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ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce se zabývá současnými moţnostmi vyuţití sluneční energie pro pohon 

chladících zařízení. První část je věnována různým technologiím v oblasti elektricky 

poháněných a teplem poháněných chladících zařízení. Druhá část se zaměřuje na způsoby 

získávání solární energie pro jejich pohon. V poslední části jsou uvedené příklady některých 

instalovaných solárních chladících systémů. 

ABSTRACT 

This bachelor‘s thesis deals with current possibilities of using solar energy to power cooling 

devices. First part is dedicated to various techniques used in the field of electrically driven 

and thermally driven coolers. Second part focuses on ways of getting solar energy to power 

them. Last part enlists examples of some installed solar cooling systems. 
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ÚVOD 

Mnoţstvo energie spotrebovanej v komerčných ako aj obytných budovách rastie spolu so 

zvyšujúcimi sa poţiadavkami na komfort v nich. V súčasnosti spotreba v tomto sektore 

predstavuje pribliţne 30 % z celkovej spotreby energie vo svete.  

Idea energetickej nezávislosti a rastúce ceny energií posilňujú rôzne snahy na zniţovanie 

energetickej náročnosti budov a stavba tzv. nízkoenergetických a pasívnych domov sa stáva 

trendom. Jeden zo spôsobov ako zníţiť náklady na prevádzku budov je výroba vlastnej 

energie. Pre tento účel sa osvedčili solárne kolektory, ktoré sú beţne pouţívané pre ohrev 

vody. Zvyšujúci sa dopyt po solárnych kolektoroch a vznik nových technológií v tejto oblasti 

vedie k zniţovaniu cien, vďaka čomu sa stávajú vhodnejšie pre ďalšie  aplikácie ako je 

napríklad pohon chladiacich zariadení.  

Klimatizovanie priestorov sa stáva beţným aj v oblastiach s miernym pásmom. Práve vyuţitie 

solárnych kolektorov alebo fotovoltických článkov má pre pohon chladiacich systémov dobré 

opodstatnenie, keďţe nároky na chladenie sú najvyššie vtedy, keď  je k dispozícii najviac 

slnečnej energie.  

„V oblasti solárnych chladiacich zariadení bolo preskúmaných mnoho technológií niektoré 

boli demonštrované, len málo ich však bolo inštalovaných pre iné než výskumné účely.“ [1] 

Doteraz boli realizované najmä sústavy s veľkými chladiacimi výkonmi určené pre 

klimatizovanie administratívnych priestorov, hotelov a iné veľké aplikácie. Na trhu sa však 

objavujú uţ aj výrobcovia poskytujúci solárnym teplom poháňané chladiace jednotky 

s menšími výkonmi. 
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1 ROZDELENIE SOLÁRNYCH CHLADIACICH ZARIADENÍ 

Solárne chladiace zariadenia môţeme podľa potreby energie rozdeliť na pasívne a aktívne. 

Pasívne zariadenia nevyuţívajú solárnu energiu pre pohon chladiacich procesov, len 

zabraňujú jej prenikaniu do chladených priestorov (Napr. tienidlá, odrazivé plochy, atď.), 

prípadne ju pouţívajú na urýchlenie výmeny vzduchu zosilením prirodzenej konvekcie 

(Solárny komín).  

V aktívnych systémoch je  slnečná energia priamo alebo sprostredkovane vyuţívaná pre 

pohon chladiacich zariadení, ktoré odoberajú teplo z chladeného prostredia. Tieto zariadenia 

môţeme ďalej rozdeliť podľa formy energie, ktorú spotrebúvajú na elektricky poháňané 

a teplom poháňané. Na Obr. 1 je zobrazené rozdelenie najčastejšie pouţívaných technológií 

v aplikáciach solárneho chladenia. 

 

Obr. 1 Technológie najčastejšie používané v aplikáciach solárneho chladenia. 
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2 ELEKTRICKY POHÁŇANÉ SOLÁRNE CHLADIACE ZARIADENIA 

Vyuţívajú pre pohon elektrickú energiu získanú z fotovoltických panelov. Jedná sa najmä 

o kompresorové klimatizačné jednotky. Tie sú však väčšinou určené pre napájanie striedavým 

prúdom, preto musia v týchto systémoch byť meniče prúdu, ktoré transformujú jednosmerný 

prúd z fotovoltických panelov. Existujú aj klimatizačné jednotky, ktoré sú napojené priamo na 

jednosmerný prúd, takisto termoelektrické články sú poháňané jednosmerným prúdom. Tieto 

zariadenia nepotrebujú meniče a môţu byť napojené priamo na fotovoltický panel, prípadne 

akumulátor. 

Elektricky poháňané solárne chladiace zariadenia sa však pre nízku účinnosť fotovoltických 

panelov a dostupnosť výhodnejších technológií pre pohon solárnou energiou pouţívajú len 

zriedka.  

2.1 Kompresorové chladenie 

Veľká väčšina chladiacich zariadení v súčasnosti pracuje na princípe kompresorového 

chladenia. Vyuţíva sa vo väčšine klimatizačných jendotiek ako aj domácich chladničkách či 

mrazničkách. Základné časti kompresorového chladiaceho systému (Obr. 2) sú výparník, 

kondenzátor, kompresor, ktorý zabezpečuje obeh chladiaceho média a expanzný ventil, ktorý 

oddeľuje stranu s vyšším tlakom od strany s tlakom niţším.    

K vzniku chladiacého účinku dochádza vo výparníku. Výparník je výmenník tepla, ktorý 

prijíma teplo z prostredia na skupenskú premenu chladiaceho média, ktoré doň vstupuje 

v kvapalnom skupenstve pod nízkym tlakom a s nízkou teplotou. Výmenou tepla vo 

výparníku dochádza k premene kvapalného média na plynné a k ochladeniu okolia. 

Konštrukcia výparníku záleţi od konkrétnej aplikácie chladiaceho zariadenia. Pre chladenie 

vzduchu napríklad v klimatizačných jednotkách sa spravidla pouţíva výmenník vo forme 

cievky vinutej z medenej trubky s hliníkovými rebrami. Pre ochladzovanie vody sa 

najčastejśie pouţíva rúrkový výmenník.  

 

Obr. 2 Schéma kompresorového chladenia. [2] 
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Na výstupe z výparníku je médium v plynnom skupenstve o nízkej teplote pod nízkym 

tlakom, aby bolo moţné ho opäť pouţiť a zabezpečiť tak plynulý chod je potrebné dostať ho 

do stavu v akom vstupovalo do výparníku, teda do stavu kvapaliny o nízkej teplote a tlaku. 

