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Powłokę absorbera kolektora słonecznego, 
w postaci kapilarno-porowatej struktury, inten-
syfikującej proces wymiany ciepła promienio-
wania słonecznego, według wynalazku, stanowi 
struktura włóknista utworzona ze spiekanych 
włókien miedzianych. Powłoka ta intensyfikuje 
proces wymiany ciepła promieniowania sło-
necznego na powierzchni absorbera. Korzystnie 
struktura kapilarno-porowata posiada grubość 
δ = 0,2 - 2 mm oraz porowatość Π = 40 - 87%. 
Korzystne jest też, że powłoka utworzona jest 
z włókien miedzianych. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest powłoka absorbera kolektora słonecznego, intensyfikująca proces 

wymiany ciepła. Wynalazek ma szczególne zastosowanie w ogrzewnictwie, energetyce, wykorzysty-
waniu odnawialnych źródeł energii. 

Zadaniem kolektora słonecznego jest pochłanianie (absorbcja) promieni słonecznych, których 
energia jest wykorzystana do celów grzewczych. Kolektor powinien dobrze absorbować ciepło. O tych 
właściwościach kolektorów decydują cechy absorbera - elementu, którego zadaniem jest skuteczne 
pochłanianie ciepła. Aby poprawić pochłanianie promieniowania, absorber pokrywa się odpowiednią 
powłoką. Pokrycie powierzchni absorbera odpowiednią powłoką, zwłaszcza selektywną, znacznie 
zwiększa ilość odebranego ciepła promieniowania słonecznego. 

W technice znane są struktury kapilarno-porowate (SKP) jako pokrycia powierzchni na których 
zachodzi proces wymiany ciepła przy wrzeniu. Prowadzone w ciągu ostatnich lat badania doprowadzi-
ły do opracowania różnorodnych SKP, różniących się technologią wykonania, parametrami materiało-
wymi i geometrycznymi. Nakładanie na powierzchnię wymiany ciepła SKP jest jedną ze znanych me-
tod znacznego zwiększenia współczynnika przejmowania ciepła dla procesu wrzenia. W nowocze-
snych wymiennikach ciepła pracujących na zasadzie zmiany fazy tzn. w rurach cieplnych zastosowa-
nie znajdują metalowe, włókniste SKP. 

Ze zgłoszenia P-353517 znane jest metalowe, włókniste pokrycie porowate, które jest warstwą 
usypanych drucików, spiekanych ze sobą i z powierzchnią grzejną. Proces technologiczny wytworze-
nia miedzianej, włóknistej SKP polega na przygotowaniu włókien miedzi o odpowiednich wymiarach, 
ich spiekaniu a następnie prasowaniu, celem uzyskania zaplanowanych parametrów głównie grubości 
i porowatości. Ze względu na wymianę ciepła bardzo istotny jest odpowiedni dobór parametrów struk-
tury kapilarno-porowatej. Spiekanie przeprowadza się w podwyższonej temperaturze, w atmosferze 
redukującej lub w próżni. 

Według stanu wiedzy autorów wynalazku struktury kapilarno-porowate nie były stosowane jako 
powłoki absorberów kolektorów słonecznych, intensyfikujące odbiór ciepła. 

Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że powłokę absorbera kolektora słonecz-
nego w postaci kapilarno-porowatej struktury, intensyfikującą proces wymiany ciepła promieniowania 
słonecznego, stanowi struktura włóknista utworzona ze spiekanych włókien miedzianych. Powłoka ta 
intensyfikuje proces wymiany ciepła promieniowania słonecznego na powierzchni absorbera. Korzyst-
nie struktura kapilarno-porowata posiada grubość δ = 0,2 - 2 mm oraz porowatość Π = 40 - 87%. 

Autorzy wynalazku zwrócili po raz pierwszy uwagę, że miedzianą, włóknistą strukturę kapilarno- 
-porowatą, o zadanych parametrach strukturalnych, można zastosować jako powłokę absorbera ce-
lem poprawy wydajności cieplnej kolektora słonecznego. 

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 
przedstawia schemat modelu absorbera pokrytego strukturą kapilarno-porowatą, a fig. 2 - wyniki reje-
stracji temperatur. 

Miedziane cylindry 3 połączone są płaskimi miedzianymi blachami 1, w układzie jak na fig. 1. 
Przez otwory w cylindrach 3 przepływa ciecz odbierająca ciepło promieniowania słonecznego. Po-
wierzchnie blach i cylindrów od strony promieniowania słonecznego pokryte są miedzianą, włóknistą 
SKP i zaczernione sadzą. 

Metalowa, włóknista struktura kapilarno-porowata jest warstwą usypanych drucików, spiekanych 
ze sobą i z powierzchnią grzejną, a następnie prasowaną celem uzyskania zaplanowanych parame-
trów strukturalnych. Redukcji dokonano w atmosferze zdysocjowanego amoniaku, w temperaturze 
pomiędzy 950°C a 1050°C, w czasie około 45 minut. 

Główne parametry powłoki, wykonanej z miedzi o średnicy włókien dw, długości porowatości 
warstwy Π i jej grubości δ, posiadają następujące wartości: dw = 50 μm, lw = 3 mm, Π = 40%, δ = 0, 8 mm. 

Przeprowadzono porównawcze badania eksperymentalne absorpcji ciepła promieniowania sło-
necznego dwóch modeli absorberów: wykonanego z elementów gładkich i elementów pokrytych mie-
dzianą, włóknistą SKP. Obydwa moduły zamontowano na stanowisku badawczym i poddano działaniu 
promieniowania słonecznego, w jednakowych warunkach. 

Wyniki rejestracji temperatur zostały podane na fig. 2. 
Wskazują one na wyraźnie wyższą temperaturę na wyjściu A z modelu kolektora pokrytego 

strukturą kapilarno-porowatą w porównaniu z temperaturą na wyjściu B z modelu kolektora niepokry-
tego SKP przy tej samej temperaturze na wlocie C do obydwu absorberów. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Powłoka absorbera kolektora słonecznego, w postaci kapilarno-porowatej struktury, intensyfi-
kująca proces wymiany ciepła promieniowania słonecznego, znamienna tym, że stanowi ją struktura 
włóknista utworzona ze spiekanych włókien miedzianych. 

2. Powłoka absorbera kolektora słonecznego, według zastrz. 1, znamienna tym, że posiada 
grubość δ = 0,2 - 2 mm oraz porowatość Π = 40 - 87%. 

 
 

Rysunki 
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