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WYKORZYSTANIE ENERGII S£ONECZNEJ
WYZWANIEM DLA BADANIA MATERIA£ÓW
Streszczenie. W artykule przedstawiono przegl¹d materia³ów wykorzystywanych w energetyce s³onecznej z punktu widzenia badañ i analiz materia³ów nad ich w³asnociami, które
sprzyjaj¹ pozyskiwaniu tej formy energii. Omówione zosta³y materia³y z takich grup jak szk³a,
polimery, metale i gazy. Zakres zastosowañ, który zosta³ objêty niniejszym opisem zawiera
zarówno termiczne kolektory s³oneczne, elementy systemów biernych oraz ogniwa fotowoltaiczne. Szczególn¹ uwagê powiêcono rezultatom badañ nad materia³ami w postaci warstw
cienkich oraz struktur wielowarstwowych z nich z³o¿onych, takich jak inteligentne okna,
elewacje fotowoltaiczne czy ciany s³oneczne. Ponadto przedstawiono zagadnienia badawcze dla struktur wielowarstwowych stosowanych w budownictwie wykorzystuj¹cych izolacje przezroczyste i pó³przezroczyste w oparciu o badania autorskie prowadzone na Politechnice Lubelskiej.

WSTÊP
Wszystkie materia³y aktywne s³onecznie spe³niaj¹ warunek, w którym zdolnoæ do
przepuszczania (T), odbicia (R) i poch³aniania (A) ka¿dej d³ugoci fal jest równa jednoci:
T(l) + R(l) + A(l) = 1
Ponadto, nale¿y pamiêtaæ, ¿e zdolnoæ do emisyjnoci cia³a mo¿liwa jest wy³¹cznie w granicach jego absorpcyjnoci (E(l) £ A(l)). W przypadku materia³ów bêd¹cych
przedmiotem rozwa¿añ, zajmujemy siê emisyjnoci¹ przy d³ugoæ fali l > 3 mm.
W opisie zagadnieñ z nimi zwi¹zanych dogodnie jest te¿ pos³ugiwaæ siê spektrum urednionym wzglêdem czu³oci oka (opt), spektrum docieraj¹cego promieniowania s³onecznego (slo) oraz spektrum emisyjnoci cia³a czarnego dla danej temperatury (temp) [1].
W dalszej czêci artyku³u zostanie przedstawiony przegl¹d materia³ów wykorzystywanych w ro¿nych technologiach konwersji promieniowania s³onecznego oraz omówione
efekty mo¿liwe do uzyskania w takich materia³ach, ze szczególnym podkreleniem
tych, które mog³yby znaleæ najefektywniejsze zastosowanie w szerokoci geograficznej oraz klimacie naszego kraju.
1)

Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
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Podzia³ materia³ów omawianych w literaturze jest ró¿norodny, zwi¹zany z ich systematyk¹ lub te¿ przydatnoci¹ w okrelonych zastosowaniach. W artykule skupiono
siê na aspektach praktycznych.

MATERIA£Y AKTYWNE S£ONECZNIE
Materia³y znajduj¹ce zastosowanie w konwersji promieniowania s³onecznego mo¿na rozpatrywaæ w nastêpuj¹cych grupach g³ównych: szk³a, polimery, metale, pó³przewodniki, gazy i jako odrêbna grupê materia³y nak³adane w warstwach cienkich. Jest to
podzia³ szczególnie dogodny przy odniesieniach do lokalnych warunków i mo¿liwoci
wykorzystania.
Szk³a stosowane s¹ zarówno w celach ochrony przed wp³ywami atmosferycznymi
bez ograniczania dostêpu promieniowania s³onecznego (szk³o okienne, flotacyjne), jak
i w postaci cienkich warstw. Jednym z istotnych sk³adników szk³a flotacyjnego s¹
tlenki ¿elaza, które decyduj¹ o ograniczeniu Tslo w zakresie okrelonych d³ugoci fali.
