскільки сукупне споживання всіх видів енергії на людством становить 

приблизно 10∙10
6
 МВт∙год, то, теоретично, кількості сонячної енергії, що 

падає тільки на континенти, достатньо для того щоб забезпечити енергією 

кілька тисяч людських цивілізацій.  

Вважається, що технічно людство може використовувати близько 15% 

від загальної кількості сонячної енергії, що становить близько 

12∙10
6
 МВт∙год. Цієї енергії достатньо для того що повністю відмовитися від 

використання вуглеводневих видів палива і, таким чином, вирішити 

проблему забруднення довколишнього середовища вуглекислим газом. 

Таким чином, використання пристроїв, що використовують сонячну енергію 

є перспективним та актуальним напрямком. 

За статистичними даними NASA сонячна інсоляція (інсоляція – 

опромінення поверхні сонячним світлом) на території України становить 

1000…1400 кВт∙год/м
2
 за рік (Таблиця 1.1). З точки зору використання 

сонячної енергії найбільш привабливі Запоріжжя, Дніпропетровська і 

Луганська області, а також курортні Одеса, Херсон і Сімферополь.  
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Рисунок 1.1 – Карта сонячної інсоляції України 

 

Високим рівнем активності вважаються показники в 5 кВт∙год/м
2
/день, 

а на перерахованих територіях в літній період коефіцієнт часто перевищує 

позначку в 6 кВт∙год/м
2
/день (Миколаїв і Херсон з показниками 6,03 і 

6,04 кВт∙год/м
2
/день, відповідно). Середня ступінь опромінення за рік 

коливається від 3,34 кВт∙год/м
2
/день в Луганську до 3,58 кВт∙год/м

2
/день в 

Сімферополі. Таким чином, використання сонячної енергії є перспективним 

та актуальним напрямом для України. 

На сьогоднішній день існують 2 найбільш поширені способи 

використання сонячної енергії: перетворення її на електричну енергію за 

допомогою фотоелементів (сонячних батарей) та перетворення її на теплову 

енергію за допомогою сонячних колекторів. Ця робота призначена для 

визначення методів і засобів використання сонячної енергії у системах 

гарячого водопостачання та теплопостачання. 

Сонячні колектори 

Сонячний колектор – це конструкція або пристрій, що перетворює 

енергію Сонця в тепло. Формально, сонячним колектором є бочка, 

пофарбована в чорний колір, що влітку нагріває воду на для літнього душу. 

Навіть просте відро води, що гріють на сонці, може вважатися сонячним 

колектором. 
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Таблиця 1.1 – Середній рівень сонячної радіації кВт∙год/м
2
/день 

Регіон 
Місяць 

Сер. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сімферополь 1,27 2,06 3,05 4,30 5,44 5,84 6,20 5,34 4,07 2,67 1,55 1,07 3,58 

Вінниця 1,07 1,89 2,94 3,92 5,19 5,30 5,16 4,68 3,21 1,97 1,10 0,90 3,11 

Луцьк 1,02 1,77 2,83 3,91 5,05 5,08 4,94 4,55 3,01 1,83 1,05 0,79 2,99 

Дніпро 1,21 1,99 2,98 4,05 5,55 5,57 5,70 5,08 3,66 2,27 1,20 0,96 3,36 

Донецьк 1,21 1,99 2,94 4,04 5,48 5,55 5,66 5,09 3,67 2,24 1,23 0,96 3,34 

Житомир 1,01 1,82 2,87 3,88 5,16 5,19 5,04 4,66 3,06 1,87 1,04 0,83 3,04 

Ужгород 1,13 1,91 3,01 4,03 5,01 5,31 5,25 4,82 3,33 2,02 1,19 0,88 3,16 

Запоріжжя 1,21 2,00 2,91 4,20 5,62 5,72 5,88 5,18 3,87 2,44 1,25 0,95 3,44 

Івано-Франківськ 1,19 1,93 2,84 3,68 4,54 4,75 4,76 4,40 3,06 2,00 1,20 0,94 2,94 

