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snrovÁ,B. Návrh solárního kolektoru a solárního systému.

ostrava: katedra energetiky' Fakulta strojní vŠB-rechnická untverzitaostrava, 2008,

63 s., Diplomová práce, vedoucí Vrtek, M.

Diplomová práce se zabývá vyžití solární energie pro přípravu teplé uŽitkové vody

pro rodinný dům. V úvodu je seznámení se sluneční energii a moŽnosti jejího využití

Stanovení potřebného tepla pro ohřev teplé vody. Následovně je proveden popis a ýpočet
solárního kolektoru' NavrŽení a ýpočet vhodného solárního zásobníku. Volba vhodného

oběhového čerpadla aexpanzni nádobou. Na závěr je environmentální vyhodnocení vlivu

emisí a ekonomický přínos.

AI{OTATIOI\ GRADUATIOI{ THESTS

SITKOVÁ,B. Design of solar collector and solar system.

Ostrava: department of power engineering, Faculty of mechanical engineering,

VŠB-Technical university of ostrava, 2008, 63 s., Graduation thesis, leader Vrtek, M.

Graduation theses deal with utilization of solar energy for preparation of hot supply

water for family house. Identification of solar energy and possibilities of her usage is

included in introduction. Determination needed warmth for hot water heating-up.

Subsequently is performed description and calculation of solar collector. Design and

calculation of acceptable solar reservoir. Select of acceptable circulating-water pump and

expansion tank. Environmental interpretation of emission influence and economical

benefits are described in summaru.
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výhřevnost paliva
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teplo přijaté absorbérem kolektoru

požadovaný tepelný zisk kolektoru
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skutečná dopadající energie zaden
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intenzita slunečního zái ení

skutečná měsíční spotřeba tepla
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teoretická energie dopadající za den

energie uŽitková

spotřeba tepla pro ohřev TUV

teplo přijaté kapalinou
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v, tl'l

z tll
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zvetšení objemu náplně

součinitel znečištění atmosfery

roční peněŽní zisk

měrná tepelná kapacita vody

cena paliva
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1. Úvod

MnoŽství sluneční energie dopadající na Zemi mnohonásobně přer,1'šuje energetické

potřeby lidstva. Celkové množství energie dopadající nepřetrŽitě na naši planetu dosahuje

hodnoty 180.000 TW (terawattů, tj.1012 wattů), což je asi jedna dvoumiliardtina celkového

ýkonu Slunce [23]. Současným trendem mnoha lyspělých zemí světa je podporovat

vl.voj a výzkum solárních zaŤízení, tak aby se pokrytí energetické potřeby lidstva solární

technikou zl1ršovalo' Tímto můŽe bfi dosaŽeno zlepšení Životního prostředí díky eliminaci

škodlivých emisí vznikajících při spotřebě fosilních paliv. Y1uživání sluneční energie

přináší především redukci skleníkových plynů' čimž lze omezit vznlk skleníkového efektu

a tím i vznik extrémních klimatických ýkyvů a následných katastrof. VyuŽívání sluneční

energie a sniŽování spotřeby energie je proto nezbýností s ohledem na budoucnost Země

a dalších generací.

Díky moderním stavebním trendům nacházi solární zaŤízení podstatnou roli jako

součást moderního technického zaŤizení budov. Sluneční energii lze ztecknického hlediska

vyuŽít dvojím způsobem : pasivním jsou to zimní zahraďy, zasklené lodŽie, skleníky,

transparentní střechy. Aktivním pomocí technických zaÍízení, které přeměňují sluneění

záŤeni na energii tepelnou (fototermální solární kolektory) nebo energii elektrickou

(fotovoltaické solární panely)

JelikoŽ moderní domy vykazuji stále nižší energetické nároky, je podíl solámí energie

na spotřebě objektu stále lyšší. Solární technika nachází své místo i v starších budovách,

kde také sniŽuje finanční náklady na provoz. Rozsah systému je možné vhodně přizpůsobit

na potřeby jakéhokoli objektu, Ize též určit provedení, které bude ekonomicky přínosné a

bude přitom pokqivat část energie nutné pro ohřev teplé vody (TV)' ohřev bazénu a

případně přitápění.

Mým cílem je v úvodní kapitole seznámit se základními pojmy, vztahy a transformací

slunečního záŤení qrrŽitelné v našich podmínkách. Dále o solárních systémech, které

vpživqí danou energii. V mé diplomové práci mám navrhnout solární kolektor a solámí

systém pro přípravu teplé uŽitkové vody ( dále jen TUV ) pro rodinný dům leŽící v

obci Jablunkov. Závěrem je enviromentální a ekonomické zhodnocení pro přínos solárního

systému.
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2. Energie slunečního záÍení

Slunce je naším ústředním dodavatelem energie. Je to koule zpIynné hmoty, v jejímŽ

středu neustále probíhají jaderné fuze.

Cást slunečního záŤení nám je k dispozici na Zemi. Toto záření umoŽňuje Život na naší

planetě. IJrčuje všechny přírodní pochody, které jsou pro náš Život nepostradatelné, jako

například déšť, vítr, fotosyntézu, mořské proudy.

Pokqfizání světoých energetických potřeb bylo odjakživa založeno na slunečním

teple. Také fosilní zdroje energie Íopa, zemní plyn, uhlí nejsou ničím jiným, než

přetransformovaným slunečním záÍením'

Intenzlta záŤení na povrchu Slunce při teplotě 5500 "C činí asi 63 000 kWm2. Z tohoto

mnoŽství energie obdrži Země pouze malý (obr.2.1), ale přesto velmi ýznamný zlomek.

Samotná energie zéňení dopadajícího na zemskou pevninu činí 2I9 000 000 miliard kWh

ročně, což odpovídá 2 000-násobku současných světoých energetických potřeb.

Na vnějším okraji zemské atmosféry představuje průměrná intenzita zžření 1 367 
-W 

lmz.

Rozložení této energie ( 174'000 TW = í 00 % )

Obr.2.I

Při průchodu vzdušným obalem Země se část

pěkného slunečného dne je k dispozici 8OO'Wlm2až

odraz od povrchu

zemské
atmosféry, Žádný

uŽitek
31%

pohltÍ atmosféra,
teplo jde do

kosmu
17Tc'

zářeni zttácí, takže vlétě za jasného,

1 000 \V/mz 1t r. globální záŤení).

dopadá na
povrch oceánu a
vŠeho vodstva

34Io

dopadá na
povrch kontinentu

141o

odrazí se od
povrchu Země

4To

14



Diplomová práce

2.1 Globdlní ztÍření České republiky
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t#
K{'*l Irť_.s

@',''*

Ir+* Jl''l

Obr.2.2

Při vyuŽití slunečního záŤeni kolektory je hlavním parametrem mnoŽství globálního

záŤení mnoŽství sluneční energie dopadající nam2 plochy po určenou dobu. Na mapce ČR
jsou (obr.2.2) znázoměna průměrná mnoŽství záŤení v jednotlivých regionech, která činí

944 - 1 040 kwh/m2 a průměrná roční doba slunečního záŤení cca 1 5 80 hod.

Tato hodnota je ovšem ideální a ve skutečnosti je tento výkon po většinu roku niŽší.

Celkovou využitelnou část energie nazýváme globální záŤení.

Doba slunečního svitu a íntenzlta záŤeníjsou závislé na zeměpisné poloze, ročním

období a na povětrnostních podmínkách r22]. Roční úhrny globálního záŤení dosahují v

nejslunečnějších oblastech Země z č,ástí přes 2 200 kWh/m2. V Česku je v některych

oblastech dosahováno maximálních hodnot o velikosti 1 250 kWh/m2.

Solární kolektor je zaÍízení, které přijme tuto dopadající energii ze slunce a předá ji k
dalšímu využiti ( k ohřevu užitkové vody, k vytápění domu a k ohŤevu bazénu 1. Žaany

sluneční kolektor ovšem nepracuje se 100 % účinností. Úěinnosti se zpravidla pohybují

mezi 80-90 %o.

