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SLUNCE A SOLÁRNÍ ENERGIE
Gravitace Slunce:
28krát větší než Země
Zachycuje vodík z jeho atmosféry

Source: NASA's Scientific Visualization Studio

Vodík podporuje fúzní reakce
Teplota v jádru: 15 milionů stupňů
Celsia
Plynný vodík se stává plazmou,
čtvrtým stavem hmoty
RESOR - Renewable Energy Sources
as a Chance for Development for the
Rural Areas

• V plazmě jsou negativní elektrony v
atomech odděleny od pozitivních jader
• Jádra vodíku fúzují a tvoří atom helia
• Vytváří se energie : Jaderná fůze
• Fúzní proces: dvě atomová jádra se srazí
velmi vysokou rychlostí a vytvoří novou
formu jádra (za extrémně vysoké teploty
a vysoké hustoty v jádru Slunce)
• Ačkoli kladné náboje mají tendenci se
navzájem odpuzovat, zůstávají
pohromadě kvůli vysoké teplotě a
hustotě slunečního jádra.
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Source: Wikipedia - (Public Domain)

Source: NASA/SDO (AIA) - (Public Domain)
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Source: NASA/SDO (AIA) - (Public Domain)

SLNKO: Jaderná fúze

Nuclear Fusion: Proton-proton chain
• Slunce začíná protony a sérií kroků z nich dělá
hélium.
• Celkově jsou čtyři protony přeměněny na jedno
jádro helia.
• Energie se uvolňuje, protože jádro helia má o
něco menší hmotnost než původní čtyři
protony.

Source: Borb, wikipedia

• Hmotnostní rozdíl se převádí na energii podle
Einsteinovy rovnice :

(E: energie, m: hmotnost, c: rychlost světla)
• Uvolněná sálavá energie putuje na Zemi
rychlostí světla.

Solární radiace:
Zdroj různých druhů energie
Solární
termální
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Solární energie:
Zdroj mnoha různých forem energie

Vodní energie
•asi 1/3 pozemské
sluneční energie
•hydrologický cyklus
•odpařování a srážení,
•napájející řeky, které
mohou pohánět
turbíny

Energie větru a vln
•teplotní rozdíly na
zemském povrchu
•způsobuje větry a vlny
•větrné turbíny

Bioenergie
•rostliny přeměňují
sluneční záření na
sacharidy (fotosyntéza),
•které lze použít jako
biopaliva
•energie z biomasy
•dokonce i fosilní paliva

Zdroje energie, které nezávisí na slunečním
záření

Jiné zdroje

Přílivová
energie

Geotermáln
í energie

Gravitační síly Země & Slunce & Měsíc

Teplo uvnitř Země

30% slunečního záření, které by mohlo zasáhnout Zemi, se odráží
zpět do vesmíru zemskou atmosférou.
Skleníkové plyny: vodní pára, oxid uhličitý, metan, oxid dusný, ozon a některé
umělé chemikálie (chlorfluoruhlovodíky - CFC)).
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SOLÁRNÍ
ENERGETICKÉ
TECHNOLOGIE
Technologie
sluneční energie
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Pasivní

Tepelný

Koncentrovaný

Aktivní

Fotovoltaické

Nekoncentrovaný

• Solární sporáky
• Solární komín
• Solární pec atd.

Source: United States Department of Energy

•Pouze sbírá energii,
•Převádí sluneční světlo na
využitelnou energii (ve vodě,
vzduchu, tepelné hmotě)
•Způsobuje ventilaci pohyb
vzduchu
•Bez přeměny tepla nebo světla
do jiných forem
• Maximalizace využití denního světla
nebo tepla prostřednictvím návrhu
budovy
• Solární ohřev vody - termosifon

Source: Wikipedia

Pasivní technologie
solární energie

Source: Gilabrand at English Wikipedia [CC BY-SA 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Solární ohřívače vody s termosifonem

• Metoda pasivní výměny tepla založená na přirozené konvekci.
• Obíhá kapalinu bez nutnosti použití mechanického čerpadla.
• Konvekce posune ohřátou kapalinu v systému nahoru, protože je současně
nahrazena chladnější kapalinou, která se vrací gravitací.