Київ 1,07 1,87 2,95 3,96 5,25 5,22 5,25 4,67 3,12 1,94 1,02 0,86 3,10 

Кропивницький 1,20 1,95 2,96 4,07 5,47 5,49 5,57 4,92 3,57 2,24 1,14 0,96 3,30 

Луганськ 1,23 2,06 3,05 4,05 5,46 5,57 5,65 4,99 3,62 2,23 1,26 0,93 3,34 

Львів 1,08 1,83 2,82 3,78 4,67 4,83 4,83 4,45 3,00 1,85 1,06 0,83 2,92 

Миколаїв 1,25 2,10 3,07 4,38 5,65 5,85 6,03 5,34 3,93 2,52 1,36 1,04 3,55 

Одеса 1,25 2,11 3,08 4,38 5,65 5,85 6,04 5,33 3,93 2,52 1,36 1,04 3,55 

Полтава 1,18 1,96 3,05 4,00 5,40 5,44 5,51 4,87 3,42 2,11 1,15 0,91 3,25 

Рівне 1,01 1,81 2,83 3,87 5,08 5,17 4,98 4,58 3,02 1,87 1,04 0,81 3,01 

Суми 1,13 1,93 3,05 3,98 5,27 5,32 5,38 4,67 3,19 1,98 1,10 0,86 3,16 

Тернопіль 1,09 1,86 2,85 3,85 4,84 5,00 4,93 4,51 3,08 1,91 1,09 0,85 2,99 

Харків 1,19 2,02 3,05 3,92 5,38 5,46 5,56 4,88 3,49 2,10 1,19 0,9 3,26 

Херсон 1,30 2,13 3,08 4,36 5,68 5,76 6,00 5,29 4,00 2,57 1,36 1,04 3,55 

Хмельницький 1,09 1,86 2,87 3,85 5,08 5,21 5,04 4,58 3,14 1,98 1,10 0,87 3,06 

Черкаси 1,15 1,91 2,94 3,99 5,44 5,46 5,54 4,87 3,40 2,13 1,09 0,91 3,24 

Чернігів 0,99 1,80 2,92 3,96 5,17 5,19 5,12 4,54 3,00 1,86 0,98 0,75 3,03 

Чернівці 1,19 1,93 2,84 3,68 4,54 4,75 4,76 4,40 3,06 2,00 1,20 0,94 2,94 

 

Відкритий сонячний колектор є найпростішим і найдешевшим типом 

колектора. Активна поверхня даного типу колекторів утворена листами 

пластику або гуми чорного кольору, що мають стійкість до 

ультрафіолетового випромінювання. У товщі активної поверхні розташовані 

трубки, або канали по яким протікає вода. Додаткові захисні елементи 

(наприклад, захисне скло) або теплоізолятори  у колекторах даного типу, як 

правило, відсутні. 

Відкриті сонячні колектори найчастіше використовуються для 

нагрівання води у літніх басейнах та застосовуються у країнах з теплим 

кліматом і великою кількістю ясних сонячних днів. 

Перевагами колекторів даного типу є простота та низька вартість. До 

недоліків слід віднести низький коефіцієнт корисної дії та малий термін 

експлуатації. Відсутність теплоізолятора робить їх непридатними для 

використання при температурі повітря менше 20 °С, а відсутність захисних 

елементів призводить до суттєвого обмеження терміну експлуатації. 

Більшість відкритих сонячних колекторів мають термін експлуатації не 

більше ніж 1…2 сезона. 
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Рисунок 1.2 – Гумовий відкритий сонячний колектор для басейну 

 

Плоский сонячний колектор (Рисунок 1.3) має активну частину 

(абсорбер), аналогічну активній частині відкритого сонячного колектора, та 

додаткові захисні елементи: теплоізоляцію для запобігання втрат тепла та 

прозорий шар для захисту від механічного пошкодження та 

ультрафіолетового випромінювання.  

Абсорбер складається з листа міді або алюмінію і системи мідних або 

алюмінієвих труб. Найбільш поширеними є абсорбери наступних типів: 

- мідна основа, мідні труби; 

- алюмінієва основа, мідні труби; 

- алюмінієва основа, алюмінієві труби. 

Активна поверхня абсорбера вкрита спеціальним поглинаючим шаром 

на основі чорного хрому або оксидів кремнію і титану, що має високий 

коефіцієнт поглинання сонячної енергії (близько 90…95%). 

