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Abstrakt 

Daná bakalářská práce je zaměřená na inovace a rozšíření solárního koncentrátorového systému, 

který byl původně vytvořený Robertem Hrachiarem v roce 2016 [1]. 

Popis a realizace koncentrátorového systému jsou uvedeny v bakalářské práci s názvem Solární 

aplikace s koncentrátorovými prvky. 

Daná bakalářská práce obsahuje popis základních znalostí pro fungování solárního 

koncentrátorového systému, analýzu původního projektu, zjištění nedostatků a příslušné zlepšení 

koncentrátorového systému. 

V teoretické části jsou popsané výhody sluneční energie oproti jiným alternativním zdrojům 

energie a princip činnosti solárních systémů s oddělenými zrcadly. 

V části Analýza projektu a zjištění nedostatků jsou popsané zjištěné nedostatky, které vznikly 

za 2 roky exploatace solárního systému. Zkoumání příčin vzniku nedostatků a negativních 

důsledků. 

Část Modernizace obsahuje popis příslušného zlepšení koncentrátorového systému na základě 

zjištěných nedostatků, inovace a rozšíření na základě zkušeností využívání podobného systému 

v tuzemsku a ve světě. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: alternativní zdroje energie, dřevěný koncentrátor, ohřev vody pomocí 

slunce, parabolický koncentrátor, solární koncentrátorový systém, výhody sluneční energie, 

zrcadla z hliníku. 

  



 

Abstrakt 

The bachelor thesis is focused on the innovation and expansion of the solar concentrator system, 

which was originally created by Robert Hrachiar in 2016 [1]. 

The description and implementation of the concentrator system is given in the bachelor's thesis 

entitled Solar applications with concentrator elements. 

The bachelor thesis contains a description of basic knowledge for the operation of a solar 

concentrator system, analysis of the original project, identification of deficiencies 

and the relevant improvement of the concentrator system. 

The advantages of solar energy over other alternative energy sources and the principle 

of operation of solar systems with separate mirrors are described in the theoretical part. 

The analysis of the project and the identification of deficiencies in the section described 

the identified deficiencies that arose during 2 years of operation of the solar system. Investigation 

of the causes of deficiencies and negative consequences. 

The Modernization section contains a description of the relevant improvement of the concentrator 

system based on the identified shortcomings, innovation and expansion based on the experience 

of using a similar system in the country and in the world. 

 

KEYWORDS: advantages of solar energy, alternative energy sources, aluminum mirrors, 

parabolic concentrator, solar concentrator system, water heating with the help of the sun, wooden 

concentrator. 
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1 ÚVOD 

V současné době se většina elektrické a tepelné energie vyrábí v elektrárnách na základě fosilních 

paliv. Výroba elektřiny je doprovázena nejen chemickým znečištěním životního prostředí, 

vyčerpáním omezených přírodních zdrojů, ale také vede k tepelnému znečištění Země [2]. 

Neustále se zvyšují ceny tradičních energetických zdrojů a elektrické energie získané hlavně 

spalováním fosilních paliv. To je způsobeno především nárůstem nákladů na vyrobené palivo 

a zvýšením nákladů na jeho přepravu. Současně došlo k trvalému klesajícímu trendu v nákladech 

na energii z obnovitelných zdrojů [3]. 

Energie je základní odvětví, jehož stav určuje objem průmyslové a zemědělské produkce, 

dopravu a komunikaci. Spolehlivé poskytování energie zaručuje obyvatelům země výrobu 

produktů, které si zachovávají vysokou životní úroveň [4]. 

Vzhledem k omezení fosilních zdrojů čelí každý stát nejdůležitějšímu úkolu - najít způsoby, 

jak zabránit nadcházející energetické krizi nebo maximálně zmírnit problémy s dodávkami 

energie v zemi. Jedním ze způsobů, jak vyřešit tento globální problém, kterému čelí lidstvo, 

je využití obnovitelných zdrojů energie (OZE). 

OZE potřebují dostatečně dlouhou dobu na jejich rozvoj. V současné době OZE nemůžou být 

jako náhrada tradiční energetiky, ale jako doplňkový zdroj energie, s nímž můžete řešit velmi 

důležité environmentální, ekonomické a sociální problémy. 

Podle předpovědí na začátku tohoto desetiletí [5] bude naše planeta schopna dodávat ropu a plyn 

po dobu 50–75 let a uhlí 400–500 let. Kromě toho existuje velké množství různých předpokladů 

o potenciálním množství hlavních typů zdrojů paliva v útrobách Země. Všichni se nakonec 

shodují na tom, že dnes je neodkladně nutné hledat nové zdroje energie a začít vývoj zařízení 

založených na nich. Protože rychlé vytvoření energetického systému založeného na zásadně 

nových zdrojů energie není možné [6]. 

Nejrozšířenější a cenově dostupný OZE je sluneční energie (SE). Příchod celkové SE na zemský 

povrch se odhaduje na 1018 kWh/rok. Toto číslo je 7000krát vyšší než roční spotřeba energie 

všech obyvatel naší planety. Jeden čtvereční metr Slunce emituje 62 900 kW energie. To zhruba 

odpovídá výkonu 1 milionu elektrických lamp [7]. 

Je zřejmé, že problém energie jako zdroje není v jeho celkovém možném množství, ale spíše 

v množství, které získáváme ze zdrojů, které používáme, protože máme zavedené tradice 

a osvědčené technologie [8]. 
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Sluneční energie je obnovitelný zdroj energie, který je šetrný k životnímu prostředí. Použití SE 

nemění energetickou rovnováhu planety. V minulých letech ještě Tsiolkovsky K. E. poznamenal: 

„Pouze díky naší neznalosti používáme fosilní paliva“ [9]. 

Proto dnes z ekonomických a ekologických důvodů lidé stále více věnují pozornost sluneční 

energii. 
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2 VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE 

Podle Evropské asociace pro solární energii Solar Power Europe globální nárůst fotovoltaické 

energie v roce 2017 překročí 100 GW, což je o 30 % více než v roce 2016. Až v prvních 

9 měsících roku 2017 Čína nainstalovala přibližně 42 GW výkonu a do konce roku 2017 přidala 

celkem více nez 50 GW, což je více než polovina předpokládaného globálního zvýšení nového 

výkonu v roce 2017. Pro srovnání - v roce 2016 činil růst evropského trhu se solární energií 

pouze 6,7 GW [10]. 

