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1 VYUŽITIE SOLÁRNEJ TERMÁLNEJ ENERGIE 

Energetická efektívnosť sa za posledné roky stala jedným z kľúčových cieľov pri navrhovaní 
technických zariadení budov vzhľadom na obrovský potenciál úspor energie v sektore budov. 
Slnečné žiarenie je stabilným a predvídateľným zdrojom energie. Na jeho využitie ponúka 
nespočetné množstvo spoločností široké spektrum technického vybavenia. V závislosti od 
typu spotrebiča tepla možno zvoliť rôzne konštrukcie solárnych kolektorov. Ich konštrukcia 
definuje optimálnu oblasť použitia; toto spojenie je vysvetlené krivkami účinnosti kolektora. 
Zatiaľ nie široko známymi produktmi solárneho termálneho priemyslu sú solárne ohrievače 
vzduchu. Ich jednoduchá konštrukcia z nich robí spoľahlivý prvok vykurovacieho systému, 
ktorý je vhodný nielen pre technické zariadenia budov, ale aj pre poľnohospodárske využitie. 
Existuje mnoho variantov systému na využitie teplého vzduchu produkovaného kolektormi. 
[1] 

1.1 TEPELNÉ PROCESY V SOLÁRNYCH KOLEKTOROCH 

Solárna tepelná technológia, ktorá ponúka možnosť úspory nákladov na vykurovanie, ako aj 
energetickú nezávislosť, sa v posledných desaťročiach v Európe čoraz viac rozširuje. Boli 
vyvinuté techniky na premenu energie slnečného žiarenia na teplo používané na širokú škálu 
účelov. V závislosti od požadovanej úrovne teploty sa používajú rôzne konštrukcie kolektorov. 
Správny výber zariadenia definuje efektivitu systému a podčiarkuje dôležitosť spoľahlivého 
dizajnu. Aby ste videli, ako veľmi závisí účinnosť kolektora od jeho konštrukcie pri rôznych 
prevádzkových vlastnostiach, na Obrázku 1 sú znázornené charakteristiky účinnosti. [1] 

 

Obrázok 1: Krivky účinnosti tepelných solárnych kolektorov 
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Ako je vidieť na Obrázku 1, účinnosť kolektora je funkciou rozdielu medzi strednou teplotou 
kolektora (TColl,mid) a teplotou okolitého vzduchu (Tamb), vydelenou intenzitou slnečného 
žiarenia (Eglob). Čím vyššia teplota je potrebná pri konštantnej teplote okolitého vzduchu, tým 
väčší bude rozdiel medzi strednou teplotou kolektora a teplotou okolitého vzduchu. 

 

Obrázok 2: Tepelné procesy v plochom kolektore 

Počas prevádzky je účinnosť solárneho kolektora znížená optickými a tepelnými stratami. 
Tepelné procesy v plochom kolektore sú znázornené na Obrázku 2. V dôsledku procesov 
absorpcie, odrazu a prestupu vo vnútri kolektora sa len časť slnečného žiarenia dopadajúceho 
na povrch kolektora premení na teplo, ktoré možno priamo využiť. Žiarenie je čiastočne 
absorbované a odrazené priehľadným zasklením. Väčšina žiarenia sa však dostane do 
absorbéra, kde sa absorbuje a premieňa na teplo. Časť žiarenia dopadajúceho na absorbér sa 
odráža. Pretože medzi absorbérom a prostredím je rozdiel teplôt, absorbér sa ochladí. Na 
minimalizáciu tohto efektu sa v konštrukcii kolektora aplikuje izolácia. Čím vyššiu teplotu má 
kolektor produkovať, tým lepšia izolácia je potrebná. Na zníženie tepelných strát cez zasklenie 
kolektora sa často používa dvojité zasklenie. Tepelné straty sú konvekčné do okolia (tamb) a 
sálavé pre okolie a oblohu (Tsky) Možno, že hoci viac skiel poskytuje lepšiu izoláciu, tieto sklá 
zároveň zvyšujú optické straty. Vykurovacie systémy so solárnymi kolektormi preto musia byť 
konštruované účelovo s vhodným typom kolektora zvoleným pre konkrétne použitie. [1] 

1.2 KONŠTRUKCIE SOLÁRNYCH KOLEKTOROV 

Ako vidieť na Obrázku 1, najvyššie hodnoty účinnosti kolektorov môžu dosiahnuť solárne 
ohrievače bazénov. Sú úplne bez zasklenia, čo má za následok minimálnu optickú stratu. 
Kovové alebo plastové potrubia matnej čiernej farby tvoriace povrch kolektora sú vystavené 
priamemu slnečnému žiareniu. Voda z bazéna môže cirkulovať priamo v tomto potrubí. Keďže 
nie sú potrebné vysoké teploty vykurovacej vody, tepelné straty zostávajú aj pri nedostatku 
izolácie nízke. So zvyšujúcim sa teplotným rozdielom medzi kolektorom a prostredím sa 
účinnosť kolektora výrazne zníži, ako ukazuje Obrázok 1. [1] 
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Obrázok 3: Nezasklený bazénový solárny kolektor [2] 

Ploché kolektory sú veľmi rozšírené po celej Európe. Ponúkajú riešenia pre mnohé aplikácie 
v budovách. Ich konštrukcie sú izolované a je v nich zabudované priehľadné zasklenie, aby sa 
minimalizovali tepelné straty na prednej strane absorbéra. Tie poskytujú vyššiu optickú stratu 
v porovnaní so solárnymi bazénovými ohrievačmi, ale pokles ich účinnosti s rastúcim 
teplotným rozdielom medzi kolektorom a prostredím je menej intenzívny. Ploché kolektory 
dokážu produkovať dostatočne vysoké teploty na dodávku tepla pre ohrev teplej vody pre 
domácnosť a tiež pre vykurovacie systémy budov. Čím je však požadovaná teplota nižšia, tým 
je účinnosť kolektora vyššia, ako ukazuje Obrázok 1. Použitie nízkoteplotných systémov 
podlahového vykurovania namiesto vykurovacích telies umožní kolektorom dosiahnuť vyššiu 
účinnosť. [1] 