Szk³a o niskiej zawartoci tlenków ¿elaza przy d³ugoci fali powy¿ej 0,4 mm maj¹ równomierny poziom przepuszczalnoci ok. 80%, natomiast przy wy¿szych zawartociach
przy l @ 1 mm wykazuj¹ spadek przepuszczalnoci Tslo do 60% a nawet 30%, natomiast Topt pozostaje na poziomie niezmienionym. Szk³a te maj¹ jedynie nieznaczne zielone zabarwienie. Refleksyjnoæ powierzchni granicznej powietrze-szk³o wynosi ok.
4% w przedziale 0,4 mm < l < 2 mm, zak³adaj¹c jednoczenie, ¿e maksymalna przepuszczalnoæ szk³a w tym zakresie wynosi 92%. Pamiêtamy tak¿e, ¿e dla promieniowania cieplnego l > 3 mm przepuszczalnoæ spada znacznie, umo¿liwiaj¹c tym sposobem wykorzystanie efektu szklarniowego, kiedy Etemp @ 85% [5]. Stosowane jest tak¿e
szk³o z warstw¹ laminatu z polywinylobutyralu, który niemal ca³kowicie zatrzymuje
promieniowanie ultrafioletowe (tj. l < 0,3 mm) dla warstw o gruboci ok. 1 mm. Szk³a
fotochromowe zaciemniaj¹ siê pod wp³ywem promieniowania ultrafioletowego a w³asnoæ ta nie ulega procesom zu¿ycia, odmiennie jednak ni¿ sama warstwa, któr¹ uzyskuje siê poprzez dodanie halogenku srebra w procesie formowania szk³a. Nie ma to
wp³ywu na jego refleksyjnoæ ani na emisyjnoæ, Etemp.
Polimery o podobnych w³asnociach przepuszczalnoci jak szk³o, ale szybciej ulegaj¹ce degradacji, znajduj¹ zastosowanie raczej jako elementy izolacji zwanych transparentnymi (TIM) oraz jako folie zastêpuj¹ce warstwy cienkie zarówno przepuszczalne jak i refleksyjne. Wykazuj¹ wiêksz¹ dynamikê procesu zaciemniania fotochromowego ni¿ szk³o, jednak¿e zanikaj¹c¹ w wy¿szych temperaturach. Polimery w postaci materia³u o strukturze kapilarnej, plastra miodu czy pêcherzykowatej posiadaj¹ dobre w³asnoci izolacyjne rzêdu u = 1 Wm-2K-1 dla warstwy o gruboci 10 cm. Wyró¿niamy
cztery g³ówne struktury materia³ów przezroczystych (lub raczej pó³przezroczystych)
stosowanych jako izolacje: folie polimerowe giêtkie, materia³y sztywne o strukturze
kapilarnej lub piankowej, w³ókna oraz aero¿ele czyli nieorganiczne materia³y mikroporowate. Wród nich tylko folie i aero¿ele mog¹ byæ tak przezroczyste aby pozostawaæ
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niewidocznymi dla zwyk³ego obserwatora, natomiast pozosta³e powoduj¹ odbicia i rozproszenia zmniejszaj¹c tym samym przepuszczalnoæ promieniowania wietlnego. Aero¿ele krzemionkowe powstaj¹ w wyniku suszenia ¿elu koloidalnego w wysokiej temperaturze i pod cinieniem, w wyniku czego powstaje materia³ sk³adaj¹cy siê z cz¹stek
o rednicy ok. 1 nm wzajemnie po³¹czonych, tworz¹cych luno upakowan¹ strukturê
o porach do ok. 100 nm, której gêstoæ stanowi zaledwie kilka procent gêstoci materia³u. Produkuje siê go w postaci pó³przezroczystego granulatu lub przezroczystych
p³ytek o niewielkim stopniu zamglenia. Spektralna przepuszczalnoæ tego materia³u gruboci 4 mm w przedziale od 0,5 do 2 mm wynosi ponad 90%. Wartoæ wspó³czynnika
przenikalnoci cieplnej u = 1 Wm-2K-1 mo¿na ju¿ osi¹gn¹æ przy warstwie o gruboci
1 cm umieszczaj¹c j¹ pomiêdzy taflami o niskiej emisyjnoci cieplnej [5, 8].