K tejto premene dochádza v troch krokoch. Najskôr sa zvyšuje tlak pomocou kompresora, 

ktorý nasáva médium z výparníku a stláča ho na kondenzačný tlak, pri tomto stláčaní 

dochádza tieţ k zvýšeniu teploty chladiva. Od kompresora prúdi médium ešte v plynnom 

skupenstve do kondenzátora. Kondenzátor je druhý výmenník tepla, v ktorom dochádza 

k skvapalneniu média pričom je do okolia odvádzané teplo. Na výstupe z kondenzátoru je 

médium vo forme kvapaliny o vysokej teplote a tlaku. Po prechode expanzným ventilom 

dôjde ku zníţeniu tlaku a teploty a celý cyklus sa môţe opakovať.   

Výhodou kompresorových chladiacich zariadení je ich vysoký chladiaci faktor, na druhej 

strane však spotrebúvajú veľa energie a obsahujú pohyblivé časti, ktoré spôsobujú hluk 

a vibrácie. 

2.2 Chladenie termoelektrickými článkami 

Termoelektrické články, nazývané tieţ Peltierove články, sú malé zariadenia vyuţívajúce 

Peltierov jav. „Peltierov jav je fyzikálny jav, kedy sa miesto styku dvoch kovov alebo 

polovodičov pri prechode elektrického prúdu zohrieva alebo ochladzuje v závislosti na smere 

prechádzajúceho prúdu.“ [3]  

Aj keď termoelektrický jav je moţné pozorovať u mnohých materiálov na výrobu 

Peltierovych článkov sa vyuţívajú len tzv. termoelektrické materiály. Sú to materiály, 

u ktorých je tento jav dostatočne silný. V praxi sa osvedčili hlavne polovodiče napríklad 

Bi2Te3. Materiál s dobrými termoelktrickými vlastnosťami má silnú elektrickú vodivosť a čo 

najslabšiu tepelnú vodivosť aby sa vzniknutý teplotný rozdiel vyrovnával čo najpomalšie. 

Väčšina materiálov s dobrou elektrickou vodivosťou sú však zároveň dobrými vodičmi tepla, 

preto majú Peltierove články nízku účinnosť. [4,5]  

 

 

Obr. 3 Termoelektrický chladiaci modul. [6] 
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Peltierove články sa kôli ich nízkej účinnosti pre chladenie vyuţívajú omnoho zriedkavejšie 

ako kompresorové chladiace zariadenia. Ich najväčšími výhodami sú ich kompaktná veľkosť 

a absencia pohybujúcich sa častí alebo chladiaceho média. Najčastejšie sa vyuţívajú v 

prenosných chladničkách alebo na chladenie elektronických komponnentov a iné aplikácie 

vyţadujúce malé chladiace výkony. Pre jednoduchú reguláciu a rýchlu odozvu sa pouţívajú 

v aplikáciách, kde je potrebné dosahovať a udrţiavať presné teploty. [7] 

2.3 Odparovacie chladenie 

Odparovacie alebo adiabatické chladenie vyuţíva zmeny citeľného tepla na teplo skupenské 

pri vyparovaní vody, čím sa zníţi teplota a zvýši vlhkosť spracovávaného vzduchu. Preto je 

tento spôsob chladenia vhodný pre oblasti so suchou horúcou klímou. Prúdenie vzduchu 

u adiabatických chladiacich zariadení (Obr. 4) zabezpečuje ventilátor, ktorý vťahuje teplý 

suchý vzduch zvonku cez namáčané vloţky, vyrobené väčšinou z drevitej vlny. Neodparená 

voda steká na dno zariadenia odkiaľ je malým čerpadlom vytlačená späť na vloţky. Reguláciu 

prívodu novej vody zabezpečuje plavákový ventil. Pouţitá voda musí byť demineralizovaná  

aby sa zabránilo zanášaniu systému. [8] 

 

 

Obr. 4 Adiabatické chladiace zariadenie. [9] 
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3 TEPLOM POHÁŇANÉ SOLÁRNE CHLADIACE ZARIADENIA 

Vo väčšej miere ako elektricky poháňané systémy sa v solárnej chladiacej technike vyuţívajú 

systémy poháňané teplom zo solárnych kolektorov. Väčšina teplom poháňaných chladiacich 

systémov vyuţíva tieţ elektrickú energiu pre pohon čerpadiel, ventilátorov, reguláciu a iné 

účely. Mnoţstvo spotrebovanej elektrickej energie je však  podstatne niţšie ako u elektricky 

poháňaných systémov.  

3.1 Zariadenia s termomechanickou premenou   

V zariadeniach s termomechanickou premenou je teplo zo solárneho zdroja premieňané na 

mechanickú prácu v podobe otáčok na výstupnom hriadeli tepelného motora, ktorou je 

poháňaný kompresor beţného kompresorového chladiaceho zariadenia. [10] 

3.1.1 Rankinov cyklus 

Rankinov cyklus môţme rozdeliť na štyri procesy. Najskôr je nasýtená pracovná kvapalina 

pomocou čerpadla izoentropicky prepravovaná z kondenzátoru do bojleru, kde za konštantnej 

teploty prijíma teplo aţ kým sa nepremení na nasýtenú paru. Tá potom izoentropicky 

expanduje cez turbínu pričom koná prácu. Para opúšťajúca turbínu kondenzuje pri stálom 

tlaku, aţ kým sa nevráti opäť do stavu nasýtenej kvapaliny. U menších systémov sa namiesto 

turbíny môţe pouţiť piestový parný stroj. Veľká väčšina Rankinových tepelných motorov 

pouţíva ako pracovnú kvapalinu vodu. Nevýhodou pouţitia vody je to, ţe pred vstupom do 

turbíny musí byť prehriatá, bez prehrievania by bola vlhkosť pary po expanzii príliš veľká, čo 

by spôsobilo koróziu lopatiek turbíny. [7] 

 

Obr. 5 Schéma kompresorového chladenia s Rankinovým tepelným motorom.  

Preto môţu byť pre cykly operujúce pri niţších teplotách lepšou voľbou organické látky, 

ktoré nepotrebujú byť prehriate pred vstupom do turbíny. Naopak sami sa prehrejú a stanú 

suchšími po expanzii turbínou. Ďaľšou výhodou pouţitia organických kvapalín je ich vyššia 

hustota vďaka čomu môţu byť pouţité uţšie trubky a tieţ menšia turbína. Na druhú stranu 

plocha kondenzátora pre výmenu tepla musí byť väčšia ako v systéme pracujúcom s vodou. 

V niektorých vyvíjaných systémoch je pouţitá rovnaká pracovná kvapalina pre Rankinov 

motor a obeh kompresorové chladenia. To umoţňuje pouţiť spoločný kondenzátor pre oba 

obehy a tieţ eliminuje nutnosť pouţitia špeciálnych tesnení medzi turbínou a kompresorom. 

