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ENERGIJA SONCA IN ^LOVEK 

Povpre~no slovensko gospodinjstvo s
{tirimi dru`inskimi ~lani potrebuje letno
10 do 40.000 kWh energije za ogre-
vanje, 4 do 6.000 kWh za pripravo
tople vode in 3 do 5.000 kWh elek-
tri~ne energije za pogon gospodinjskih
naprav, razsvetljavo, zabavno elektro-
niko in drugo.

Zmanj{evanje rabe energije je bistveno
za okolje (manj `veplovega dioksida,
ogljikovega dioksida, pepela, prahu,
ogljikovodikov, du{ikovih oksidov itd.),
pa tudi za ekonomijo tako posamezne
dru`ine, kot dru`be v celoti (manj{i
uvoz fosilnih goriv, manj{e potrebne
investicije v nove energetske objekte
itd.). Zmanj{anje vplivov rabe energije
na okolje lahko dose`emo z u~inkovito
rabo in z izkori{~anjem obnovljivih
virov energije. 

Obnovljive vire energije lahko razde-
limo v tri skupine:  

• neposredno izkori{~anje son~nega
sevanja (toplota, svetloba, foto-
voltaika),

• posredni u~inki son~nega sevanja
(teko~e vode, veter, biomasa, ...), 

• drugi viri (geotermalna energija,
plima). 

Najenostavnej{a in najbolj raz{irjena
uporaba obnovljivih virov je pretvar-
janje son~ne energije v toplotno
energijo. Na tem podro~ju so najbolj

raz{irjeni sistemi za pripravo tople
vode s sprejemniki son~ne energije. 

SPREJEMNIKI SON^NE
ENERGIJE - SAMOGRADNJA 

Pri pripravi tople vode je pri nas `e
dolgo uveljavljeno ogrevanje vode s
son~no energijo s pomo~jo sprejem-
nikov son~ne energije. 

Glede na to, da je stro{ek vgradnje
naprave za pripravo tople sanitarne
vode s son~no energijo dokaj visok, se
je v svetu pojavilo kar nekaj poskusov
samogradnje SSE. Najbolj uspe{en je
avstrijski projekt, kjer so izdelali `e
preko 300.000 m2 SSE, projekt pa
poteka tudi v ve~jem {tevilu drugih
dr`av. Ta projekt so posredovali tudi v
Slovenijo, kjer samogradnja poteka
od leta 1993.

V teku izvajanja projekta v Sloveniji
so skupine samograditeljev v letih
1993 do 2000 izdelale preko 700
m2 SSE. Naprave, izdelane v okviru
skupin samograditeljev, stojijo v
Murski Soboti, Mariboru, na Tro-
janah, v Ljubljani, Ko~evju, Ribnici,
Cerknici, Kranju, Ajdov{~ini, Kr-
{kem, Trbovljah, Bre`icah, Metliki,
na Vrhniki, v Kamniku, Dom`alah in
{e kje.

NA^IN ORGANIZIRANJA
SKUPINE IN DELA V SKUPINI 

Delo je skupinsko, saj je pri izdelavi
potrebno isto~asno ve~ parov rok,
izdelava pa je sestavljena iz ve~jega
{tevila lo~enih postopkov, ki jih oprav-
ljajo posamezne skupine.

Delo s skupino poteka po naslednjih
stopnjah: 
• prvi sestanek vseh zainteresiranih

samograditeljev s predavanjem,

• sestava skupine,
• dolo~itev posameznih funkcij zno-

traj skupine - vodje, finan~nika, na-
bavnega,       

• dimenzioniranje posameznih na-
prav,       

• nabava materiala,       
• izbira prostora,       
• izdelava absorberjev,       
• monta`a absorberjev na streho v

manj{ih skupinah,       
• izdelava obrob in povezava s hranil-

nikom,
• zaklju~ni piknik in dogovor o

nadaljnjem dru`enju. 

IZKORISTEK SSE - TEHNI^NI
PODATKI 

V Avstriji so opravili meritve izkoristka
SSE izdelanih v samogradnji in rezul-
tati so povsem primerljivi s tovarni{ko
narejenimi SSE enakega tipa. 

Sprejemnik je dolg 2 m in {irok 75
cm, skupna povr{ina je 1.5 m2. SSE se
sestavljajo v eno, dve oziroma ve~ vrst
eno nad drugo ali v poljubni drugi
konfiguraciji.    

Hi{a s sprejemniki son~ne energije (SSE)

Skupina pri monta`i
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PREDNOSTI 

Izdelava v samogradnji prina{a
naslednje prednosti:

• ni`ja cena,       
• investitor med izdelavo spozna sis-

tem za ogrevanje vode s soncem,
zato ga lahko sam vzdr`uje in
opravi manj{a popravila,       

• sistem je dimenzioniran pod
strokovnim vodstvom,       

• samograditelj pridobi nekaj ro~nih
spretnosti,      

• pomemben je tudi socialni vidik
dru`enja enako misle~ih ljudi, ki
se zavedajo pomembnosti u~in-
kovite rabe energije in izrabe
obnovljivih virov energije ter to
svoje prepri~anje {irijo v svoji
bli`nji okolici,       

• dr`ava kot celota rabi manj energij-
skih virov,       

• zmanj{a se onesna`enje okolja. 