Metale stosowane g³ównie dla wzbogacenia zdolnoci refleksyjnych powierzchni
zarówno jako Rslo jak i Ropt na powierzchniach zwierciade³ (szczególnie srebro oraz
aluminium, które charakteryzuje refleksyjnoæ 90% dla l > 0,5 mm). Metale, jako
materia³y stanowi¹ce dobre przewodniki ciep³a (o wspó³czynniku przewodzenia ciep³a
powy¿ej 50 W/mK) znajduj¹ zastosowanie w elementach urz¹dzeñ transportu ciep³a
oraz konstrukcji, zarówno kolektorów s³u¿¹cych do termicznej konwersji promieniowania s³onecznego jak i fotoelektrycznej, bêd¹c równie¿ elementami samych ogniw
zwanych fotowoltaicznymi. Nale¿y wspomnieæ, ¿e metale o ma³ej korozyjnoci takie
jak platyna czy rod maja ni¿sz¹ refleksyjnoæ. Wszystkie metale maja nisk¹ emisyjnoæ
termiczn¹ Etemp.
Pó³przewodniki [3, 4, 6] w ogólnoci powinny umo¿liwiaæ generacjê przep³ywu
noników pr¹du na skutek wzbudzenia warstwy pod³o¿a energi¹ fotonów pochodz¹cych z promieniowania s³onecznego. Najpowszechniej stosowanym materia³em jest
tutaj krzem, materia³ nietoksyczny, ³atwo dostêpny, o d³ugoletniej tradycji zastosowañ
w mikroelektronice. Wytwarzane s¹ trzy rodzaje krzemu: krystaliczny, polikrystaliczny
i amorficzny lub hydrogenizowany, które uformowane w p³ytki lub pow³oki umieszczane s¹ pomiêdzy dwoma elektrodami, przedni¹ przezroczyst¹ i tyln¹ metaliczn¹ nieprzezroczyst¹. Sam krzem jest w tym uk³adzie domieszkowany zarówno typu n jak i p
w celu utrzymywania po³¹czenia dla przep³ywu pr¹du od p do n. Krzem krystaliczny
jest wycinany z pojedynczych kryszta³ów, polikrystaliczny  przygotowany z bloków
krystalicznych, a amorficzny stanowi pow³oki o gruboci ok. 0,3 mm osadzaj¹ce siê na
skutek wy³adowania jarzeniowego w silanie.
Osi¹ganie mo¿liwie najwy¿szej sprawnoci konwersji fotoelektrycznej wymaga
zapewnienia jak najmniejszych strat odbicia. W³asnoæ tê uzyskujemy poprzez nak³adanie warstw antyrefleksyjnych lub w przypadku materia³u krystalicznego z pojedynczych kryszta³ów poprzez trawienie anizotropowe dla uzyskania piramidalnej teksturyzacji powierzchni. Pó³przewodniki o sk³adzie z³o¿onym na bazie arsenku galu, indu czy
aluminium wykazuj¹ zadowalaj¹c¹ sprawnoæ konwersji jak równie¿ odpornoæ na
promieniowanie jonizuj¹ce jednak¿e ze wzglêdu na wysokie koszty wytwarzania zarezerwowane s¹ do specjalnych zastosowañ a przez to nie s¹ powszechne. Inne pó³prze-
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wodniki, powsta³e jako zwi¹zki kadmu i telluru przy dobrze opanowanej technologii
produkcji s¹ wykorzystywane jako ogniwa na pod³o¿ach twardych jednak¿e z pewnymi ograniczeniami wynikaj¹cymi z samego zastosowania kadmu. Inne bardziej z³o¿one
materia³y ze zwi¹zków o wieloatomowych cz¹steczkach miedzi, indu, selenu, galu
wykazuj¹ wysok¹ efektywnoæ konwersji fototermicznej przy potencjalnie niskich kosztach otrzymywania cienkich warstw. Ponadto umo¿liwiaj¹ wykorzystanie zjawiska fotoelektrotermicznego tj. generacji pr¹du elektrycznego na skutek promieniowania cieplnego, a tak¿e w s³onecznych zintegrowanych kolektorach fotowoltaiczno-termicznych
(PV-thermal), dla których nie powsta³a nawet jeszcze polska nazwa ze wzglêdu na to,
¿e znajduj¹ siê jeszcze w stadium badañ orodków europejskich, w wiêkszoci poza
naszym krajem.