[4, 7]  
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Účinnosť Rankinovho motora rastie so stúpajúcou teplotou zdroja. Naopak účinnosť 

solárnych kolektorov s rastúcou teplotou ohrevu klesá. To negatívne ovplyvňuje koeficient 

výkonnosti celého systému ako aj fakt, ţe väčšina kompresorov má najvyšší výkon pri 

určitých otáčkach , kým solárnym teplom poháňaný Rankinov motor do systému dodáva 

meniaci sa príkon. [1] 

Solárne chladiace zariadenia vyuţívajúce Rankinov motor sú stále vo fáze vývoja pričom len 

málo ich bolo nainštalovaných. Tieto systémy sú navrhnuté pre veľké aplikácie. Kvôli 

mnoţstvu pohybujúcich sa častí a zloţitej konštrukcii sú náročnejšie na údrţbu a tieţ drahšie 

ako systémy vyuţívajúce tepelné čerpadlo. [4] 

3.1.2 Stirlingov cyklus  

Stirlingov cyklus sa v chladiacich aplikáciách vyskytuje väčšinou v jeho obrátenej forme 

u tepelných čerpadiel, vyuţitie Stirlingovho tepelného motora priamo pre pohon chladiacich 

zariadení je skôr ojedinelé. Častejšie je jeho vyuţitie pre generáciu elektrickej energie 

s vyuţitím tepla zo solárneho koncentrujúceho kolektora. Tá môţe byť potom pouţitá pre 

pohon beţných klimatizačných jednotiek.  

 

Obr. 6 Schéma stirlingovho cyklu v stirlingovom motore konfigurácie alfa. [11] 

Pracovná látka v Stirlingovom tepelnom motore sa na rozdiel od tej v Rankinovom motore 

nachádza počas celého cyklu v plynnom skupenstve. Stirlingov cyklus je moţné popísať 

v štyroch krokoch: V prvom kroku je väčšina plynu v ohrievanom valci, v ktorom prijíma 

teplo, čo spôsobí jeho expanziu. Rozpínajúci sa plyn tlačí na piest a ten koná prácu, plyn tieţ 

prechádza do druhého chladeného valca a piest v ňom tlačí tieţ dole. V druhej fáze je väčšina 

plynu ešte stále v ohrievanom valci, ale rotácia kľukovej hriadele posúva piest v ňom do 

hornej úvrate, čo spôsobí presun plynu cez regenerátor do chladeného valca. V tretej fáze plyn 

v chladenej časti odovzdáva teplo okoliu, zmršťuje sa a „ťahá“ oba valce hore. V poslednom 

kroku sa piest v ohrievanej časti vracia z hornej úvrate, zatiaľ čo piest chladeného valca ide 

stále hore, plyn sa presúva do ohrievaného piestu a cyklus sa uzatvára. Vhodné pracovné 

plyny sú hélium alebo vodík pre ich dobrú tepelnú vodivosť. [4] 
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3.2 Zariadenia s premenou tepla 

V chladiacich zariadeniach s premenou tepla nie je teplo premieňané na pohyb, ale pouţíva sa 

ako zdroj energie pre vratný chemický proces (desorpcia)  prebiehajúci medzi dvojicou 

pracovných látok (chladiace médium, sorbent). Z termodynamického hľadiska môţeme tieto 

zariadenia popísať ako teplom poháňané tepelne čerpadlá. 

3.2.1 Otvorený cyklus s tuhým sorbentom 

U zariadení s otvoreným cyklom je chladiace médium po poskytnutí chladiaceho účinku zo 

systému vypustené a na jeho miesto je dodávané nové. Čo znamená, ţe médium prichádza do 

styku s chladeným prostredím. Takţe je nutné aby bolo zdravotne nezávadné, a preto sa 

v týchto systémoch ako chladivo pouţíva voda. Ako sorbent (desikant) sa najčastejšie pouţíva 

silikagél alebo zeolit. Desikant je materiál, ktorý má dobrú schopnosť absorbovať vodu 

a v týchto systémoch sa pouţíva k zníţeniu absolútnej vlhkosti vzduchu pred odparovacím 

chladením.  

Štandardný proces desikačného chladenia pre strednú Európu (Obr. 7)  moţno popísať 

v ôsmich krokoch: V prvom kroku (1-2) vzduch prechádza desikačným rotorom, ktorý 

adsorbuje z neho vodnú paru, čím dôjde k jeho silnému vysušeniu, ale tieţ ohriatiu v dôsledku 

uvoľnenia adsorpčného tepla. V druhom kroku (2-3)  je toto teplo odovzdané rekuperačnému 

výmenníku. Predchladený vzduch s nízkou absolútnou vlhkosťou potom prechádza 

adiabatickým zvlhčovačom (Viď kap. 2.3)  do klimatizovaného priestoru (3-4). Vzduch 

vyháňaný zvnútra je ďalej zvlhčovaný (5-6) aby prebehla účinnejšia výmena tepla 

v rekuperačnom výmenníku (6-7). Predhriaty  vzduch po rekuperácii je ohrievaný teplom zo 

solárnych kolektorov (7-8) a odparením vody z desikačného výmenníka ho regeneruje pre 

opetovné pouţitie (8-9).  

 

Obr. 7 Schéma štandardného cyklu desikačnej jednotky pre strednú Európu. [12]  

Výhodou týchto systémov je schopnosť pracovať pri atmosférickom tlaku, ako aj nízke 

teploty potrebné pre regeneráciu desikantu (uţ od 45 °C), ktoré dokáţu zabezpečiť aj 

vzduchové solárne kolektory. Nevýhodou sú veľké rozmery a nízky chladiaci faktor (0,5 - 1) 

v porovnaní s kompresorovými chladiacimi zariadeniami.  [4, 12] 
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3.2.2 Otvorený cyklus s kvapalným sorbentom 

Nové na trhu sú klimatizačné jednotky vyuţívajúce kvapalný desikant. Ich hlavnou výhodou 

oproti zariadeniam s tuhým desikantom je moţnosť akumulácie energie v podobe 

koncentrovaného roztoku, ktorý môţe byť pouţitý pre chladenie v dobe, keď solárna energia 

nie je dostupná. Kvapalné desikanty tieţ dokáţu absorbovať viacej vlhkosti zo vzduchu pri 

rovnakých regeneračných teplotách a majú bakteriostatické vlastnosti.  

Tieto systémy operujú na podobnom princípe ako desikačné zariadenia s tuhým sorbentom. 