 

Obrázok 4: Skladba plochého solárneho kolektora [3] 

Existuje však veľa prípadov, keď má solárny systém zabezpečiť mimoriadne vysoké teploty. 
Okrem bytových aplikácií je teplá voda nevyhnutná pre mnohé priemyselné účely. Napríklad, 
niektoré nemecké pivovary vyrábajú svoje pivo pomocou solárnej energie na, ktorú využívajú 
na proces varenia. Aby sa zabezpečila vyššia teplota produkovaná solárnym kolektorom, je 
potrebná špičková izolácia na udržanie vysokej prevádzkovej teploty kolektora. Vo vákuových 
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trubicových kolektoroch sú absorbéry dookola izolované vákuovou izoláciou. Vďaka tomu sú 
vákuové kolektory najefektívnejšie zo všetkých typov kolektorov vtedy, keď je veľký rozdiel 
medzi prevádzkovou teplotou kolektora a teplotou okolia. Dva najbežnejšie typy kolektorov 
využívajúce vákuové trubice sú tepelné trubice a trubicové kolektory Sydney. [1] 

 

Obrázok 5: Skladba vákuového solárneho kolektora s tepelnými trubicami [4] 

Obrázok 5 ukazuje skladbu vákuového trubicového kolektora na princípe tepelnej trubice. 
Využíva fázovú zmenu vyparujúceho sa a kondenzujúceho média na prenos tepla pri veľmi 
nízkych teplotných rozdieloch. Na jednom konci tepelnej trubice sa vplyvom  tepla ohriateho 
absorbéra odparuje médium, ktoré získava výparné teplo. Para stúpa k chladnejšiemu koncu 
tepelnej trubice, kde kondenzuje a odovzdáva svoje kondenzačné teplo do vykurovacieho 
systému. Kondenzát steká späť na druhý koniec a proces sa môže opakovať. [1] 

V priamoprúdových vákuových trubicových solárnych kolektoroch teplonosné médium 
cirkuluje priamo v rúrkach koaxiálneho absorbéra vo vnútri vákuových trubíc. 

 

Obrázok 6: Vákuový trubicový kolektor (Sydney trubica) s U-rúrkami a parabolickým koncentrátorom [5] 
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Sydney trubica, ktorá bola vyvinutá na základe princípu termosky, je trubica s dvojitou 
stenou, v ktorej je vákuum. Vnútorná sklenená stena trubice je potiahnutá vrstvou absorbéra, 
ktorá sa môže zahriať až na 350 °C. Ako vidieť na Obrázku 7, takzvaný zložený parabolický 
koncentrátor (CPC) nasmeruje žiarenie na povrch absorbéra, pričom využíva slnečné žiarenie 
dopadajúce medzi dve trubice. 

 

Obrázok 7: Princíp zloženého parabolického koncentrátora (CPC) [5] 

Solárny tepelný systém produkuje teplo vždy keď svieti slnko, bez ohľadu na skutočné 
potreby. Preto je dôležité poznať správanie nášho systému v obdobiach so slnečným 
žiarením, ale bez potreby tepla. V tomto prípade teplota v kolektore stúpne na najvyššiu 
hodnotu, keď nastane rovnováha medzi ziskom energie a tepelnými stratami. Tento 
prevádzkový stav sa nazýva stagnácia. Na krivke účinnosti kolektora (pozri Obrázok 1) je to 
priesečník s horizontálnou osou. Keďže všetok tepelný zisk opúšťa kolektor ako tepelná 
strata, účinnosť je 0 % a teplotný rozdiel. Schopnosť prekonať dlhšie obdobia stagnácie a 
bezproblémový návrat do normálnej prevádzky sú základnými požiadavkami dobre 
navrhnutého systému. Z tohto dôvodu treba pri návrhu systému brať do úvahy obdobia 
stagnácie. Simulačné programy nám môžu pomôcť zistiť približnú dĺžku období stagnácie v 
určitých podmienkach. Teplota, ktorú kolektor dosiahne pri stagnácii, je zvyčajne nad 
teplotou varu teplonosnej kvapaliny, preto musia byť na tieto podmienky dimenzované 
bezpečnostné zariadenia, teda expanzné nádoby a pretlakové ventily. 
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Obrázok 8: Degradácia glykolového roztoku po dlhodobej expozícii vysokej teplote (>170 °C) [4] 