Tabulka 2-1: Top 5 solárních elektráren ve světě v roce 2017 

Solární elektrárny Stát Výkon [MW] 

Tengger Desert Solar Park Čína 1547 

Datong Solar Power Top Runner Base Čína 1000 

Kurnool Ultra Mega Solar Park Indie 1000 

Longyangxia Dam Solar P Čína 850 

Kamuthi Solar Power Projec Čína 648 

 

 
Graf 2-1: Celkový instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů ve světě [10] 

Solární fotovoltaické systémy rychle rostou a do roku 2018 dosáhly instalovaného výkonu 

na celém světě přibližně 515 GW. Celkový výstupní výkon světové fotovoltaické energie 

v kalendářním roce v současné době přesahuje 500 TWh elektřiny. To představuje 2 % 

celosvětové poptávky elektřiny. 
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Výzkum v oblasti přírodních věd v roce 2017 ukázal, že do roku 2030 bude světový instalovaný 

výkon fotovoltaických elektráren od 3 000 do 10 000 GW. Předpoklad podle Greenpeace je 

takový, že v roce 2030 může 1845 GW fotovoltaických systémů produkovat celosvětově 

přibližně 2646 TWh/rok elektřiny. V kombinaci s lepší účinností energetických systémů to bude 

odrážet energetické potřeby více než 9 % světové populace. Do roku 2050 mohou 14ice než 20 % 

veškeré elektřiny poskytovat fotovoltaická zařízení [11]. 

Česká republika se nachází v mírném pásu a její podnebí není příliš vhodné pro využívání 

sluneční energie. Roční koeficient využitelnosti fotovoltaických elektráren je maximálně 13 %. 

Za daných podmínek lze na jednom kilometru čtverečném instalovat elektrárnu s výkonem 

zhruba 50 MW [12]. 
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3 PRINCIP ČINNOSTI KONCENTRÁTORU 

Sluneční záření můžeme využít různými způsoby. Jedním ze způsobů jsou solární koncentrátory. 

Základ celého systému daného projektu tvoří princip solární věže v kombinaci s parabolickým 

koncentrátorem. Tyto dvě spojené technologie koncentrace slunečního záření jsou využité 

při navrhování a následné stavbě systému. Základní funkce solárního koncentrátoru spočívá 

v zaměření slunečního záření na absorbéru, který je umístěn v ohniskové vzdálenosti. Přístroj 

je určen pro ohřev vody nebo jiné teplonosné látky. Vysoké teploty v koncentrátorech se dosahují 

odrazem slunečního záření z větší plochy na menší povrch absorpčního přijímače. Tekutina 

pro přenos tepla, která prochází přijímačem, absorbuje teplo co nejvíce a přenáší ho do 

spotřebičů [13]. 

 
Obrázek 3-1: Princip činnosti koncentrátoru  [13] 

Daný hybridní systém zahrnuje v sobě přednosti dvou typů samostatných systémů. K přednostem 

patří vyzkoušená technologie parabolického koncentrátoru. Pomocí rotace ve směru pohybu 

slunce koncentrátor dokáže odrážet záření po celý den na rozdíl od klasického solárního 

kolektoru. Proto je možné dosáhnout vyšší účinnosti. S ohledem na poměrnou jednoduchost dané 

konstrukce máme nižší požadavky na údržbu. 

„Klasické“ solární kolektory jsou založeny na principu dlouhodobé cirkulace vody 

do akumulační nádrže a zpátky. Ale malý solární kolektor o velikosti odrazové plochy 2 metrů 

čtverečních není schopen rychle ohřát velké množství vody. Počasí České republiky zpravidla 

má proměnlivou oblačnost a slunce se objevuje po dobu deseti až dvaceti minut, poté se skryje 
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za mraky a intenzita sluneční energie prudce klesá. Proto je za těchto podmínek obtížné zajistit 

pravidelný přívod velkého množství teplé vody. 

Jako alternativa je ohřátí malého množství vody, ale s častým opakováním v okamžiku 

příznivého počasí. Pomocí koncentrátoru zahřejeme 1-2 litry vody a vypustíme do nádoby. 

Pak zahřejeme další část vody, kdy nám „dovolí“ počasí, a znovu odvedeme do termosky. 

A pro naše potřeby vodu budeme používat z termosky. 

Za 5-10 minut, když svítí slunce, využijeme potřebné množství tepla, které nám umožní zahřát 

1 litr vody na potřebnou teplotu. V příštím „objevení” slunce - další litr, pak další. A tak celý den 

[14].
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4 ANALÝZA PROJEKTU A ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN NEDOSTATKŮ 

Na obrázku 4-1  je znázorněn přední pohled původně vytvořeného modelu solárního 

koncentrátorového systému. Daný systém vytvořil a následně realizoval Robert Hrachiar v rámci 

své bakalářské práce v roce 2016 [1]. Systém byl funkční a měl požadované vlastnosti. 

Po uplynutí času proběhly kritické změny a systém není schopen vykonávat požadavky, které 

jsou na něho kladené, jak je vidět na obrázku 4-2. Hlavní nosník se svislým natáčením 

je v pořádku a ve vrutovém spojení taky nedošlo k žádným změnám. Rotace konstrukce probíhá 

stále v pořádku ve dvou osách. Dřevo, ze kterého se skládá nosná konstrukce pro odrazové 

plochy, je někde deformované. Dolní pravý roh je trochu spadlý dolů a levý horní roh je zvednutý 

nahoru. Z toho vyplývá nesymetrie celé soustavy. V některých místech můžeme vidět 

zanedbatelné prasknutí dřeva, ale v místě stálého namáhání tíhovou silou nebo konstantním 

stlačením došlo už k nevratné deformaci. 

 
Obrázek 4-1: Přední pohled solárního koncentrátoru [1] 

Pod vlivem teploty, srážek a neustálého využití systému některá zrcadla spadla z dřevěné desky, 

ke které byla přilepená, a některá změnila svou požadovanou polohu nebo praskla. V průběhu 

času probíhalo plynulé posunutí zrcadel dolů vlivem tíhové síly. Taky došlo ke stlačení dvou 

hranolů v místě šroubového spoje, které způsobilo odchýlení odrazové plochy. Poloha zrcadel 

je přesně definovaná a minimální posunutí způsobuje snížení účinnosti. Aby zachytil dřevěnou 

desku pro zrcadlo ke hranolu, byl použit šroub. Ze začátku byla udělaná zarážka pro plochý vršek 

šroubu, pak šroub byl vnořen skrz desku do hranolu. Pak zrcadlo bylo přilepeno k desce 

a tím pádem zamezilo přístupu k další manipulaci se šroubem. Daný typ spoje má své výhody 
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a nevýhody. K výhodám patří jednodušší upevnění bez použití úhelníku. Ale vzhledem k tomu, 

že zrcadlo spolu s deskou má příliš velkou hmotnost oproti rozměru hranolu, došlo k uvolnění 

šroubu. Proto změnil se požadovaný přímý uhel a vznikla mezera.   