DIMENZIONIRANJE NAPRAVE 

Najbolj ekonomi~no je, da so sistemi
dimenzionirani tako, da lahko izko-
ri{~ajo son~no energijo od za~etka
pomladi (marec) do konca jeseni
(oktober), v ~asu od novembra do
februarja pas je, predvsem v konti-
nentalnem delu in kotlinah v
Sloveniji, son~ne energije premalo
za u~inkovito izkori{~anje. Potreba
po sanitarni vodi je preko celega leta
bolj ali manj enakomerna. 

Za {tiri~lansko dru`ino se naj-
pogosteje uporablja 300 litrski kom-
biniran hranilnik toplote, ki ob nor-
malni porabi tople vode zadostuje
za dva dni. V kombiniranem hranil-
niku lahko vodo grejemo tudi s po-
mo~jo kotla centralnega ogrevanja
(pozimi) in z elektriko (dogrevanje
poleti). Za tako velik hranilnik potre-
bujemo SSE povr{ine 6 do 9 m2. V
son~nem dnevu zado{~a 6 m2, v
delno obla~nih dneh ter spomladi in
jeseni pa je priporo~ljiva ve~ja
povr{ina. Kako veliko povr{ino SSE
bomo izbrali, je odvisno od
izra~una, cene SSE in ostalih zahtev
uporabnika.

SHEMA VEZAVE 

Sistem je sestavljen iz naslednjih ele-
mentov:

1. sprejemniki son~ne energije     
2. povezovalne cevi, polnjene s

sredstvom proti zmrzovanju     
3. hranilnik     
4. toplotni izmenjevalnik     
5. elektri~ni grelnik za dogrevanje   
6. ~rpalka     
7. regulacija z diferencialnim ter-

mostatom     
8. eden ali dva termomanometra   
9. raztezna posoda    

10. varnostni ventil    
11. protipovratni ventil    
12. odzra~evalni lon~ek    
13. polnilno praznilna pipa    
14. zaporni ventil 

V okviru projekta samogradnje izdela-
jo ~lani skupine sprejemnike son~ne
energije in jih vgradijo v streho.
Povezavo s hranilnikom in vgradnjo
vseh elementov, ki so potrebni, opravi
strokovnjak.    

POTREBEN MATERIAL 

Za izdelavo in monta`o SSE v streho
je potreben naslednji material: 

• bakrena plo~evina debeline 0.2
mm,

• bakrena cev premera 1 cm,
• cin za spajkanje in teko~ina za spaj-

kanje,
• solarni lak,
• lesene deske za podlogo,
• folija za za{~ito pred zamakanjem,
• lesene letve za okvir ,
• toplotna izolacija,
• aluminijasti profil posebne oblike z

nale`no in vzmetno gumo za pritr-
jevanje stekla,

• tesnilna votla guma in samolepljiva
gumica za tesnjenje stekla,  

• zbirni vod - bakrena cev s priklju~ki
premera 22 mm,   

• kaljeno steklo,    
• drobni material (vijaki, ~istilne

krpe, silikonski kit, L alu profil z
gumo itd.). 

POTREBNO ORODJE

Orodje, ki ga skupina potrebuje za
nemoteno delo je skupini samogra-
diteljev na voljo v okviru projekta,
nekaj manj{ih kosov orodja pa ima
vsak kar doma. 

POTREBEN PROSTOR 

Za izdelavo absorberjev potrebuje
skupina prostor {irine 4 do 5 m in
dol`ine 10 m. V primeru slabega vre-
mena je dobrodo{la ve~ja gara`a ali
lopa, sicer pa lahko skupina dela na
dvori{~u. Potrebuje {e vodo za pranje
absorberjev in mesto za barvanje SSE
na soncu. Tudi prostor za piknik ob
koncu dela ni odve~. 

Prikaz vezave sistem

Orodje za izdelavo SSE

Skupina pri delu

OPET INFO 00  13/12/00  11:21  Page 2



SAMOGRADNJA SPREJEMNIKOV SON»NE ENERGIJE STR. 3  

POTREBNO ZNANJE IN
VELIKOST SKUPINE 

Znanje, ki je potrebno za izdelavo
sprejemnikov in tudi za monta`o, je
pravzaprav le ro~na spretnost, po-
trebna pa je predvsem volja za delo.
Skupina se razdeli v ve~ manj{ih
skupin. Ena skupina re`e plo~evino,
druga krivi cevi, tretja pripravlja vse za
spajkanje, ~etrta spajka, peta ~isti `e
gotove absorberje. Vse to je potrebno
opraviti v enem dnevu in dovolj spret-
na skupina, ki ima najmanj 12 ~lanov,
lahko naredi tudi preko 50 absorber-
jev v enem dnevu. Naslednji dan je na
vrsti le {e barvanje, za kar pa so dovolj
trije ~lani. 