Nielen extrémne vysoké, ale aj extrémne nízke teploty môžu viesť k poruche systému. V 
zimnom období môže nedostatok slnečného svitu a nízka okolitá teplota predstavovať hrozbu 
zamrznutia vo vnútri solárneho primárneho okruhu. Preto sa do kvapaliny pridáva 
prostriedok na ochranu proti mrazu, zvyčajne propylénglykol. Tento netoxický, biologicky 
odbúrateľný organický materiál s nízkou horľavosťou tvorí približne 40 % objemu 
teplonosného média. V obdobiach stagnácie môžu solárne systémy vďaka účinnej izolácii 
kolektorov dosahovať veľmi vysoké teploty. Molekuly glykolu praskajú pri teplotách 170 °C, 
čo vedie k tvorbe pevných sedimentov, ktoré môžu vážne poškodiť systém. To je dôvod, prečo 
sa odporúča ročná kontrola teplonosného média pri zariadeniach s dlhšími vypočítanými 
obdobiami stagnácie. Ďalším spôsobom, ako predísť škodám spôsobeným stagnáciou, je 
nepoužívať protimrazovú ochranu. Toto je možné realizovať len v systémoch s vákuovými 
trubicovými kolektormi, ktoré majú dostatočnú tepelnú izoláciu. V tomto prípade sú 
ohrozené mrazom iba vonkajšie spoje a časti potrubia. Aby sa zabránilo námraze v týchto 
častiach, teplota sa monitoruje v kritických bodoch. Keď dosiahne definovanú minimálnu 
hodnotu, ktorá je stále nad 0 °C, teplá voda prúdi späť z vykurovacieho systému do 
kolektorov, aby sa zabránilo poškodeniu. Voda bez glykolu zaisťuje, že nedochádza k 
poškodeniu teplonosnej látky pri dlhších obdobiach stagnácie, čo môže byť výhodné najmä 
v prípade vykurovacích systémov. 

Vo všeobecnosti môžeme vidieť, konštrukcia rôznych typov kolektorov sa líši najmä 
konštrukciou absorbéra, ako aj spôsobom tepelnej izolácie. Fyzikálny proces však zostáva vo 
všetkých prípadoch rovnaký: slnečné žiarenie ohrieva absorbér, ktorý odovzdáva svoje teplo 
odberateľom tepla prostredníctvom teplonosnej látky. 

1.3 SOLÁRNE OHRIEVAČE VZDUCHU 

Prehľad solárnych termálnych zariadení by nebol úplný bez solárnych ohrievačov vzduchu. 
Tieto zariadenia sú rozšírené v Severnej Amerike a čoraz obľúbenejšie sú aj na európskom 
kontinente. Keď si uvedomíme výhody vody ako teplonosného média, mohlo by znieť 
nezvyčajne použiť na rovnaký účel vzduch. Hoci nižšia merná tepelná kapacita vzduchu môže 
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viesť k určitým počiatočným pochybnostiam, mnohé výhody preukazujú opodstatnenie 
solárnych ohrievačov vzduchu. 

Vzhľadom na vyššie uvedené riziko poškodenia solárnych kolektorov kvapalným teplonosným 
médiom spôsobeným príliš vysokou alebo nízkou teplotou, možno konštatovať, že pri 
solárnych ohrievačoch vzduchu tieto problémy neexistujú. Vzduch v zime nezamŕza, ani 
nespôsobuje poruchu pri stagnácii. Jednoduchá konštrukcia solárnych ohrievačov vzduchu z 
nich robí spoľahlivý zdroj obnoviteľnej energie, vhodný nielen pre vetracie systémy, ale aj pre 
špeciálne aplikácie. 

Konštrukcia solárnych ohrievačov vzduchu závisí od výrobcu. V zásade možno definovať dve 
kategórie: modulárne kolektory a nezasklené kolektory s perforovaným absorbérom. 

A. MODULÁRNE SOLÁRNE OHRIEVAČE VZDUCHU 

Obrázok 9 zobrazuje zostavu modulárneho solárneho ohrievača vzduchu vybaveného 
ventilátorom na solárny pohon. Takéto ohrievače sú dostupné ako hotové jednotky, ktoré 
možno navzájom prepojiť, aby sa zabezpečil požadovaný výkon. 

 

Obrázok 9: Modulárny solárny ohrievač vzduchu [6] 

Konštrukcia absorbéra sa môže líšiť v závislosti od výrobcu. Aby bol zabezpečený optimálny 
prenos tepla, jeho povrch môže byť hladký, vybavený rebrami alebo dokonca pórovitý. 
Vzduch môže prúdiť na jednej alebo oboch stranách absorbéra, alebo dokonca v kanáloch 
absorbéra, ako je znázornené na Obrázku 9. Vzhľadom na to, že výkon ventilátora je zahrnutý 
aj v účinnosti solárneho systému ohrevu vzduchu, je dôležité zachovať nízku tlakovú stratu 
kolektora. 

Mnoho modulárnych solárnych ohrievačov vzduchu (ako ten na Obrázku 9) je vybavených 
solárnym ventilátorom, ktorý poskytuje prevádzku nezávislú od verejných energetických 
služieb. Majitelia letných domov môžu túto funkciu dobre využiť, pretože stavebnú 
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konštrukciu je možné udržiavať v suchu a cez zimu temperovať aj pri vypnutom elektrickom 
prúde. Obrázok 10 zobrazuje inštaláciu na drevenej chate pri jazere Balaton v Maďarsku. 

 

Obrázok 10: Modulárny solárny ohrievač vzduchu na chate na jazere Balaton, Maďarsko 

Na základe zostavy systému môžu modulárne solárne ohrievače vzduchu ohrievať čerstvý 
vonkajší vzduch aj vnútorný vzduch. Ohrev privádzaného vonkajšieho vzduchu spôsobuje 
nárast potreby tepla na vykurovanie so stúpajúcim objemovým prietokom. Pri cirkulácii 
vnútorného vzduchu cez kolektor je možné tento problém eliminovať, keďže v tomto prípade 
zostáva potreba tepla v priestore nezávislá od objemového prietoku vzduchu. 