S ohledem na provedenou analýzu můžeme říct, že máme dva zásadní problémy: zachycení 

zrcadel, zvýšení životnosti dřeva, zachování jeho struktury a pevnosti. Koncentrátor musí 

splňovat následující podmínky: finanční nenáročnost, šetrnost k životnímu prostředí, 

jednoduchost. Proto byl zvolen jeden z nejdostupnějších druhů dřeva. Daný druh lze snadno 

zpracovávat, ale na druhou stranu má menší hustotu a tím pádem má menší pevnost. Vzhledem 

k tomu, že konstrukce celoročně se nachází venku a působí na ni teplota, vlhkost, mráz a slunce, 

mělo by být odolné proti vodě a mít dostatečnou mechanickou pevnost pro správné fungování 

systému. Kvůli nedostatku těchto vlastností došlo k prasknutí a nepřijatelné deformaci. Srážky 

a konstantní vlhkost urychlily degradační proces. V období rychlé změny počasí, kdy prší 

a potom okamžitě svítí slunce, dochází ke dřevěné deformaci během procesu sušení. Při sušení 

se vlhkost na zastíněné oblasti stává větší než v čelní zóně. Jako výsledek je výskyt vnitřních 

napětí, která vznikají v důsledku nerovnoměrné změny objemu po délce celého dřeva. Taky měl 

vliv rozdíl teplot v průběhu dne. Během provozu solárního koncentrátoru teplota vzduchu kolem 

koncentrátoru se zvětšuje a dřevěná konstrukce se rozšiřuje. Po ochlazení se opět zmenšuje. 

Rozdíl maximální a minimální teploty v průběhu 24 hodin není příliš velký, ale je podstatný 

pro daný druh, neošetřeného žádným olejem, dřeva. 

 
Obrázek 4-2: Koncentrátor po dvou letech existence 

V některých vrutových spojích bylo taky zjištěno prasknutí a stlačení dřeva od příliš velkého 

zatížení. Nedostatek pérových podložek mezi dřevem a šroubem má vliv na pevnost spoje. Někde 

docházelo naopak k prasknutí vrutů. Při výběru vhodných šroubů a vrutů máme uvažovat, 
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z jakého materiálu jsou vyrobené. Ocelové a nerezové vruty jsou víceúčelové, ale pro náš případ 

jsou vhodnější ty, které mají černou barvu a mají větší pevnost a odolnost proti povětrnostním 

vlivům a korozi. Nesymetrie konstrukce pro odrazové plochy mohla vzniknout tím, že podpěra 

působila ne uprostřed konstrukce, ale byla trochu posunuta. A podpěra působila jako osamělá 

síla. 

Spád zrcadel způsobil usychání lepidla a stálou změnu objemu dřeva. Lepidlo by mělo bezpečně 

upevnit materiály s dřevěnou základnou. My musíme přilepit ke stromovým částem zrcadlo 

s kovovým pokrytím. Tento bod je také třeba vzít v úvahu při výběru lepidla. 

Asymetrie mřížové soustavy pro uchycení zrcadel taky je důsledkem snížení nosnosti dřeva. 

Asymetrie mohla vzniknout kvůli nerovnoměrnému rozložení sil, které působí na konstrukci. 

Z důvodu nedostatečné tepelné izolace a hydroizolace, nesprávné hustoty spoje, vzniku prasklin. 

Kvůli fyzickému opotřebení nebo mechanickému poškození nebo porušení pravidel provozu. 

S ohledem na analýzu uvedených nedostatků v části Modernizace bude navržené příslušné 

zlepšení. 
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5 MODERNIZACE 

Hlavní problém z mého hlediska spočívá v tom, že po instalaci koncentrátoru dřevo rychle 

ztrácelo své nejdůležitější vlastnosti. Proto my máme vyřešit problém životnosti dřeva. 

Abychom tohle zvládli, máme několik možnosti. Buď zvolit pevný a kvalitní druh dřeva, nebo 

použít chemické látky, které prodlouží životnost a zachrání původní pevnost, nebo kombinovat 

obojí. Každá varianta má své výhody a nevýhody. Abychom vybrali nejlepší druh dřeva, máme 

prozkoumat typy dřeva, jejich vlastnosti a cenu. Níže jsou popsané typy dřeva, které svými 

vlastnostmi jsou vhodné pro výrobu součástek koncentrátoru: 

Smrk - tento typ dřeva je velmi populární stavební materiál. Strom má jednotnou strukturu. 

Smrkové dřevo má vysokou pevnost. Právě ze smrku byla postavena konstrukce. 

Modřín je velmi odolný a tvrdý. Výrobky z modřínu jsou dlouhověké a odolné proti vlhkosti 

a hnilobě. Vzhledem k tomu, že vlastnosti materiálu jsou poměrně vysoké, cena taky je poměrně 

vysoká. Právě z modřínu jsme s vedoucím práce vyrobili ložiska a ozubenou zarážku. Pokud druh 

dřeva obsahuje velké množství přírodních olejů, je již chráněno. Přírodní oleje výrazně zvyšují 

odolnost dřeva vůči atmosférickým faktorům, plísním a hmyzu. Mezi zvláště odolné dřeviny patří 

cedr, sekvoje. 

Životnost dřeva však zpravidla výrazně závisí na místě a podmínkách jeho použití. 

Lze identifikovat několik zvlášť nebezpečných nepřátel dřeva. Jedním z nich jsou plísňové 

houby, které infikují vlhké dřevo. Po provedení analýzy nebyly zjištěny žádné houby na povrchu 

dřeva. 

Ultrafialové záření během dlouhodobého působení také nepřidává pevnosti dřevu. Po určité době 

se vlákna na povrchu začnou odloupávat a déšť omývá jejich tkáně. V důsledku toho dřevo 

vysychá a podél vláken dochází k prasknutí. 

Proto máme provést preventivní opatření, abychom zajistili užitné vlastnosti a prodloužili dobu 

životnosti. V současné době máme několik možností tohle zajistit. 

Tepelně zpracované dřevo - je první varianta. Tepelná úprava pozitivně mění vlastnosti dřeva. 

Tepelná úprava pozitivně ovlivňuje a zlepšuje nejen trvanlivost, ale i další fyzikální 

a mechanické vlastnosti. Během tepelné úpravy se mění buněčná struktura dřeva. Tepelně 

upravené dřevo vykazuje mnohem lepší rozměrovou stabilitu než tepelně neupravené. Tento jev 

je způsoben hlavně snížením schopnosti absorpce vlhkosti až o 50 %. Výsledná vlhkost 

po tepelném zlepšení je rovnovážná vlhkost 5–7 %. U takového materiálu nedochází k bobtnání 
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a sesychání. Naopak, u neupraveného dřeva dané procesy způsobují rychlou destrukci vlivem 

rozvláknění a rozpojení jeho vnitřní struktury. Materiál je mnohem rozměrově a tvarově 

stabilnější v podmínkách proměnlivé vlhkosti. Pro dlouhodobé fungování koncentrátoru 

jsou nežádoucí trvalé i dočasné rozměrové a tvarové změny dřeva. Těmito změnami je myšleno 

následné praskání nebo tvarové zakřivení, zkroucení nebo prohnutí. Tohle všechno bylo zjištěno 

po provedení vizuální analýzy. Díky těmto změnám materiál má minimální životnost 10 let 

bez nutnosti povrchové údržby. Cena takového dřeva se pohybuje kolem 100 Kč za 3 m dřeva. 

Pro instalaci koncentrátoru potřebujeme minimálně 40 m dřeva, což je kolem 1500 Kč [15]. 

