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WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ DO PRODUKCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁEGO ODBIORCY  
 

USING OF SOLAR ENERGY IN A SMALL ELECTRICITY 
GENERATION SYSTEM  

 
Abstract: The paper presents the review of small solar power generation systems, high- and low-temperature. 
It focused on the study on organic Rankine cycles (ORC). Such a system using the HFC245fa as a working 
fluid, was constructed and tested experimentally. As a heat source the evacuated solar collectors were used. 
The ORC system with internal and external heat exchangers was build. The evaporator was heated with the 
medium circulating in the solar collector loop. Basic elements of the thermodynamic cycle were presented. 
The problems connected with power generation in such a system were discussed, especially the control and 
design of the generator and energy storage system. The ORC with heat regeneration has the maximum ther-
modynamic efficiency about 8% and its power output was about 2 kWel. Considered ORC system can also co-
operate with another small heat source (waste heat) with the power input of 20 – 40 kW and the maximum 
temperature about 100ºC. 

1. Wstęp 
Produkcja energii elektrycznej wiąŜe się z wy-
korzystywaniem nieodnawialnych źródeł ener-
gii i wywarzeniem róŜnego rodzaju zanieczysz-
czeń. W celu ograniczenia negatywnych skut-
ków towarzyszących stosowaniu paliw kopal-
nych, a takŜe w obliczu ograniczonych ich za-
sobów i coraz wyŜszych kosztów pozyskiwania, 
próbuje się wykorzystywać róŜnego typu źródła 
energii odnawialnej, takie jak energia sło-
neczna, energia wiatru, biomasy, geotermalna  
i wreszcie ciepło odpadowe towarzyszące wielu 
procesom technologicznym. 
Organiczne obiegi Rankina (ORC) stanowią 
jedną z metod konwersji ciepła nisko- i śred-
niotemperaturowego w energię elektryczną.  
W obiegach tych, pracujących jak klasyczne 
obiegi Rankina, parę wodną zastąpiono innym, 
najczęściej organicznym czynnikiem roboczym, 
który krąŜąc w zamkniętym cyklu kolejno od-
parowuje i skrapla się, transportując ciepło  
i wykonując pracę rozpręŜania na rzecz otocze-
nia. 
Konstruując organiczny obieg Rankina, moŜna 
wykorzystać niejednokrotnie gotowe elementy 
systemu jak wymienniki ciepła czy turbiny i ge-
neratory, jednak kaŜdorazowo występuje ko- 

 
 

nieczność dopasowania się do parametrów 
(temperatury i wielkości) lokalnego źródła cie-
pła. W przypadku źródeł ciepła o niewielkiej 
mocy (rzędu kilku czy kilkudziesięciu kilowa-
tów), nie moŜna zastosować typowych turbin  
i generatorów. W tych warunkach głównym 
problemem staje się odpowiedni dobór czy teŜ 
konstrukcja maszyny rozpręŜającej, zapewnie-
nie jej szczelności i odbiór mocy na wale. Po-
zostaje równieŜ do rozwiązania sposób ewentu-
alnej akumulacji wytworzonej energii, jeśli 
obieg zasilany jest ze źródła ciepła o zmiennych 
parametrach (np. energia słoneczna). 
W pracy przedstawiono organiczny obieg Ran-
kina pracujący z HFC245fa jako czynnikiem 
roboczym. Obieg ten zasilany jest ciepłem po-
zyskiwanym w płaskich kolektorach słonecz-
nych, chociaŜ moŜe być równieŜ zastosowany 
dla źródła ciepła odpadowego o temperaturze 
do 110ºC, o mocy rzędu kilkunastu kilowatów.  

2. Obiegi Rankina zasilane energią sło-
neczną 
Cechy obiegów wysoko i średniotemperaturo-
wych (o maksymalnej temperaturze czynnika 
roboczego 250 – 400ºC): 
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• wymagają zastosowania koncentratorów 
promieniowania słonecznego (parabolicz-
nych luster) i układów śledzących słońce; 

• czynnikiem roboczym obiegu jest woda/para 
wodna, chociaŜ stosuje się równieŜ układy  
z czynnikami pośrednimi (oleje syntetyczne, 
stopione sole) [1]; 

• budowane są siłownie produkujące wyłącz-
nie prąd elektryczny, jak i siłownie kogene-
racyjne, wytwarzające prąd i ciepło [1]; 