B. NEZASKLENÉ SOLÁRNE OHRIEVAČE VZDUCHU 

Nezasklené solárne ohrievače vzduchu majú jednoduchšiu konštrukciu v porovnaní s 
modulárnymi solárnymi ohrievačmi vzduchu. Ako ukazuje Obrázok 11, tmavý, perforovaný 
kovový štít je pripevnený na fasádu budovy v danej vzdialenosti. Tento kovový štít slúži ako 
absorbér. 
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Obrázok 11: Konštrukcia a princíp prevádzky perforovaného solárneho kolektora [7][8] 

Čerstvý vonkajší vzduch prechádza cez perforovaný absorbér, stúpa v medzere a nakoniec ho 
ventilátor posúva do vetracieho systému budovy. Ako už bolo povedané, účinnosť solárneho 
kolektora je obmedzená optickými a tepelnými stratami. Nezasklené solárne ohrievače 
vzduchu majú tú výhodu, že majú minimálne optické straty v dôsledku absencie priehľadného 
krytu, rovnako, ako bolo opísané pre solárne ohrievače bazénov. Dosahujú tiež vysokú 
účinnosť pri nižších prevádzkových teplotách, keďže teplotný rozdiel je malý, čo má za 
následok nízke tepelné straty. 

Z konštrukcie nezasklených solárnych ohrievačov vzduchu vyplýva, že môžu ohrievať iba 
vonkajší, nie vnútorný vzduch. Na vonkajšej strane absorbéra sa vytvára tenká vrstva teplého 
vzduchu, ktorý je nasávaný cez perforáciu. Pri stúpaní v medzere medzi absorbérom a 
fasádou budovy sa vzduch ďalej ohrieva. To znamená, že obe strany absorbéra sa aktívne 
podieľajú na prenose tepla. Takto možno spätne získať konvekčné straty plášťa budovy na 
povrchoch, kde sú inštalované ohrievače vzduchu. 

C. FOTOVOLTICKÉ (FV) HYBRIDNÉ KOLEKTORY 

Fotovoltické moduly sú v súčasnosti veľmi rozšírené v domácnostiach aj v priemysle. 
Premieňajú však na elektrickú energiu len 15 % slnečného žiarenia dopadajúceho na ich 
povrch. Zvyšok zahrieva modul a znižuje jeho elektrický výkon. Ako vidieť na Obrázku 12, 
pokles teploty FV modulu o 10 Kelvinov zvyšuje jeho výkon o 3 %. 
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Obrázok 12: Závislosť výkonu fotovoltického kolektora od teploty [6] 

Zhodnotenie odpadového tepla zvyšuje účinnosť a prevádzkovú spoľahlivosť FV modulu a 
ponúka podporu vykurovacieho systému. To možno realizovať inštaláciou hybridných (FVT) 
kolektorov. 

 

Obrázok 13: Hybridné kolektory inštalované na streche bazéna [6] 

Vzduch prúdi v kanáloch za FV modulmi a prijíma z nich odpadové teplo. FV moduly možno 
kombinovať aj s nezasklenými, perforovanými absorbérmi. 

D. VHODNOSŤ SOLÁRNYCH OHRIEVAČOV VZDUCHU PRE RÔZNE TYPY 
BUDOV 

Účinnosť solárneho systému na ohrev vzduchu veľmi závisí od typu a využitia budovy, v ktorej 
je inštalovaný. Ovplyvňujúcimi faktormi sú vnútorné tepelný zisky, pasívne solárne zisky, ako 
aj potreba tepla a čerstvého vzduchu. Nízke vnútorné a solárne zisky sú výhodné pri možnej 
vysokej potrebe čerstvého vzduchu, takže výhody solárneho systému ohrevu vzduchu sa 
môžu prejaviť v krátkom čase. 
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V obytných budovách, najmä v tých nízkoenergetických, dodáva potrebné množstvo 
čerstvého vzduchu nútené vetranie. Vetrací systém možno doplniť solárnymi ohrievačmi 
vzduchu, aby sa znížili náklady na vykurovanie, predovšetkým ak predtým nebola 
nainštalovaná rekuperačná jednotka. 

V administratívnych budovách môže byť vnútorná tepelná záťaž, ako aj solárny zisk, vysoká v 
dôsledku vyžarovania tepla zamestnancami a vysokej miery zasklenia fasád. To je dôvod, 
prečo administratívne budovy nepredstavujú optimálne aplikácie pre solárne ohrievače 
vzduchu na vykurovanie. Systémy ohrievajúce čerstvý vonkajší vzduch však môžu dosiahnuť 
vysokú účinnosť vďaka vysokej potrebe čerstvého vzduchu zamestnancov. 

Priemyselné budovy zabezpečujú optimálne podmienky pre prevádzku solárnych ohrievačov 
vzduchu. Vysoké priestory majú zvyčajne nízku mieru zasklenia, čo má za následok nízke 
tepelné zisky. Výrobné procesy často vyžadujú vysokú mieru čerstvého vzduchu pri vetraní, 
čo poskytuje dobré možnosti na využitie systému solárneho ohrevu vzduchu. 

E. SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA PRE SOLÁRNY OHREV VZDUCHU 
V TECHNICKÝCH ZARIADENIACH BUDOV 

Teplý vzduch produkovaný solárnymi ohrievačmi vzduchu môže byť nielen priamo privádzaný 
do obývaného priestoru, ale môže byť kombinovaný s rôznymi systémovými prvkami, čím sa 
umožňuje využívanie tepla na rôzne aplikácie. V mnohých prípadoch je totiž nevyhnutné 
vložiť do systému teploakumulačnú jednotku, aby sa vyrovnal časový posun medzi slnečným 
žiarením a potrebou tepla. V tejto kapitole je uvedený prehľad možných systémových riešení. 