Spracovávaný vzduch je najskôr v absorbéri vysušený absorpciou vody na desikant (1-2) 

a potom adiabaticky ochladený (2-3). Pouţitý desikant je obehovým čerpadlom prepravovaný 

do regenerátora (C-D), v ktorom prechádzajúci vzduch absorbuje z neho vodu (4-5). 

Koncentrovaný desikant steká na dno regenerátora odkiaľ je prečerpávaný do absorbéra (F-

A). Desorpcia vody z desikantu je endotermický proces, preto aby prebehol musí byť do 

regenerátoru privedené teplo. Teplota solárneho média potrebná na regeneráciu sa pohybuje 

od 45 do 70 °C. Absorpcia vody desikantom je na druhú stranu proces exotermický a teplo pri 

nej vzniknuté je potrebné odvádzať, keďţe so stúpajúcou teplotou desikantu stúpa aj tlak 

nasýtených pár v ňom čím sa zhoršuje jeho schopnosť absorbovať paru zo spracovávaného 

vzduchu. [10, 12] 

 

Obr. 8 Schéma chladenia v otvorenom cykle s kvapalným desikantom. [10] 

3.2.3 Uzavretý cyklus s kvapalným sorbentom 

U Chladiacich zariadení s uzavretým cyklom médium neprichádza do kontaktu s prostredím 

priamo, ale obieha v utesnenom priestore a po poskytnutí chladiaceho účinku sa vracia na 

začiatok cyklu a je opäť pouţité. Väčšina solárnych chladiacich zariadení dnes pracuje 

s týmto cyklom a kvapalným sorbentom (absorbentom). Keďţe medzi sorbentom 

a chladiacim médiom prebieha absorpcia, teda pohlcovanie molekúl plynnej fázy chladiacého 

média kvapalným absorbentom, nazývame tieto zariadenia tieţ absorpčné chladničky. 
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Absorpčná chladnička vo svojej najjednoduchšej forme pripomína kompresorové chladiace 

zariadenie, v ktorom bol kompresor nahradený dvojicou absorbér, generátor. Takýto systém 

pracuje na dvoch tlakových hladinách a interaguje s prostredím na troch teplotách: nízka 

chladiaca teplota vo výparníku, stredná teplota odpadového tepla v absorbéri a kondenzátore 

a vysoká teplota generátora ohrievaného teplom zo solárneho zdroja. [13] 

 

Obr. 9 Schéma zjednodušeného absorpčného cyklu. [14]  

V generátore dochádza k ohriatiu roztoku bohatého na chladiace médium, čím dochádza 

k vypareniu časti média a ochudobneniu roztoku. Médium vo forme pary putuje do 

kondenzátora, v ktorom odovzdáva teplo okoliu a skondenzuje. V kvapalnej forme prechádza 

expanzným ventilom na stranu s niţším tlakom do výparníka, v ktorom vplyvom nízkeho 

tlaku dôjde k jeho varu, pričom prijíma teplo z okolia, čím poskytuje chladiaci účinok. 

Vyparené médium prechádza do absorbéra, v ktorom sa nachádza ochudobnený roztok 

z generátora, ktorý absorbuje médium. Vzniknutý bohatší roztok, je čerpadlom prepravovaný 

do generátora a celý cyklus sa opakuje. [13] 

Aby prebehla absorpcia média musí byť tlak nasýtených pár roztoku v absorbéri niţší ako tlak 

čistého média vo výparníku. Pri absorpcii vzniká teplo, preto musí byť absorbér chladený, 

keďţe s rastúcou teplotou by narástol aj tlak nasýtených pár v roztoku, kvôli čomu by roztok 

absorboval menej média. Časť tohto odpadového tepla je moţné vyuţiť na ohrev roztoku 

v generátore zapojením ďalšieho obehu  do systému, čím vznikne tzv. GAX (Generator-

absorber heat exchanger) systém.  
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Obr. 10 Schéma GAX absorpčného (NH3/voda) cyklu. [14]  

Chladený býva tieţ kondenzátor, do ktorého vstupuje médium prehriate, keďţe teplota na 

jeho vypudenie z roztoku je vyššia ako teplota varu samotného média. Jednou z moţností, ako 

vyuţiť toto odpadové teplo, je pridanie ďalšieho generátora, čím vznikne dvojstupňový 

systém s vyšším chladiacim faktorom bez nutnosti dodávať do systému viacej tepla. Solárne 

médium musí však mať vyššiu teplotu, aby bolo vyparené chladivo opúśťajúce primárny 

generátor dostatočne prehriate na vyparenie chladiva v druhom generátore. Chladiaci faktor 

takýchto zariadení dosahuje hodnoty do 1,2 oproti 0,6 – 0,75 u jednostupňových cyklov. 

Zaradením tretieho generátora je moţné dosiahnuť chladiaci faktor 1,7. [4, 15] 

Najčastejšie pouţívané dvojice pracovných kvapalín u absorpčných systémov sú:  H2O/ LiBr,  

v tomto páre voda pracuje ako chladiace médium a LiBr ako absorbent. Alebo NH3 / H2O, 

kde voda plní úlohu absorbenta. Ale absorpčný cyklus môţe pracovať aj s inými dvojicami. 

Pre pohon solárnym teplom je vhodnejšia dvojica H2O/ LiBr, vzhľadom na niţšie potrebné 

teploty generátora. Vhodné teploty generátora u vodou chladených H2O/ LiBr jednotiek sa 

pohybujú v rozmedzí 76 – 100 °C. Naproti tomu vodou chladené zariadenia pracujúce s NH3 / 

H2O vyţadujú teploty generátora od   95 do 120 °C. [1] 

3.2.4 Uzavretý cyklus s tuhým sorbentom 

Zariadenia s uzavretým cyklom a tuhým sorbentom pracujú na princípe adsorpcie, preto sa 

nazývajú aj adsorpčné chladničky. Adsorpcia je fyzikálny proces, pri ktorom dochádza 

k viazaniu molekúl plynnej alebo kvapalnej látky na povrch inej tuhej látky. Tento proces je 

vratný lebo adsorbát je viazaný na povrch adsorbenta slabými medzimolekulárnymi silami. 

Opačný proces sa nazýva desorpcia. 
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Adsorpčná chladnička sa skladá z kondezátora, výparníka a  dvoch komôr s tuhým sorbentom, 

ktoré striedavo plnia funkciu adsorbéra a desorbéra. Ako chladiace médium sa v týchto 

systémoch najčastejšie pouţíva voda a ako sorbent silikagél. Po poskytnutí chladiaceho 

účinku a vyparení vody vo výparníku je para adsorbovaná na povrch sorbentu v jednej 

z komôr. Sorbent je potom regenerovaný privedením tepla zo solárneho zdroja a adsorbovaná 

voda sa opäť vyparí a putuje do kondenzátora, odkiaľ v kvapalnom skupenstve prechádza 

späť do výparníka. 