• obok siłowni o duŜej mocy, budowane są 
równieŜ systemy o małej mocy (mikrosi-
łownie) [2] stosowane zwłaszcza na obsza-
rach pozbawionych zasilania w energię 
elektryczną, do pompowania wody (tereny 
rolnicze), jak równieŜ w systemach odsa-
lania wody [3]; 

• wykorzystywane są równieŜ układy hybry-
dowe, gdzie występuje dodatkowe źródło 
ciepła, np. bio-diesel [4] (stosowane przy 
braku lub niedoborach promieniowania sło-
necznego); 

• sprawność produkcji energii elektrycznej  
w wysokotemperaturowych systemach solar-
nych sięga 10 – 13% [1]; 

• w porównaniu do siłowni opartych o ogniwa 
fotowoltaiczne, siłownie słoneczne pracu-
jące w układzie kogeneracyjnym, zapew-
niają większą efektywność zarówno ekono-
miczną jak i energetyczną [1]; 

• koszty uzyskania energii elektrycznej w si-
łowni słonecznej kogeneracyjnej mogą być 
niŜsze niŜ 20 €/MWh [1]. 

Organiczne obiegi Rankina (ORC) zasilane są 
energią słoneczną z kolektorów płaskich i ru-
rowych (z izolacją próŜniową). Ze względu na 
niskie temperatury czynnika roboczego obiegu 
(poniŜej 100ºC), uzyskiwane sprawności pro-
dukcji energii elektrycznej nie przekraczają 
kilku procent [5, 6]. Dysponując stosunkowo 
niewielką temperaturą źródła ciepła, naleŜy dą-
Ŝyć do utrzymywania jak najniŜszej tempera-
tury w obszarze skraplania. Sprawność ter-
miczna wzorcowego obiegu Carnota dla mak-
symalnej temperatury obiegu 90ºC i minimalnej 
20ºC, wynosi zaledwie 23,9%. 

Zastosowanie czynników organicznych zamiast 
wody w obiegach niskotemperaturowych wy-
nika z faktu, Ŝe stosunek objętości czynnika na 
wylocie i wlocie do turbiny jest duŜo mniejszy 
w przypadku czynników organicznych. Dzięki 
temu moŜliwe jest zastosowanie prostszych  
w budowie i tańszych turbin [7]. Dla obiegów 
ORC zasilanych energią słoneczną zaleca się 
następujące czynniki [6]: HFC236ea, 
HFC245ca, HFC245fa, R600, R600a, R601a, 
RE134, RE245. 
Schemat najprostszego obiegu Rankina przed-
stawiono na rys. 1. Czynnik roboczy odparo-
wuje pod wpływem ciepła pobieranego w ko-
lektorach słonecznych. Jest moŜliwe równieŜ 
zastosowanie dodatkowego wymiennika ciepła 
– parownika, gdzie ciecz pośrednia przepływa-
jąca przez kolektory ogrzewa czynnik roboczy 
obiegu (rys. 2). W tej sytuacji mamy do czynie-
nie z hydraulicznym odseparowaniem obiegu 
kolektorów i obiegu Rankina, jednak trzeba się 
liczyć z dodatkowymi stratami egzergii. Na-
stępnie pary czynnika przepływają do maszyny 
rozpręŜającej (w obiegach o duŜej mocy będzie 
to turbina, w obiegach o małej mocy – rozprę-
Ŝarka), gdzie podczas przemiany rozpręŜania 
wytwarzana jest praca mechaniczna. Następnie 
czynnik kierowany jest do skraplacza. Dzięki 
chłodzeniu (powietrzem lub wodą) pary czyn-
nika ulęgają skropleniu i pompa obiegowa 
spręŜa powstałą ciecz do ciśnienia parowania. 
W ten sposób obieg termodynamiczny się za-
myka. MoŜna dodatkowo wykorzystać ciepło 
pary po rozpręŜeniu do wstępnego podgrzania 
cieczy kierowanej do parownika. Wymaga to 
zastosowania dodatkowego wymiennika ciepła 
(regeneratora). Schemat takiego układu ilustruje 
rys. 2. Zastosowanie regeneratora ciepła nie 
zawsze jest zalecane jako rozwiązanie opty-
malne. Przykładowo w pracy [8] analizowano 
obiegi Rankina współpracujące ze źródłem cie-
pła odpadowego. Zastosowanie regeneratora  
w tym przypadku prowadziło do zwiększenia 
strat egzergii źródła ciepła i w ostatecznym roz-
rachunku nie wpływało na wzrost sprawności 
całego systemu. 
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Rys. 1. Schemat organicznego obiegu Rankina z bezpośrednim odparowaniem 

czynnika roboczego w kolektorach słonecznych 

 
Rys. 2. Schemat organicznego obiegu Rankina z regeneratorem ciepła i parownikiem 

(układ z czynnikiem pośrednim w obiegu kolektorów) 