Sálavé vykurovanie pochádza ešte z čias Rímskej ríše, kedy sa v termálnych kúpeľoch a 
niektorých verejných budovách používal takzvaný hypokaust. Pod miestnosťami bol 
vybudovaný dutý priestor, v ktorom prúdili výfukové plyny kachlí. Výpary prúdili vo vnútri 
dvojitej steny a opúšťali stavebnú konštrukciu komínom. Dosiahnutie primeranej povrchovej 
teploty po spustení spaľovania trvalo dlho a regulácia tohto starodávneho vykurovacieho 
systému nebola jednoduchá. Napriek tomu táto technológia nezmizla bez stopy, moderné 
hypokaustové konštrukcie je možné kombinovať so solárnymi systémami ohrevu vzduchu. V 
spolupráci s architektom treba navrhnúť špeciálnu stavebnú konštrukciu, v ktorej solárne 
ohriaty vzduch prúdi v dutej konštrukcii pod podlahou alebo v stenách. 
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Obrázok 14: Schéma hypokaustového vykurovania so solárnym ohrevom vzduchu [9] 

Slnkom zohriaty vzduch môže buď cirkulovať v uzavretom okruhu, ako je znázornené na 
Obrázku 14, ale môže byť vedený do miestnosti ako čerstvý vzduch po svojej ceste v dutej 
konštrukcii. V druhom prípade je veľmi dôležitá čistota prietokového kanála. Konštrukcia 
musí byť navrhnutá tak, aby bol prúdiaci vzduch rovnomerne rozložený po celom profile. Keď 
sa povrchy mierne zahrejú, hypokaustové vykurovanie je schopné zabezpečiť vysokú mieru 
tepelného komfortu. Navyše sa stavebná konštrukcia správa ako teploakumulačná hmota, čo 
je pre solárne systémy veľmi výhodné. 

V prípade, že nie je možné vybudovať hypokaustové vykurovanie, môže sa akumulácia 
tepelnej energie realizovať pomocou zásobníka so štrkovým lôžkom. Keď je vzduch 
nasmerovaný tak, aby prúdil cez štrkové lôžko, môže sa lôžko nabíjať prebytočným teplom. 

Je dôležité poznamenať, že špecifická tepelná kapacita kamienkov je nižšia ako špecifická 
tepelná kapacita vody. To je dôvod, prečo je potrebný 2,5-3-násobok objemu na uloženie 
rovnakého množstva energie s kamienkami než s vodou. 

Prebytočné teplo vyrobené solárnymi ohrievačmi vzduchu možno využiť aj na ohrev teplej 
vody, keď je do vzduchovodu inštalovaný výmenník vzduch-voda. Na základe aktuálnej 
potreby teplého vzduchu a teplej vody rozhoduje elektronický systém o pomere vzduchu 
medzi vetraním a ohrevom vody. 

Nezasklené perforované solárne ohrievače vzduchu môžu byť použité pre systém voľného 
chladenia pri inštalácii na strechy s nízkym sklonom. Na princípe nočného sálania sa dosky 
absorbéra môžu za jasnej noci ochladiť o 10 °C pod okolitú teplotu. Celý proces je rovnaký 
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ako pri vykurovaní v zime, len smer prestupu tepla je opačný. Teplý vzduch prechádza do 
chladnejších kolektorov a odovzdáva svoje teplo povrchu. Nakoniec je chladný vzduch 
privádzaný do budovy, čím sa znižuje alebo dokonca nahradzuje potreba konvenčnej 
klimatizácie od západu po východ slnka. Plocha kolektora navyše zatieni strechu, čím sa znížia 
denné tepelné zisky cez strechu. 

Horúci vzduch sa používa v niekoľkých poľnohospodárskych procesoch, napríklad sušenie 
plodín, ale je potrebný aj v prípade, keď sú budovy vybavené núteným vetraním. Vetranie 
budovy vyžaduje teplo v širšom časovom rozsahu než vykurovanie priestorov, pretože 
vzhľadom na nízku tepelnú kapacitu vzduchu nemožno brať do úvahy nestacionárne javy, ako 
je akumulácia tepla v stavebnej konštrukcii. Vždy, keď je vonkajšia teplota nižšia ako teplota 
privádzaného vzduchu, je potrebné vykurovanie pokiaľ možno s využitím obnoviteľných 
zdrojov energie. Prechodné obdobia ako jar a jeseň ponúkajú množstvo slnečnej energie, čo 
môže skrátiť obdobie, keď sa vykurovacie systémy spoliehajú na konvenčných výrobcov tepla. 
Tepelnú potrebu vetrania je možné pokryť solárnou energiou pomocou solárnych ohrievačov 
vzduchu, ktoré ohrievajú vzduch priamo, bez použitia vody ako teplonosného média. 

Solárne vykurovanie vzduchom je efektívnym spôsobom zásobovania budovy obnoviteľnou 
energiou pri nízkych investičných nákladoch. Perforované slnečné kolektory, ktoré sú bežné 
v Severnej Amerike a čoraz viac sa rozširujú aj v Európe, predstavujú pozoruhodný segment 
trhu solárneho ohrevu vzduchu. Môžu byť použité pri vetraní budov, pri sušení plodín a tiež 
pri skladovaní zásob. Veľké haly, ktoré sú súčasťou mnohých priemyselných a 
poľnohospodárskych budov, majú často nízku mieru zasklenia, ktorá im neumožňuje využívať 
pasívne solárne zisky. Ich rozsiahle fasády však možno využiť na inštaláciu priesvitného 
solárneho kolektora, ktorý pozostáva z tmavého, trapézového dierovaného plechu, 
pripevneného na vonkajšiu stranu steny budovy v určitej vzdialenosti, čím vzniká vzduchová 
medzera. Táto medzera je zo strán utesnená, takže vzduch do nej môže vnikať len cez 
perforácie dosky absorbéra. Vzduchotechnické jednotky odvádzajú čerstvý vzduch zo 
vzduchovej medzery alebo cez obtok, keď ohrev vzduchu nie je potrebný. Perforácia dosky 
absorbéra umožňuje zohriatie dosky až o 40 K, čím sa znižuje potreba primárnej energie 
procesu sušenia. 