Alternativní a levnější způsob zpracování dřeva spočívá v chemickém obrábění. Tato metoda 

spočívá v aplikaci na povrch takových ochranných produktů, jako jsou: 

 antiseptické směsi a povlaky, které zabraňují rozvoji mikroorganismů; 

 laky a barvy pokrývající jenom povrch dřeva; 

 ropné produkty - vnitřní impregnace stromu. 

Olejové ošetření dřeva 

Charakteristickým rysem olejové aplikace je zachování přirozeného povrchu stromu. Je přípustné 

opakované nanášení vrstev. Olej dodává lesku dřeva. Během denního oteplení a ohřátí nedochází 

ke zkroucení, což umožňuje jeho použití pro zmrazování dřevěných částí. Olejový povlak 

se nanáší na nezpracovaný povrch lakem nebo barvou, protože musí být absorbován. 

Lakování 

Používá se k vytvoření pevné vrstvy materiálu na dřevěném povrchu, která chrání před vnikem 

vlhkosti a vzduchu. Výhodou barev na vodní bázi je toxicita. Dřevěné základní nátěry používají 

se hlavně před nanášením barev a laků. Užitečné nátěry vytváří trvanlivou vrstvu, která chrání 

vnější povlak před škodlivými účinky dřevěných pryskyřic. 

Tepelné ošetření nebo impregnování dřeva 

Dražším a účinnějším způsobem by byl nákup tepelně ošetřeného nebo impregnovaného dřeva. 

Barva chrání dřevo nejlépe, ale časem praská a dřevo není vhodné pro recyklaci. 

V našem případě bude nejvhodnější použít olejové ošetření dřeva.   

5.1 Nosná konstrukce pro odrazové plochy 

Po napsání semestrální práce byla provedená postupná realizace projektu. V dané kapitole je 

uvedeno příslušné zlepšení, které spočívá v konstrukční změně nosné konstrukce pro odrazové 
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plochy, lepším upevnění a umístění zrcadel, jejich jednodušším ovládání a nasměrování 

k absorbéru. Na obrázku 5-1 zleva je zobrazená původní konstrukce, která má tři samotné 

hranoly. Ty vykonávají rozdílné funkce. Hranol pod číslem 1 vykonává pouze podpěrnou funkci. 

Jedna řada zrcadel ze začátku se skládala ze třech částí, ke kterým byly namontované hranoly 

pod číslem 2. Daný hranol zajišťuje natáčení ve svislé ose. Pod číslem 3 je zobrazen hranol, který 

zajišťuje natáčení ve vodorovné ose. Zrcadlo je pod číslem 4. Proto byl navržen následující 

model, který je zobrazen na obrázku 5-2. Ve zdokonaleném modelu budou tři krátké hranoly 

nahrazeny jedním dlouhým, který současně bude vykonávat dvě funkce: nosnou a směrovací. 

Zaprvé byl udělán celý komplet ložisek z 36 kusů. Ze dřeva byly nařezány obdélníky 

o rozměrech: délka 8 cm, výška 6 cm a hloubka 3 cm. Pak byl vyvrtán otvor uprostřed obdélníku 

o průměru 3 cm a udělány dva otvory s průměrem 6 mm pro uchycení vruty. Potom byl udělán 

řez uprostřed obdélníku, abychom měli dvě půlky ložisek. Toto je postup tvorby ložisek. Zkouška 

ložisek proběhla během jednoho roku. Za dané období byla aktivně použitá ložiska a tohle 

způsobilo prasknutí některých z nich. Proto bylo rozhodnuto zvětšit šířku na 4–5 cm.   

 
Obrázek 5-1: Původní a zlepšená nosná konstrukce pro odrazové plochy 

Potom půlka ložiskového pouzdra byla namontována na nosnou konstrukci za pomoci jednoho 

vrutu uprostřed ložiska. Počet řádků zrcadel zůstal stejný podle návrhu Roberta [1]. Místa 

pro ložiska byla určena s ohledem na stín od hadicového vedení, které spojuje absorbér a nádrž. 

Montování probíhalo od středu konstrukce směrem ke krajům, s krokem 23 cm ve všech čtyřech 

vrstvách. 
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Obrázek 5-2: Modernizovaná nosná konstrukce pro zrcadla 

Následně dřevěný hranol, o délce 2 m, byl zaoblen v místech spoje s ložiskem a byly vyvrtané 

otvory o průměru 6 mm po celé délce. Vzdálenost mezi otvory není stejná. Jestli postupujeme 

od spodní části tyče, tak první otvor je ve vzdálenosti 3 cm, druhý je ve vzdálenosti 25 cm, třetí 

45 cm. Místa pro zrcadla byla určena s ohledem na to, aby bylo možné zatahovat šrouby 

šroubovákem v ložiskách. Proto zrcadla jsou trochu posunutá nahoru a dolů od ložiska. Následně 

byla zaklepána do otvoru narážecí matice s vnitřním závitem. Tyhle matice by měly chránit dřevo 

od deformace při nadměrném stlačení a prodloužit životnost dřevěného spoje pomocí vrutu. 

Po kompletním vybavení hranolu  maticemi probíhalo zaoblení pomocí rašple. V důsledku toho, 

že zaoblení nebylo přesné, protože jsem to zkoušel poprvé, došlo k netěsnému přiléhání hranolu 

a ložiska. Ale zaoblení máme udělat přesné, aby obě části byly zataženy stejnou silou. Proto bylo 

rozhodnuto namotat gumu kolem hranolu a upevnit ji pomocí hřebíku. Po instalaci nosníku 

se zrcadly a pootočení do správné polohy bylo zjištěno, že není možně provést dané 

zjednodušení. Dolní a horní část zrcadel potřebuje různý uhel natočení podle vodorovné osy. 

Proto bylo rozhodnuto rozdělit každý nosník na tři kusy. Z hlediska budoucí možnosti zlomu 

nějaké součástky je to výhodné. Ale z hlediska současného nastavení každé třetiny zvlášť 

je to náročnější. Já předpokladám, že nemožnost nastavení celé řady naráz je způsobeno 

nesymetrií soustavy, nepřesným nastavením ložisek podél celé řady nebo deformovanými 

hranoly, které drží zrcadla. V některých zrcadlech úhel spoje je menší nebo větší než 90°. Taky 

zrcadla pod každým ložiskem musí být trochu menší než ostatní, aby nepřekážely manipulaci 

s ložiskem. Aby bylo možné zatáhnout vrut pomocí šroubováku. Po uplynutí času se konstrukce 

stala nesymetrickou v obou osách a v průběhu zjištění nedostatku tohle nebylo odhaleno. 

Na obrazku 5-3  je znázorněné jenom částečné odstranění nesymetrie. Ke každému rohu 
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konstrukce byly namontovány podpěry, které jsou na obrázku 5-3. Protože úhel mezi nosníkem 

a rohem je nedostatečně velký, aby vykompenzoval nesymetrii. Ale tahle vlastnost nezpůsobuje 

velké problémy. Daný způsob nastavení zrcadel umožňuje kvalitní fungování konstrukce. 