W przypadku najprostszego obiegu Rankina za-
silanego energią słoneczną (jak na rys. 1), gdzie 
czynnik roboczy odparowuje bezpośrednio w 
kolektorach słonecznych, poszczególne spraw-
ności moŜna zdefiniować następująco: 

• sprawność kolektora słonecznego: 

                              (1) 

• sprawność obiegu Rankina: 

                            (2) 

• sprawność rozpręŜarki: 

            (3) 

• sprawność systemu: 

                    (4) 

• sprawność systemu, jeśli nie uwzględniać 
mocy pompy obiegowej: 

                    (5) 

gdzie: 
Qabs – ciepło zaabsorbowane przez czynnik 

roboczy obiegu, 
A – pole powierzchni czynnej kolektorów 

słonecznych, 
G – natęŜenie promieniowania słonecznego, 

Ls=idem – praca izentropowego rozpręŜania 
czynnika roboczego, 

Lrzecz – praca uzyskiwana na wale maszyny, 
Lrozp – praca rozpręŜania czynnika robo-

czego w maszynie rzeczywistej, 
ηmech – sprawność mechaniczna rozpręŜarki, 
Lpompy – praca pompy obiegowej. 

W pracy [9] badano niskotemperaturowy obieg 
Rankina z HFC245fa, jako czynnik roboczym. 
W testowanym obiegu (jak na rys. 1) prze-
widziano bezpośrednie odparowanie czynnika 
roboczego HFC245fa w kolektorach sło-
necznych. Jako źródło ciepła testowano kolek-
tory płaskie (12 m2), jak i kolektory rurowe 
(10 m2). Przy maksymalnym natęŜeniu promie-
niowania słonecznego (ok. 1000 W/m2), tempe-
ratura czynnika roboczego na wyjściu z kolek-
torów sięgała 110ºC w przypadku kolektorów 
rurowych i 100ºC dla kolektorów płaskich. Jako 
maszynę rozpręŜającą zastosowano jednołopat-
kową maszynę objętościową, którą specjalnie 
zaprojektowano na potrzeby testowanego obie-
gu. Rzeczywista moc uzyskiwana podczas roz-
pręŜania wynosiła 1,64 kW. Parametry czynni-
ka roboczego na wejściu do rozpręŜarki wyno-
siły: temperatura 78ºC, ciśnienie 0,67 MPa. 
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Parametry czynnika roboczego na wyjściu  
z rozpręŜarki wynosiły: temperatura 51 – 59ºC 
(wzrastała podczas pracy maszyny), ciśnienie 
0,19 MPa. Zastosowano wodne chłodzenie 
skraplacza, a temperatura kondensacji 
HFC245fa wynosiła ok. 31ºC. Moc cieplna od-
bierana w skraplaczu wynosiła 35,6 kW  
(w tym: 28,7 kW ciepło utajone oraz 6,9 kW 
ciepło jawne).  
Na podstawie pomiarów termodynamicznych 
testowanego obiegu Rankina z czynnikiem 
HFC245fa ustalono, Ŝe [9]: 
• średnia sprawność kolektora rurowego wy-

nosiła 71%, 
• średnia sprawność kolektora płaskiego wy-

nosiła 55%, 
• średnia sprawność termiczna obiegu Ran-

kina wynosiła 12,9% (dla porównania śred-
nia sprawność obiegu Carnota oszacowano 
na 23,9%), 

• średnia sprawność izentropowa rozpręŜarki 
wynosiła 45,2%, 

• średnia sprawność systemu generującego 
energię elektryczną wynosiła 4,2% w przy-
padku zastosowania kolektorów rurowych  
i 3,2% w przypadku zastosowania kolekto-
rów płaskich, 

• uwzględniając moc (ok. 300 W) potrzebną 
do napędu pompy spręŜającej czynnik robo-
czy obiegu, sprawność systemu obniŜy się 
do odpowiednio 1% dla kolektorów ruro-
wych i 0,7% dla kolektorów płaskich, jed-
nak istnieje moŜliwość zasilania pompy 
bezpośrednio energią pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych (słońca, wiatru) [10]. 