MnoŽství dopadající energie není stejné v průběhu dne a ani v pruběhu rtnných

ročních období. obrázek 2.3 ukazuje množství dopadající energie na I m2 kolektorové

plochy v kilowatthodinách v průběhu jednotlivých měsíců V roce.

15
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Obr.2.3

Je zŤejmé, Že v letních měsících je energie více, na jaŤe a na podzim je méně a v

zimních měsících je energie velmi málo. Při pořízení solárního systému nemůŽeme odpojit

plyn či přestat úplně topit jinými zdroji, slunce ner'yřeší vše. Slunce dokáŽe pomoci

zmímit náklady na topení či přípravu TUV' nelze zcela odstavit standardní způsoby

v1'tápění ( plyn, elektřina, tuhá paliva ). Správně navržený solární systém uspoří na topení

asi 20 oÁ, na přípravu TUV je to asi 80 % a na ohřev bazénu uspoří I00 %

(celý ohřev letního bazénupokryje solární systém)'

16
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)) Sluneční zúření

Sluneční energie dopadající na zemský povrch cca 50 min by pokryla celoroční

spotřebu celého lidstva je 10 000x větší neŽ současná spotřeba energie. Je to díky relativně

malé vzdálenosti (149,6 mil. km), která nás dělí od Slunce.

I
vgsilíR

:: : j*lť&: {fiil:]-rlajj i! ] .'}5 t{ j*:

I

zEitsKÁ ÁÍi{05rÉp}

I
zE-&srý PovRcH

arMTY slvxqČNíHo Ko![rÍoRu
0,1 kwjnl

Obr.2.4

30% slunečního záření se odrazí od atmosféry (obr.2.4). Během pronikání atmosférou

je záŤení pohlceno, rozptýleno a tím zmenšeno o dalších 20 %. Zbýek 50 % dorazi k

zemskému povrchu a je sloŽeno zpŤímého záÍení i částečně zrozptýleného.

Měrný záŤivý tok dopadaj icí na povrch země po průchodu atmosférou' ( tzv.celkové

sluneční ozáŤení I ), označované jako intenzita slunečního záŤení, dosahuje hodnot až

1000 Wm2' Dopadající sluneční záŤení lze rozlišit na přímé Ip ( směrové, nerozptýlené ),

které má v určitém směru ýrazně vyšší intenzitu než v jiných, a dtfuzní Id ( všesměrové,

rozptýlené, odražené ), které má ve všech směrech stejnou intenzitu. Znamenáto, že přímé

sluneční ozáŤení příchází z jednoho Směru, difuzní záŤení pÍichází ze všech směrů v daném

prostoru. Celkové sluneční ozéienije součtem přímého a difuzního ozáŤení. V tabulce č.1

jsou uvedeny typické hodnoty celkového slunečního ozáŤení pro různé star,y oblačnosti.

I:Ip+Id
jasná obloha 800 - 1000 Wm2
Lehce zataženo 400 - 7OO.Wlm2

silně zataženo 100 - 300 Wm2

Tabulka č.1
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3. Yyužití solární energie

Většiny solárních systémů považujeme za nejvhodnější orientaci kolektoru

nasměrováni jižním směrem (azimutoý úhel je 0o). Lze Ťící, že pokud lze provést vyběr

umístění solárních panelu mezi plochou orientovanou jihozápadně a plochou jihoýchodní

pak volíme plochy orientované jihozápaďně. Nevhodnou orientaci plochy lze pro dosažení

dostatečného ýkonu kompenzovat zvětšením absorpční plochy kolektorů.

3.1 Letní ohřev bazénu

V létě je energie dostatek, slunce svítí dloúo, průměrné tepelné výkony z 7 m2

kolektorové plochy lze ziskat cca 700 W. Tato energie plně postačuje k ohřevu bazénu v

letních měsících (obr.3.1). Pruměmá teplota bazénu se zvýší s kolektory o 5 oC, neŽ u

bazénu bez kolektorů, čímŽ se celkově prodlouží doba koupéní na jaře a na podzim

(viz obtázek). K tomuto účelu se pouŽívaj í zpravidla plastové absorbéry, do kterych se dá

pouštět přímo chlorovaná bazénová voda' Absorbéry pracuj í pouze v létě a není potřeba je

nijak zvlášť ízoIovat proti tepelným ztrátám a je jejich pořizovací cena velmt nizká'

U bazénů uvaŽujeme o 50 %o půdorysné plochy bazénu jako plochu solarních kolektoru.

so.c

t#{

BG'{,

tJic

1gŤ
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3.2

Diplomová práce VSB - TU Ostrava

ohřev teplé užitkové vody (dále jen rUV)

V letních měsících je ohřev TUV zcela pokI}'t |22), v zimních měsících je to z
poloviny na přípravě TUV je ušetřeno cca 80 0Á. Nelze proto vyřadit stávající způsob

ohřevu TUV. Kolektorové plochy 1m2 ohřeje zaletní den 50 litrů vody na teplotu 60'C.
Plocha kolektorů musí bý cca 4-8 -' p'o akumulační nádrže 200_500 litrů objemu. Slunce

svítí přes den,nádrže se nabijí a pokudje voda večer vypotřebovaná, sluncejijiŽ neohřeje.

Volí se cca 100 / objemu akumulačnínádrže na 1 osobu.

Kolektory mohou bý buďto pouze sezónní (en na léto) použít levnějších plastoqfch

absorbérů, nebo celoroční s nemrznoucí směsí a dostatečnou izolaci proti tepelným

ztrátám. V zimě je však velké mnoŽství zamračených dní a tak solámí systém funguje spíše

jako předehřev.

obrázek 3.2 ukazuje : modrou čarou hranici potřebnou pro ohřev TUV, oranžová

plocha je nabídka sluneční energie, která představuje vlastní úspory na přípravu TUV,

modrá plocha je ohřev stávajícím zdrojem, Žlutá plocha je přebyek ner.'}uŽité energie.

1Ž345678s'lť, 11 'l2

M-
Obr.3.2

t
I

I

o
kWh
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3.3 Solúrní topení (přitópěnQ

VSB - TU Ostrava

V zimě je velmi málo slunečných dnů a mnoŽství dopadající energie je malé, které

nám nestačínavýápění. V létě je naopak energie dostatek, ale topit se nepotřebujeme.

obrázek 3.3 nám ukazuje nabídku solarní energie v závislosti na potřebě topení.

Modrá přerušovanáěárapředstavuje požadavek na topení, červená čára je nabídka sluneční

energie, orunžová plocha představuje úsporu, modrá plocha topení stávajícím zdrojem a

žlutá plocha je přebyek energie ze slunce v letních měsících.

I

a
NvF

567&
M+

Obr.3.3

Pro topení ze slunce, je dobré mít nainstalováno v domě nízkoteplotní kapalinové

podlahové nebo stěnové výápění. U tohoto způsobů výápění je teplota topné vody kolem

30'C můŽeme i v zimě ze solárního systému získat. Pokud miíme v domě standardní

radiátory je teplota topné vody 50-60 oC. Tuto teplotu solámí systém v zimě neumí

vývořit, není moŽno uvažovat o topení od slunce.

Přebytek tepla v letních měsících je dobré odevzdávat do bazénu. Ne každý mábazén a

tak jsme nuceni použít menší plochu kolektoru, aby se v létě nepřehřívaly. Tím se celkově

sníŽí plocha kolektorů a na přitápění v zimě to již nedostačuje.

20
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4. Typy solárních kolektorů

4.1 Ko n c e ntr uj ící ko l e ktory (Ko n c e ntr áto ry)

V koncentrujících kolektorech je přímé sluneční světlo válcovými parabolickými_

paraboloid, kuloými ztcadly koncentrováno na potrubí do jednoho ohniska [18], v němž

se dosahuje vysokých teplot.

Týo kolektory se pouŽívají především v solárních elektrárnách k ohřevu pracovní

látky na vysokou teplotu 250-800 oC. Koncentrátory hustotu toku rozptýleného/difuzního

záŤeni nezýší a mimo slunečné počasí jsou jejich zisky téměř nulové. Dále musí bý
lybaveny drahým mechanismem naklápěni zrcadel za sluncem.