Podobnie aktywne badania prowadzone s¹ nad nanokrystalicznymi pó³przewodnikami barwnymi znajduj¹cymi zastosowanie jako ok³adziny elewacji pr¹dotwórczych.
Stanowi¹ one ogniwa absorbuj¹ce wiat³o s³oneczne w barwnych moleku³ach zawieraj¹cych zwi¹zki rutenu pokrywaj¹cych pod³o¿a z dwutlenku tytanu. Ogólny problem dla
ogniw pó³przewodnikowych stanowi obni¿enie sprawnoci konwersji wraz ze wzrostem temperatury ogniwa, co jest nie do unikniêcia przy po¿¹danej d³ugotrwa³ej ekspozycji na promieniowanie s³oneczne. Rozwi¹zania projektowe przeciwdzia³aj¹ce temu
zjawisku koncentruj¹ siê na odprowadzeniu ciep³a bezporednio do zintegrowanych
urz¹dzeñ konwersji fototermicznej.
Transport ciep³a mo¿na natomiast ograniczyæ poprzez wprowadzenie warstwy gazu,
zarówno powietrza jak innego (np. argon, dwutlenek wêgla). Nowoczesne technologie
produkcji okien i kolektorów termicznych wykorzystuj¹ hermetycznie uszczelnione
modu³y szklane umo¿liwiaj¹ce 10% ograniczenie strat ciep³a, a w koñcowym rezultacie
nawet do 20% jeli rozwi¹zania s¹ wzbogacone przez zastosowanie pow³oki o niskiej
emisyjnoci. Rozwi¹zanie bêd¹ce przeciwieñstwem fizycznym proponowanych przestrzeni wype³nionych gazem stanowi wykorzystanie pró¿ni eliminuj¹cej ca³kowicie starty
ciep³a na drodze konwekcji jednak¿e stawiaj¹c zwiêkszone wymagania odnonie konstrukcji urz¹dzenia [1].
Nak³adanie cienkich warstw w obszarze wykorzystania energii s³onecznej ma na
celu zmodyfikowanie optycznych lub innych fizycznych w³aciwoci materia³u podk³adowego. Technologie powlekania s¹ zró¿nicowane w zale¿noci od efektu jaki chcemy
uzyskaæ oraz od materia³u, który tê pow³okê ma stanowiæ. Techniki stosowane najpowszechniej s¹ tym samym najwiêkszym wyzwaniem do badañ nad materia³ami w
celu uzyskania jeszcze wiêkszej efektywnoci lub lepszego dostosowania ich w³aciwoci do konkretnych zastosowañ. Na pocz¹tek dwie uzupe³niaj¹ce siê technologie:
rozpylanie i odparowanie. Przy odparowaniu surowiec, z którego wykonana jest warstwa zostaje podgrzany w warunkach pró¿ni, gdzie powstaj¹ca skondensowana para
przenosi materia³ na pod³o¿e. Materia³ rozpylany tworzy pow³oki na szkle, metalu, poliestrze i in. o gruboci zazwyczaj od 0,1 do 1 mm. Uogólniaj¹c, w metodzie tej plazma
obojêtnego lub aktywnego chemicznie gazu wprowadzana jest pod niskim cinieniem,
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a jony tej plazmy wypieraj¹ atomy surowca pow³oki w stanie sta³ym zazwyczaj w
postaci p³yty (tarcza). Atomy te osadzaj¹ siê na przylegaj¹cej powierzchni (pod³o¿e).
