
Acta Metallurgica Slovaca, 11, 2005, 2  (219 - 224)                                                                                                        219
 

POSÚDENIE MOŽNOSTI INŠTALÁCIE SOLÁRNYCH KOLEKTOROV SYSTÉMU 
PRÍPRAVY TÚV NA ZÁBRADLIA BALKÓNOV BYTOVÝCH DOMOV  
TYPU K-1.04.18-D2 
 
Rybár R.1, Végsöová E.2, Khouri S.3 
1Katedra podnikania a manažmentu, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, Park 

Komenského 19, 043 84 Košice 
2Katedra dobývania ložísk, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, Park Komenského 

19, 043 84 Košice, 
3Fakultné počítačové pracovisko, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, Park 

Komenského 19, 043 84 Košice. 
 
POSSIBILITY ANALYSIS OF THE SOLAR COLLECTORS’ INSTALLATION  
FOR THE HOT SERVICE WATER PREPARATION SYSTEM ON THE BALCONY 
RAILINGS OF BLOCKS OF FLATS THE TYPE K-1.04.18-D2 
 
Rybár R.1, Végsöová E.2, Khouri S.3 
1Department of enterprise and management, BERG Faculty, Technical university of Košice, 

Park Komenského 19, 043 84 Košice, 
2Department of mining and geotechnics, BERG Faculty, Technical university of Košice, Park 

Komenského 19, 043 84 Košice, 
3 Computer center of faculty, BERG Faculty, Technical university of Košice, Park Komenského 

19, 043 84 Košice. 
 
Abstract 
 The energy of the sun can serve many purposes. One of them is to generate heat. 
Using solar collectors the sunlight is directly converted into heat. The use of solar heat has many 
advantages. It is a clean, quiet and reliable energy source. Nowadays the use of solar heat is 
widespread. In households connected to a public energy grid the use of a Solar Hot Water 
system can save 50% or more on the energy bill for domestic hot water preparation. The main 
component of the solar system is the solar collector. In the flat plate collector a solar collection 
device in which sunlight is converted into heat on a plane surface without the aid of reflecting 
surfaces to concentrate the rays. The pipe that runs across the edge of an array of solar 
collectors, gathering or distributing the heat transfer fluid from, or to the risers in the individual 
collectors is the header. This insures that equal flow rates and pressure are maintained. 
 The blackened surface in a collector that absorbs the solar radiation and converts it to 
heat energy is the absorber.  The ratio of usable heat energy extracted from a collector to the 
solar energy striking the cover is depending on collector efficiency. 
 Important condition for energy gain level of solar system is optimal placing and 
orientation of absorber surface. An absorber does not necessarily have to be orientated exactly to 
the south in order to serve as a mounting surface for solar collectors. Optimal collector's slope 
for maximal energy gain is 45°.  
 The situating the collector field on the balcony railings of urban build-up areas’ 
blocks of flats can by an advantageous choice for renewable energy large scale implementation. 
Important condition for collectors’ placement of the balcony railings is their sufficient surface 
for installation needful number of collectors from the view of the solar system energetic 
production.       
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Abstrakt 
 V príspevku je analyzovaná problematika implementácie obnoviteľných zdrojov 
energie do mestskej zástavby, pričom bola pozornosť zameraná predovšetkým na aplikáciu 
ohrevných solárnych systémov s plochými kvapalinovými slnečnými kolektormi, ktoré doteraz 
nachádzali svoje uplatnenie predovšetkým v oblasti individuálneho bývania.  
 Plochy striech bytových domov, prípadne ich priečelia s vhodnou orientáciou 
poskytujú doposiaľ nevyužitý priestor v bezprostrednej blízkosti miesta spotreby čo 
predstavovalo primárny dôvod pre analýzu decentralizovaného spôsobu ohrevu. Keďže v 
podmienkach Slovenska nieje možné zabezpečiť výrobu TÚV výhradne solárnym zdrojom, 
nutnou podmienkou bola existencia doplnkového zdroja tepla. V mestskej zástavbe môže plniť 
funkciu doplnkového zdroja systém centralizovaného zásobovania tepla.  
 Pri posudzovaní vhodnosti plôch samotnej konštrukcie bytových domov sa javia ako 
perspektívne zábradlia balkónov vhodne orientovaných priečelí budov, ktoré umožňujú tak 
horizontálnu, ako aj vertikálnu inštaláciu plochých solárnych kolektorov, pričom ich funkcia 
nemusí byť len ohrevná, ale aj termoregulačná s výrazným podielom na zachytávaní tepelnej 
záťaže budovy v letnom období.  
 Pre analýzu boli vytipované bytové domy K-1.04.18-D2. 
 