4.2 Plochě

Plochý kolektor se skládá z pláště kolektoru, absorbéru, tepelné izolace a průhledného

krýu.

Dopadající sluneční zětŤení proniká průhledným krytem a dopadá na absorbér. Ten

záŤení pohlcujeatímse zahÍívá. Pokudbychomteploneodebírali, zahÍálbysenavelmi

vysokou teplotu v důsledku skleníkového efektu.

Při dopadu slunečního záÍeni na průhledný kr}t kolektoru se část odrazi a část se pohltí

během průchodu. Na absorbér dopadne max. 90 Yo dopadlého zátení. Velikost ztrát

odrazem je závislá na úhlu dopadu záŤení, na počtu vrstev kq'tu a jejich indexu lomu.

Zttáty pohlcováním v materiálu krytu jsou větší, čím menší je propustnost daného

materiálu pro sluneční záŤení. ZáŤení dopadající na absorbér je téměř všechno pohlceno.

Schopnost absorbce je charakterizována koeficientem absorbce. ohřátý absorbér vyzaŤuje

dlouhovlnné infračervené zžtŤeni, které ohřívá sklo kolektoru a to záÍi vic zase zpět na

absorbér.

Tepelné zttáty vznikaji také z důvodu tepelného proudění vzduchu, vnitřní

absorbérem a krytem. Nepatrné mnoŽství tepla uniká i zazadní strany absorbéru.

mezT
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4.3 Vakuové

Vakuové kolektory se vyrábějí ve formě řady trubic. Selektivně provrstvený pás

absorbéru je zavěšen do skleněné trubice, která sluneční záŤení téměř nepohlcuje a je

tepelně odolná. Pomocí lysátí prostoru mezi skleněnou trubicí a absorbérem (nebo mezi

stěnami duté skleněné U-trubice) jsou ztréúy podstatně redukovány a zejména v zimním

období. Nedochází ke konvekci, ke Zttátám z důvodu tepelné vodivosti vzduchu (ako u

plochých).

Na jednotku plochy maji v letních měsících niŽší účinnost neŽ ploché kolektory.

Výhodu mají při použiti technologickém (teploty nad 60 'C). Jejich účinnost v porovnání s

plochými kolektory roste s teplotním spádem okolí (obr '4.I) a ohřívané kapaliny. Jsou

méně rozšíŤené z důvodu vyšší ceny.

4.4

Obr.4.1

Evakuované ploché kolektory

Plochý kolektor s r,yčerpaným vzduchem. Jejich parametry však nejsou lepší než u

kvalitních běžných plochých kolektorů, zejména z důvodu, Že vakuum v nich je velmi

nedokonalé a ''uniká'' (přesně vniká vzduch z okolí). Po letech by se měly znovu

qlčerpávat.
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5. Popis stávajícího objektu

Nadmořská výška

Zeměpisná šířka

VŠB _ TIJ ostrava

Rodinný dům, kteý je celoročně ob1hzán 4 osobami se nacházi v Moravskoslezském

kraji v obci Jablunkova. Spotřeba TUV pro 4 člennou rodinu je 195 l/den. Tato spotřeba je

r,1'hodnocena s celoročního odběru vody.

Dům je dvoupatrový, podsklepený, obdelníkového půdorysu. V okolí nejsou žádné

větší stromy i žádné výškové budor,y' které by mohli zastinit kolektor. Střecha je sedlová

se sklonem 45o orientovaná jižním Směrem' realizovaná těsnou krytinou s tepelnou izolaci.

H*:385 m.n.m.

g :500

Uhel sklonu kolektoru u": 45"

Součinitel znečištění atmosféry Z: 3

Sluneční konstanta Io: 1360 Wm2

23



6.1 Stunovení potřeby vody

Teplota vody, která teče z obecního vodovodu v měsících listopad -bŤezen má teplotu

5 'C. Předpokládám-li Se, Že vstupní teplota bude mít 10 oC a výstupní teplota kapaliny v

teplejším období roku 65 oC, v chladnějším období bude ýstupní teplota 40 'C.

Diplomová práce

6. Stanovení potřebného tepla pro ohřev TUv

Denní spotřeba teplé vody pro 1 osobu

.|

ffiv 4o = j.tos = l3o L den-t.osoba-l
J

I

ffivt0=l-.195 = 65 !.den-l.o.soha-l

Výpočet spotřeby vody

Qt.cr.tt=Qz.cr.t2
ffiv 40. r, .Q, -/" ) = ffiv65 . r, . 

Q t, - t r)

í,, _,, )I?1165=l1lr4p1 'l .-l
\tt -tt )

wv65=,,r (Hj*]
ffiv65 = 70,9I L den-1.osobr-1 = 75 l . den-r.osoba-l

kde fi1v 65 mnoŽství vody při t : 65 oC

111v 40 mnoŽství vody při t : 40 oC

VSB - TU Ostrava

['c]

["c]

['cl

(1)

(2)

Cy měrná tepelná kapacita vody tj. Q, : 4 1 81 J . kg_l . 6_t

tt teplota teplé vody

ts teplota studené vody

tt pracovní teplota kolektoru

24



Denní spotřeba tepla pro ohřátí 300 l vody.

Q.spot = c, ' P, ' ffiv 65 'k o -'r)
Qspot = 4181.998.0,300.(os - to) (3)

Qspot : 68848 527 J = 19,125 kW I den

kde Q.po, denní spotřeba tepla fkWh/den]

cv měrná tepelná kapacita vody [J/kg.K]

pu hustota vody [kg/ m3]

ts teplota studené vody ["C]

tt pracovní teplota kolektoru |"C]

Při bilancování potřeby tepla musíme počítat s tepelnými ztrátami zásobníku a

potrubního rozvodu [1], připadá I0 % (p:0,1) zcelkové užitné spotřeby tepla. Hodnota

pŤirážky na tepelné ztráty solární soustar.y pro přípravu teplé uŽitkové vody se pohybuje

mezi 5 až 15 oÁ.

Diplomová práce

Denní spotřeba tepla pro ohřev TUV pro 4 osoby

ffiv65. 4 =J5.4 = 300 l .denl

Qskut = Qspot '(* P)

Qskut =19,125.(t + O,l)

Qskut = 21,038 = 2I kWh I den

kde p tepelné ztráty soustar,ry

VSB - TU Ostrava

(4)

t-l

25
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6.2 Skutečnd spotřebu tepelné energie pro ohřev TUV

VSB - TU Ostrava

Qsmes = Qskut'n

Qsmes=21,038.30

Qsmas = 5J3,75 kwhlměsíc

kde n počet dní v daném měsíci

Měsíční spotřeba tepla pro ohřev TUV

Tab.6.2.1.

Skutečná dopadající energie

Množství dopadající sluneční energie pro daný azimut a sklon sluneční plochy. Doba

slunečního svitu je pro 49o38'( dále jen 50o ) severní šířky. Hodnoty slunečního svitu

v místě mého bydliště v okolí Jablunkova. Na plochu orientovanou na jih a skloněnou pod

úhlem 45". Zvo\i\a jsem si měsíc duben. ostatní výpočty jsou uvedeny v příloze( č.6).

Q, den = Qs rcor 'T

Q, dn, :7,42'0,37

Q, dr, = 2,75 kWh I m2

- T skut

T trď

5,743r_ (7)
).3,9

r = 0,37

(s)

t-l

(6)

26

Měsíc I il. ilI. rv. v vI. VII. VIII. IX. x. xI. XII.

Počet dnů 31 28 31 30 3l 30 3l 31 30 3t 30 31

Q. -ě.
IkWh/m2]

592,9 535,5 592.9 573,8 592,9 573.8 592,9 592,9 573,8 592.9 s73"8 592,9
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kde Qs t.o,. teoretická dopadající energie za den [kWh/m2]

T poměrná doba slunečního svitu t-]

Tskut skutečná doba slunečního svitu

Tteor teoretická doba slunečního svitu

t-l

t-l

6.3 Střední intenziÍu slunečního zdření

Určení intenzity slunečního záÍeníjsem pouŽila [1] pío co nejpříznivějŠí sluneční a

klimatické podmínky měsíc duben. Pro srovnání jsem zvollla měsíc záŤi,kdy jsou sluneční

a klimatické podmínky podobné, ostatní výpočty jsou uvedeny v příloze(č.6).