Pri monta`i na streho se najprej zbere
vsa skupina in opravi prvo monta`o
pod nadzorstvom, sledijo monta`e v
manj{ih skupinah.    

NA^INI VGRADNJE 

Sprejemnike son~ne energije lahko
vgradimo v streho (namesto kritine),
kar je pri samogradnji najpogostej{i in
najenostavnej{i na~in, lahko pa nare-
dimo posebne okvirje (“banje”) in jih
vgradimo prosto nad streho. 

SSE lahko vgradimo tudi kot nad-
stre{ek nad teraso ali nad vhodom,
na vrtno uto, lopo ali barako, oziro-
ma tam, kjer je najbolj primeren pro-
stor, ki pa ne sme biti preve~ oddaljen
od hranilnika toplote.

OPIS IZDELAVE S SLIKAMI 

Izdelava poteka pod strokovnim vod-
stvom, tako da ni te`av z organizaci-

jo skupine in nasveti. Potek je
prikazan na slikah. 

OPIS MONTA@E 
S SLIKAMI

Prika`imo najpogostej{i na~in
monta`e pri samogradnji - to je
vgradnja v streho. Najprej samogra-
ditelj razkrije del strehe, kamor
bodo name{~eni SSE, nato sledi
monta`a. 

Na koncu mora krovec - klepar nared-
iti {e obrobe in dela na strehi so
kon~ana. Zadnji je na vrsti in{talater,
ki pove`e sprejemnike s hranilnikom
in namesti vse potrebne elemente.    

Potreben ~as za izdelavo 
Ocena porabe delovnih ur za izdelavo
5 SSE je naslednja: 

1. izdelava absorberjev 12 ur
2. barvanje absorberjev 2 uriKrivljenje cevi

Spajkanje

^i{~enje

Barvanje

Pritrjevanje okvirja

Povezava z zbirnim vodom

Pritrjevanje stekla
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3. priprava na strehi 9 ur
4. monta`a na strehi 12 ur
5. dokon~anje monta`e 8 ur

SSKKUUPPAAJJ  4433  uurr  

Ta ~as je v povpre~ju potreben za 5
SSE, prera~unano na 1 SSE je to 9
delovnih ur. Izra~un porabe ~asa ne
upo{teva ~asa porabljenega za pre-
voze in sestanke.    

PRIMERI 
SAMOGRADNJE 

OGREVANJE 
PROSTOROV

V zadnjem ~asu postaja, predvsem v
tujini, zanimivo tudi ogrevanje pro-
storov s son~no energijo. V ta namen
mora imeti sistem ve~jo povr{ino
sprejemnikov son~ne energije, na
primer vsaj 20 m2 in ve~ji hranilnik
toplote, na primer 2 m3. Temu mora

biti prirejena tudi stavba in sicer mora
biti zelo dobro toplotno izolirana,
ogrevalni sistem pa mora biti
nizkotemperaturni. Sistem in vse nje-
gove sestavne dele mora dolo~iti
izku{en projektant.

PRAKTI^NI
PRIMER

Stavba na Primorskem ima na strehi
24 SSE po 1.5 m2, skupaj 36 m2.
Hranilnik ima prostornino 2000 l. V
stavbo je vgrajeno talno in nizkotem-
peraturno radiatorsko ogrevanje,  na
ju`ni strani pa so ve~je steklene odpr-
tine za pasivno izkori{~anje son~ne
energije.

CENA 

Cena SSE v samogradnji je odvisna od
iznajdljivosti in komercialnih sposobno-
sti ~lanov skupine. V dosedanjih sku-
pinah je bil stro{ek za en SSE velikosti
1.5 m2 od 20.000,00 do 30.000 SIT,
velja pa za SSE vgrajen v streho z vsemi
potrebnimi plo~evinastimi obrobami za
prepre~evanje zamakanja strehe in
zbirnimi vodi, ki vodijo na podstre{je.
Brez obrob in zbirnih vodov je cena cca
15.000 do 20.000 SIT. 

INFORMACIJE 

Informacije o nadaljnjem poteku akci-
je samogradnje SSE so na voljo pri
vodji projekta ali pa v energetsko sve-
tovalnih pisarnah, ki trenutno deluje-
jo v 30 krajih po Sloveniji. Naslov
najbli`je pisarne je na spletni strani
www.gi-zrmk.si/ensvet.htm.

SUBVENCIJE IN 
DRUGE OBLIKE 

POMO^I DR@AVE 

Glede na eno klju~nih to~k strategije
rabe energije v Sloveniji - zmanj{anje
porabe fosilnih goriv - daje Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti ob~asno
subvencije za razne energijsko
var~evalne akcije, med drugim tudi za
izgradnjo naprav za ogrevanje vode s
son~no energijo. 

O na~inu pridobitve subvencij se
ob~ani lahko informirajo na Ministrstvu
za gospodarske dejavnosti in tudi v
energetsko svetovalnih pisarnah.

Hi{a s sprejemniki v dveh vrstah
24 SSE med vgradnjo

Streha s 36 m2 sprejemnikov son~ne 
energije
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