 

Obr. 11 Schéma adsorpčného chladenia v uzavretom cykle s tuhým sorbentom. [16] 

Komora, ktorá adsorbuje paru býva chladená, zatiaľ čo druhá je ohrievaná, po nasýtení 

sorbenta v jednej komore, respektíve regenerácii sorbenta v druhej si funkcie vymenia. Tieţ 

sa vymení okruh dodávajúci teplo z kolektora s chladiacim okruhom. 

Adsorpčné chladničky dokáţu pracovať pri veľkom rozmedzí teplôt. Často stačí uţ  60 °C 

teplá voda pre ich pohon, vďaka čomu sú vhodné pre solárne aplikácie. Ako zdroj tepla pre ne 

postačujú aj ploché kolektory. [17,18] 

Adsorpčné chladničky majú jednoduchú konštrukciu, bez mnoţstva pohybujúcich sa častí, 

takţe fungujú bez vibrácii a hluku a ich ţivotnosť môţe dosiahnuť aţ 30 rokov. Pouţité 

sorbenty si udrţujú svoju adsorbivitu počas celej ţivotnosti. Nevýhodou týchto zariadení je 

ich nízky chladiaci faktor (0,3 - 0,7) ako aj veľké rozmery a hmotnosť. [17,12] 
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4 ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE POHON SOLÁRNYCH CHLADIACICH 

ZARIADENÍ 

4.1 Fotovoltické panely 

Fotovoltické panely vyrábajú elektrickú energiu priamo z dopadajúceho slnečného ţiarenia za 

vyuţitia fotovoltického efektu. Tieto panely sa skladajú z článkov s dvomi polovodičovými 

vrstvami. Polovodič vo vonkajšej vrstve, teda tej, na ktorú dopadá slnečné ţiarenie, je 

polovodič typu N. To znamená, ţe je dotovaný prímesami tak aby mal prebytok elektrónov. 

Druhá vrstva je vytvorená z polovodiča typu P, teda má nedostatok elektrónov. Pri dopade 

ţiarenia o určitej vlnovej dĺţke a dostatočnej intenzite dôjde k uvoľneniu elektrónov z atómov 

negatívnej vrstvy, ktoré vodičmi putujú do pozitívne nabitej vrstvy, čím vzniká elektrický 

prúd v okruhu medzi vrstvami polovodičov. Elektróny uvoľnené z negatívne nabitej vrstvy sú 

zachytávané sieťou kovových vodičov, späť zo siete sa vracajú cez kovovú platňu na povrchu 

pozitívne nabitej vrstvy. 

Väčšina článkov produkuje napätie o veľkosti pribliţne 0,5V bez ohľadu na plochu článku 

avšak čím väčšia je táto plocha, tým väčší prúd článok produkuje. Napätie 0,5V je pre väčšinu 

aplikácii nedostatočné, preto sa články zapájajú do série. Niekoľko takto vytvorených sérii 

môţe byť spolu zapojených paralelne, aby sa zväčšil tieţ produkovaný prúd. Takto pospájané 

články sú prikryté z vrchnej strany priehľadným plastom alebo sklom s nízkym obsahom 

ţeleza. Úlohou tejto vrstvy je chrániť články pred vonkajšími vplyvmi, zároveň však musí 

mať nízku odrazivosť slnečného ţiarenia a nesmie článok tepelne izolovať, pretoţe účinnosť 

fotovoltických článkov s rastúcou teplotou klesá. Všetky vrstvy panelu drţí pohromade rám, 

ktorý ich zároveň bráni pred poškodením počas montáţe. [4, 19] 

Najpouţívanejším prvkom pri výrobe fotovoltických článkov je kremík, keďţe je to druhý 

najrozšírenejší prvok v zemskej kôre a tieţ najpreskúmanejší polovodič. Vo fotovoltických 

článkoch sa vyuţíva v kryštalickej ako aj v amorfnej forme. [20] 

Najúčinnejšie kremíkové panely vyuţívajú články, ktoré sú tvorené kremíkovými 

monokryštálmi, tzv. monokryštalické panely. Účinnosť komerčne dostupných panelov tohto 

typu sa pohybuje v rozmedzí 13 aţ 17 %. Výroba monokryštalického kremíka je však 

komplikovaná, čo sa odráţa na výslednej cene panelov vyuţívajúcich túto technológiu. 

Lacnejšou alternatívou sú panely s článkami z polykryštalického kremíka, ktorého výroba je 

podstatne jednoduchšia. Ich účinnosť je len o málo niţšia, spravidla sa pohybuje od 12 do 14 

%. Tento typ panelov je celosvetovo najpouţívanejší. V súčasnosti najlacnejšie sú však tzv. 

tenkovrstvé kremíkové panely, ktorých články vyuţívajú tenkú vrstvu amorfného kremíka 

nanesenú na sklo alebo fóliu. Účinnosť komerčne dostupných tenkovrstvých panelov sa však 

pohybuje len od 7 do 9 %. Okrem nízkej ceny majú aj iné výhody. Amorfný kremík nanesený 

na fólii je ohybný, čo umoţňuje jeho montáţ na rôzne tvarované plochy. Ďalšou výhodou je 

ich schopnosť dobre fungovať v širšom rozsahu intenzity ţiarenia a aj pri čiastočnom 

zatienení.  Na rozdiel od panelov s kryštalickým kremíkom, ktoré s rastúcou teplotou strácajú 

účinnosť, tenkovrstvé panely pracujú dobre aj pri extrémnych teplotách. [19,20] 
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Obr. 12 Tri typy kremíkových fotovoltických článkov. [21, 22, 23] 

Výskum v oblasti fotovoltických článkov prináša pravidelne nové technológie, ktoré 

prekonávajú súčasné kremíkové články v účinnosti. Za zmienku stoja hlavne tenkovrstvé 

gálium-arzenidové články s účinnosťou cez 26 % alebo viacvrstvové monokryštalické články 

prekonávajúce hranicu 40 %.  