, - Qs,rot" 1 Qs ,ro,'slr ' .str -
T leor T tro,

I -7 ^42 /e\ I - 6"42
tsrr = O, (8) Irr,= U (9)

I rt, = 0,534 kW I m2 I str = 0,535 kW I m2

Provozní parametry

it

x ='sri - 'v 
L K. n1-t . W-'] (10)

kde t stt střední teplota vody v kolektoru [.C]

t v střední teplota vzduchu v době slunečního svitu v daném měsíci ['C]

I intenzita slunečního záŤeni [w.--']

A redukovaná teplota [K .*_' . W-']
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prosmec - unor

bŤezen a listopad

VSB - TU Ostrava

tstř =

tstř =

t,. -lt
2

tk +ts

- 4o+5 -)) \ o(-
2 '-'"

_40+10_". o.,=_= .J -L (ll)
2

duben _ říjen

Střední teplota kolektoru Se bude měnit s chladnějším a teplejším obdobím

( teplotou okolí ). Proto se budou měnit nároky na ýstupní teplotu kapalinu [1], ale

zátoveň s poŽadavek na výstupní teplotu. V chladnějších období nezískám tolik potřebnou

energii ze solámích kolektorů pro ohřev vody jak v letních měsících. Proto jsem zvolťta

zvlášt'vstupní a výstupní teploty pro zimní a letní měsíce.

. t1,*t, 65+10 
=37,5oCIsh': 

2 = 
2

z8



Diplomová práce VSB - TU Ostrava

7. Volba typu slunečního kolektoru a jeho účinnosti

Volba sluneční kolektoru má plnit dvě důleŽité funkce - absorbovat co nejvíce ze

slunečního záŤení [10]' které na něj dopadne. Dodat efektivně ziskané teplo do teplonosné

kapaliny a hlavně ze získaného tepla co nejméně ztratit díky vlastním tepelným ztrátám.

Absorpce u většiny kolektoru jsou na dobré úrovni, velké rozdíly jsou v tepelných ztrátách

kolektoru. Ztráty jsou : prostupem tepla skrz izolaci (obr.7.1), skříň vlastního kolektoru,

konvekcí a sáláním vlastního povrchu absorbéru do okolí.

vílr, déšť, snÍlr,

konvekce

difuzní zúření

v}zoíovóní skleněných tobulí

zlídty

vedenÍryr

vyzuíovonÍ obsorbéru

Obr.7.1

užitečný výkon
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7.1 Návrh kolektoru

Správně navrŽený solární systém

V kombinaci s vyšší tepelnou izolaci

úspěšně sníŽit náklady na výápění'

VSB - TU Ostrava

můŽe poký více neŽ 75 oÁ nákladů na ohřev vody.

současných staveb domů, budov a objektů lze také

Provozní schopnost a dlouhá Životnost výrobku záleží na správné volbě pouŽitých

materiálů. Materiály použité při výrobě kolektoru jsou dodány s atestem, zkoušky jejich

Životnosti splňují požadavky na dlouhodobé abezproblémové pouŽití výrobku.

Použité materiály obstojí v náročných podmínkách i při nejvyšší klidové teplotě a

teplotních rázech. Součásti a materíáIy kolektoru odolávají UY zářeni, mechanickému

zatížení vznlkajícímu při ohřívání a chladnutí kolektoru nebo jeho částí. Jsou také odolné

proti napětí r,yvozenému vnějšími klimatickými vlivy jako je déšť, sníh, kroupy, vítr,

vysoká vlhkost a emise odpovídající klimatickým podmínkam ČR.

zasklení
tepelná 4

rozvodná trubka trubky absorbéru

Obr.1.2

Sluneční kolektor bude vyuŽitý pro ohŤev TUV. Absorbující plocha sluneční záŤení je

tvořena z měděných trubek a lamel, které jsou opatřeny \Tsoce selektivní vrstvou Crystal

Clear TM. Rám kolektoru je vývořen znerezových profilů, z přední strany je kolektor

opatřen tvrzeným a \Tsoce propustným sklem. Zadní strana kolektoru je tepelně izolována

izolační deskou s hliníkovou folií. Izolaci zadní stěny tvoří minerální vlna.

absorbér celoplošný
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7.2 Núvrh materiúlů

Transparentní kryt

VŠB - TU ostrava

Transparentní krý musí byt co možná nejvíce propustný pro slunečního záŤení a

zadržování zpětného dlouhovlnného vyzaŤování energie. Musí bý odolný rysokým

teplotám, UY záŤení, emisím, vysoké vlhkosti a kondenzaci. Proto volím :

B ezželeznaté sklo twzené

- tloušťka 6':4 mm

- hmotnost i0 kg/m2

- maximální teplota Tn'* { 200 'C

- propustnost r :9I oÁ

- tepelná vodivost I, : 76w' -_' ' K-l

Zadní tepelná izolace

Má b:ýt dostatečně tlustá a teplotně odolná, nesmí obsahovat pojidla které se při

lrysokých teplotách vypařují. Yznlká tak na vnitřní straně transparentního krytu povlak ,

ktery zhoršuje propustnost záření. Proto jsem zvolila ve své práci minerální vlnu, která je

tepelně odolnější

Minerální vlna

- tloušt'ka 6i,:0,06 m

- maximální teplota T,ou* ( 200 'C

- tepelná vodivost Xir':0,04 W 'm_' K-'
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Absorbér

VSB - TU Ostrava

Absorbér dopadající sluneční záŤení mění na teplo a převádí do teplonosného media.

Musí mít rysoký součinitel absorbce a dobrou tepelnou vodivost mezi absorbérem a

nosičem tepla a zátoveň malé zpětné vyzaŤování absorbéru. Materiál musí b1't odolný proti

ýkyvům teplot, vůči tlaku a proti korozi. Nejrozšířenější absorbéry jsou lamelové volím i
já, kde je spojení mezi měděnou trubkou a lamelou.

Měď

tloušťka 6cu:0,001 m

hustota ps,,: 8900 kg/m3

tepelná vodivost }"cu:399 Wm/K (t: 50 oC)

Obr.7.3

Selektivní vrstva

Selektivní vrstvou povaŽujeme provrstvení horní části absorbéru zvyšujíc účinnost

přechodu slunečního záieni do vody a sniŽuje tepelné ztráty kolektoru [1 1]. Dnes nejčastěji

pouŽívaným provrstvením je černý chrom.

Č.."y chrom

- pohltivost u3r: 95 oÁ

- emisivita tsv: 14 oÁ

způsob nanášení - pásová galvanizace
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Těsnění

VSB - TU Ostrava

Funkce spočívá při skládání kolektoru [11] a zabraíuje mechanickému znečištění

transparentního kry'tu o rám kolektoru a také v průniku vody při dešťoých sráŽkách do

kolektoru.

Silikonový kaučuk MVQ

rczmezí teplot 60 + 200'C

Rám

Rám má sjednotit všechny qýše jmenované komponenty solárního kolektoru v jeden

celek. Musí trvale chránit absorbér a tepelnou izolaci před vliq' počasí aby nebyla

narušena jejich funkčnost. Hliníkoý rám je nejpouŽívanějším materiálem pro rámy

kolektoru, jelikož hliníkové rámy jsou snadno zpracovávány a cenově dostupné.

Hliník

tloušt'ka 6ar: 0,002 m

hustota p61:2700 kg/m3

tepelná vodivost Xu : 204 Wm/K

Jak už bylo uvedeno tak veškeré trubky absorbéru i rozvodné se sběrnou trubkou jsou

z měděného materiálu. Rozměry potrubí jsem zvolila v odborné literatuře kteých byvaji

nejčastěji pouŽívány.