V závislosti od nominálneho prietoku vzduchu perforovaným slnečným kolektorom (TSC) na 
m2 plochy je možné určiť rôzne prevádzkové stratégie. Systémy s veľkým objemovým 
prietokom poskytujú nižší nárast teploty, ale umožňujú kolektorom dosiahnuť vysokú 
účinnosť vďaka nízkym tepelným stratám z absorbéra. Systémy s nízkym prietokom dosahujú 
vyšší nárast teploty, ale účinnosť kolektora je nižšia. 

Niekto by si mohol myslieť, že pri nedostatku priehľadného zasklenia má TSC veľké tepelné 
straty v dôsledku konvekcie do exteriéru. Podľa Kutschera a kol. [10], za predpokladu 
homogénneho nasávania na povrchu absorbéra možno konštatovať, že sanie stabilizuje 
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hraničné vrstvy na vonkajšej strane absorbéra, čím sa znižujú konvekčné straty na okrajoch 
kolektora. To znamená, že teplo vonkajšej hraničnej vrstvy je využívané systémom skôr, ako 
by došlo k stratám. Preto sú pre veľké plochy kolektorov konvekčné straty zanedbateľné a 
straty vetrom zostávajú tiež malé. Na zabezpečenie malého vplyvu vetra Kutscher a kol. [10] 
odporúčajú, aby: 

• čelná rýchlosť nasávania bola pokiaľ možno 0,04 – 0,05 m/s, ale najmenej 0,02 m/s, 

• sa zabezpečil pokles tlaku na perforovanej doske aspoň 25 Pa a 

• stena bola navrhnutá tak, aby ňou pretekajúci tok vzduchu bol rovnomerný. 

Prietok vzduchu cez povrch TSC má byť v rozmedzí 18-180 m3/(h∙m2) na zabezpečenie 
stabilnej prevádzky. Výberom primeraného prietoku vzduchu možno definovať tri stratégie 
ohrevu vzduchu: 

• vysoký vzostup teploty v rozsahu 18-54 m3/(h∙m2) 

• štandardná prevádzka v rozsahu 54-108 m3/(h∙m2) 

• vysoký prietok vzduchu v rozsahu 108-180 m3/(h∙m2) 

Systémy TSC s vysokým prietokom fungujú oveľa lepšie ako systémy s nízkym prietokom, 
pretože účinnosť dosahuje najvyššie hodnoty. Vysoký prietok chladí absorbér, pričom využíva 
väčšinu jeho tepla, čím sa znižujú všetky druhy tepelných strát. Na Obrázku 15 vidieť, že pre 
danú rýchlosť vetra závisí účinnosť kolektora iba od rýchlosti prúdenia vzduchu, čo 
podčiarkuje zanedbateľný vplyv konvekčných strát v závislosti od okolitej teploty. 
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Obrázok 15: Účinnosť perforovaného solárneho kolektora ako funkcia prietoku vzduchu [11] 

So stúpajúcim prietokom množstvo odovzdaného tepla klesá, pretože vzduch nemôže 
dosiahnuť také vysoké teploty, ako keby perforovanou doskou prechádzal nižší tepelný tok. 
Nárast teploty ako funkcia slnečného žiarenia s prietokom a rýchlosťou vetra ako 
parametrami je znázornený na Obrázku 16. 

 

Obrázok 16: Vzostup teploty perforovaného solárneho kolektora ako funkcia slnečnej radiácie [11]. Minimal Wind 
– takmer žiadny vietor, Low Wind – malý vietor, Medium Wind – stredný vietor 

Perforované slnečné kolektory sú dostupné ako presklené i nezasklené konštrukcie. Zasklenie 
znižuje konvekčné straty, ktoré by sa vyskytli medzi doskou absorbéra a okolím, ale vytvára 
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dodatočné optické straty. Výber zasklenia závisí od prevádzkových a okolitých teplôt. V 
prípade potreby vysokého nárastu teploty, alebo v prípade inštalácie do chladného 
prostredia, možno použiť dvojstupňový perforovaný solárny kolektor. Pozostáva z 
konvenčného TSC, za ktorým je vo vyššej časti kolektora za polykarbonátovým zasklením 
umiestnený druhý perforovaný absorbér. To umožňuje prúdeniu vzduchu dosiahnuť vyššie 
teploty alebo odolávať chladnejšiemu prostrediu. 

Nasledujúca prípadová štúdia ukazuje výkon perforovaného solárneho kolektora pre 
referenčnú budovu s rozmermi 90×60×11,8 metra vybavenú nezaskleným TSC. Kolektor má 
výšku 10 m a variabilnú dĺžku, aby bolo možné zobraziť vplyv plochy kolektora ako parametra. 
Rýchlosť prietoku vetracieho vzduchu bola pevne stanovená tak, aby sa vnútorný objem 
vzduchu vymenil raz za hodinu, výsledkom čoho bolo 63 720 m3/h. Tento prúd vzduchu je 
nasávaný cez kolektor v mesiacoch s požiadavkou na vykurovanie, takže TSC prispieva k 
ohrevu vzduchu. Prietok vzduchu sa považuje za konštantný, zatiaľ čo veľkosť absorbéra TSC 
sa mení, čím sa zároveň mení rýchlosť nasávania vzduchu do TSC. Keď nie je požiadavka na 
vykurovanie, TSC sa obíde obtokom, preto sa takéto mesiace pri výpočte nebrali do úvahy. 
Obdobie vykurovania je pre každú lokalitu iné, keďže na účel prípadovej štúdie sa zvolili mestá 
s veľmi odlišnou klímou. Počas mesiacov bez potreby vykurovania sa predpokladá, že TSC je 
obídený pomocou obtoku. Hodnotenie sa vykonalo pomocou softvéru RETScreen. 