 
Úvod 
 Jednou z najdôležitejších fáz navrhovania solárneho systému je dimenzovanie 
kolektorového poľa z pohľadu dostatočného energetického zisku, pri zachovaní priaznivých 
ekonomických a technicko-prevádzkových ukazovateľov celého navrhovaného systému. Pre 
zachytenie potrebnej energie je nutné zostaviť z jednotlivých kolektorov kolektorové pole s 
adekvátnou veľkosťou plochy absorbéra SA. Jednotlivé kolektory je možné radiť buď do série 
alebo paralelne.  
 Ak majú byť zohľadnené všetky špecifiká návrhu solárneho zariadenia s umiestnením 
kolektorového poľa na fasáde bytového domu, je dôležité správne kvantifikovať energetické 
zisky solárneho zariadenia z pohľadu ich využiteľnosti. Preto by určenie veľkosti kolektorového 
poľa nemalo pozostávať len z predbežného návrhu a zostavenia príslušnej tepelnej bilancie pre 
zvolenú hodnotu teploty absorbéra, ale aj z vytvorenia alternatívnych riešení a výberu 
optimálneho variantu podľa zvolených kritérií a zadefinovaných limít..  
 
 
Určenie potreby energie pre prípravu teplej úžitkovej vody 
 Priemerná spotreba TÚV pre bývanie podľa STN 06 0320 je 50 litrov na osobu a deň. 
Aby bola inštalácia solárneho zariadenia efektívna mal by ohrev solárnym systémom pokryť 
minimálne 50 % spotreby energie na prípravu teplej úžitkovej vody TÚV, pričom  zvyšok 
potreby energie sa bude kryť zo siete centralizovaného zásobovania teplom (CZT).  
 V bytovom dome typu K-1.04.18-D2 (Obr.1) sa nachádzajú na jednom poschodí 4 
byty. Pri výpočte spotreby TÚV v obytných budovách sa vychádza z počtu osôb v bytoch 
(plánovane) bývajúcich. Pokiaľ nieje počet osôb ani skladba bytu známa, vtedy sa uvažujú tzv. 
merné byty s priemerným počtom obyvateľov 3. Ak na jeden byt uvažujeme v priemere s tromi 
osobami, tak bytový dom obýva 96 osôb, čo predstavuje spotrebu 4 800 litrov TÚV na deň. Ak 
sa voda zohrieva na výpočtovú teplotu 50°C [3], vtedy je spotreba energie (pri výpočtovej 
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mernej tepelnej kapacite cw= 4200 J.kg-1.K-1 a mernej hmotnosti ρw= 990 kg.m-2) na jednu osobu 
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 Pri použití výpočtovej teploty 50°C, čo je výtoková teplota v mieste odberu je potrebné 
korigovať výslednú hodnotu koeficientom tepelných strát p = 0,1, ktorý zohľadňuje tepelné 
straty solárneho okruhu, ktoré predstavujú cca 10% energie. [1] 
 

 
Fig.1 Wiew on the block of flats, typ K-1.04.18-D2. 

 
 
Zostavenie tepelnej bilancie a posúdenie navrhnutého kolektorového poľa 
 Na fasádu bytového domu typu K-1.04.18-D2 je podľa výsledkov predbežnej analýzy 
od 4. poschodia, t.j. od výšky približne jedenásť metrov nad terénom, možné umiestniť na 
zábradlia balkónov horizontálne 25 ks, alebo vertikálne 36 ks solárnych kolektorov 
štandardných rozmerov 2 x 1 m o hrubej ploche apertúry 2 m2. 
 Na základe známej maximálnej možnej plochy SA pre inštaláciu solárnych 
kolektorov, známeho uhlu sklonu kolektorov α  azimutu kolektorov as, teploty vzduchu tV, a 
uvažovanej spotreby tepla na ohrev TÚV Qspot. sa zostaví tepelná bilancia pre obdobie január až 
december.  
 Vzhľadom k tomu, že v štandartne používaných typoch tepelnej bilancie nieje 
zohľadnený fakt kolísania teploty absorbéra (ako je tomu pri reálnej prevádzke solárneho 
systému) je potrebné použiť taký typ tepelnej bilancie, ktorý zohľadní uvedenú skutočnosť. 
Takýmito typom je tepelná bilancia zostavená pre hodnoty energie dopadajúcej na kolektory za 
deň s priemernou oblačnosťou QSdeň. Prietok teplonosného média sa volí podľa hydraulických a 
tepelno-technických pomerov tak, aby vyhovoval požiadavkám na výrobcom doporučovaný 
prietok média kolektorom. Možnosť regulácie prietoku závisí od možnosti regulácie výkonu 
čerpadla v dvoch resp. troch stupňoch. Najčastejšie však čerpadlo pracuje v jednom výkonovom 
stupni. Hodnoty reálnych teplôt absorbéra je možné získať buď využitím nástrojov modelovania 
alebo meraniami na obdobnom type solárneho zariadenia a správnou interpretáciou dát [1]. 
 V závislosti od umiestnenia a orientácie slnečných kolektorov môžeme uvažovať s 
rôznymi hodnotami získanej energie. V tabuľke 1 sú uvedené hodnoty teoreticky možnej energie 
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(energia dopadajúca na plochu počas astronomickej dĺžky charakteristického dňa v mesiaci) 
dopadajúcej za deň na oslnenú jednotkovú plochu v jednotlivých mesiacoch, pri azimutových 
uhloch ±0, ±15, ±30, ±45º. Vo výpočtoch pri navrhovaní solárnych zariadení v mestskej 
zástavbe sa uvažuje so 45° uhlom sklonu solárnych kolektorov, čo je v zemepisnej šírke 
Slovenska najvýhodnejší uhol sklonu oslnenej plochy absorbéra solárneho zariadenia s 
celoročnou prevádzkou,  s najvyššou ročnou sumou intenzity dopadajúceho slnečného žiarenia.  
[1] 
 Z údajov je zrejmé, že najväčšie množstvo energie pripadá na mesiac jún pri 
orientácii kolektorov na juh (0º). Aj počas ostatných mesiacov je orientácia kolektorov na juh 
najvýhodnejšia.  
 