Trubky absorbéru

- označení TF.a 10 x 1 ČsN +z szto

hmotnost 0,24kglm

rczteč trubek z:0,06 m

Rozvodná a sběrná trubka

označení TR a 16 x 1 ,5 CSN 42 8710

hmotnost 0,581 kg/m
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8. Zá|<|adní tepelná bilance

Výpočet kolektoru jsem r,ypočetla v progťamu Engineering Equaion Solver ( EES )'
ktery počítá ineraění metodou (příloha č.1). Tento program obsahuje databazi fyzikálních

vlastností látek' které pomohou k značnému zjednodušení a zpřesnění qfpočtu. K
výpoětům využívám znalostí z předmětů "Altemativní a obnovitelné zdroje, Sdílení tepla a

Přenos tepla a hmoty " [1l.

kde Q.ot 800 Wm2 jmenovité podmínky oslunění

to 15 'C teplota okolí

trt* 50 oC střední teplota vody v kolektoru

Q*o 2,5 kW výkon kolektoru

Zá|<ladní rovnice:

Qr=Qt-Qr-Qi,-Q"
Q, =1383,20 -73,86 - 48,26 - 68,63 (12)

Q, =1192,45 W lm

kde Q" teplo přijaté kapalinou I W.--' ]

Qt teplo přijaté absorbérem kolektoru I W.-_' ]

Q, teplo odvedené přední transparentní vrstvou (sklo) [ W.-_' ]

Ql. teplo odved ené zadní izolací [ W.'n_' ]

Q. teplo emitované do okolí [ W.-_' ]
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Teplo přijaté absorbérem kolektoru:

Qt = 0"rl 't'arr'Hp
Qr = 800 '0,91 ' 0,95 .2 (13)

Qr.=1383,20W1m

kde Qsot intenzítaslunečního záÍení [W.--']
r propustnost skla t - I

osu pohltivost absorbéru t - ]

H1 zvolená lyška absorbéru Im]

kr=

Pozn. : Výšku absorbéru volím, protože prostup tepla trubkou závisí na její délce

I W'rn-1'11_' ].z toho nám lryplývá, že jednotka I W'--' ] je jeden metr šířky absorbéru.

NíŽe bude lypočtena i šířka a celková plocha absorbéru.

Teplo odvedené přední transparentní vrstvou:

Q, = fr" 'k o -r")'H o

Qs = 0,990e .(sz,l-15).2 G4)
Qs=73,86W/m

kde tp teplota povrchu absorbéru ['C ]

to teplota okolí [ "C ]

k, koeťrcient prostupu tepla z absorbéru do okolí 1 W.m-2.t<-' 1

k"-

161
-r J -r-

ap )", cto

1

1 0.004 1++
1,043 0,76 22

k.=0,9906 Wlm2 lK

(1s)
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kde C[1 koeficient přestupu teplaz absorbéru

na vnitřní povrch skla (r,ypočet proveden níŽe) ; w.m-2.K_' 1

6, tloušťka skla l m ]

}", tepelná vodivost skla ; w.m_l.t<-' 1

C[6 koeficient přestupu tepla z vnějšího povrchu skla

do okolí (c,"o:22 Wm2lK;

Teplo odvedené zadní izolací:

Qi, = kn 'k, -r")' H r

Qi, = 0,647r-(sz,s-15).2 06)
Qir=48,26W1m

kde ki, koeficient prostupu tepla z absorbéru do okolí přes zadní izolraci

l, - 
1ni'- a.- r'- +_1,, ct o

1, 1

^i' - 0.06 1- +-
0,04 22

kir=0,647IWlm2 lK

kde 5i" tloušt'ka izolace

}", tepelná izolace

(17)

Im]

;W'm-1'r-1 1
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Tepelný tok emitovan do okolí:

e. = o .r,, .Vi -r,o) ruo

e. =5,67.10-8. 0,r4.((2T,r5+52))a -(z.tz,ts+rs)a).2 (18)

Q" =68,63 W/m

VSB - TU Ostrava

tKl
IK]

f-t

(1e)

I w.rn-tl

(20)

kde Tp teplota povrchu absorbéru

To teplota okolí

rsv emisivita

Sířka kolektoru:

, QO,

"Q,
_ 2500,, -_" rr92.45

Lt =2,0965 m

kde Q*o požadovaý tepelný zisk kolektoru

Aktivní plocha kolektoru:

St=Ht'Lt
s t = 2'2,0965

St =4,193 m2

o Stefan-Boltzmannovakonstanta (o:5,67.10-8 Wm2lK4;

3t



. o.,
/?,1-. =2. L,.' cv.Ltv ^

ir, = *+.z,oe6s (zt)' 4181 .1 0

rh, = 0,0598 kg I s

kde cV měrná tepelná kapacita vody pro teplotu tu : 50 'C 1 J.kg-'.K-1 1

Atu rozdí]' teplot kapaliny na ýstupu a vstupu do kolektoru [ "C ]

Počet trubek absorbéru (zaokrouhlení dolů na celé číslo):

L,.
^'tt z+ D

2.0965
i),, = -.------ (22)t tt 

0,06 + 0,01

p,, =29,95=29

kde z Íozteč trubek lm ]

D vnější průměr trubek I m ]

Diplomová práce

Hmotnostní průtok vody kolektorem:

Rychlost vody v trubce:

---^, h,'4"tr pr' prr's,r- pr. prr.t.d2
0,0598 .4'tr 

988 . 29.a .o,oog2

v,r=0,0415 m/s

kde S,. plocha průřezu trubky

VSB * TU Ostrava

(23)

[.nt ]

mv hmotnostní prutok vody kolektorem [ ''''.'_' ]
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Výpočet koeficientu přestupu tepla z absorbéru na vnitřní povrch skla crk:

Nu,. - 4..-,
^, ft vzuÁ^

Órrd

0,597.0,02622
lI t- 

- 

-

^ 0.01 5

at =I,043 W lm2 lK

kde 6vzd šířka vzduchové mezery

Lrrd tepelná vodivost vzduchu při tr1.

(24)

Im]

;W'm-1'K-t 1

Nut Nuseltovo kritérium pro vzduchovou mezeru t - ]

t^-lt,-,p^ostr - )

s27 +L6.ssi __ (25)'str - 2

trr, =34,55 "C

kde tt teplota vnitřního povrchu skla [ "C ]

o"
^ P at'Ht

73.86
I r, = 5'2"3

1,043 .2

tt =16,85 oC

r í,i' )i
Nrk:0.065'Gr1,j't -n 

I

luo )

lt
(27)Nrk:o.o6s .3e4s3 

[,=trlt/
Nuo - 0,597

kde Grt Grashofovo kriterium pro vzduchovou mezeru

( Kreith - svislá štěrbina - sklon kolektoru > 45") t - ]
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.3
Gro=g+ f .aT,

vírd

9,91 . 0,0153
Gro --.3,25.10-3.10 (28)

(1.649. 1o-',)

Gro =3949

kde g gravitační zrychlení [ -.'_' ]

Vvzd kinematická viskozita vzduchu [ -'.'-' ]

B koeficient objemové teplotní roztažnostivzduchu I K-l ]

B= 1

' Trr, t sr, + 273.15

p=
213,I5 +34,55

(2e)

f =3,25.10-3 K-l

Výpočet koeficientu přestupu tepla z trubky do vody crn:

Nu., .),..
o, =-ž-

9,181.0,6331
(30)uv - o-oog

a, :726,5 W lm2 I K

kde d vnitřní průměr trubky [m ]

Iu tepelná vodivost vody při tu:50 oC 
; w.m-l.r-l 1

Nuu Nuseltovo kritérium pro laminární proudění v trubce [ - ]
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(33)

Nr, =0.l 7 . Re0.3r. Pruo.o, .cr,l-| íp)' '',^v v,v 
[rrr,,l

r - -. ^,0-25
Nr, =0,I7 .599,80,33 .3,6280'a3 .5068t9o.t 

I 
JÉ?! ] ta'l

\3.47e )
ly'zlu = 9,131

kde Pru Prandtlovo kritérium pro teplotu vody tu t - ]

Pr, Prandtlovo kritérium pro teplotu vody to t _ 
]

Gru Grashofovo kriterium pro vodu t - ]

Re Reynoldsovo kritérium t - ]

,, .al
ftg = l{---

vy

0.0415 .0.008
Rť =---------------- (32)