 

Obrázok 17: Referenčná priemyselná budova. N – sever, S – juh, E – východ, W - západ 

Čím väčšia je oblasť TSC, tým viac tepla sa ročne dodáva, no rast sa postupne znižuje. 
Dôvodom je nižšia účinnosť kolektora pri príliš veľkých plochách absorbéra pre určitý prietok 
vzduchu. Pod 18 m3/(h∙m2) prúd vzduchu nasávaný cez kolektor nemôže prechádzať celou 
platňou, takže niektoré oblasti sa stávajú mŕtvymi zónami. Prenos tepla medzi prúdiacim 
vzduchom s príliš nízkou rýchlosťou nestačí na odoberanie tepla dosky. Systémy TSC preto 
nesmú byť predimenzované, to znamená, že prietok vzduchu musí byť medzi 18-180 
m3/(h∙m2). Čo sa týka lokalít, možno pozorovať, že najlepšie výsledky sa dosahujú v meste 
Erzurum na východe Turecka, kde sa vyskytujú dlhé a chladné zimy s vysokým počtom 
slnečných hodín a vysokou intenzitou slnečného žiarenia, čo umožňuje TSC využiť vyrobené 
teplo. Menej slnečné miesta môžu mať z TSC samozrejme menší úžitok. Na Obrázku 18 možno 
pozorovať, že miesto s vysokou intenzitou slnečného žiarenia, ako je Málaga na juhu 
Španielska, má malý úžitok z perforovaného slnečného kolektora. Je to preto, že táto 
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prípadová štúdia uvažovala s ohrevom vetracieho vzduchu v referenčnej budove. V Málage 
je vykurovacia sezóna taká krátka, že sa dá využiť len malá časť dostupnej slnečnej energie. 
Iná by bola situácia, ak by sa TSC namiesto vykurovania používal na sušenie plodín. To by 
prinieslo vysoké úspory aj na juhu Španielska. 

 

Obrázok 18: Celková dodaná energia ako funkcia plochy kolektora 

Na Obrázku 19 je uvedená merná ročná potreba energie pre tie isté mestá. Je vidieť, že ak 
prietok vzduchu zostane konštantný a plocha TSC sa zvýši, jeden m2 kolektora bude 
produkovať menej, pretože súčiniteľ prestupu tepla medzi doskou absorbéra a privádzaným 
vzduchom klesne, kolektorová doska zostane teplejšia, čo má za následok vyššie straty. 
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Obrázok 19: Merná dodaná energia ako funkcia plochy kolektora 

F. PERFOROVANÉ SOLÁRNE KOLEKTORY V POĽNOHOSPODÁRSTVE 

Ako už bolo spomenuté, okrem predhrievania vetracieho vzduchu rôznych 
poľnohospodárskych budov je možné solárny kolektor efektívne využiť v procesoch sušenia 
plodín. V tomto sektore by sa dalo ročne ušetriť 300-900 PJ energie kompenzovaním 
konvenčných mechanických sušičiek na palivo so solárnymi tepelnými technológiami. [12] 
Solárny ohrev vzduchu je použiteľný predovšetkým v sušičkách, ktoré pracujú pri nižšej 
teplote pod 50 °C. Podľa správy o úlohe 29 „Sušenie plodín solárnou energiou“ programu 
solárneho ohrevu a chladenia Medzinárodnej energetickej agentúry by solárne tepelné 
aplikácie pri sušení plodín boli realizovateľné v mnohých aplikáciách veľkého rozsahu, ale 
prekážky často nie sú len technické. Treba zvýšiť povedomie o dostupných nákladovo 
efektívnych technológiách, poskytnúť kvalitné technické informácie o systémoch a zaškoliť 
miestny personál na obsluhu, monitorovanie a optimalizáciu solárneho sušiaceho systému. 
Pre spoľahlivé štúdie uskutočniteľnosti pred návrhom a nastavením solárneho ohrievača 
vzduchu je potrebné optimalizovať prevádzku samotného sušiaceho systému, pričom tento 
proces by mal byť založený na meraniach a vyhodnoteniach aspoň jednej celej sušiacej 
sezóny. Problémy a neistoty môžu prameniť z dostupných údajov o počasí a nákladoch. Preto 
sa tiež odporúča rok pred nastavením solárneho ohrievača vzduchu zbierať údaje o počasí v 
mieste projektu. [12] Na vyhodnotenie systému perforovaných solárnych kolektorov sú 
k dispozícii nástroje ako RETScreen a SWift, ktoré počítajú výkon systému v mesačných 
krokoch na základe typického meteorologického roku pre zvolené miesto. V priebehu úlohy 
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29 IEA SHC sa vo viacerých poľnohospodárskych podnikoch realizovali osvedčené postupy, 
z ktorých niektoré sú uvedené nižšie, aby sa overila použiteľnosť perforovaných solárnych 
kolektorov v technológiách sušenia. 