4.2 Fototermické kolektory 

Slnečný kolektor je zariadenie, ktoré absorbuje naň dopadajúce slnečné ţiarenie a premieňa 

ho na teplo. Ţiarenie dopadajúce na absorbčnú plochu kolektora je zachytené a odovzdávané 

teplonosnému médiu prúdiacemu cez kolektor. Týmto médiom môţe byť buď vzduch alebo 

omnoho častejšie kvapalina, napríklad voda, nemrznúca zmes, silikónový olej a iné kvapaliny 

s dobrými teplonosnými vlastnosťami. V porovnaní s fotovoltickými panelmi je účinnosť 

týchto zariadení pomerne vysoká, keďţe pri optimálnych podmienkach dokáţe beţný kolektor 

premeniť 75 aţ 80 % dopadajúceho ţiarenia na teplo. Túto maximálnu tzv. optickú účinnosť 

však kolektor nedosahuje vţdy, keďţe jeho výkon je okrem intenzity naň dopadajúceho 

slnečného ţiarenia ovplyvňovaný tieţ teplotou okolia a poţadovanou teplotou ohrevu.  

Podľa typu konštrukcie môţeme solárne kolektory rozdeliť do niekoľkých skupín: ploché 

kolektory, kolektory s vákuovými trubicami a koncentrujúce kolektory. 

4.2.1 Vzduchové kolektory 

Vzduchové kolektory sú jednoduché ploché kolektory, ktorých teplonosným médiom je 

vzduch. Zvyčajne sa skladajú z hliníkového rámu, izolácie na zadnej strane a bokoch 

kolektora, temperovaného skla na prednej strane a kovového materiálu plniaceho funkciu 

absorbéra.  

Vzduch z okolia je vťahovaný do kolektora na jeho spodnej strane, pri prechode kolektorom 

prichádza do styku s absorbérom a na vrchu vychádza ohriaty. Prúdenie vzduchu cez kolektor 

zabezpečuje ventilátor na výstupe z kolektoru ako aj prirodzená konvekcia vzduchu. Pre 

zlepšenie prenosu tepla medzi absorbérom a vzduchom sú vo vzduchových kolektoroch 

inštalované priečky, ktoré predlţujú trasu, ktorú vzduch prejde cez kolektor. Vzduch môţe pri 

prechode kolektorom prúdiť buď medzi absorbérom a zadnou izoláciou, medzi absorbérom 

a sklom, alebo po oboch stranách absorbéra. Pri prúdení po oboch stranách je plocha, na 

ktorej dochádza k prestupu tepla najväčšia, avšak prúdenie vzduchu môţe spôsobiť ukladanie 

prachu na osvetľovanej strane absorbéra, čo zníţi tepelné zisky zo ţiarenia. V oblastiach 
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s chladnejším podnebím je vhodnejšie pouţiť kolektor s vzduchom prúdiacim popod 

absorbér, aby sa zníţili straty tepla cez priehľadné predné krytie kolektoru. [24] 

Niektoré typy vzduchových kolektorov nevyţadujú  priehľadné pokrytie ani izoláciu. Tieto 

kolektory sú vyrobené len z čierneho perforovaného plechu, ktorý slúţi ako pokrytie aj ako 

absorbér zároveň. Ten je nainštalovaný priamo na slnečnú stranu budovy, čím je vytvorená 

medzera medzi stenou budovy a plechom, pri prechode ktorou sa vzduch ohrieva. Tieto 

kolektory sa môţu tieţ inštalovať na spodnú stranu fotovoltických panelov, čím sa vytvorí 

hybridný solárny PVT (Photovoltaic thermal) modul. Účinnosť takéhoto modulu je vyššia, 

keďţe vzduchový kolektor umoţní vyuţiť časť odpadového tepla, čím tieţ chladí fotovoltické 

články, ktoré pracujú pri niţších teplotách s lepšou účinnosťou. [24, 25] 

 

Obr. 13 Vzduchový kolektor z perforovaného plechu, PVT modul. [25,26] 

Výhodami vzduchových kolektorov sú ich jednoduchá konštrukcia, dlhá ţivotnosť, ktorá 

môţe dosahovať aţ 30 rokov ako aj ich nenáročné prevádzkovanie, keďţe u nich nehrozí 

zamrznutie teplonosného média v zime alebo naopak var v lete. Vzhľadom na niţšie teploty 

ohrevu je moţné pouţiť na ich výrobu lacnejšie materiály, vďaka čomu je ich cena relatívne 

nízka v porovnaní s kolektormi pracujúcimi s kvapalným médiom. Na druhú stranu je 

súčiniteľ prestupu tepla medzi absorbérom a vzduchom niţší, čo znamená menšie tepelné 

zisky a niţšie teploty ohrevu. [24] 

Vzduchové kolektory sa najčastejšie pouţívajú pre vykurovanie priestorov alebo sušenie 

poľnohospodárskych plodín. V aplikáciách solárneho chladenia je moţné ich pouţiť pri 

systémoch, ktoré nevyţadujú vysokú teplotu pre ich pohon. Jedná sa teda o zariadenia 

pracujúce s otvoreným cyklom. 
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4.2.2 Ploché kvapalinové kolektory 

Ploché kolektory s kvapalným médiom sú konštrukciou aj princípom fungovania podobné 

vzduchovým kolektorom s priehľadným krytom. Skladajú sa z plášťa, väčšinou vo forme 

hliníkovej vane s izolačnou vrstvou z minerálnej vaty na dne, potrubia s teplonosnou 

kvapalinou, plechového absorbéra a priehľadného krytu na vrchu. Úlohou krytu je zníţiť 

tepelné straty spôsobené konvekciou a chrániť absorbér pred nepriaznivým počasím, pričom 

musí prepustiť čo najviac ţiarenia na absorbér. Na jeho výrobu sa väčšinou pouţíva sklo 

s nízkym obsahom ţeleza. 

 

Obr. 14  Plochý kvapalinový kolektor s meandrovým potrubím. [27] 

K samotnej premene ţiarenia na teplo dochádza v absorbéri. Ten ho vedením odovzdáva 

kvapaline prúdiacej v trubkách na ňom upevnených, Aby plnil túto úlohu s čo najvyššou 

účinnosťou, musí byť vyrobený z materiálu s vysokou tepelnou vodivosťou. Najčastejšie sa 

pouţíva meď alebo hliník. Pre lepšiu absorpciu ţiarenia je absorbér pokrytý matným čiernym 

náterom, alebo selektívnou vrstvou, ktorá dobre absorbuje vlnenie vo viditeľnej časti spektra 

a zároveň má nízku emisivitu v oblasti infračerveného ţiarenia, teda ţiarenia, ktoré je 

emitované pri teplotách, na ktorých pracuje kolektor. [4] 

Čím tesnejšie je spojenie medzi absorbérom a trubkami, tým lepší je aj prestup tepla medzi 

nimi. Dobré, ale drahé z tohto hľadiska sú pájkované spoje po celej dĺţke potrubia.  Potrubie 

môţe byť vyhotovené vo viacerých verziách. Často sa pouţíva paralelné usporiadanie, teda 

niekoľko rovnobeţných trubiek spájajúcich  vstupné potrubia na jednej strane so zberným 

potrubím na druhej strane kolektora. Iné časté usporiadanie je takzvaný meander, keď je 

celým kolektorom vedená jedna tenká trubka s niekoľkými 180 stupňovými ohybmi.  
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Obr. 15  Plochý kvapalinový kolektor s rovnobežnými trubkami. [28] 