 

 
Рисунок 1.3 – Плоский сонячний колектор 

 

Система труб, які отримують тепло від абсорбера, може виконуватися у 

вигляді ряду паралельно з’єднаних трубок, або у вигляді змійовика (Рисунок 

1.4). Паралельне з’єднання трубок має більшу ефективність прийму тепла та 

менший опір потоку води. З’єднання у вигляді змійовика більш технологічне 

та має більш високу надійність, оскільки у даному випадку зменшується 
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кількість з’єднань трубок при виготовленні колектора. Для мідних трубок, як 

правило, використовують паралельне з’єднання, а для алюмінієвих – у 

вигляді змійовика, оскільки з’єднання алюмінієвих трубок більш складне. 

 
 

Рисунок 1.4 – Способи з’єднання трубок абсорбера 

 

Корпус захищає колектор від впливу зовнішніх атмосферних умов і 

втрати тепла. Від жорсткості та герметичності корпусу залежить як міцність 

колектора, так і його ефективність. Наприклад, порушення герметичності 

корпусу призводить до попадання вологи усередину та зменшення 

ефективності термоізоляції, що негативно визначається на роботі колектора. 

Корпуси сонячних колекторів, як правило, виготовляють із 

алюмінієвих профілів з можливістю покриття захисним лаком. 

Скляна кришка (захисне скло) забезпечує захист колектора від втрати 

тепла і впливу умов зовнішнього середовища. Скло, що використовується в 

сонячних колекторах спеціально пристосоване до механічних навантажень 

(сніг, вітер), а також ударів (град). Крім того, скло повинне забезпечувати 

максимально високу проникність сонячної енергії в сонячний колектор, тому, 

має більш низький вміст оксидів заліза.  

 

 
Рисунок 1.5 – Плоский сонячний колектор на даху будинку 
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При відсутності відбору тепла (коли вода у системі на циркулює) 

пласкі колектори здатні нагрівати воду до 190…200 °C. Чим більше енергії 

випромінювання передається теплоносію, що протікає в колекторі, тим вище 

його ефективність. Підвищити її можна, застосовуючи спеціальне оптичне 

покриття, зі зменшеним рівнем випромінювання в інфрачервоному спектрі.  

Вакуумний сонячний колектор складається із вакуумних скляних 

трубок та має коаксіальну конструкцію (Рисунок 1.6). Зовнішня скляна 

трубка захищає абсорбер від втрат тепла, а внутрішня трубка покрита 

селективним шаром і служить абсорбером сонячної енергії. Отримана 

теплота, залежно від конструкції, може відводитися 3-ма способами: 

природною конвекцією води, теплової трубою і U-подібної трубою (Рисунок 

1.7). Висока ефективність абсорбуючого покриття (до 93%) і низькі теплові 

втрати через вакуумну оболонку (<8%) призводять до того, що вакуумні 

сонячні колектори мають найкращі характеристики.  

 
Рисунок 1.6 – Принцип роботи вакуумного сонячного колектора 

 

 
Рисунок 1.7 – Варіанти побудови вакуумних колекторів: з однією трубою для 

відбору тепла – а, із двома трубами – б, з використанням U-трубок – в 
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Сучасні абсорбуючі покриття засновані на наномолекулярних 

розробках, виконаних за технологією тонкоплівкових покриттів, що збільшує 

поглинальну здатність на 20%. Висока ефективність перетворення енергії 

сонця дозволяє навіть в хмарний і дощовий день отримати теплову енергію. 

При відсутності відбору тепла можливе підвищення температури теплоносія 

до температури 250…300 °C. Вакуумні трубки з боросилікатного скла 

витримують вплив 25-мм граду. 

 

 
Рисунок 1.8 – Вакуумний колектор на даху будинку 

 

Сучасні матеріали володіють дуже високими значеннями коефіцієнта 

поглинання сонячного випромінювання, значно підвищуючи тим самим ККД 

сонячних колекторів. Сонячні колектори можуть ефективно працювати в 

холодний період року внаслідок набагато меншої залежності ККД від різниці 

температур. На рисунку (Рисунок 1.9) показана залежність коефіцієнта 

корисної дії різних типів колекторів при потужності сонячного 

випромінювання в 600 Вт/м. 

 

 
Рисунок 1.9 – Залежність ККД сонячних колекторів від різниці температур 

між теплоносієм і повітрям: 1 – вакуумний, 2 – плоский, 3 – відкритий 
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Як видно із рисунку, на даний момент, найбільш перспективними в 

умовах України є використання плоских та вакуумних сонячних колекторів. 