 
Obrázek 5-3: Odstranění nesymetrie 

Daná část modernizace byla udělaná na podzim a nechali jsme koncentrátor otestovat přírodní 

zkouškou: chladem, mrazem, deštěm, větrem, sněhem. Daný druh spoje prokázal docela pěkné 

výsledky. Hranol se zrcadly zůstal ve stejné poloze, jakou jsme nastavili na jaře. Díky gumovému 

těsnění dostali jsme pěkný, hutný spoj hranolu a ložiska. Žádná deformace nebyla zjištěna 

ani v ložiskách. Žádný vítr, sníh ani mráz nezničil konstrukci. 

5.2 Odrazové plochy 

Zrcadla byla nastavena na požadovanou polohu v roce 2019 a nechali jsme je přezimovat. Na jaře 

jsme zjistili, že se zrcadla pod vlivem tíhové síly posunula dolů. Z toho vyplývá, že jeden šroub 

není schopen udržet zrcadlo i s pérovou podložkou. Pérové podložky neumožňují 

vykompenzování stlačení dřeva. Proto byly vyzkoušeny 3 způsoby zachycení zrcadel. První 

způsob je zobrazen na obrázku 5-5.  Ze začátku byl instalován podpěrný hranol s jednou 

zarážkou pro zrcadlo, který drží zrcadlo ze spodní části, brání spadnutí a je zachycen pomocí 

vrutu. Zarážka byla vyrobená na kotoučové pile. Podpěrný hranol, podle mého osobního 

předpokladu, zabrání spadnutí, protože zrcadlo těsně vniká do zarážky a tvoří úhel 90˚. 

Tím pádem teoreticky se nemůže posouvat dolů. Navíc je zachycen vrutem, ne šroubem. Proto 
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ten podpěrný hranol je schopen udržet sám celé zrcadlo. V ideálním případě bychom měli 

vypočítat úhel natáčení každého zrcadla. Nastavit a použít nějaký typ dřevěného spoje 

bez šroubu. Například pomocí dřevěných kolíků. To by bylo ideální. Zachytit to napevno 

a nechat pracovat. Ale nastavení zrcadel bylo realizováno ručně. Proto by se dal zkrátit nosný 

hranol do té délky, aby se zrcadlo opíralo o nosník. Tím pádem zachycení by nehrálo takovou 

velkou roli a navíc by se dal taky použít podpěrný hranol.   

 
Obrázek 5-4: Modernizovaná odrazová plocha 

Na obrázku 5-4 zleva je zobrazená odrazová plocha, která byla vytvořena v programu Solidwork 

s obyčejnými zrcadly a hliníkovými zrcadly. Z pravé části obrázku 5-4 je vidět koncentrátor 

po realizaci a nastavení zrcadel do správné polohy, ale bez hliníkových zrcadel. 

5.2.1 Zrcadla s podpěrným hranolem 

Následně bylo zjištěno, že nastavovat odrazovou plochu je docela komplikované s daným typem 

spoje v důsledku toho, že hranol je zachycený napevno. Proto byl vyzkoušen hranol se dvěma 

zarážkami. Daný typ spoje je zobrazen na obrázku 5-5 zprava. S tím už se dá manipulovat lépe. 

V podstatě byl změněn účel jednoho hranolu. Stejně konstrukce se sklada ze třech součástek, 

ale teď je zlepšena manipulace a existuje jištěni zrcadla od spádnuti. Hranol, který vykonával 

natáčení ve vodorovné ose, teď vykonává podpěrnou funkci. Nastavování zrcadla probíhá 

následujícím způsobem:   
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Obrázek 5-5: První varianta zachycení zrcadla 

1) nastavit koncentrátor pod úhlem 90˚ ke slunci. Pro tohle nastavení použijeme jednoduchý 

dřevený výrobek pro kontrolu polohy, který je zobrazen na obrázku 5-3 pod číslem 1; 

2) vložit zrcadlo do zarážky podpěrného hranolu; 

3) povolit ložiska a šroub pro uchycení zrcadla; 

4) nastavit zrcadlo do správné polohy pomocí otáčení hranoly ve vodorovném a svislém 

směru. Odrazové paprsky od zrcadla musí být ve středu absorbéru; 

5) zatáhnout vrut s podložkou, který drží podpěrný hranol. 

5.2.2 Zrcadla na dřevěné desce 

Daný způsob zjednodušení spočívá ve zkrácení základního hranolu a použití dřevěných kolíků. 

Hranol, na který je připevněno zrcadlo, se bude opírat o hřídel a délka hranolu bude určena 

s uvažovaným úhlem natočení odrazové plochy k absorbéru. Abychom odstranili rotaci kolem 

své osy, byly použity dva kolíky, které vnikají skrz desku do hranolu. Ze začátku byly udělány 

dva otvory s průměrem 8 mm a následně zaklepaly jsme do nich dva kolíky o délce 3-4 cm. 

Abychom zabránili rotaci, stačí jeden. Ale taková konstrukce má poměrně velkou váhu a taky 

někde docházelo k prasknutí zrcadel, protože dřevo se „hýbe“ s časem, jak je popsáno v kapitole 

4. Abychom odvrátili prasknutí, bylo vyzkoušeno zachyceni zrcadla jenom ze dvou stran 

uprostřed, ale daný způsob taky není příliš vhodný.   
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Obrázek 5-6: Druhá varianta zachycení zrcadla 

Jako další návrh můžou byt zkombinovaný dva předcházející způsoby a udělat tak, že zrcadlo 

bude zachyceno lepidlem, bude mít jeden podpěrný hranol, jištění proti otáčení a opírat 

se o zarážku v základním hranolu. Ale pokud vznikne další deformace a asymetrie konstrukce 

pro odrazové plochy, tak tím pádem budeme muset předělat zrcadla a držák. Proto se máme 

postarat o zajištění nějakého nového typu konstrukce pro odrazové plochy. Aby byla pevná, 

vydržela mnoho let a umožnila instalaci daného typu zrcadlového uchycení. 

5.2.3 Boční zrcadla z hliníku 

Jednou z částí modernizace je instalace parabolických zrcadel na obou stranách solárního 

systému. Daná modernizace je určena pro zvýšení účinnosti koncentrátoru, proto že zrcadla z 

hliníku sestávají z jednoho kusu kovu a nemají mezery mezi sebou, na rozdíl od obyčejných 

zrcadel.  Boční zrcadla nemá cenu montovat o stejné velikosti jak centrální. Protože na bočních 

stranách je menší pozorovací úhel. Proto zvolený rozměr je menší. 

Ze začátku byli prozkoumané nejpopulárnější druhy odrazových ploch: skleněné zrcadlo, 

nerezovou ocel, eloxovaný (anotovaný) hliník, metalizovanou pásku. U všech druhů se účinnost 

pohybuje kolem jedničky. Ale ostatní vlastnosti jsou odlišné. Jejich životnost je různá. 