Technologie aktivní solární energie
Fotovoltaické

Aktivní
technologie
Tepelné
solární

Převádí sálavou energii
na elektřinu

Využívá
sluneční
teplo

Neelektrické

Elektrické

CSP technologie :
•Parabolický koryto
•Fresnelovo zrcadlo
•Power Tower
•Solární talíř

•Zemědělské sušení,
•Solární ohřívače vody,
•Solární ohřívače
vzduchu,
•Solární chladicí
systémy,
•Solární sporáky

•Využití slunečního tepla
k výrobě páry pro
výrobu elektřiny (CSP
Technologies)

Solární tepelné kolektory
•Zachycuje sluneční světlo a přeměňuje ho na tepelnou
energii …
•Přijatá sluneční energie závisí na:

•Běžně se jedná o zařízení pro solární ohřev teplé
vody
•Může odkazovat na obrovská zařízení na výrobu
energie, jako jsou solární parabolické žlaby a solární
věže nebo solární ohřívače vzduchu

Source: World Bank Group, ESMAP, Solargis

•Čas dne
•Roční období
•Oblačnost oblohy
•Vzdálenost od rovníku Země

• Obecně se montují na střechu
• Musí být velmi robustní, protože
jsou vystaveni různým
povětrnostním podmínkám
• Lze kombinovat mnoha způsoby

Source: By 23x2 - Own work, CC BY-SA 3.0, By SolarCoordinates, TVP SOLAR SA
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28889668

Solární tepelné kolektory

Solární tepelné kolektory
Solární kolektory

Nekoncentrované
solární kolektory

koncetrované
solární kolektory

Ploché
Evakuované
Sloučený
Parabolická Parabolick
Solární
kolektory
trubicové kolektory parabolický
talíř
ý žlab
věž
koncentrátor
• Plocha clony (t.j. oblast,
(CPC)
která přijímá záření) je
zhruba stejná jako oblast
• Koncentrované kolektory mají mnohem
absorbéru.
větší otvor než oblast absorbéru (přídavná
• Žádné další díly kromě
zrcátka atd.)
samotného sběrače.
• Generování elektřiny zahříváním
• Vytápění místností, ohřev
teplonosné kapaliny k pohonu turbíny
vody atd.
připojené k elektrickému generátoru.
• Obytné, komerční atd.

Solární tepelné kolektory
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Ploché
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trubicové
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Solární tepelné kolektory
Kategorie

Příklad

Teplotní rozsah, oC

Účinnost, %

Nekoncetrované

Ploché kolektory
evakuované
trubicové kolektory

Až do 75
Až do 200

30-50

Stredne
koncentrované
Vysoko
koncentrované

Parabolický žlab

150-200

50-70

Parabolický talíř

1500 a více

60-75

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flat_plate_glazed_collector.gif

Možné dosažitelné teploty v závislosti na úrovni koncentrace

• Obvykle pro požadavky na teplotu do 75°C
• Vyšších teplot lze dosáhnout z vysoce účinných kolektorů (jejich voda musí
být změněna na jiné teplonosné kapaliny, protože má teplotu varu 100°C).
• Dva základní typy založené na teplonosné kapalině: kapalinové ohřívače a
vzduchové ohřívače
Skladají se z
1. kryt obsahující tmavě
zbarvenou absorpční
desku s průchody pro
cirkulaci tekutiny,
2. průhledný kryt
umožňující přenos
solární energie do
krytu.

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flat_plate_glazed_collector.gif

Ploché kolektory

Ploché kolektory
Collectors

Return hot
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to use
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Forced circulation (pumped) system

• Boky a zadní část krytu
jsou izolovány, aby se
snížily tepelné ztráty do
okolí.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Flat_plate_glazed_collector.gif

• Sluneční záření prochází průhledným
krytem a dopadá na desku absorbéru.
• Tato deska se ohřívá a přenáší teplo buď na
vodu, nebo vzduch, který je zadržován mezi
krytem a deskou absorbéru.