Дані типи колекторів внаслідок всесезонні, простоти і надійності конструкції 

при невисокій ціні можуть суттєво зменшити витрати паливу на підігрів води 

і можуть використовуватися як в системах опалення, так і в системах 

гарячого водопостачання. Однак необхідно пам'ятати, що ці системи можуть 

забезпечити необхідні функціональні завдання тільки в комбінації з 

традиційним обладнанням (працюючим на електроенергії, газі, рідкому або 

твердому паливі). 

 

Системи гарячого водопостачання 

На сьогоднішній день існують 2 основні типи систем: одноконтурні 

(Рисунок 1.10) та двоконтурні (Рисунок 1.11). Різниця між системами полягає  

у рідині, що циркулює по абсорберу колектора. У випадку, коли система 

використовується лише у теплу пору року доцільно використовувати 

одноконтурні системи, коли у якості активної рідини використовується вода. 

У одноконтурній системі (Рисунок 1.10) холодна вода із баку 

акумулятора надходить до сонячного колектора. Під дією сонячного 

випромінювання вода нагрівається і надходить до середньої частини баку, де 

потім, завдяки конвенції, піднімається до його верхньої частини. Недоліком 

такої системи є те, що при негативних температурах довколишнього 

середовища вода може замерзнути. При цьому система перестане працювати, 

і може навіть вийти з ладу. 

 
Рисунок 1.10 – Одноконтурна система гарячого водопостачання 
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Для використання системи у любу пору року по абсорберу колектора 

повинна циркулювати рідина, що не замерзає при негативних значення 

температури, наприклад антифриз. У цьому випадку, для запобігання 

змушування рідин (антифризу та води) усередині бака розміщується 

додатковий теплообмінник (Рисунок 1.11). При цьому кожна рідина 

циркулює у своєму контурі, а системи здатна працювати цілий рік.  

 

 
Рисунок 1.11 – Двоконтурна система гарячого водопостачання 

 

Нижня межа температури роботи двоконтурної системи обмежена 

температурою замерзання рідини, що циркулює у колекторі. При 

використанні сучасних антифризів це величина досягає –55 ºС. 

Відкриті сонячні колектори через низьке значення коефіцієнта корисної 

дії не можуть використовуватися при низьких температурах, тому ці 

колектори використовуються лише в одноконтурних системах. Плоскі та 

вакуумні сонячні колектори використовуються і в одно контурних і в 

двоконтурних системах. При цьому у першому випадку у холодну пору року, 

для запобігання пошкодження колектора, рідину зливають.  

1.3 Методика розрахунку площі сонячного колектора 

Необхідна площа сонячного колектора Sпотр, за умови його 

оптимального розташування (активна поверхня орієнтована на південь, 

відсутні завади, що створюють тінь, сонячні промені падають під кутом 
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приблизно 90°), визначається для місяця, що має найменший рівень сонячної 

інсоляції на протязі терміну експлуатації системи: 

Sпотр = Qпотр/Qкол, (1.1) 

де Qпотр – потреба у тепловій енергії (Вт∙год), Qкол – кількість теплової енергії, 

яку може забезпечити 1 м
2
 сонячного колектора (Вт∙год/м

2
). 

Як правило, відома потреба у гарячій воді (за добу або за місяць), яка 

визначається або по факту споживання (за лічильником), або за нормативами. 

Наприклад, відповідно до санітарних норм, мінімальні витрати гарячої води у 

житлових приміщеннях на одну людину становлять 65 л за добу.  

Таким чином, коли відома загальна потреба у гарячій воді Vпотр (л), 

загальну кількість теплової енергії Qпотр можна визначити за формулою: 

Qпотр = CVпотр(tвих – tвх), (1.2) 

де tвих – температура гарячої води (вихідна температура), tвх – температура 

холодної води (вхідна температура), С – кількість енергії, яку необхідно 

витратити на підігрів 1 л води на 1 °С (питома теплоємність води) 

(С = 4,187 кДж/л∙°С = 1,163 Вт∙год/л∙°С).  

Для систем гарячого водопостачання температура гарячої воді у крані 

визначається санітарними нормами і знаходиться у межах tвих = 50…60 °С. 