Největší výhodou nerezu je pevnost a taky dobrá životnost jak u předešlého druhu. Navíc je taky 

odolný vůči povrchovému opotřebení. Taky se dobře čistí vodou, parou nebo mechanickým 

drhnutím. Je možné obnovit počáteční účinnost pomocí leštění povrchu. Ale vzhledem k tomu, 

že přitahuje hodně prachu, je potřeba jej často umývat od prachu. Přibližně 7 měsíců v roce 

(říjen-duben) všechna zrcadla jsou čistá: v tomto období je velmi málo prachu a sníh myje 

zrcadla velmi dobře, když stéká po jeho povrchu. 
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Obrázek 5-7: Hliníková zrcadla a podpěrné ložisko 

U skleněného zrcadla dlouhá životnost a odrazová schopnost za 10 let exploatace může klesnout 

jenom o 5-30 %. Výhodou je taky nízká cena nebo vůbec se dá dostat zrcadlo zdarma jako 

rozbitý odpad. Můžeme ho dostat buď z eko Dvora, nebo z dílny, která vyrábí zrcadla. V našem 

případě můžeme přilepit rozbité malé části blízko k sobě na dřevo parabolického tvaru. 

Ale v daném případě účinnost může klesnout maximálně o několik procent kvůli velkému počtu 

mezer mezi zrcadly. Taky je důležité zvolit optimální šířku zrcadla. Jestli zvolíme velice tenké 

zrcadlo, může nepřežít krupobití. Zbytečná tloušťka taky jenom zbytečně zatíží konstrukce, 

vznikne deformace a asymetrie. Navíc tlusté zrcadlo je dražší. Proto optimální šířka je 3-4 mm. 

Ještě jedna výhoda spočívá v tom, že zrcadlo odráží jenom malou část ultrafialového záření, 

jestliže má stříbrnou odrazovou vrstvu. Protože světlo prochází dvakrát skrz zrcadlo a stříbrná 

vrstva pohlcuje velkou část ultrafialových fotonů. Hliníková stříbrná vrstva nepohlcuje 

ultrafialové fotony. Dopad velkého množství ultrafialového záření na absorbér urychluje 

degradaci polymerových sloučenin.     

Pro ušetřeni peněz je možně zvolit metalizovanou pásku. Ta má téměř stejnou odrazovou 

schopnost, ale je mnohem levnější. S ohledem na to, že zrcadla nebudou vždy čistá a nová, páska 

ztrácí svou odrazivost relativně rychle: po 1 roce provozu zůstává 70-80 % jejich původní 

účinnosti. Ale s ohledem na její nízkou cenu je možné ji snadno vyměnit. Je potřeba provádět 

revize každý rok. Fólie nelze umývat. Na povrchu pořád se nachází nějaká vrstva prachu, 

což snižuje jejich účinnost o několik procent. V období mrazu ztratí 5-20 % své účinnosti, 

protože jejich fólie (kvůli zvláštnostem tepelné roztažnosti) se vrásní jako do „akordeonu”. Část 

tohoto prachu   je umyta nejbližším deštěm, ale část zůstává, a to je jeden z faktorů rychlé ztráty 

účinnosti během stárnutí těchto zrcadel. Danou pásku lze přilepit na fasádní izolační desku 

z polystyrenu. Součet nízké ceny a krátké životnosti umožňuje instalaci u koncentrátorů, které 

mají rentabilitu maximálně 1 rok. 
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Ostatní tři typy zrcadel lze mýt a jejich účinnost závisí na tom, jak často bude probíhat umývaní 

zrcadel. S ohledem na nedostatek peněz je možné použít daný typ zrcadla jako počáteční pokus. 

A pak s příbytkem peněz, času a zájmu dá se vyměnit za kvalitnější typ zrcadel. 

Hliníkové plechy jsou ekonomicky výhodné, flexibilní, mají nízkou hmotnost, dobrou tvárnost, 

leštitelnost a odolnost proti korozi. Korozní odolnost je velmi dobrá. S ohledem na uvedené 

vlastnosti jednotlivých typů zrcadel pro nás je nejúčinnější hliníkové zrcadlo nebo obyčejné 

skleněné zrcadlo.   

Zrcadla z hliníku také namontovaná pomocí šroubů k předem udělaným dřevěným deskám. 

Paraboly z dřevěných desek byly udělané podle koordinátů, které vygeneroval program Parabola 

Calculator. Pro výrobu byla použita plotovka dřevěná ze smrku o síle 2.5 cm. Následně dřevo 

bylo zabroušeno a zachyceno ze začátku jenom za jeden roh k nosnému hranolu. To bylo uděláno 

schválně z toho důvodu, aby po montování zrcadla byla ještě možnost nastavit zrcadlo do správné 

polohy a vykompenzovat drobnou nepřesnost vytvořené paraboly. Na obrázku 5-8, 5-9, 5-10 je 

zobrazen výpočet hloubky paraboly, který byl proveden na základě dvou údajů: ohniskové 

vzdálenosti a průměru kruhu, pomocí programu Parabola Calculator. 

Byla vyzkoušena ještě jedna varianta spoje, která spočívá v tom, že zaoblený hranol bude vsunut 

do otvoru ložiska, které je zobrazeno na obrázku 5-7. Tím, že jsme přidali podpěrný hranol, 

zlepšili jsme zachycení součástek. Předtím bylo chyceno jedním ložiskem dva hranoly zároveň. 

Ale teď jedna řada ložisek je určena jenom pro jednu řadu zrcadel.   

 
Obrázek 5-8: Výpočet hloubky paraboly pro ohniskovou vzdálenost 137.76 cm 
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Obrázek 5-9: Výpočet hloubky paraboly pro ohniskovou vzdálenost 150 cm 

 
Obrázek 5-10: Výpočet hloubky paraboly pro ohniskovou vzdálenost 186 cm 

5.3 Podpěra s ozubenou zarážkou 

Původně jako podpěra byl použit hranol, ve kterém byly vyvrtané díry. Do těchto děr byl 

zasunout šroub. Abychom usnadnili ovládání a upevnili mřížovou soustavu v požadované poloze, 

byla udělaná ze začátku dřevěná podpěra s ozubenou zarážkou, která je zobrazena na obrázku 5-

11 zleva. Mezi zuby bude vsunut velký šroub, který prochází skrz nosník. Vzhledem k nesymetrii 

většina hmoty je kladena na jednu půlku podpěry. Po dlouhém používání byly několikrát 

zlomeny zuby a bylo těžké vkládat a vytahovat šroub ze zubů. Proto bylo potřeba udělat buď 

větší šířku zubů, větší vzdálenost mezi zuby a větší výšku zubů, aby jedna strana mohla udržet 

celou konstrukci. 
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Délka ozubené zarážky je 45 cm. Délka ozubené části je 35 cm. Celkem máme 18 zubů o šířce 2 

cm. 

 
Obrázek 5-11: Dřevěné a ocelové podpěry s ozubenou zarážkou 

V konkrétním případě je možné opřít konstrukci jenom o levou část podpěry a tím pádem bude 

částečně odstraněna nesymetrie. Ale daná varianta umožní odstranit jenom důsledek zásadního 

problému, ne příčinu. Konečné řešení bylo použití kovového úhelníku. Byla vypilovaná drážka 

v úhelníku do hloubky cca 2 cm, šířce 1 cm a namontoval jsem ho místo dřeva. Úhelník 

je zobrazen na obrázku 5-11. 