Table 1  Theoretically possible energy by day Qs deň teor for altitude 49º. 

 
 
 Na základe výsledkov tepelnej bilancie solárneho zariadenia sa posudzuje veľkosť 
absorpčnej plochy kolektorov s tým, že ak to priestorové pomery dovoľujú, solárne zariadenie 
by malo pokryť minimálne 50% ročnej spotreby energie na ohrev vody, aby bola jeho inštalácia 
efektívna [2].  
 Pri zostavovaní tepelných bilancií sa bude uvažovať s použitím solárnych kolektorov 
Heliostar domáceho výrobcu Thermo/Solar Žiar, pričom pre účely horizontálnej inštalácie to 
budú kolektory radu 320 a pre vertikálnu inštaláciu radu 202. Oba typy kolektorov sa vyznačujú 
kvázirovnakými tepelnými charakteristikami, ktorých prípadné rozdiely je možné kvantifikovať 
len na základe meraní počas reálnej prevádzky. Rozdiel medzi predmetnými kolektormi spočíva 
predovšetkým v konštrukcii riseru pre horizontálnu a vertikálnu montáž.  
 Pre obe alternatívy inštalácie kolektorov sa zostavia tepelné bilancie pre dve rôzne 
úrovne prietoku teplonosného média a príslušné hodnoty strednej teploty absorpčnej plochy tA. 
V jednotlivých tabuľkách (tab. 2, tab.3) tepelných bilancií sú uvedené konkrétne výsledky 
výpočtov, kde je:  
 qs [W.m-2]    – stredná intenzita slnečného žiarenia, 
 tA [°C]    – teplota absorbéra, 
 SA.QAdeň [kW.h]   – energia zachytená kolektorovým poľom za deň, 
 Qspotmes-QAmes.SA [kW.h] – energia, ktorú potrebujeme doplniť inými zdrojmi 

za mesiac, 
 Qspotrmes [kW.h]      – energia spotrebovaná za mesiac.  
 Z údajov uvedených v  tabuľke 2 je zrejmé, že pri horizontálnej inštalácii kolektorov 
Heliostar 320 na zábradlia balkónov bytového domu typu K-1.04.18-D2  dokáže 25 kolektorov 
pokryť aj pri najnižšej prevádzkovej teplote absorbéra tA len maximálne 38,80% potreby 
energie. Z tohoto dôvodu uvedená alternatíva nieje pre inštaláciu vhodná. 
 Ak počítame s vertikálnym umiestnením kolektorov na zábradlí balkónov maximálny 
počet kolektorov, aký je takto možné umiestniť je 36. V tabuľke 3 sú uvedené tepelné bilancie 
pre rôznych teplotách absorbéra pre uvedenú alternatívu. 