Účinnosť kolektorov s rastúcim rozdielom teplôt medzi absorbérom a okolitým prostredím 

klesá. Pokles účinnosti sa dá redukovať pouţitím lepšej izolácie alebo vytvorením vákua 

v kolektore. [1] 

Optická účinnosť plochých kolektorov sa pohybuje v rozmedzí 75 – 85%. A ich priemerná 

ročná účinnosť sa v podnebných podmienkach strednej Európy pohybuje okolo 50 %. Pre 

montáţ kolektorov sa štandardne pouţíva sklon 45 °, pre optimálne vyuţitie ţiarenia sa 

pouţíva v zimnom období iný sklon ako v lete. 

Ploché kolektory sa najčastejšie pouţívajú na ohrev vody a v rastúcej miere aj na prikurovanie 

priestorov. V aplikáciách solárneho chladenia sú často pouţívané pre pohon zariadení 

s otvoreným cyklom, adsorpčných chladničiek alebo jednostupňových absorpčných 

chladničiek s vodou a LiBr ako pracovnými kvapalinami. 

4.2.3 Kolektory s vákuovými trubicami 

Kolektory s vákuovými trubicami, sa skladajú z niekoľkých rovnobeţných trubíc s vlastným 

absorbérom, napojených na spoločné izolované potrubie. Tieto kolektory dokáţu dobre 

absorbovať rozptýlené ţiarenie, preto majú v čase bez priameho slnečného svitu vyššiu 

účinnosť ako ploché kolektory. Naviac vďaka vákuu, ktoré tepelne izoluje absorbér si dokáţu 

udrţať pomerne vysokú účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách. Preto sa okrem ohrevu 

vody často pouţívajú aj pre podporu vykurovania v zimnom období.  Keďţe sú schopné 

ohrievať teplonosné médium na vyššie teploty (nad 180 °C) sú pouţiteľné ako zdroj tepla aj 

pre viacstupňové chladiace zariadenia pracujúce v uzavretom cykle.  
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Obr. 18  Kolektor s vákuovými trubicami s technológiou „Heat Pipe”. [27] 

Vákuové trubice môţu byť vyrobené buď s priamym prúdením alebo s technológiou tepelnej 

trubice (Heat pipe). U vákuových kolektorov s priamym prúdením preteká teplonosné 

médium od rozdeľovača potrubím do spodnej časti trubice odkiaľ sa ohriate vracia do 

zberného potrubia. Toto prúdenie môţe byť realizované pomocou potrubia v tvare U alebo 

pomocou koaxiálneho potrubia. Výhodou trubíc s priamym prúdením je, ţe kolektor nemusí 

mať pre správnu funkciu ţiadny sklon. Trubice s priamym prúdením bývajú najčastejšie 

vyhotovené s dvojitým skleným plášťom, pričom vákuum sa nenachádza v celej trubici, ale 

len v priestore medzi plášťami. Na vnútorný sklenný plášť je nanesený selektívny povrch, 

takţe slúţi aj ako absorbér. Tento typ trubice má dobrú schopnosť pohlcovať rozptýlené 

ţiarenie, keďţe svetlo vo všetkých smeroch dopadá kolmo na plochu absorbéra. Preto je 

vhodné za kolektor s týmito trubicami umiestniť reflektor, ktorý umoţní zúţitkovať aj inak 

nevyuţitú časť ţiarenia prechádzajúcu medzi nimi. [4]      

 

Obr. 16  Vľavo rez jednoplášťovou trubicou s plochým absorbérom, vpravo rez dvojplášťovou 

trubicou s CPC reflektorom.  
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U kolektorov pracujúcich na princípe tepelnej trubice neprechádza teplonosné médium cez 

vákuovú trubicu. V tej sa nachádza iná kvapalina, väčšinou etanol, ktorá sa po ohriati vyparí. 

Horúca para potom stúpa na vrch tepelnej trubice, kde v malom kondenzátore odovzdáva 

teplo teplonosnému médiu v solárnom okruhu, čím sa ochladí a steká opäť na spodok tepelnej 

trubice. Aby tento kolobeh fungoval, musí mať kolektor sklon aspoň 30 °. [29] 

Toto riešenie má výhodu v jednoduchej montáţi a tieţ umoţňuje výmenu trubíc aj počas 

prevádzky, keďţe trubica nie je priamo napojená na zvyšok solárneho okruhu (tzv. suché 

spojenie). [27] 

 

Obr. 17  Schéma fungovania tepelnej trubice (Heat Pipe). [30] 

   

4.2.4 Koncentrujúce kolektory 

Koncentrujúce kolektory vyuţívajú veľké zrkadliace povrchy, ktoré koncentrujú na ne 

dopadajúce ţiarenie do svojho ohniska, v ktorom je umiestnený absorbér. Koncentrujúce 

kolektory dokáţu efektívne premieňať len priame slnečné ţiarenie, preto sú vhodné k pouţitiu 

v oblastiach s minimom oblačných dní. Pre maximalizovanie tepelných ziskov môţu byť 

vybavené natáčacím mechanizmom, ktorý zabezpečí aby ţiarenie dopadalo kolmo na plochu 

reflektora po čo najdlhšiu dobu.  

Odrazivá plocha kolektoru býva najčastejšie vyhotovená vo forme parabolického koryta alebo 

parabolického taniera. U prvého typu je slnečné ţiarenie koncentrované do jednej ohniskovej 

čiary, ktorou prechádza tzv. príjímač (reciever), ktorý tvorí potrubie so selektívnym náterom, 

odizolované skleným plášťom pre zníţenie strát konvekciou. Ţiarenie koncentrované 

v ohniskovej čiare môţe mať 30 aţ 60 krát vyššiu intenzitu ako ţiarenie dopadajúce na 

odrazivú plochu. Preto môţu teploty ohrevu teplonosného média dosahovať aţ 400 °C. [4] 
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Obr. 19  Koncentrujúci kolektor s odrazivou plochou v tvare parabolického valca. [31] 

Kolektory s odrazivou plochou v tvare parabolického taniera koncentrujú na ne dopadajúce 

ţiarenie do jedného ohniskového bodu a absorbér v ňom umiestnený dokáţu ohriať aţ na 

1000 °C. Uchytenie na stojanoch s natáčaním v dvoch osách im umoţňuje „sledovať“ slnko 

počas celého dňa. V kombinácii s tepelným motorom dosahujú dobrú účinnosť pri výrobe 

elektrickej energie. 