5.4 Komponenty tepelného oběhu 

Okruh pro ohřev vody se skládá ze tří hlavních částí: absorbéru, hadic a nádoby na zásobu vody. 

Absorbér je tvořen měděným chladičem z klimatického okruhu automobilu, který obsahuje jeden 

vstup a výstup. Rozměry absorbéru jsou 18 x 22.5 cm. Jako zlepšení konstrukce byla vyrobena 

krabice pro absorbér, která je na obrázku 5-12. Kolem absorbéru byly přišroubované hliníkové 

plechy, aby dřevo nezačalo hořet během provozu koncentrátoru. Jako následné zlepšení je možné 

zvětšit plechy, aby sloužily jako sběrací plechy. Protože se nepodařilo nastavit všechna zrcadla 

úplně přesně do správné polohy a část světla uniká pryč. Proto sběrací plechy 

by vykompenzovaly daný nedostatek. Byly by o velikosti 20-30 cm a byly by ohnuty 

pod takovým úhlem, aby odrážely špatně nasměrované paprsky do absorbéru. 

Ke vstupu a výstupu absorbéru jsou připojeny SK páskami hadice o délce 3.5 m a průměru 32 

mm, které mají zvýšenou teplotní odolnost. Hadice jsou určeny pro solární systémy. Hadice jsou 

připojeny pomocí stahovacích pásek k tyčce, která spojuje krabici pro absorbér a horní část 
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konstrukce pro odrazové plochy. Hadice jsou omotané textilní izolací po celé délce a spojují 

absorbér a hliníkový tlakový hrnec. 

 
Obrázek 5-12: Absorbér 

Druhý komponent je tlakový hrnec. Výpust je realizována za pomoci čerpadla 12V, které 

je pod číslem 5 na obrázku 5-13. Dále máme filtr pod číslem 3. Pod číslem 2 je zobrazen 

mosazný hadičník, přes který byla napuštěna voda do systému. Objem vody v celém oběhu 

je 10 l vody. Objem absorbéru  je 0,8 l, objem hadic je 5,6 l a objem hrnce je 4 l. Vpust vody 

je z druhé strany hrnce pod číslem 7. Teploměr pro kontrolu teploty uvnitř hrnce je zobrazen 

pod číslem 1. Aby voda v hrnci byla pořád vodorovně, hrnec je umístěn na takzvaný Kardanův 

závěs.   



 Modernizace 33 

 

 
Obrázek 5-13: Modernizovaný tlakový hrnec 

Hadičník a kohoutek pod číslem 6 slouží pro výpust vody nebo popřípadě páry, kdy voda v oběhu 

dosáhne teploty varu. Takže destilace je další možnost, kterou může daný koncentrátor plnit. 

Vypařování vody a následná kondenzace umožní vyfiltrovat špinavou vodu. Takže z kohoutu 

nám poteče pitná voda. Daný systém může sloužit nejenom pro ohřev, ale i pro destilaci vody. 

Taky můžeme připojit daný systém k venkovní sprše, aby se dala používat horká voda na mytí. 

5.5 Sledovací systém 

V závislosti na konstrukci solárního koncentrátoru mohou být dodatečně instalována zařízení 

pro zvýšení účinnosti a usnadnění manipulace. Abychom realizovali dané požadavky, existují 

různé systémy pro sledování slunce, které mohou zvýšit účinnost konvertorů. Dvouosé sledovací 

systémy se používají pro celoroční provozní zařízení, jednoosý sledovací systém se používá 

pro sezónní provozní zařízení. Na druhou stranu instalace sledovacího systému vede ke zvýšení 

nákladů na celou konstrukci, komplikuje provoz a snižuje spolehlivost. Instalace sledovacího 

systému není možná bez pevné a spolehlivé nosné konstrukce. Jestli všechna navržená zlepšení 

budou aplikovaná, vyzkoušená a dokážou svou spolehlivost, potom můžeme instalovat sledovací 

systém. Všechny spoje budou pevné, zrcadla budou sedět napevno a nebude vznikat asymetrie – 

jako následný krok můžeme využít dané zlepšení. Protože po instalaci sledovacího systému 

konstrukce začne každý den se otáčet kolem dvou os. Konstantní pohyb bude hodně zatěžovat 

spoje dřevěných součástek a zrcadel. Bude vznikat vibrace, která taky nepříznivě působí. 

Zkušenosti s provozováním solárních sledovacích systémů (SS) v různých zemích světa ukázaly, 
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že jejich použití poskytuje zvýšení produktivity koncentrátoru v průměru z 15 na 72 %, 

v závislosti na typu sledovacího systému, zeměpisné poloze koncentrátoru, klimatických 

podmínkách a ročním období [16]. 

Je třeba poznamenat, že existuje celá řada technických a ekonomických omezení, která by měla 

být během návrhu pečlivě analyzována při použití SS. Ekonomická nenáročnost pro nás 

je podstatná. Ale účinnost a snadnost manipulace je taky neméně podstatná. V daném typu 

koncentrátoru nepřetržité nastavení odrazové plochy kolmo ke slunci je povinné. Pokud je tento 

koncentrátor používán pro ohřev užitné vody nebo pro částečné vytápění domu, 

pak je pro člověka konstantní rotace koncentrátoru prakticky nereálná. Proto nemůžeme zanedbat 

daný typ zlepšení a je žádoucí přidělit dodatečné kapitálové náklady na pořízení a instalaci SS, 

vyšší náklady na údržbu koncentrátoru v důsledku přítomnosti mechanického pohybu částic. 

Moderní SS jsou velmi rozmanité a mohou se výrazně lišit v použitých nákladech, designu 

a principu řízení. Pro náš případ používáme dvouosý SS (dual axis tracker – DAT) se svislou 

hlavní osou, který poskytuje maximální efektivitu použití sluneční energie. 
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6 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ 

První měření bylo provedeno za nulové oblačnosti 1. 6. 2020.  Za jednu hodinu nepřetržitého 

provozu koncentrátoru podařilo se dosáhnout maximální teploty v regionu absorbéru 270 °C, 

což je vidět na obrázku 6-1. Hodnota teploty byla zaznamenaná pomocí termokamery FLIR. 

Při prvním měření nádoba nebyla tepelně zaizolovaná, proto maximální teplota v hrnci byla 

60 °C, což je vidět na obrázku 6-2. 

 
Obrázek 6-1: Maximální teplota v okolí absorbéru při prvním měření 

 
Obrázek 6-2: Teplota v hrnci bez izolace při prvním měření 

Oblačnost při druhém měření byla větší, ale stejně dal se využít koncentrátor poměrně dobře. 

Hodnota přímého slunečního záření byla poměrně vysoká. Byla naměřena teplota na absorbéru 

a v nádrži. Měření probíhalo dvě hodiny a patnáct minut. Hodnoty byly zaznamenány po každé 

minutě první půl hodiny. Dále po pěti minutách. Průběh teplot je možné vidět v grafu č. 