3. Badania doświadczalne obiegu Ran-
kina zasilanego energią słoneczną 
W Instytucie Elektrotechniki o/Wrocław zbu-
dowano mikrosiłownię zasilaną energią sło-
neczną, w której realizowany był organiczny 
obieg Rankina. Testowano zarówno obieg bez 
regeneracji ciepła jak i obieg z regeneracją 
(rys. 2). Do pozyskiwania ciepła przewidziano 
kolektory słoneczne firmy WATT CPC 9,  
w liczbie 20 sztuk, o łącznej powierzchni 
38 m2. W kolektorach zastosowano rury szklane 
z izolacją próŜniową. Dzięki temu kolektory 
mogą wydajnie pracować nawet przy gorszych 
warunkach pogodowych. 
Maksymalnie, w przypadku działania 20 ko-
lektorów, moŜna uzyskać ok. 20 kW mocy 
cieplnej. Czynnikiem roboczym w obiegu si-

łowni był HFC245fa (1,1,1,3,3–pięcio–fluoro–
propan). Wybrana substancja naleŜy do grupy 
tzw. czynników suchych – po rozpręŜeniu para 
czynnika jest w stanie przegrzanym i w zwią-
zku z tym nie ma konieczności przegrzewania 
pary na wlocie do rozpręŜarki. Parownik 
stanowił wymiennik płaszczowo-rurowy o po-
wierzchni wymiany ciepła ok. 4 m2. Czynnik 
roboczy rozpręŜał się w wielołopatkowej ma-
szynie objętościowej. Na wale maszyny 
umieszczono prądnicę prądu przemiennego. 
Jako skraplacz zastosowano wymiennik pły-
towy (o powierzchni wymiany ciepła ok. 
12 m2), chłodzony wodą o temperaturze śred-
niej 10ºC. Skroplony czynnik roboczy obiegu 
był spręŜany przez pompę do ciśnienia panują-
cego w parowniku. Zastosowano pompę do fre-
onu (maszynę wielołopatkową). 
Badania prowadzono dla roŜnych temperatur 
HFC245fa w parowniku: 50 – 85ºC (co odpo-
wiada zmiennej temperaturze źródła ciepła: 
55 – 90ºC). Temperatura czynnika roboczego  
w skraplaczu była stała i wynosiła 20ºC. Zasto-
sowano wodne chłodzenie skraplacza. Ciśnienie 
absolutne pary dopływającej do rozpręŜarki 
zmieniało się w zakresie 400 – 950 kPa (w za-
leŜności od temperatury w parowniku). Ciśnie-
nie absolutne pary po rozpręŜeniu wynosiło 
140 kPa. Strumień masowy czynnika w obiegu 
był stały i wynosił 160 kg/h. 
Na podstawie pomiarów parametrów termody-
namicznych testowanego obiegu (temperatur  
i ciśnień w poszczególnych punktach obiegu, 
generowanej mocy elektrycznej, przepływu 
czynnika roboczego oraz przepływu cieczy 
grzejnej w obiegu kolektorów i cieczy chłodzą-
cej skraplacz) określono sprawność termody-
namiczną mikro-siłowni ORC, jako stosunek 
uzyskanej mocy elektrycznej do mocy cieplnej 
dostarczanej w parowniku. 
W zaleŜności od temperatury w parowniku 
(50 – 85ºC), sprawność termodynamiczna wy-
nosiła 4 – 8%. Dzięki zastosowaniu regenera-
tora ciepła, moŜliwy był maksymalnie 2% 
wzrost sprawności obiegu, w porównaniu do 
obiegu bez regeneracji ciepła. Siłownia wytwa-
rzała maksymalnie ok. 2 kW energii elektrycz-
nej. 