Середня температура холодної води у водопроводі визначається на 

основі відомостей гідрометеорологічної служби для конкретного регіону. 

При відсутності таких відомостей середня температура холодної води 

визначається наступним чином: 

- для опалювального періоду –  tвх = 5 °С; 

- для неопалювального періоду – tвх = 15 °С. 

Кількість енергії Qкол, яку реально може забезпечити сонячний 

колектор із кількості енергії, яку забезпечує Сонце у даному регіоні для 

даного місяця Qсон (Вт∙год/м
2
), визначається за формулою: 

Qкол = Qсон∙ηкол∙ηатм∙ηхмар∙ηвтр, (1.3) 

де ηкол – коефіцієнт корисної дії сонячного колектора; ηатм – коефіцієнт 

прозорості атмосфери; ηхмар – коефіцієнт, що враховує зменшення сонячної 

інсоляції хмарами; ηвтр – коефіцієнт, що враховує втрати тепла при 

транспортуванні води від сонячного колектора до системи водопостачання. 

Кількість сонячної енергії, яку можна отримати у даному регіоні, Qсон 

можна визначити за статистичними даними: 

Qсон = QінсNдн, (1.4) 

де Qінс – рівень сонячного опромінення (кВт∙год/м
2
/день) (Таблиця 1.1), Nдн – 

кількість днів роботи колектора. 

Коефіцієнт прозорості атмосфери коливається у межах ηатм = 0,8…1,0. 

Мінімальне значення коефіцієнту (ηатм = 0,8) приймається для великих міст, 

промислових районів або за наявності у даній місцевості джерел забруднення 

атмосфери (наприклад, великих заводів, теплових електростанцій тощо). Із 
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підвищенням рівня екологічної чистоти значення даного коефіцієнту 

збільшується. Для курортний районів ηатм = 1,0. 

Величина втрат тепла при транспортуванні гарячої води залежить від 

конкретної системи водопостачання. Фактично значення коефіцієнту втрат 

тепла знаходиться у межах ηвтр = 0,85…0,98. Для крупних централізованих 

систем водопостачання рівень втрат тепла зростає і у даному випадку слід 

брати значення ηвтр = 0,85. Із зменшенням рівня системи (квартал, 

мікрорайон, будинок, квартира) кількість втрат тепла зменшується і значення 

даного коефіцієнту зростає. Для одинарних нагрівачів значення коефіцієнту є 

максимальним і становить ηвтр = 0,98. 

Коефіцієнт корисної дії сонячного колектора ηкол залежить від його 

типу та різниці температур між теплоносієм та повітрям. Для визначення 

цього параметра можна використовувати середні статистичні дані для різних 

типів колекторів (Рисунок 1.9). Для використання даних графіків слід 

визначити різницю температур Δt між теплоносієм та повітрям: 

Δt = tвих – tпов, (1.5) 

де tпов – середня температура повітря у даному місяці. 

Коефіцієнт, що враховує зменшення сонячної інсоляції хмарами ηхмар 

визначається за статистичними даними: 

ηхмар = (1,0Nсон + 0,7Nхмар + 0,3Nпохм)/Nдн, (1.6) 

де Nсон, Nхмар, Nпохм – відповідно, кількість сонячних, хмарних та похмурих (з 

високим рівнем хмарності) днів у місяці; Nдн – кількість днів у місяці. 

 

Приклад розрахунку необхідної площі сонячного колектора, 

розташованого у місті Одеса, для забезпечення 65 л гарячої води на добу 

(побутові потреби 1 людини) у квітні. 

На основі статистичних даних гідрометеорологічної служби для міста 

Одеса визначаємо для квітня: Nдн = 30, Nсон = 17, Nхмар = 9, Nпохм = 4, 

tпов = 13,6 °С (середня температура удень, оскільки вночі сонячний колектор 

не працює), tвх = 5 °С (опалювальний сезон, як правило, закінчується). 

Коефіцієнт, що враховує зменшення сонячної інсоляції хмарами ηхмар: 

 

ηхмар = (1,0Nсон + 0,7Nхмар + 0,3Nпохм)/Nдн = (1,0∙17 + 0,7∙9 + 0,3∙4) = 0,82. 

 

Різниця температури між теплоносієм та повітрям: 

 

Δt = tвих – tпов = 55 – 13,6 = 41,4 °С. 

