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SLNKO JE ZDROJ OBNOVITEĽNEJ ENERGIE

Slnečná energia sa počíta medzi hlavné zdroje energie. Na 
zem dopadne 50% slnečného žiarenia a to stačí na 
fungovanie 170 miliónov elektrární na svete. Zo 
zostávajúcich 50% slnečného žiarenia 30% odráža 
atmosféra a 20% je pohltených. Na Zemi každý m2 priamo 
ožiarený Slnkom získava viac než 1kW energie a na 1 km 
horných vrstiev atmosféry dopadá približne 1,4 kW energie. 
Na svete sa 140 MW elektriny vyrába zo slnečnej energie.



SLNEČNÉ ŽIARENIE SA VYUŽÍVA RÔZNYMI
SPÔSOBMI

Slnečné žiarenie má širokú škálu využívania, od solárnych 
článkov až po rozklad vody. Budeme sa venovať len 
niektorým využitiam slnečnej energie.

Pomocou slnečného žiarenia môžeme vodu rozložiť na vodík 
a kyslík. Palivom budúcnosti je nepochybne vodík. Javí sa 
ako ideálna alternatíva klasických fosílnych palív. Dnes sa 
pracuje na zvládnutí bezpečných technológií jeho výroby, 
skladovania, prípravy a spaľovania. Najčastejšie sa vyrába 
chemicky a elektrolyticky. 



SOLÁRNE ČLÁNKY

Skladajú sa z polovodivého materiálu, ktorý sa vyrába z 
kremíkového kryštálu. Ak na slnečný článok dopadá 
slnečné žiarenie oddelia sa od seba kladné a záporné 
náboje a vonkajším okruhom potom tečie elektrický 

prúd. Jeden centimeter štvorcový dáva prúd veľkosti asi 
12 mW. Používajú sa na pohon napríklad vesmírnych 

družíc, telefónnych spojov, počítačov a batérií.



„OPITÉ AUTÁ“
Sú to autá, ktoré používajú namiesto 
benzínu alkohol, resp. bioetanol, ktorý získavajú 
kvasením cukrovej repy alebo ananásu. Z výfuku 
potom vychádza oxid uhličitý a vodná para. 
Bioetanol je v súčasnosti často používaný ako 
palivo v automobilovom priemysle.



SLNEČNÉ DESTILOVANIE

Tzv. slnečný destilátor slúži na čistenie závadnej 
vody. Princíp je jednoduchý. V plochej čiernej 
nádobe je závadná voda. Nádoba je prikrytá 
plochým sklom. Slnečné žiarenie ohrieva nádobu, 
potom vodu, voda sa vyparuje a kondenzuje na 
skle, z ktorého potom steká do inej nádoby. 
Nečistoty sa nevyparia a tak je voda čistá.  



SLNEČNÁ PEC, SLNEČNÝ VARIČ

Slnečná pec - je to technologické zariadenie 
pracujúce na princípe sústreďovania slnečnej 
energie pomocou sústavy zrkadiel do jedného 
bodu. Teplota ktorú možno takýmto spôsobom 
dosiahnuť je okolo 3 000 °C. Používa sa na 
tavenie ocele alebo na produkciu vodíkového 
paliva.







SLNEČNÁ VEŽA



NEVÝHODY SLNEČNÉHO ŽIARENIA

Pre solárne systémy je nutný záložný vykurovací 
systém (biomasa, plyn, tepelné čerpadlo...).
Problémom je tiež kolísanie výkonov zo Slnka 
striedaním dňa a noci alebo ročných období.
Nevýhodou sú v súčasnosti aj stále relatívne vysoké 
investičné náklady.
Solárne články sú zatiaľ drahé a z hľadiska plošného 
využitia na Slovensku málo efektívne. Pre domácnosti 
ako podporný zdroj najmä na južnom Slovensku však 
majú svoje opodstatnenie.
V prípade fotovoltaických článkov, ako aj solárnych 
kolektorov je potrebné mať zavedené aj iné zdroje 
výroby elektriny pre prípad dlhodobo zhoršených 
meteorologických podmienok.
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