Inne technologie, nie wykorzystuj¹ce technologii pró¿niowych, obejmuj¹ nak³adanie
poprzez zanurzanie w roztworach, rozpylanie, wi¹zanie chemiczne na powierzchniach
po rozk³adzie pod wp³ywem ciep³a pary zwi¹zków pierwotnych, oraz technologie elektrochemicznego osadzania na katodzie na skutek rozk³adu roztworu lub konwersjê
metalicznej anody w porowat¹ powierzchniê tlenku.

MATERIA£Y CIENKOWARSTWOWE W ENERGETYCE S£ONECZNEJ
Cienkie warstwy selektywne [2, 3, 4] pokrywaj¹ce absorbery kolektorów termicznych maj¹ za zadanie zebraæ maksymalnie mo¿liw¹ iloæ promieniowania, zatrzymaæ j¹
a nastêpnie przekazaæ do materia³u pod³o¿a. Do niedawna najpopularniejsze pow³oki z
tzw. czarnego chromu lub niklu stosowano w kolektorach p³askich a nak³adano je
metodami elektrochemicznego osadzania siê. Warstwy te w temperaturze ok. 100 oC
maj¹ bardzo po¿¹dane zakresy absorpcyjnoci Aslo @ 96% oraz nisk¹ emisyjnoæ
Etemp @ 15%. Jednak¿e, ¿e wzglêdu na to, ¿e wymagaj¹ u¿ycia znacznych iloci substancji szkodliwych dla rodowiska coraz czêciej zastêpowane s¹ technologiami
wykorzystuj¹cymi pró¿niê. Nak³adane technik¹ napylania warstwy niklu lub materia³ów zwanych cermetami bêd¹cymi spiekiem metalu i substancji ceramicznej (stali
nierdzewnej i azotku metalu, tlenku i azotku chromu) maj¹ nawet ni¿sz¹ emisyjnoæ
Etemp @ 10%. Najbardziej zaawansowanym rozwi¹zaniem stosowanym w ciep³owniach
s³onecznych z parabolicznymi odb³ynikami i kolektorami rurowymi, s¹ wielowarstwowe
uk³ady warstw cienkich molibdenowo-tlenkowe, z warstw¹ antyrefleksyjn¹ (tzw. antyrefleks) oraz obni¿aj¹ce emisyjnoæ pow³oki molibdenowe na pod³o¿ach z rur stalowych.
Uk³ady te charakteryzuj¹ siê absorpcyjnoci¹ Aslo @ 97%, a emisyjnoci¹ Etemp @ 17%
przy temperaturze 350 oC.
Selektywne farby nak³adane technikami popularnymi warstwami o gruboci 23 mm,
zawieraj¹ intensywnie absorbuj¹cy pigment (tlenek FeMnCu) w polimerowym spoiwie
jak silikon lub siloksan. Chocia¿ zarówno absorpcyjnoæ jak i emisyjnoæ tych materia³ów jest mniej zadowalaj¹ca ni¿ dla warstw cienkich, wzglêdy estetyczne wynikaj¹ce z
mo¿liwoci ich barwienia a tak¿e wi¹zania p³atków metalicznych w spoiwie zwiêkszaj¹
ich wizualn¹ atrakcyjnoæ, znajduj¹ one zatem zastosowanie w elementach elewacji,
szczególnie w obiektach reprezentacyjnych.