5,537 .10-7

Re = 599,8

kde vtr rychlost vody v trubce [ -.r-t ]

vv kinematická viskozita vody [-'.'-' ]

kde Fu koeficient objemové teplotní roztažnosti [K_']

Gr,=4.f,.Lr,
vj

9,81 . 0,0083cr,:ffi.3.0945.10-3 .10
(5,537.10*')

Gr, = 506819

-lÍ1 _-
1v

8..= r

273.15 + 50

F, = l,og+5'10-3 K-l

(34)
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Koeficient prostupu tepla trubkou:

kr= 1lD
+ _ln_

d,.d 2.Lc, d

t--7r
^.r.-

*-ln
726,5.0,008 2.3gg,g 0,009

k, =78,23 W lm I K

kde lcu tepelná vodivost mědi

VSB - TU Ostrava

(3s)

1w.m-r.r-1 I

Koeficient prostupu tepta do vody pro 1 m2 plochy kolektoru:

t--k,vL z+D
- 18.23
n-,,. : -.- (36)vL 

0,06 + 0.0i

krr=260,4W1m2 lK

Teplota povrchu absorbéru:

o,,
"' krr'Ho'"Y

1192.4s
/^ =-*51)v 260.4 .2

tp=52'3oC

(37)

Učinnost kolektoru:

o
n = '' .100
' Qrot 'St

r192.45
4 = .100 (38)' 800.2

U _35,55 oÁ
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Koeficient charakterizující provozní podmínky kolektoru, redukovaná teplota:

, kr-',)
Q,,I

. (sz,s -ts)
800

A = 0,04667 m2 .K lW

Tabulka účinností pro různé provozní podmínky:

rl L%l n 1m2t</w1

1 0,677 0,01

2 0,718 0,009

3 0,749 0,007

4 0,776 0,005

5 0,799 0,003

6 0,795 0,0

Tabulka 8.1

(3e)

Uěi n nostní charakteristi ka kolektoru

s
(r,
o

,(J

0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

0,55

0,5

Graf 1

0,01 0,012
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Základní tech n ické ú d aj e navrhn utého ko lekto ru

Výška / šířka / tloušt'ka 2040 x 1040 x 100 mm

Absorbční plocha ^21m

Hmotnost cca 50 kg

Vodní obsah 1,3 litr

Doporučený pracovní přetlak 100 - 400 kPa

{Jčinnost (při Ic 800 W/ m2) 86%

Maximální dovolený přetlak 600 kPa - 6bar

Maximální klidová teplota 180'C

Specifický průtok 50-90 llhm2

Tlaková ztráta (70 l/hod) 1000 Pa (vodďglykol33 %)

Připojovací rozměr Cu AI8

absorbivita selektivní vrstr,ry a: 0,95

emisivita selektivní vrstly e: 0,08

a/e 9)

specifický objemový průtok 70 - 120llhoď

Tabulka 8.2
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8.1 Stanovení počtu kolektorů

Pro navrŽení kolektorového pole optimální velikosti, musím znát základní údaje o

spotřebě teplé vody i spotřebě energie, které je potřeba pro ohŤev TV. V průběhu roku se

nám mění intenzita dopadajícího slunečního záňeni [1]. Má vliv na redukovanou teplotu,

bude se nám různit i účinnost. Účinnost muŽem definovat jako poměr mezi zachyceným a

dopadajícím slunečním záŤením. Nejčastěji počítáme s energií zachycenou za slunečný den

nebo za průměrný den v měsíci.

Celková zachycenou energii volím pro měsíc duben

Q,qanr=Uk'Qsan,

Q,q an, = 0,708 .2,7 5

Qtan, =1,947 kW lm2

(40)

Výpočet celkové plochy kolektorů:

n Qrkt
^ QAdn,

^ 21.03 8\" 7,947

S,t =10,805 m2

kde Sa plocha kolektorů

(41)

[-t]

.s"l._n
S,.

. 10.805

4]93
k =2,5J >3

kde 51 absorpční plocha kolektoru [ -']

k početkolektoru

(42)
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Spok=kt'St
S pok = 3'4,793

S pote =12,579 m2

VSB - TU Ostrava

(43)

Pro pokrytí části roční spotřeby TUV na požadovanou teplotu mého navrhovaného

kolektoru je potřeba 2 kolektorů. Pro lepší energetické pokrýí v někteých měsících proto

navrhuji 3 kolektorů s celkovou účinnou plochou Spole : 12,579 m2. Pro měsíce, v kteých

je délka slunečního svitu a intenzita záŤení nedostačující, bude muset bfi navržen jiný

zdroj přípravy TUV.

Přehled velikosti kolektorového pole:

Ql o"n
kWh/m2l

Sn
[*tl

teoretický poěet
kolektorů

Leden 0,676 31.14 7,4

Unor í'158 18,17 4,3

Březen 1,531 13,74 3,3

Duben 1.944 10,82 2,6

Květen 2,724 7,73 1,8

červen 2,712 7,76 '1,9

Červenec 3,1 88 6,60 1,6

Srpen 2,942 7,15 1,7

zářÍ 1,956 10,76 2,6

Ři;en 1,252 16,80 4,0

Listopad 0,461 45,65 10,9

Prosinec 0,306 68,74 16.4

Tabulka 8.1.1
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8.2 Energetickábilance

Získaná energie dopadaj ícíh o slunečního zá ření.

elra, =eAdur.Sprb./1.

Q.t *a, =I,944.12,579 .30

Qt.e, =733,609 kwh

Zachycenáenergie kolektorového pole v jednotliqých měsících ( pro měsíc duben ).

VSB * TU Ostrava

(44)

Energie přebytková :

Přebýková energie pro možné vytlžiti bazénové vody

( pouze kladná hodnota, pro měsíc únor).

Qpř =Q,,ě, _Qrl.a,

Qpr =573,75-407,158

Q pr = 127 ,7 4 k'tI/h l měsíc

Energie dodatková :

Při nedostatku slunečního svitu v zimních měsících, vyrovnáme pokr1,tí energie cizím

zdrojem ( pouze zápomáhodnota, pro měsíc duben ).

Qaa = Q, ,ě, _ Qrl.a,

Qaa :573,75 -733,609 (46)

Qaa = -159,86 k'tI/h l měsíc

(4s)
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Energie užitková :

VŠB - TIJ ostrava

Celoročně můŽeme ziskat ze solárních kolektorů celkovou energie odečtenou od

energie přebýkové.

Qužit : Qs ras _ Qpr

Qu:tt = 573,75 - 159,86 (47)

Qužit = 5]3,75 kW l měsíc

Roční zisk ze solárních kolektoru (tabulka 8.2.1) je přibližně 5,5 MWh' toto

kolektorové pole nám nepokryje celoročně získanou potřebnou energii pro přípravu TUV.

Sluneční svit v zimních měsících ( říjen _ únor ), nestačí na ohřátí teplé vody v zásobníku,

proto by se měla teplá voda dohřívat na požadovanou nastavenou teplotu konvenčním

topným systémem.

Graf nám zobrazuje (viz příloha č.4) hodnoty energie kterou vyuŽijeme ze solámích

kolektorů. Energii přebytkovou q.rrŽijeme převáŽně v letních měsících do solárního

systému je moŽno zapojitbazén při ohřevu bazénové vody nebo druhý zásobník, já to pro

svůj způsob ohřevu vody nevyužívám. Energii dodatkovou musíme dodat pro ohřátí TUV
na poŽadovanou teplotu z jiného zdroje. Energii vytžitá nám představuje energii kterou

využíváme ze solárních kolektoru.