2. V první půlhodině vidíme, že rozdíl teplot na povrchu absorbéru a v nádrži se pohybuje kolem 

10 stupňů. Kolísání hodnot u průběhu teploty v absorbéru je způsobeno krátkodobým zvětšením 
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oblačnosti. Teplota v hrnci roste téměř lineárně. Po 75 minutách měření můžeme vidět, že teploty 

u dvou průběhů jsou téměř shodné. Takže po 75 minutách teplota v celém oběhu se ustavila. 

 
Graf 6-1: Průběhy teplot při druhém měření 

 
Obrázek 6-3: Teplota v hrnci při druhém měření 

Pro výpočet výkonu použijeme nejstrmější část grafu č. 2. 

 
Graf 6-2: Maximální naměřená teplota za 5 min 
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Výpočet výkonu koncentrátoru: 

  𝑃𝑃 = 𝑐𝑐 ∗ 𝑚𝑚𝑣𝑣 ∗
𝜗𝜗2−𝜗𝜗1
𝑡𝑡2−𝑡𝑡1

= 4180 ∗ 11.5 ∗ 68−62
4800−4500

= 960𝑊𝑊   (5.1) 

kde:  

P    výkon absorbéru [W], 

c   měrná tepelná kapacita vody [J.kg-1.K-1], 

mv  celková hmotnost vody v oběhu  1 l ≈ 1 kg [kg], 

𝜗𝜗2,𝜗𝜗1  teplota absorbéru v bodě 2,1 [°C], 

𝑡𝑡2, 𝑡𝑡1  čas v bodě 2,1 [s]. 

Zjištění hodnot teploty pomocí rovnice přímky. 

  𝜗𝜗2 = 0.02 ∗ 𝑡𝑡2 − 28 = 0.02 ∗ 4800 − 28 = 68℃  (5.2) 

  𝜗𝜗1 = 0.02 ∗ 𝑡𝑡2 − 28 = 0.02 ∗ 4500 − 28 = 62℃  (5.3) 

kde: 𝜗𝜗1,𝜗𝜗2  teploty při druhém měření [°C], 

𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2  čas při druhém měření v bodě [1,2].  

V grafu 6-3 vidíme, jak ze začátku měření byla maximální hodnota výkonu, pak hodnota rychle 

klesá a následně začíná kolísat kolem 500W. Po 30 minutách provozu se výkon poměrně ustálí na 

hodnotě 400W. Kolísání je způsobeno tím, že hodnoty teploty byly zaznamenány po každé 

minutě. Pokles výkonu na nulu je způsoben tím, že na konci měření už nedocházelo ke zvětšení 

teploty v hrnci a rozdíl teplot během 5 minut byl nulový. To stejné vidíme i na grafu 6-4, který 

zobrazuje průměrnou hodnotu výkonu. Z toho můžeme posoudit, že za dvě hodiny měření za 

konkrétního počasí byla dosažena maximální teplota vody v oběhu a výkon koncentrátoru je 

kolem 400W. 

 
Graf 6-3: Průběh okamžitého výkonu na základě výpočtu dvou po sobě jdoucích měření 
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Graf 6-4: Průběh průměrného výkonu v daném čase za celkový čas 

 
Obrázek 6-4: Maximální teplota v regionu hadic při nulové oblačnosti 

Zaprvé můžeme porovnat pokles výkonu, který byl dosažen při prvním měření, s výkonem, který 

měl původní tvůrce daného projektu. Robert Hrachiar naměřil 2,5 kW výkonu za stejných 

podmínek. Daný pokles výkonu je způsoben tím, že klesl koncentrační poměr koncentrátoru. 

Robert měl 2,46 m2 povrchu odrazových ploch a koncentrační poměr 61,6 [1]. Ale z ohledem na 

to, že ne všechny zrcadla byly ideálně nastaveny a výpočet paraboly pro hliníková zrcadla taky 

není zcela ideální můžeme posoudit, že koncentrační poměr klesl a pohybuje na úrovni 40-45. 

Ale na základě druhého měření můžeme udělat předpoklad, že stejně bychom mohli klidně 

dosáhnout teploty varu v hrnci za ideálního počasí a využít daný systém zároveň jako filtrační.  
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7 ZÁVĚR 

Na základě analýzy projektu za účelem zlepšení byly zjištěny nedostatky každé části 

koncentrátoru a navrhnuté příslušné zlepšení. Byly prozkoumány druhy dřeva, jejich výhody, 

nevýhody, vhodnost jednotlivých druhů pro náš systém a způsoby povrchového zpracování 

dřeva. Takže jestli používáme smrk, musíme ho olejově ošetřit. Navíc máme dodržovat pravidla 

práce se dřevem, např. předvrtávat díry pro vruty. Používat správné vruty pro dřevo, nenamáhat a 

nezatahovat příliš moc spoje. Protože dané dřevo je citlivé k nadměrnému povrchovému 

namáhaní. Musíme ještě brát v úvahu to, že jestliže používáme dřevěné součástky, máme být 

připraveni na to, že je po nějaké době musíme vyměňovat, neboť mají menší pevnost a životnost 

oproti kovu. Ale na jinou stranu mají své výhody, zejména minimální ekologickou stopu. 

Předpokládané zlepšení nosné konstrukce se prokázalo jako dobré. Bylo poměrně snadné a rychlé 

nastavovat zrcadla do správné polohy. Ložiska by se dala udělat pro všechny řady zrcadel podle 

zlepšení, které je popsáno v kapitole 5.2.3. Modernizace všech variant odrazových ploch taky 

prokázala se dobře. Podpěrné hranoly mají držet zrcadla. Výpočet bočních zrcadel z hliníku není 

úplně přesný. Horní a dolní část paraboly má jinou ohniskovou vzdálenost. Hloubku paraboly 

bychom měli vypočítat podle jiných vztahů a s uvažováním doplňujících parametrů. Ozubená 

zarážka z úhelníku vydrží dlouhou dobu a umožňuje snadněji manipulovat s celou konstrukcí. 

Tepelný oběh je zdokonalen a teď máme možnost připojení nádrže ke spotřebičům nebo na trvalé 

uschovávání v tepelně izolované nádobě. Taky máme možnost vpustit studenou vodu do systému 

bez odpojování jednotlivých vstupů a výstupů oběhu. Takže teoreticky zbývá přidat sledovací 

systém, motor na otáčení koncentrátoru a máme hotový funkční systém pro ohřev vody během 

celého dne.   

Daný systém dobře funguje jenom při přímém slunečním záření. Tohle jsme potvrdili při 

jednotlivých měřeních. Výkon v bezoblačném počasí je větší než s mraky. Ale oblačné počasí 

převládají, proto je potřeba vycházet z těchto podmínek a navrhovat příslušné zlepšeni z ohledem 

na počasí. Jak zachránit teplou vodu, co nejdelší dobu a jak využit maximální hodnotu výkonu za 

krátkou dobu svícení slunce. Z ekonomického hlediska daný systém není ideální. Ale z 

ekologických důvodů má smysl i do budoucna zlepšovat sluneční koncentrátor.
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