Nowoczesne techniki produkcji okien [2], w odpowiedzi na wymagania stawiane
przez budownictwo energooszczêdne, wykorzystuj¹ cienkie warstwy dla z³o¿onych
celów. Przede wszystkim kieruj¹c siê mo¿liwym ograniczeniem wspó³czynnika przenikania ciep³a przez okna do 1 Wm-2K-1 przy potrójnym oszkleniu. Warstwy te d¹¿¹
zatem do osi¹gniêcia maksymalnej przepuszczalnoci wiat³a (Topt) przy jednoczesnym
niskim poziomie emisyjnoci. Kolejnym wyzwaniem jest ograniczenie nagrzewania siê
pomieszczeñ przez oszklenia o coraz wiêkszej powierzchni w nowoczesnym budow-
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nictwie. Sposobem rozwi¹zania tego problemu jest pow³oka k¹towo selektywna tj.
przepuszczaj¹ca promieniowanie widzialne w linii poziomej  prostopad³ej do powierzchni
okna, umo¿liwiaj¹c tym samym kontakt wzrokowy pomiêdzy wnêtrzem i zewnêtrzem
budynku, a ograniczaj¹ca przepuszczalnoæ promieniowania s³onecznego padaj¹cego
skonie na powierzchniê szyby. Inne wyzwanie dla badañ materia³owych stanowi
selektywnoæ spektralna, któr¹ uzyskujemy w warstwach o grubociach rzêdu 10 nm,
a która mo¿liwa jest do uzyskania w pow³okach srebra, z³ota (zastêpowanego przez
azotek tytanu), miedzi w uk³adach wielowarstwowych przek³adanych dielektrykiem
(tlenek lub siarczek cynku, dwutlenek tytanu lub cyny) o w³asnociach antyrefleksyjnych i o równie cienkiej pow³oce, nak³adanych na szk³o. Mog¹ one zawieraæ tak¿e
warstwy zmniejszaj¹ce podatnoæ na korozjê np. Al2O3. Alternatyw¹ tych materia³ów
s¹ pow³oki pó³przewodnikowe domieszkowane  tlenek cynku domieszkowany aluminium, trójtlenek indu domieszkowany cyn¹, dwutlenek cyny domieszkowany antymonem oraz inne trójtlenki i czterotlenki lub ich mieszaniny.
Nowe wyzwania do badañ materia³ów dla z³o¿onych struktur wielowarstwowych
stanowi¹ inteligentne okna (smart windows) [2]. Uk³ady te p³ynnie reguluj¹ dop³yw
energii zmniejszaj¹c tym samym zapotrzebowanie na ch³odzenie/ogrzewanie w odpowiednich okresach, co jest wa¿ne gdy mamy do czynienia z elewacjami przeszklonymi.
Ich odmian¹ mog¹ byæ tak¿e szklane powierzchnie pokryte pó³przepuszczalnymi ogniwami fotowoltaicznymi. Wykorzystuj¹ one zjawiska elektrochromatyczne moduluj¹c
sk³adow¹ absorpcji ale nie refleksyjnoæ. Dlatego te¿ strategia regulacji powinna byæ
w³aciwie dobrana, nie dopuszczaj¹c do przewa¿ania tendencji przegrzania szyby w
dolnym zakresie przepuszczalnoci. Uk³ad elektrochromatyczny wykazuje pewn¹ analogiê do ogniwa elektrolitycznego. Jego centraln¹ czeæ w uk³adzie wielowarstwowym
p³askim stanowi przewodnik jonowy, który mo¿e byæ cienkowarstwow¹ pow³ok¹ lub
laminatem polimerowym, dobrze przewodz¹cym dla jonów jednowartociowych wodoru lub litu (H+ lub Li+). Elektrolit ten z jednej strony przylega do warstwy elektrochromatycznej a z drugiej do przeciwnej elektrody, która w przypadku uk³adów przezroczystych musi równie¿ pozostaæ przezroczysta i wykazywaæ brak absorpcyjnoci
bez wzglêdu na zawartoæ jonów. Ewentualnie, mo¿e ona stanowiæ warstwê o przeciwnych w³asnociach elektrochromatycznych w stosunku do warstwy g³ównej. Taki
trójwarstwowy uk³ad powinien znajdowaæ siê pomiêdzy dwoma przezroczystymi przewodnikami elektrycznymi zazwyczaj w postaci domieszkowanych pó³przewodników.