  
  
α= 45º 
Mesiac XII   I   a    XI II   a   X III  a    IX IV  a VIII V   a  VII   VI   

 as =   ± 0º 2,70   3,40 4,96 6,70 8,06 9,42  9,64   
 as =  ± 15º 2,70   3,16 4,79 6,42 7,42 8,22  8,55   
 as =  ± 30º 2,44   2,90 4,51 6,20 7,33 8,08  8,55   
 as =  ± 45º 2,08   2,52 4,15 5,69 7,10 8,08  8,20   

Teoreticky možná energia za deň Qs deň teor [kW.h.m-2]   
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Table 2  Thermal outcome for 25 solar collectors Heliostar 320 for absorber’s temperature interval from 20 to 40º C 

(average temperature 30ºC) and temperature interval from 15 to 35º C (average25C°). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 3  Thermal outcome for 36 solar collectors Heliostar 202 for absorber’s temperature interval from 20 to 40º C 

(average temperature 30ºC) and temperature interval from 15 to 35º C (average25C°). 
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Fig.2  Level of energy demande by solar system with 25 and 36 solar collectors in different flows of the solar liquid. 

Mesiac qs tA SA*QAmesQspotrmesQspotmes-QAmes*SA
JednotkaW.m-2 °C kW.h kW.h kW.h

I 438 20 1042,73 7562,02 6519,29
II 503 25 1628,07 6830,21 5202,14
III 554 30 3392,93 7562,02 4169,09
IV 563 35 4372,11 7318,08 2945,97
V 553 35 6364,16 7562,02 1197,86
VI 554 40 6364,56 7318,08 953,52
VII 553 40 7053,57 7562,02 508,45
VIII 563 40 6147,45 7562,02 1414,56
IX 554 35 4844,10 7318,08 2473,98
X 503 25 3165,57 7562,02 4396,45
XI 438 20 1170,84 7318,08 6147,24
XII 378 20 732,16 7562,02 6829,86
S 46278,23 89036,64 42758,41

51,98% 100,00% 48,02%

Mesiac qs tA SA*QAmesQspotrmesQspotmes-QAmes*SA
JednotkaW.m-2 °C kW.h kW.h kW.h

I 438 15 1125,38 7562,02 6436,63
II 503 20 1741,14 6830,21 5089,07
III 554 25 3600,95 7562,02 3961,07
IV 563 30 4633,10 7318,08 2684,98
V 553 30 6733,89 7562,02 828,13
VI 554 35 6736,95 7318,08 581,13
VII 553 35 7458,18 7562,02 103,84
VIII 563 25 7185,18 7562,02 376,84
IX 554 30 5117,30 7318,08 2200,78
X 503 20 3355,37 7562,02 4206,65
XI 438 15 1253,90 7318,08 6064,18
XII 378 15 799,44 7562,02 6762,58
S 49740,77 89036,64 39295,87

55,87% 100,00% 44,13%
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 Ako je zrejmé z tabuľky 3, pri uvažovaných teplotách absorbéra energia zachytená 
solárnym systémom predstavuje viac ako 50% spotrebovanej energie. Alternatíva vertikálnej 
inštalácie 36 ks solárnych kolektorov Heliostar 202 na zábradlia balkónov bytového domu typu 
K-1.04.18-D2 sa javí z pohľadu objemu dodanej energie ako vyhovujúca. Solárny systém s takto 
dimenzovaným kolektorovým poľom je pri uvedených prevádzkových teplotách absorbéra 
schopný pokryť požadovaný podiel celoročnej potreby energie potrebnej pre prípravu TÚV. 
 Z grafu znázorneného na obrázku 2 je zrejmé, že solárny systém s kolektorovým 
poľom pozostávajúcim z 25 kolektorov Heliostar 320 aj v období s najvyššou intenzitou 
slnečného žiarenia dodá maximálne 70 % požadovanej potreby energie. Pri použití 36 
kolektorov Heliostar 202 sa v rovnakom období blíži energetická produkcia úrovni úplného 
pokrytia energetickej potreby pre prípravu TÚV. 
 
 
Záver 
 Oba typy solárnych kolektorov predstavujú vysoký štandard, preto je možné 
dosiahnuté výsledky zovšeobecniť pre celú triedu solárnych kolektorov s jednoduchým 
zasklením, selektívnym absorbérom a kompaktnou kovovou vaňou. 
 V tabuľkách tepelných bilancií boli uvedené údaje, ktoré sa vzťahovali k rôznym 
hodnotám prietoku teplonosnej kvapaliny, od ktorého do značnej miery závisí účinnosť 
solárneho systému, pričom z pohľadu celkového energetického zisku je výhodnejšia prevádzka 
pri vyššom prietoku, t.j. nižšej teplote absorbéra. Hranice, v ktorých sa tieto hodnoty pohybujú 
sú determinované na jednej strane hodnotou doporučeného prietoku pre daný typ solárneho 
kolektora a na druhej strane dostatočnou mierou ohrevu vody, z pohľadu optimálneho 
zosúladenia solárneho systému a systému CZT.  
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