• Kovové trubky připevněné k
absorbéru
• Cirkulační kapalina: voda nebo nemrznoucí
směs (v chladném podnebí)
• Tekutina pro přenos tepla je čerpána, aby
odebírala teplo z absorbéru a přenášela teplo
do vody v akumulační nádrži
• Pokud se používá teplonosná kapalina, používá se k
přenosu tepla do vody v akumulační nádrži tepelný
výměník.
• Nejběžnější: Měděné trubky na plech s vysokou
vodivostí (měď nebo hliník)
• Nejběžnější vrstva absorbéru: černá smaltovaná barva
• Solární systémy pro ohřev vzduchu využívají
ventilátory k proudění vzduchu přes ploché
kolektory a do interiéru budov.

By National Renewable Energy Laboratory - http://www.nrel.gov/docs/fy06osti/29913.pdf, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7962657

Ploché kolektory

• Nejběžnější solární tepelná technologie.
• Skleněné trubice obklopující absorbér vysokým
vakuem.
• Vakuum, které obklopuje absorbér, snižuje
tepelné a konvekční tepelné ztráty.
• Uvnitř evakuovaných zkumavek se mohou
vyskytovat vysoké teploty (pro zabránění
přehřátí je nutná speciální konstrukce)

Source: By Ra Boe - selbst fotografiert DigiCam C2100UZ, CC BY-SA 2.5; By Greensolarvacuum - Own
work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1872882

Evakuované sběrače trubek

• Série evakuovaných trubek k ohřevu vody

• Trubky využívají vakuum nebo evakuovaný prostor mezi 2 trubkami: vnitřní a vnější
• Absence vzduchu v trubici vytváří vynikající izolaci
• Každá trubka je vyrobena z žíhaného skla a má absorpční plochu připojenou k žebrům
• Povlak žeber absorbuje energii a potlačuje tepelné ztráty
• Životnost vakua se liší od kolektoru po kolektor, 5 až 15 let.
Evakuované
trubicové
kolektory

Přímý tok
(typ U)
Tepelná
trubice

Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Evacuated_tube_collector.gif

Evakuované sběrače trubek

Přímé kolektory s evakuovanými trubkami

• Duté tepelné trubky a plochá nebo zakřivená reflektorová deska jsou vyrobeny z
mědi, aby se zvýšila účinnost.
• Tyto kolektory mají podobný provoz jako ploché kolektory, s výjimkou vakua
poskytovaného vnější trubkou.
Vnější skleněná trubice
Selektivní absorpční povlak
Absorpční trubice

Měděná ploutev

U trubice

Vakuová bunda

By Rkraft - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8720538

• Má dvě trubky, které běží dolů a zpět, uvnitř
trubky.
• Jedna trubka je pro vstupní kapalinu a druhá pro
výstupní kapalinu.
• Jsou také známé jako sběrače trubek «U».

• Obsahují měděnou tepelnou trubku, která je připojena k
absorpční desce, uvnitř vakuově uzavřené solární trubice.
• Tepelná trubice je dutá a prostor uvnitř je také evakuován.
• Uvnitř tepelné trubice je zadržováno malé množství kapaliny,
například alkoholu.
• Vakuum umožňuje kapalině vařit při nižších teplotách, než je
normální atmosférický tlak.
• Když sluneční světlo dopadne na povrch absorbéru, kapalina v
trubici se rychle změní na horkou páru.
• Protože tato plynná pára je nyní lehčí, stoupá až k horní části
potrubí a zahřívá ji na velmi vysokou teplotu.

Source: By Rkraft - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8720547

Kolektory s evakuovanými trubkami s tepelnou
trubkou

• Horní část tepelné trubice je připojena k měděnému tepelnému výměníku, který se
nazývá «potrubí».
• Voda nebo glykol proudí potrubím a sbírá teplo.
• Vzhledem k tomu, že horká pára v tepelném potrubí ztrácí energii a ochlazuje,
kondenzuje a proudí zpět dolů po trubce, která se má znovu zahřát.
• Tento proces pokračuje, dokud svítí slunce.
• Kolektory musí být namontovány s minimálním úhlem náklonu přibližně 25 °, aby se
vnitřní kapalina tepelného potrubí vrátila zpět k horkému absorbéru ve spodní části
trubky.