Najczêciej, ca³oæ uk³adu usztywniona jest obustronnie szk³em lub os³oniêta foli¹ poliestrow¹. Dzia³anie takiego elementu rozpoczyna siê po przy³o¿eniu niewielkiego napiêcia (pochodz¹cego np. z ogniw fotowoltaicznych) pomiêdzy zewnêtrzne warstwy,
powoduj¹cego obustronny przep³yw jonów do i z warstwy (lub warstw) elektrochromatycznej, co powoduje zmianê jej w³aciwoci optycznych. Wizualnie przejawia siê
barwieniem tafli, a czas takiego przejcia zale¿y od oporu elektrycznego przezroczystej
pow³oki przewodz¹cej przy czym, zwykle wystarczaj¹ce 30% zaciemnienie 1 m2 okna
inteligentnego, trwa ok. 10 min. Obecnie najszersze zastosowanie maj¹ pow³oki trój-
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tlenku wolframu jako warstwa podstawowa z elektrod¹ przeciwn¹ z tlenkami ceru,
kobaltu, irydu, niklu, wanadu  dla elewacji budynków szczególne znaczenie maj¹ materia³y o wyrazistych barwach. Ponadto, dodatek aluminium lub magnezu zwiêksza
przepuszczalnoæ pow³oki w stanie bezbarwnym.

STOSOWALNOÆ IZOLACJI TRANSPARENTNYCH
Ograniczenia zastosowania zostan¹ omówione dla warunków klimatycznych
wschodniego regionu naszego kraju. Oznacza to, ¿e istnieje koniecznoæ elastycznego
podejmowania zagadnieñ zwi¹zanych z wdra¿aniem materia³ów wspomagaj¹cych konwersjê energii promieniowania s³onecznego na u¿yteczn¹ jej formê zale¿nie od warunków regionalnych  szczególnie w budownictwie.
Przeprowadzono analizê stanów przejciowych wymiany ciep³a przez ciany s³oneczne wyposa¿aj¹c je w element izolacji transparentnej uzyskuj¹c tym samym uk³ad
zaprezentowany na rys. 1.

Rys. 1. Geometryczny uk³ad elementów cian s³onecznych w przekroju poprzecznym
przyk³adowego budynku [7, 8]
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Rysunek przedstawia przyk³ad umieszczenia modu³u ciany s³onecznej w jednej ze
cian budynku. Od strony po³udniowej jest pomieszczenie ze cian¹ typu Trombea
akumuluj¹c¹ promieniowanie s³oneczne, odpowiednio: na parterze  ciana Trombea
izolowana wentylowana z ceg³y, na piêtrze  ciana Trombea nieizolowana wentylowana z betonu. Zarówno na parterze, jak i na piêtrze od rodowiska zewnêtrznego
budynek oddzielaj¹ 2 szyby wype³nione izolacj¹ typu plaster miodu. Pomieszczenie ze
cian¹ Trombea z ceg³y ma wymiary 3,25 ´ 4,00 ´ 2,50 metra, natomiast pomieszczenie ze cian¹ Trombea z betonu  4,35 ´ 4,00 ´ 4,25 metra. Parter od piêtra
oddzielony jest stropem Akermana. Dach nachylony jest do poziomu pod k¹tem 45°.