Qs.ěs
lkwhl

Qa,,,e,
fkwhl

Qpr
lkwhl

Qoo
tkwht

Q užit

tkwhl
Leden 592.88 263^44 329.44 0 263,44

Únor 515 5 407 "16 121.74 0 407.',76

Březen 592,88 591.161 0 4.29 592.88

Duben 513,7 5 733,61 0 159,86 5't3.7 5

Květen 592,89 1062,27 0 469,39 592"86

Cerven s73;7 5 1023,33 0 449.58 573,7 s

červenec 592.88 1243.08 0 650.21 s92.86

Srnen 592.88 1141.34 0 554.46 592,86

Záři 571 7s 137,98 0 164.23 573.15

Ríien 592,99 488,28 104"60 0 488.28

Listonad 573,7 5 1',73,91 399,84 0 173.91

Prosinec 592.88 I 19.35 4',73.53 0 119,35

SUMA E 6980,63 1991,51 1435,14 2452,02 5545,49

Tabulka 8.2.1
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9. Komponenty solárního systému

Solární systém pro přípravu TUV můŽeme popsat jednotlivé systémy solárního

systému, základní schéma j e znázotněno na obr. 9. 1

1. Solární kolektor

2. Kotvicí prvky

3. Propojovací prvky

4. Čerpadlová skupina

5. Zásobník Tv

6. Regulace systému

7.Expanzní nádoba

8. Trojcestný směšovací ventil

Obr.9.1

K ohřevu teplé vody tvoří čtyři hlavní součásti:

- kolektorové pole, které se skládá z plochých

sluneční záŤení,

kolektorů, absorbujících a využívqíci

- solární regulátor, kte{í kontroluje,

systému,

- čerpadlová skupina, která slouží pro

zabezpečovací technika,

- solární zásobník.

udává na displeji a Ťídi všechny funkce celého

součástí je také potřebná

\*_-_=___-

převod energie a jejiž
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9.1 Volba solúrního zdsobníku

objem zásobníků musí odpovídat ploše kolektorů, aby v létě akumuloval zachycenou

energii a nedošlo k poškození systému. Při provozu za nízkých teplot a malém odběru se

mohou rozmnožit nežádoucí mikroorganismy bakterie Legionella pneumophily. Proto je

dobré z hygienických důvodů jednou za určitý čas ohřát obsah zásobníku na určitou teplotu.

Teplota by měla bý podle normy ČsN ooo:20 nejméně 70 'C. Možný je i jiný způsob

desinfekce.

Velikost zásobníku TUV nebo akumulační nádrže většinou volíme na 1 - 2,5 násobek

denní zásobu tepla, aby bylo umoŽněno pokrytí spotřební špičky a zfuoveň překlenutí dnů

chudých na sluneční záŤení. U zásobníku TUV se návrh velikosti provádí podle počtu osob.

Výpočet objemu tepelného zásobníku

Pro I,2 násobek denní spotřeby tepla Pro 2 násobek denní spotřeby tepla

O = mr.7,2

O =300.1,2
O =360 I

(48)

O=mv,2
O =300.2
O=600 I

(4e)

kde mv mnoŽství tepla TUV 4-č1enné rodiny za jeden den 1dm2 ,1'1

Zásobník by se neměl dimenzovat příliš velký. Dle vypočítaných hodnot volím solární

zásobník velikosti 400 l r24]. od výrobce Drůice oKC 400 NTR/1MPa splňuje všechny

parametry dle vypočítaných hodnot. Technické údaje solámího zásobníku jsou uvedeny

( viz přílohač.2).

Popis výrobku

Nádoba ohřívače oKC 400 NTR/1MPa je z ocelového plechu a posmaltována smaltem

odolávajícím teplé vodě |24l. Hořčíková anoda' která upravuje elektrický potenciál uvnitř

nádoby a snižuje účinky koroze. Na boku ohřívače se naché.zi čistící a revizní otvor

zakončený přírubou, lze namontovat topnou jednotku o různém výkonu s provozním a

bezpečnostním termostatem. ohřívače jsou r,ybaveny otvorem pro přídavné topné těleso.

Izolaci nádoby tvoří 50-80 mm polyuretanové pěny neobsahující freony.
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Solární čerpadlová skupina zajišťuje cirkulaci solárního okruhu, nemznoucí směsi a

bezpečnostní funkci. K solární čerpadlové skupině se připojuje solární expanzní nádoba,

pojišťovací ventil. Zajlšt'qe snadné plnění solárního okruhu a vizualizaci provozních stavů

(tlak, průtok, teploty). Nesmíme zapomenout na tlakové ztráty, aby mohlo b;ýt čerpadlo

voleno se správným výkonem.

Diplomová práce

9.2 Volba oběhového čerpudla

Celkové ztráfi

LP=M,i+M,+AP"
M =7328,58+26,66 + 50619,6

LP = 51674,84 Pa = 5I,67kPa

VSB - TU Ostrava

(s0)

IPa]

IPa]

IPa]

IPa]

kde AP

APti

celkové tlakové ztráty

ztráty třením

místní ztráty

ztráta při spouštění čerpadla

AP'n

AP'

Ztrás vzniklé třením proudícího media

Mtř

LPn

LPff

kde

)
" L ýr,

= A . 

-. ---::-. Í)-.d2"

=0,0484 #= YL.ro3z (s1)' 0,018 2

=7438,93 Pa

součinite l tŤ ecí ztt áty

dólka potrubí

vnitřní průměr potrubí

L

d

t-l

Im]

Im]

[rn'r-t]

Ikg'.tr-']

Vtr rychlost proudění teplonosné látky v potrubí

Pv hustota teplonosné látky
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(s2)

Výpočet Reynoldsova čísla

Re =vt' 
'd

v

0.2277.0.018
Rc = . (53)

3.1 . 10-ó

I.le:7322,13 > lamínární proudění

kde D kinematická viskozita solární kapaliny [''''.r_' ]

Diplomová práce

Součinitel třecích ztrát, pro laminární proudění

"64) -_
Re

^64
1322,13

)" = 0,0484

kde Re Reynoldsovo číslo

Rychlost vody v potrubí

mv mr'4
" S.p, n.d2.p,

0,0599 .4
'lr - .r .0,01 8' . 1032

v,r=0,2277 mls

kde mv hmotnostní průtok vody

VSB - TU Ostrava

(s4)

[-''r-' ]

t-l

Ztráty místní

M.=z: ! o,

A D .,,, o'0415 2

^r- - ru. .1032 (55))
M, =26,66 ía
kde 

'q 
součinitel všech místních ztrát t_]
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Ztráty při náběhu čerpadla

AP" : h'pr'g
APs:5'1032'9,8I
APs :50619,6 Pa

Obr.9.2

VSB - TU Ostrava

(s6)

kde výškoý rozďíl mezt ěerpadlem a kolektorem

Pro můj solární okruh volím čerpadlová (obr.9.2) a řídicí jednotka

ZPS 6-01 -jednovětvová, která spolupracuje Se solární panely na ohřev pitné vody.

Zabezpeěýe oběh teplonosné kapaliny, měření a regulování průtoku, uzavření, dodrŽování

max. přetlaku a kontrolu solárního okruhu'

Im]

1. Kryt jednotky ZPS

2. G422 - P01 řídicí jednotka s LCD displejem

3. Automatické odvzdušnění s hadičkou

4. Vypouštěcí ventil - horní

5. Pojistný ventil 6 bar

6. Kulor,1'ventil se zpětnou klapkou

7. oběhové čerpadlo WILO 15-6

8' Regulátor prutoku

9. Vypouštěcí ventil - dolní

10.Teploměr0_I20'C

1 1' odlučovač vzduchu

12.Manometr0-6bar

1 3. Připojovací el.vodič
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9.3 Volba expanzní nddoby

VSB - TU Ostrava

(57)

Velikost expanzní nádoby má byí navtžena tak, že při klidové teplotě kolektoru nemá

unikat nemrznoucí směs pojistným ventilem. Pojistný ventil zajišťuje havarijní funkci, chrání

systém před vzrůstem tlaku nad hodnotu otevíracího přetlaku |16]. Expanzní nádrž mábý
dostatečného objemu, aby byla schopna pojmout objem kolektoru.