V komunite Ordbend v Kalifornii bol nainštalovaný systém TSC s plochou kolektorov 864 m2 
na účely sušenia vlašských orechov. Na sušenie vlašských orechov je potrebný veľký 
objemový prúd ohriateho vzduchu, aby sa obsah vlhkosti postupne znížil na menej ako 8 %. 
Vlašské orechy sa sušia na jeseň, keď sa teplota okolia v mieste rastliny pohybuje okolo 25 °C 
a na proces sušenia je potrebná teplota okolo 43 °C. Perforovaný solárny kolektor poskytuje 
11044 m3/h ohriateho vzduchu pre sušič. Ak je výkon solárneho systému príliš vysoký, sušičku 
možno obísť, aby sa uvoľnilo prebytočné teplo. Podobne, výkon možno zabezpečiť klasickým 
ohrevom v prípade, ak TSC nevyrába dostatok tepla z dôvodu nízkeho slnečného žiarenia. S 
použitím perforovaného solárneho kolektora ušetrí zariadenie 1510 GJ energie a 92 t CO2 
každú sezónu sušenia. [13] 

 

Obrázok 20: Perforovaný solárny kolektor inštalovaný na streche veľkého závodu na výrobu a spracovanie 
vlašských orechov v Ordbend, Kalifornia [13] 

Vlašské orechy sa sušia pri nízkej teplote, maximálne do 43 °C, čím sa znižuje ich obsah 
vlhkosti z 35 % na 10 %. Obdobie sušenia je každý rok v septembri a októbri. 
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Obrázok 21: Systém solárnych kolektorov inštalovaných na streche a sušič vlašských orechov [14] 

Na streche sušiaceho zariadenia je nainštalovaný perforovaný solárny kolektor s plochou 300 
m2 (obrázok 21), ktorý ohrieva prietok vzduchu 42 475 m3/h. Úspora energie je 325 GJ za 
každú sezónu sušenia. Obrázok 22 zobrazuje konfiguráciu solárneho sušiča. 

 

Obrázok 22: Prevádzkový princíp solárneho sušiča vlašských orechov [14] 

V Indii sa nachádza zariadenie na sušenie drene z kokosových vlákien, ktoré bolo vybavené 
TSC s plochou 421 m2. Pri prietok vzduchu 60 m3/(h∙m2) sa dosiahne zvýšenie teploty o 20 K, 
čím sa predhrievajú sušiarne s fluidným lôžkom používané v procese sušenia. Po solárnom 
predohreve klasické horáky ďalej zvyšujú teplotu sušiaceho vzduchu na 105 °C. Použitím TSC 
možno nahradiť až 14 % paliva a návratnosť solárneho systému je do 2 rokov. Kokosová dreň 
je vedľajší produkt vyrobený z kokosových škrupín, ktorý sa používa ako prísada do pôdy. 
Dokáže zadržať vodu v množstve až dvanásťnásobku svojej hmotnosti a zadržiava vlhkosť 
osemkrát dlhšie ako konvenčná pôda. Okrem toho môže absorbovať aj olej. Počas výrobného 
procesu musí byť surový produkt najskôr namočený vo vode, aby sa odstránil sodík. Prvým 
krokom procesu sušenia je mechanický lis, kde je možné znížiť obsah vlhkosti na 70 %. Sušička 
s fluidným lôžkom ďalej suší jadro kokosovej drene na obsah vlhkosti 20 %. [12] 
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Jeden z najväčších panamských producentov kávy používa na sušenie kávy 900 m2 plochy 
perforovaných solárnych kolektorov. Káva sa suší v dvoch stupňoch, najprv v mechanických 
sušiarňach, potom sa ďalej ohrieva v skladovacích silách. Perforované solárne kolektory 
poskytujú 33980 m3/h solárne ohriateho vzduchu pre denný proces sušenia, zatiaľ čo v noci 
sa teplo pokrýva konvenčným spôsobom spaľovaním dreva. [15] 

Pre spoločne zdieľané sušiace zariadenie, ktoré spoločne vlastní viac ako 500 miestnych 
výrobcov kávy v Guanacaste v Kostarike, zabezpečuje horúci vzduchu pre proces sušenia 
perforovaný solárny kolektor s plochou 860 m2. Káva sa najskôr predsuší suší v sile, kde sa 
obsah jej vlhkosti zníži zo 60 % na 35 %. Potom sa produkt suší v rotačných bubnoch na 
konečnú vlhkosť 12 %. Perforovaný solárny kolektor zabezpečuje horúci vzduch pre oba 
stupne sušenia. [16] 

Perforované slnečné kolektory možno efektívne využiť aj v chovných staniciach pre brojlery 
a iné zvieratá. Hydina vyžaduje 32 °C v období ruje a 22 °C, keď sú kurčatá väčšie, čo znamená, 
že dodávka tepla je potrebná 10 z 12 mesiacov v roku. TSC môže znížiť spotrebu primárnej 
energie spojenej s vykurovaním až o 30 %. Bolo zaznamenaných niekoľko ďalších výhod 
perforovaných solárnych kolektorov v chovných staniciach: zvýšená kvalita vzduchu v 
interiéri viedla k zníženiu úmrtnosti medzi hydinou a eliminoval sa studený prievan v interiéri 
vďaka TSC namontovanému na chovnej stanici, ktorý pôsobí ako prídavná prepážka. [17] 

V aplikáciách, kde je solárna energia určená na výrobu tepla aj elektriny, môžu byť solárne 
kolektory integrované rôznymi spôsobmi. FV/T kolektory umožňujú využiť prebytočné teplo 
FV panelov, zvýšiť ich účinnosť a integrovať teplo do vetracích alebo sušiacich systémov. [18] 
Veže s prúdiacim vzduchom cez perforované solárne kolektory, ktoré pozostávajú z 
fotovoltických panelov a perforovaných solárnych kolektorov, tiež vyrábajú teplo aj elektrinu, 
pričom počas dňa využívajú slnečnú energiu na 60 – 80 %. [19][20] 
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