Dodatkowo na piêtrze od strony po³udniowej stosuje siê pêtlê konwekcyjn¹. Analizowany modu³ sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów w uk³adzie warstwowym: szyba,
izolacja transparentna, szyba, kana³ powietrzny z konwekcj¹ swobodn¹, warstwa farby czarnej matowej, element masywny (ceg³a, cement), tynk wewnêtrzny, farba cienna jasna. Przeprowadzono badania symulacyjne (MES) oraz pomiary na modelu w
pomniejszonej skali dostosowuj¹c warunki wg za³o¿onych zakresów uznanych za typowe dla klimatu oraz interesuj¹ce ze wzglêdu na sezon grzewczy szczególnie w okresie przejciowym. Warunki te w postaci wartoci natê¿enia promieniowania s³onecznego padaj¹cego na powierzchniê (W/m2) oraz temperatury powietrza atmosferycznego
(oC) zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Ustalone warunki pogodowe
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Poniewa¿ nie wszystkie wartoci temperatury mo¿liwe by³y do uzyskania w trakcie pomiarów na modelu, zastosowano interpolacjê. Na rysunku 2 przedstawiono wyniki przyk³adowych obliczeñ zysków ciep³a na podstawie pomiarów (i interpolacji)
przeprowadzonych na modelu w pomniejszonej skali (bez wspomagania ogrzewaniem).
Uogólniaj¹c, przedstawione wyniki sugeruj¹ nik³e zyski ciep³a na skutek konwekcji
naturalnej w kanale modu³u ciany s³onecznej, znacz¹ce zyski w okresach przejciowych prowadz¹ce nawet do rezygnacji z ogrzewania w miesi¹cach: kwiecieñ, maj,
padziernik, koniecznoæ wspó³pracy z ogrzewaniem konwencjonalnym w okresie listopad-marzec oraz os³on przeciws³onecznych w okresie czerwiec-wrzesieñ. Dlatego
te¿ najwiêksze znaczenie dla obni¿enia energoch³onnoci obiektu maj¹ okresy przejciowe oraz okres zimowy jako najbardziej niekorzystny. Tabela 2 przedstawia wyniki
symulacji (MES) zmian temperatury przeprowadzonej dla czêci parterowej budynku
(ogrzewanej) jak na rysunku 1, z podzia³em na kolejne powierzchnie graniczne w obszarze analizowanej domeny, na trzech wysokociach uznanych za charakterystyczne
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Rys. 2. Wyniki przyk³adowych obliczeñ zysków ciep³a na podstawie pomiarów (i interpolacji) przeprowadzonych na modelu w pomniejszonej skali

dla osób przebywaj¹cych w obiekcie tj.: 0,2 m nad pod³og¹; 0,8 m  pozycja siedz¹ca;
1,6 m  poziom g³owy.
Przedstawione przyk³adowe wyniki wskazuj¹ na koniecznoæ zastosowania w
modu³ach cian s³onecznych elementów izolacji transparentnych, gdy¿ tylko one zapewniaj¹ zachowanie odpowiedniej izolacyjnoci przegrody przy jednoczesnym utrzymaniu jej zdolnoci do biernej konwersji promieniowania. Natomiast, modu³ mo¿e byæ
pozbawiony kana³u wentylacyjnego, poza koniecznym zapewnieniem zabezpieczenia
przeciwko jego zawilgoceniu. S¹ to konkretne wskazania dla opracowania projektowego modu³ów o szerokiej skali mo¿liwoci stosowania na terenie naszego kraju. Modu³y
o podobnych cechach s¹ produkowane ale ich dostêpnoæ na rynku jest znikoma,
podobnie jak i zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Zmiana istniej¹cego stanu
wymaga zintegrowanej wspó³pracy wielu rodowisk.
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Tabela 2. rednie wartoci temperatury na kolejnych powierzchniach granicznych domeny
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SOLAR ENERGY AS A CHALLENGE FOR MATERIAL RESEARCH
Summary
The paper defines and describes factors and properties of so called solar materials divided
into the following groups: glasses, polymers, metals and gases. The applications aspects
have been discussed in most of solar energy conversion forms and devices, i.e.: thermal
collectors, photovoltaic cells, thermal passive elements, however, excluding conversion in
biological materials because this field deserves separate scientific paper. Some special attention has been paid to thin film materials and laminar systems composed of them. This paragraph describes numerous aspects of applications including the ones emerging in smart
windows and photovoltaic elevations. Moreover, the problems of solar walls incorporating
TIM elements have been described with the help of the authors research.
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