 

Obr. 20  Koncentrujúci kolektor so Stirlingovym motorom firmy Infinia. [32] 
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5 REALIZOVANÉ SYSTÉMY SOLÁRNEHO CHLADENIA 

5.1 Klimatizácia nemocnice 

- Poloha:   Echuca (Austrália)  

- Chladiace zariadenie: Absorpčná chladnička firmy BROAD s výkonom 500kW 

    Teplota ochladenej vody: 6 °C 

- Pouţité kolektory: Kolektory s vákuovými trubicami s plochým absorbérom spolu 

1632 trubíc 

 Teplota ohriateho média: 95 °C 

- Rok realizácie: 2011 

- Najväčší solárny chladiaci systém v Austrálii 

 

 

Obr. 21  Časť kolektorové poľa a nádrže s horúcou vodou. [33] 

 

5.2 Klimatizácia výrobnej haly  

- Poloha:    Inofita Viotias (Grécko) 

- Chladiace zariadenie:  2 adsorpčné jednotky, kaţdá s výkonom 350kW 

    3 kompresorové jednotky, kaţdá s výkonom 350kW 

- Pouţité kolektory:  Ploché kvapalinové kolektory  

    Celková plocha kolektorov: 2700m
2 

 

 

Obr. 22  Kolektorové pole a dve adsorpčné chladničky. [34] 



[32] 
 

 

5.3 Chladenie vinného skladu 

- Poloha:   Banylus (Francúzsko) 

- Chladiace zariadenie: Absorpčná chladnička s výkonom 52kW  

- Pouţité kolektory:  Kolektory s vákuovými trubicami 

    Plocha: 130m
2 

- Rok realizácie:  1995 (Jeden z najstarších systémov)
 
 

- Pracuje bez záloţného systému. 

- Chladenie pribliţne 3 miliónov fliaš vína tromi vzduchovými jednotkami. 

 

 

Obr. 23  Kolektory s vákuovými trubicami na streche skladu. [34] 

 

5.4 Klimatizácia zasadacej miestnosti a jedálne 

- Poloha:   Freiburg (Nemecko)  

- Chladiace zariadenie: Desikačné zariadenie s rotorom zo silikagélu (10200m
3
/h)  

- Pouţité kolektory:  Vzduchové kolektory 

    Plocha: 100m
2
  

- Pracuje bez záloţného systému. 

 

Obr. 24  Zasadacia miestnosť a vzduchové kolektory na streche budovy. [34] 
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5.5 Klimatizácia hotela  

 

- Poloha:   Dalaman (Turecko) 

- Chladiace zariadenie: Dvojstupňová absorpčná chladnička s výkonom 116kW 

    Chladiaci faktor: 1,2 

- Pouţité kolektory:  Koncentrujúce kolektory 

    Plocha: 180m
2
 

    Teplota ohriateho média: 180 °C 

- Prvý systém s dvojstupňovou chladničkou. 

- Pracuje so záloţným kotlom na LPG. 

 

Obr. 25  Kolektorové pole. [34] 

 

5.6 Klimatizácia rodinného domu  

 

- Poloha:   Alzenau (Nemecko) 

- Chladiace zariadenie: Adsorpčná chladnička chilli STC8 (H2O/silikagél)  

s výkonom 7,5kW 

- Pouţité kolektory:  ploché kolektory 

    Plocha: 24m
2
 

- Pracuje so záloţným kotlom na biomasu. 

- Súčasťou systemu je 2000 l nádrţ na teplú vodu.  

 

 

Obr. 26  Kolektory na streche rodinného domu, adsorpčná jednotka a malá chladiaca veža 

pre odvod odpadového tepla . [35] 
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ZÁVER 

Myšlienka vyuţitia solárnej energie pre chladenie nie je nová a v posledných desaťročiach  

bolo v tejto oblasti vyvíjaných a testovaných viacero rozdielnych technológií. Niektoré z nich 

sa uţ uplatňujú na trhu a iné skončili v laboratóriu. V prvých troch kapitolách bol 

vypracovaný prehľad týchto zariadení  a popísané princípy ich fungovania ako aj často sa 

vyskytujúce modifikácie. Zo všetkých popisovaných technológií sa s najväčším potenciálom 

do budúcna javia sorpčné chladiace jednotky. Z nich najmä tie pracujúce v uzavretom cykle 

s tuhým sorbentom nachádzajú v súčasnosti široké uplatnenie tam, kde je dostupné odpadové 

teplo. Najvyšší chladiaci faktor z teplom poháňaných jednotiek dosahujú práve viacstupňové 

zariadenia tohto typu. Tie však potrebujú vysoké teploty generátora, ktoré sú zatiaľ schopné 

dosahovať len koncentrujúce solárne kolektory, nepouţiteľné v podmienkach strdnej Európy. 

Preto sa ako vhodné pre pouţitie v tejto oblasti javia najmä zariadenia pracujúce pri niţších 

teplotách, ktoré je moţné dosahovať plochými kolektormi, alebo kolektormi s vákuovými 

trubicami. 

V štvrtej kapitole boli popísané najčastejšie pouţívané technológie pre konverziu slnečného 

ţiarenia na teplo alebo elektrickú energiu. V mnohých krajinách viedli štátne dotácie 

k rozvoju týchto technológií a zvýšeniu dopytu po nich. V súčasnosti je na trhu mnoho 

výrobcov poskytujúcich fototermické kolektory, ktoré dokáţu pracovať s dobrou účinnosťou 

aj v chladnejších oblastiach s niţšou intenzitou slnečného ţiarenia. Aj v oblasti fotovoltiky 

prichádzajú na trh stále účinnejšie panely a technológie v súčasnosti testované dosahujú často 

dva krát vyššiu účinnosť ako tie komerčne dostupné. 

Najväčšou nevýhodou solárnych chladiacich systémov je ich odkázanosť na dostupnosť 

slnečného ţiarenia. Preto musia v aplikáciách, kde sa dá očakávať potreba chladenia aj v dobe 

bez dostupného solárneho tepla pracovať so záloţným zdrojom, čo ešte navýši uţ tak vysoké 

zriaďovacie náklady. Napriek tomu sa však tieto systémy stávajú vďaka svojej dlhej 

ţivotnosti a vysokým cenám energií v niektorých prípadoch výhodné okrem 

environmentálneho aj z ekonomického hľadiska. Naviac kolektory pouţité pre ich pohon 

môţu byť pouţité pre ohrev vody alebo vykurovanie v zimnom období, čo skracuje dobu 

návratnosti investície do systému. 
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