Výpočet pro velikost expanzní nádoby

rl (v, + v, + k.v1).(p. + o.l)'r-@
r, _ (t * 2 +3.0.97).(0.:s + o.t)'' - 1o:5-o)
V, =1J,73 / = 18 1

kde Vn objem expanzní nádoby t L ]

Vu objemovátezeryavlitrech(min. 1L) tL]

v, zvětšení objemu náplně [L ]

Vp objem kapaliny kolektoru [ L ]

k počet kolektorů

P. koncový přetlak maximální [ MPa ]

Po přetlak na tlakové straně ( dusíkové ) t MPa ]

Zvětšení objemu náplně

V, =Vr'f
V, = 25'0,08 (58)
r/ _1 1v- -L I

kde V. celkový objem okruhu tL ]

B objem nemrznoucí směsi ( B 
:0,08 

)
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Koncový přetlak maximálnÍ

Pe = Pmax -0,05
P, =0,4 -0,05
p, = 0,35 MPa

kde p**

VSB - TU Ostrava

(se)

(60)

odfukoý tlak poj išťovacího ventilu IMPa]

Přetlak na tlakové straně dusíkové expanzní nádoby

Po=Pd+h'0,0I
po=0,150+5'0,01

po = 0,20 MPa

kde Po přetlak v kolektorech minimální IMPa]

Výrobce Reflex nabízí solární expanzní nádoby v základní typové řadě s objemem

18,25,33, 50, 80 litru. Já volím dle lypočítaných hodnot 18 1expanzní nádobu [25].

Expanzní nádoba je součást bezpečnostních armatur solárních systémů' které se používá v

kombinaci s pojistn;ým ventilem. Pod vlivem teplotní roztažnosti média se automaticky

otevírá při předem definovaném tlaku.

Expanzomat (viz obr.9.3) umožňuje qzrovnání změn roztažnosti vody otopné soustaly

bez její zbyečné ztráty . Pro plynulý provozu soustavy j sou k dispozici doplňovací a odplyňovací

zařízení.

Obr.9.3
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9.4 Solární reguluce

VSB - TU Ostrava

Při zapojení solární soustaly pro oběh vody musí obsahovat čerpadlo, které je napojené

na regulační zaŤízeni umoŽňující teplotní regulaci výstupní vody z kolektorů. Regulační

zařízení pracuje na porovnávání teploty mezi kolektory a bojlerem |24).PŤí špatném nastavení

teplotních rozdílu mezi kolektorem a bojlerem, se vytváří malé mnoŽství vody o vyšší teplotě

nebo velké mnoŽství vody o niŽší teplotě'

Elektronická regulační jednotka pTeR_05tttsp

Přístroj určený k regulaci solárního fototermického systému za účelem přípraly teplé a

uŽitkové vody nebo pro ohřevu vody v bazénu. Je to moderní regulační prvek solámí

techniky založený na progresivní koncepci mikroprocesorového Ťízení. Je lybavenou navíc

grafickým podsvětleným displejem, ke jsou zobrazovány všechny aktuální měřené teploty,

nastavení a stavy přístroje.

Obr.9.4

Rídící jednotka má snadné ovládání, přesné nastavování funkčních parametrů, přehledné

zobrazeni aktuálních hodnot (obr.9.4)' blokovací funkce a funkce pro havarijní situace

Jednotka může pracovat jako jednočidlová (čidlo solár), nebo jako diferenční dvoučidlová

(čidlo solár + bazén,popř.čidlo solár f bojler). K jednotce lze připojit i třetí ěidlo, které slouŽí

jako bezpečnostní proti přehřátí bojleru.

sš
\"=, \
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10. EnvironmentálnízhodnocenÍ

Environmentální (ekologický) přínos ve sníŽení produkovaných znečišťujících látek, je

kotel na tuhá paliva ( Viadrus ). Ke stanovení mnoŽství emisí se používá tzv. emisních

faktorů. Hodnoty emisí pro spalování černého uhlí jsou uvedeny v tabulce 10.1, dle zdroje

MŽP vyhlášky č. I17l119. Vtabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty emisí před a po

instalaci solárních kolektorů.

Při použití kotle na tuhá paliva je dobré znát emisní faktor pro jednotlivé znečišťující

látky a porovnat s pouŽíváním solárních kolektorů pro ohřev TUV. Výpočet se provede, Že

celkovou potřebu energie v palivu před instalací a po instalaci 'uynásobím množstvím emisí,

které isou pro černé uhlí.

Emise Soz
I e/kWh l

NOr
I s/kWh I

c02
I g/kwh ]

TZL
I g/kwh I

CO
I e/kWh I

C*Hy
I g/kwh ]

Emisní faktor r,02 0,24 333.51 r,78 7,r2 1,47

MnoŽství emisí
před instalací

34,1 I 8.04 rr 174"92 59,65 239,57 47,25

Množství emisí
po instalací

)) 11 5,21 7 249,61 38"69 r54,77 30,65

Tabulka 10.1
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Ekonomické zhodnocení je počítáno pro návratnost investic (61). Doba návratnosti

investic závisi na množství vyuŽité energie před provozem solárního systému a po na

instalování solámího systému pro TUV.

Ž cp'ZQsp*
/,n=-^ Qi't?t

4.39-554s.49/p= _ (61)" 23,1.0,75

Z n =1405,777 Kč lrok

kde Z roční finanční přínos I Kč . rok-l ]

cp cena paliva I Kč ' kg_l ]

Ql ýhřevnost paliva I MJ ' rok_l 1

lt průměrná účinnost kotle t - ]

Investiční náklady své pomoci Investiční náklady montáž firmou

Diplomová práce

11. Ekonomické zhodnocení

Položky Cena

Solární kolektor 38 970 ,-

MontáŽní sada 7 850 .-

Atmatura + čerpadlo 7 615 ,-

Regulace 5 625 ,-

Expanzní nádoba 2 280 ,-

Zásobník TUV 30 314.-

Potrubí aizolace 49)5 -

Příslušenství 15 570 ,-

Celkem bez DPH II3 T49 ,.

20 %DPH 135 779 ,-

Tabulka 11.1

vŠg _ TU ostrava

PoloŽky Cena

Solámí kolektor 38 970 ,-

Montážní sada 7 850 ,-

Armatura + čerpadlo 7 615 ,-

Regulace 562s.

Expanzní nádoba 2280,-

Zásobník TUV 30 3r4 ,-

Potrubí aizolace 4 925 ,-

Příslušenství 15 570 ,-

Instalace 14 800 ,

Celkem bez DPH r27 949 ,

1O % DPH L40 744 ,-

Státní dotace 55 000 ,-

Celková cena 85 744 ,-

Tabulka 1 1.2
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JelikoŽ Stání dotaci (zelená úsporám), nemůŽu čerpat své pomoci, ale pouze firmou.

Musím tuto poloŽku rozpočítat zvlášt' pro firmu, která by prováděla instalaci solámího

systému.

Základní kriterium ekonomického hodnocení je prostá doba návratnosti. To je doba, za

kterou se vložená investice kapitálově vrátí. Pokud se vložené investice vrátí dříve než je

životnost zaŤízení, pokládá se investice jako ekonomicky únosná.

Doba návratnosti DN bez dotace k celkovým investičním nákladům

DN : CIN
ZR

DN:135779
1405

DN :97 let

Doba návratnosti DN s státní dotací k celkovým investičním nákladům

(62\

DN =CIN
ZR

DN =85744
1405

DN = 6I let

(ó3)

Ve výpočtech nejsou započítány náklady na údržbu, energii pro provoz čerpadla,

navyšování cen energie amíra inflace.
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12. Závěr

VŠB - TU ostrava

V mé diplomové práci byl proveden návrh solárních kolektorů pro přípravu teplé vody

rodinného domu 
' 
ktery je celoročně ob1ván 4 osobami.

Technické řešení a dostupnost materiálu je možné a dostupné. Proveditelnost a montáž

solárních panelů a všech komponentů co s tím souvisí, je referencí z jinýchrealizací.

Prostá doba návratností investičních nákladů bez státni dotace je 97 let. Pro podání

žádostt Zelená úsporám, realizací firmou. Doba návratnosti investičních nákladů s Státní

dotacíje 61 let.

Tato doba je krajně nevýhodná a ekonomicky nenávratná. Ekonomická Životnost

solárních panelů je 15 let. Je proto zŤejmé, že pro využítí sluneční energie podobu

Životnosti strojů je nenávratná.
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