Source: https://hydrosolar.ca/blogs/news/how-do-vacuum-tubes-collector-work

Kolektory s evakuovanými trubkami s tepelnou trubkou

• Solární energie se používá k
ohřevu nebo úpravě vzduchu v
budovách nebo při zpracování
tepla.
• Namontováno na svislé stěny
nebo střechy orientované na jih.
• Sluneční záření dopadající na
kolektor ohřívá desku
absorbéru.
• Vzduch procházející kolektorem
sbírá teplo z absorpční desky.
• Nejčastěji se používá k vytápění
místností.

Glazed, flat-plate solar thermal air heat
collectors, mounted on south facing wall

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_air_heat#/media/File:Solar_Air_Heat_Collector.JPG

Solární sběrače vzduchu

• Oblast zachycující sluneční záření je
větší než oblast absorbéru.
• Kolektor zaostřuje nebo koncentruje
sluneční energii na absorbér.
• Solární tepelné elektrárny používají
koncentrační solární kolektorové
systémy, protože mohou vyrábět
vysokostupňoví teplo.

Source: By USA.Gov - BLM - BUREAU OF LAND MANAGEMENT http://www.ca.blm.gov/cdd/alternative_energy.html, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15957890

Sběratel
koncentrátorů

•
•
•
•
•
•

Solární chladicí systém
Solární odsolovací systém
Přímá solární sušička
Nepřímý solární sušič
Solární vařič
Solární pec

Solární chlazení

Solární odsolování

Solární sušička

Solární pec
může dosáhnout teploty až 3 500 ° C

Solární vařič

Source: http://www.alternative-energy-tutorials.com/energy-articles/solar-cooling.html
https://www.climatetechwiki.org/technology/jiqweb-edf
By H. Zell - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11386331

Několik aplikací solární tepelné energie

VÝHODY

VÝZVY
• Nízká tepelná kapacita kapalin pro přenos
tepla
• Problémy se tepelnými ztrátami a akumulací
energie
• Vysoké počáteční náklady spojené s dlouhou
dobou návratnosti Rostoucí náklady na
základní materiály, jako je měď Omezená
střešní plocha
• Energetická náročnost a dopad výroby
kolektorů na životní prostředí

•
•
•
•

Obnovitelný,
Neznečišťující,
K dispozici po celé planetě
Bezpečný, čistý a tichý
provoz
• Spolehlivé a vyžadují jen
velmi malou údržbu.
• Cenově výhodné ve
vzdálených oblastech
• Flexibilní a lze jej rozšířit
tak, aby vyhovoval
rostoucím požadavkům

Ekonomika solární tepelné energie
Ekonomika závisí na následujících parametrech :
•
•
•
•
•
•

počáteční náklady na systém,
náklady na údržbu,
životnost systému,
množství a formu použité energie,
shoda mezi zachycenou sluneční energií a zátěží,
náklady na energii spotřebovanou konvenční energií a
udělenými granty

Náklady na solární systém
• se dvěma kolektory (plochá deska nebo evakuovaná
trubka)
• zásobník 180 litrů horké vody a 250 litrů studené vody

750 USD

Případová studie: Využití solární tepelné energie: teplá užitková
voda a sálavé podlahové vytápění pro dvoupodlažní dům
• Horká voda o objemu 100 litrů při přibližné teplotě 60
˚C může být dodávána jedním kolektorovým systémem
o ploše 2 m². 2 m2 pro 100 L vody
• Optimální konfigurace systému pro případ systému
evakuovaných trubek vedla k 8 kolektorům využívajícím
skladovací poměr 40 L / m2, zatímco u plochého systému bylo
dosaženo 12 kolektorů používajících skladovací vztah 50 L / m2.

8 kolektorů
• Návratnost investice do plochého systému byla
vypočítána za 9 let a systém evakuovaných trubek
vyústil v přibližně 11 let.

ROI: 11 let