4. Analiza układu odbioru mocy genero-
wanej w ORC 
Dokonano analizy doboru prądnic, przetwornic 
oraz sposobu akumulacji energii w testowanym 
układzie ORC. Istotne są zarówno chwilowe 
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zmiany wytwarzanej mocy związane ze zmia-
nami temperatury czynnika roboczego na wlo-
cie do maszyny rozpręŜającej, jak i problem 
akumulacji energii w cyklu dzień – noc.  
W analizie  uwzględniono prędkości obrotowe  
i moce zastosowanych maszyn (głównie objęto-
ściowych), zmieniające się wraz ze zmianą 
temperatury czynnika roboczego obiegu. 
W celu przetwarzania energii mechanicznej  
w elektryczną, zaproponowano układ z prądnicą 
synchroniczną, ze wzbudzeniem magnesami 
trwałymi z pierwiastków ziem rzadkich. Zasto-
sowanie prądnicy prądu stałego z racji jej niŜ-
szej sprawności, konieczności przeglądu komu-
tatora i bardziej skomplikowanej produkcji,  
a co za tym idzie stosunkowo wysokiej ceny, 
spowodowało skupienie się na prądnicach syn-
chronicznych. Analizie moŜna poddać równieŜ 
prądnicę z komutacją elektroniczną, lecz spadki 
napięć na poszczególnych kluczach tranzysto-
rowych nie są niŜsze niŜ na elementach most-
ków np. 6D, które zastosowano w układzie  
z prądnicą synchroniczną. 
W związku ze zmianami prędkości obrotowej 
towarzyszącymi zmianom nasłonecznienia  
i temperatury czynnika roboczego, powstaje 
problem zmian częstotliwości i napięcia elek-
trycznego indukowanego w generatorze. 

Ostatecznie w testowanym układzie ORC za-
stosowano prądnicę synchroniczną z magne-
sami trwałymi o następujących parametrach: 

• moc S = 1,5 kW, 
• napięcie U = 3·400 V, 
• częstotliwość f = 50 Hz, 
• obroty znamionowe n = 1500 min–1, 
• liczba par biegunów p = 2. 

Ze względu na wahania prędkości obrotowej, 
naleŜy automatycznie podwyŜszać lub obniŜać 
wartość napięcia tak, aby była ona optymalnie 
dopasowana do aktualnego stanu naładowania 
wykorzystanych do akumulacji energii akumu-
latorów. W laboratorium IEL zastosowano Ŝe-
lowe akumulatory ołowiowe, poniewaŜ charak-
teryzują się one stosunkowo duŜą trwałością, 
względnie wysoką sprawnością i korzystnym 
współczynnikiem koszt/efekt. 
Planowane są równieŜ testy akumulatorów Li-
ion wraz z równoległym układem z superkon-
densatorem jako dynamicznym zasobnikiem 
energii. W układzie takim zniwelowane zostaną 
chwilowe zmiany wartości obrotowej genera-
tora. Uproszczoną wersję rozwijanego przez 
IEL układu przetwarzania, akumulowania i do-
pasowywania energii przedstawia schemat na 
rys. 3. 
 

 

Rys. 3. Schemat układu do przetwarzanie energii elektrycznej otrzymanej z generatora ORC 
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5. Wnioski 
Badano doświadczalnie organiczny obieg Ran-
kina zasilany energią słoneczną czerpaną z ru-
rowych kolektorów słonecznych. Wyznaczono 
sprawność termodynamiczną mikrosiłowni, 
która wynosiła 4 – 8%, dla temperatur czynnika 
roboczego HFC245fa w zakresie 50 – 85ºC. 
Siłownia wytwarzała ok. 2 kW energii elek-
trycznej. Testowany obieg ORC moŜe równieŜ 
współpracować z dowolnym źródłem ciepła  
o mocy kilkunastu kilowatów. 
Po analizie róŜnych układów przetwarzania 
energii mechanicznej w energię elektryczną dla 
mikrosiłowni ORC stwierdzono, Ŝe najkorzy-
stniej byłoby zastosować w przyszłości prądni-
cę wielobiegunową i automatycznie dokonywać 
przełączeń tak, by zmianom prędkości obroto-
wej towarzyszyły jak najmniejsze zmiany gene-
rowanego napięcia. Zmniejszyłoby to wartości 
transformowanych napięć w przetwornicy re-
gulacyjnej i podniosłoby sprawność całego 
układu. 

Praca finansowana ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, grant nr 
R06 019 02. 
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