 

Для плоского колектора, із графіків (Рисунок 1.9) для Δt = 41,4 °С 

визначаємо коефіцієнт корисної дії колектора, ηкол = 0,62. 

Оскільки тип системи гарячого водопостачання не вказано, приймаємо 

середнє значення коефіцієнту втрат у системі водопостачання ηвтр = 0,92. 
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Місто Одеса є великим містом із невеликим рівнем промисловості. 

Приймаємо для даного міста середнє значення коефіцієнта прозорості 

атмосфери ηатм = 0,9. 

Із таблиці (Таблиця 1.1) для Одеської області знаходимо рівень 

сонячної інсоляції у квітні, Qінс = 4,38 кВт∙год/м
2
/день. Кількість сонячної 

енергії у квітні: 

 

Qсон = QінсNдн = 4,38∙30 = 131,4 кВт∙год/м
2
. 

 

Кількість теплової енергії, яку може забезпечити сонячний колектор: 

 

Qкол = Qсон∙ηкол∙ηатм∙ηхмар∙ηвтр = 131,4∙0,62∙0,9∙0,82∙0,92 = 55 кВт∙год/м
2
. 

 

Загальна кількість води, яку потрібно підігріти: 

 

Vпотр = VдобNдн = 65∙30 = 1950 л,  

 

де Vдоб = 65 л – витрати гарячої води за добу. 

Кількість енергії, яку необхідно витратити на підігрів води за місяць: 

 

Qпотр = C Vпотр(tвих – tвх) = 1,163∙1950(55 – 5) = 114 кВт∙год. 

 

Необхідна площа сонячного колектора: 

 

Sпотр = Qпотр/Qкол = 114/55 = 2 м
2
. 

1.4 Методика обчислення кількості теплової енергії 

Кількість теплової енергії, яку може виробити 1 м
2
 сонячного 

колектора залежить від багатьох факторів, у першу чергу від рівня сонячної 

інсоляції, та температури довколишнього повітря. Для обчислення кількості 

теплової енергії можна використовувати формулу (1.3). 

1.5 Лабораторно-практичне завдання 

1. Ознайомитися із принципами побудови сонячних колекторів та 

систем гарячого водопостачання, відповідно до п. 1.2. При виконанні цього 

пункту також доцільно використовувати додаткові джерела інформації 

(книжки, статті у журналах, рекламні матеріали, тощо). При вивченні 

матеріалів особливу увагу слід приділити сферам та межам застосування 

різних типів колекторів та систем гарячого водопостачання. 

2. Обрати два сонячних колектора (плоский та вакуумний) відповідно 

до рівня потреб у гарячій воді, місця розташування та сезону. Вхідні дані 

взяти із таблиці (Таблиця 1.2). Обчислити загальну кількість енергії, що буде 

генерована кожним із обраних колекторів за сезон. 
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Таблиця 1.2 – Вхідні дані до лабораторної роботи 

Номер 

бригади 
Область 

Витрати води, 

л/доб 
Сезон 

1 Вінницька 1000 весна 

2 Волинська 650 літо 

3 Дніпропетровська 1000 осінь 

4 Житомирська 500 зима 

5 Запорізька 2000 весна 

6 Івано-Франківська 1000 літо 

7 Кіровоградська 650 осінь 

8 Львівська 1000 зима 

9 Миколаївська 500 весна 

10 Полтавська 2000 літо 

11 Рівненська 1000 осінь 

12 Сумська 650 зима 

13 Харківська 1000 весна 

14 Херсонська 500 літо 

15 Хмельницька 2000 осінь 

1.6 Умови виконання та захисту роботи 

Перед виконанням роботи студент отримує у викладача назву номера 

варіанта для якого необхідно виконати роботу. Під час планового заняття цей 

номер, як правило, відповідає номеру бригади. У випадку коли робота 

виконується студентом самостійно (наприклад, коли студент був відсутній на 

занятті) викладач назначає номер варіанту із таблиці (Таблиця 1.2) на 

власний розсуд. 

Робота вважається виконаною у випадку коли викладачеві після 

виконання роботи студент показує усі сайти, що були використані під час 

роботи (не закривайте використані сайти). Викладач має право перевірити та 

попросити студента пояснити походження того чи іншого значення. У 

випадку сумнівів у коректності даних робота вважається невиконаною і 

студент повинен її переробити. Якщо викладач вважає, що робота виконана у 

повному обсязі він ставить відповідну відмітку у протоколі. 

До захисту допускаються студенти з протоколом, оформленим 

відповідно до вимогам до даної роботи. 

Захист роботи відбувається письмово шляхом вирішення тестового 

білет або за допомогою електронної системи тестування. Під час захисту 

студент повинен відповісти на 5 питань п.1.7. За кожну правильну повну 

відповідь на питання студенту нараховується 20 балів. За неповну відповідь – 

5…15 балів (залежно від ступеню повноти). За неправильну відповідь або у 

разі відсутності відповіді бали не нараховуються. Робота вважається 

захищеною у випадку, коли студент набрав не менше 60 балів. 

Під час захисту роботи студент може користуватися лише своїм 

протоколом, калькулятором та довідковими даними (видається викладачем). 
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1.7 Питання на захист роботи 

1. Які типи сонячних колекторів існують (не існують)? 

2. У яких випадках використовують (не використовують) відкриті 

(плоскі, вакуумні) сонячні колектори? 

3. Які елементи є (відсутні) у відкритому (плоскому, вакуумному) 

сонячному колекторі? 

4. Чи можна використовувати відкритий (плоский, вакуумний) 

сонячний колектор за вказаних умов (наприклад, взимку). 

5. Які типи систем гарячого водопостачання існують (не існують)? 

6. У яких випадках використовують (не використовують) 

одноконтурні (двоконтурні) системи гарячого водопостачання? 

7. Які елементи є (відсутні) у одноконтурній (двоконтурній) системі 

гарячого водопостачання? 

8. Чи можна використовувати одноконтурну (двоконтурну) систему 

гарячого водопостачання за вказаних умов (наприклад, взимку)? 

9. Яку кількість енергії необхідно витратити на підігрів певної 

кількості води на певну кількість градусів (наприклад, 1000 л на 

30 °С)? 

10. На яку кількість градусів можна підігріти певну кількість води 

(наприклад, 1 л) якщо на підігрів було витрачено певну кількість 

енергії (наприклад, 100 ккал)? 

11. Яку кількість води може підігріти на певну кількість градусів 

(наприклад, 10 °С) відкритий (плоский, вакуумний) сонячний 

колектор площею (наприклад, 1 м
2
), розташований у певному місті 

(наприклад, Одеса) у певному місяці (наприклад, січні)? 

12. На яку кількість градусів може підігріти певну кількість води 

(наприклад, 100 літрів) відкритий (плоский, вакуумний) сонячний 

колектор площею (наприклад, 1 м
2
), розташований у певному місті 

(наприклад, Одеса) у певному місяці (наприклад, січні)? 

1.8 Методика виконання роботи 

Для вибору сонячного колектора слід обчислити його площу. Для 

цього, відповідно до вхідних даних (Таблиця 1.2), на сайтах 

гідрометеорологічних служб, або на сайтах де є статистичні дані про погоду 

(наприклад, https://pogoda.turtella.ru/Ukraine/)  слід визначити статистичні 

дані для даного регіону та сезону, а з таблиці (Таблиця 1.1) – середній рівень 

сонячної інсоляції. На основі отриманих даних для найхолоднішого місяця у 

сезоні визначити необхідну площу плоского та вакуумного колектора по 

методиці, що викладена у п.1.3. Результати розрахунків (кінцевих та 

проміжних) занести у таблицю (Таблиця 1.3). 

Відповідно до мінімальної необхідної площі, слід обрати конкретну 

модель колектора (плоского та вакуумного). При виборі сонячних колекторів 

слід використовувати постачальників, які розташовані у вашому регіоні. При 

виборі сонячних колекторів необхідно вказати їх технічні характеристики, 
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серед яких обов’язково повинні бути площа та ціна. Якщо сонячний колектор 

необхідної площі у постачальника відсутній, необхідну площу слід набирати 

із використанням сонячних колекторів меншої площі. При цьому обов’язково 

слід вказати їх кількість. 

Для обраних типів колекторів слід розрахувати кількість теплової 

енергії, яка буде вироблена для місяців даного сезону, відповідно до 

методики розрахунку, що викладена у п. 1.4. Результати розрахунку слід 

занести у таблицю (Таблиця 1.3). 

 

Таблиця 1.3 – Результати дослідження 
Місто (область): 

Параметр 
Місяць 

назва назва назва 

Загальна кількість днів Nдн    
Кількість сонячних днів Nсон    
Кількість хмарних днів Nхмар    
Кількість похмурих днів Nпохм    
Середня денна температура повітря tпов, °С    
Середня температура холодної води tвх, °С    
Середня температура гарячої води tвих, °С    

Кількість енергії для нагрівання води Qпотр, кВт∙год    
Середній рівень сонячної радіації Qінс, кВт∙год/м

2
/день    

Кількість сонячної енергії Qсон, кВт∙год/м
2
    

Коефіцієнт, поглинання хмарами ηхмар    
Коефіцієнт втрат тепла у системі водопостачання ηвтр    
Коефіцієнт прозорості атмосфери ηатм    
 П В П В П В 

Коефіцієнт корисної дії сонячного колектора ηкол       

Кількість теплової енергії, яку може забезпечити 

сонячний колектор Qкол, кВт∙год/м
2
 

      

Мінімальна площа колектора Sпотр, м2       

Площа обраного колектора S, м
2
       

Кількість виробленої енергії, кВт∙год       

Примітка: П – плоский колектор, В – вакуумний колектор 

1.9 Зміст протоколу 

1. Назва та мета роботи. 

2. Результати дослідження (Таблиця 1.3). 

3. Характеристики обраних сонячних колекторів (виробник, модель, 

кількість, ціна, постачальник). 

4. Висновки. 

5. Місце для відміток про виконання та захист роботи (дата, фамілія, 

ініціали викладача, оцінка, підпис). 

6. Додаткові матеріали, що можуть стати студенту у пригоді під час 

захисту роботи (за вибором студента). 
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1.10 Приклад тестового білету 

 
1. Які типи сонячних колекторів існують? 

а) Плоскі б) Двоконтурні  в) Відкриті із U-трубками  

г) Одноконтурні  д) Відкриті е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: а, д 

 

2. У яких випадках використовують відкриті колектори? 

а) Опалення приміщень б) Підігрів води узимку в) Підігрів повітря 

г) Підігрів басейну влітку д) Вироблення електроенергії е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: г 

 

3. На яку кількість градусів можна підігріти 50 л води, якщо на підігрів було витрачено 

3 МДж енергії? 

а) 14,33 °С  б) 97,5 К в) 14,33 кг 

г)  173 °С д) 14,33 К е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: а, д 

Пояснення:  

Питома теплоємність води С = 4,187 кДж/л∙°С 

Кількість енергії Q, яку потрібно витратити на підігрів об’єму V на Δt градусів 

Q = CVΔt. 

Звідси Δt = Q/CV = 3000 / 4.187∙50 = 14,33 °С = 14,33 К 

 

4. Чи можна використовувати одноконтурну систему гарячого водопостачання взимку? 

а) Можна завжди  б) Можна лише вдень  в) Не можна вночі  

г) Не можна  д) Можна лише влітку е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: е 

Пояснення:  

У одноконтурній системі у сонячному колекторі знаходиться вода, тому таку систему 

можна використовувати у любу пору року, за умови, що температура повітря буде вище нуля. 

 

4. Чи можна використовувати вакуумний сонячний колектор Для підігріву води в басейні? 

а) Можна влітку б) Не можна  
в) Якщо об’єм басейну менше 

100 м
3
 

г) Можна взимку 
д) Лише в одноконтурній 

системі водопостачання 
е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: а, г 

Пояснення:  

Більшість вакуумних сонячних колекторів можна використовувати при температурі 

вище за –40 °С, при цьому вони не мають обмежень на конкретне використання, тобто можуть 

підігрівати любий вид рідини (не тільки води) і використовуватися як у в одноконтурних так і в 

двоконтурних системах. 

 

Відповіді студента 

1 – б, д  0 балів (надана неправильна відповідь – д) 

2 – д   0 балів (надана неправильна відповідь – д) 

3 – а, д 20 балів (надана повна відповідь) 

4 – е   20 балів (надана правильна відповідь) 

5 – а   10 балів (надана неповна відповідь) 

Оцінка – 50 балів (робота не захищена). 
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