
Obnoviteľné zdroje energie 
(ďalej len OZE) sú často považované 
za zdroje budúcnosti, avšak ich 
využitie už v súčasnosti získava 
stále väčší význam. 

Čistenie 
vody 
slnkom 



Prinášajú reálnu alternatí vu fosílnym palivám, ktorých zásoby sú obmedze-
né, nedopĺňajú sa a dnes sa vysokou rýchlosťou míňajú. Spracovanie fo-

sílnych palív od ťažby až po spaľovanie produkuje množstvo emisií škodlivých 
látok nielen pre životné prostredie, ale aj pre zdravie človeka. Navyše sú z veľ-
kej časti  zodpovedné za globálne otepľovanie, ktoré dnes spôsobuje problémy 
po celom svete. Účinky obnoviteľných zdrojov na klímu sú minimálne; pokiaľ 
nahradia fosílne zdroje, znižujú množstvo emisií škodlivých látok vrátane ťaž-
kých kovov. Ich využívanie je schopné zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj. Majú 
množstvo výhod, no napriek nim je ich rozvoj u nás stále pomalý a blokovaný.

Prezentácia sa týka netradičného využiti a dvoch druhov OZE:

_  priameho získavania elektrickej energie zo slnečného žiarenia 
prostredníctvom fotovolti ckých článkov (FV),

_  nepriameho získavania slnečnej energie z hydropotenciálu 
pomocou patentovo chránenej vodnej turbíny SETUR,

_  prakti ckého príkladu použiti a elektrickej energie vyrobenej z týchto zdrojov 
pre elektrochemické čistenie vody (dezinfekciu vody od mikroorganizmov 
a rias, odstraňovanie znečisťujúcich toxických látok a pod.)

Fotovolti cké články tvoriace fotovolti cké panely slúžia na výrobu elektriny 
v podobe jednosmerného prúdu. S využití m FV v malom rozsahu sa stretáva-
me na každom kroku, či už ide o zariadenia, ktoré vyžadujú na svoju činnosť 
minimálne množstvo energie, napr. kalkulačky, náramkové hodiny, záhradné 
svieti dlá a pod. Bežne sa začali malé FV používať na osvetlenie verejných bu-
dov, autobusových zastávok, diaľničných odpočívadiel, dopravných značiek, 
ako aj všade tam, kde nie je elektrická energia bežne dostupná, tzv. ostrovné, 
nezávislé FV systémy určené do odľahlých lokalít alebo pre použiti e, kde by 
bola nákladná a riziková inštalácia elektrického vedenia. Známe je ich využiti e 
pre pohon automobilov alebo lietadiel. V poslednej dobe sa nielen v zahraničí 
ale aj u nás rozšírili fotovolti cké elektrárne, dodávajúce elektrinu do rozvod-
ných sietí  elektrickej energie. Vodné elektrárne využívajú na výrobu elektriny 
energiu prúdenia toku, hydropotenciál – či už priamo, alebo zosilnenú vodnou 
nádržou alebo vytvorením väčšieho spádu medzi dvomi stanicami. Energia sa 
prenáša na generátor, ktorý vyrába elektrický prúd. Vodná energia má u nás 
pomerne dlhú históriu. Na Slovensku predstavuje technicky využiteľný hydro-
energeti cký potenciál 7361 GWh/r energie. Hoci celkový hydroenergeti cký po-
tenciál Slovenska je v súčasnosti  využitý asi na 60 %, v prípade energie malých 
vodných tokov, kde sú vhodné malé vodné turbíny je to len 11 %.



Vodná turbína Setur je unikátny, patentovo chránený tekuti nový motor s bez-
lopatkovým rotorom, jednoduchej konštrukcie, pričom pracuje na novo ob-
javenom hydrodynamickom princípe využiti a potenciálu tekuti nových médií. 
V prípade hydropotenciálu, pracuje už pri malých rozdieloch tlakov vody a ti ež 
s malými prietokmi vody, s minimálnou mechanickou účinnosťou 55 – 75 %. 
Hlavnou výhodou motora je schopnosť získavať energiu z veľmi malých prieto-
kov tekutí n (napr. vody), ktoré doposiaľ nebolo možné využívať, čo ho zaraduje 
medzi technické riešenia pre alternatí vne spôsoby získavania energie.
Elektrochemické metódy sú založené na chemických a fyzikálnych procesoch, 
vyvolaných tokom elektrónov, prostredníctvom ktorých v prostredí prebieha-
jú rôzne oxidačné a redukčné reakcie. V posledných rokov dostali do väčšej 
pozornosti  vďaka výrazne výhodnej ekologickej kompati bilite, všestrannosti  
a bezpečnosti . Elektrochemické metódy čistenia vody sú charakteristi cké 
kontrolovanými a rýchlymi reakciami, predstavujú menšie technologické sys-
témy a stávajú sa tak životaschopnejšími namiesto používania chemikálií alebo 
mikroorganizmov. Uplatňujú sa aj pri čistení odpadových vôd, najmä odpado-
vých vôd veľmi znečistených a toxických a súťažia s ďalšími tradičnými tech-
nológiami vrátane napr. odparovania, zrážania, iónovej výmeny a rozpúšťacej 
extrakcie a sú využiteľné v mnohých priemyselných odvetviach. Najznámejšie 
elektrochemické metódy používané na elimináciu ťažkých kovov sú elektrolý-
za, elektrokoagulácia, elektrodialýza a elektrofl otácia.

Experiment „Čistenie vody slnkom“ predstavuje ukážku kombinovaného spôso-
bu výroby elektriny z OZE, ktorá sa dá využiť pre čistenie znečistenej vody. Funkč-
ná zostava pozostáva z modelu vodnej turbíny Setur s elektrickým generátorom 
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M Do skleného akvária nadávkuj dostatočný objem pitnej vody, do ktorej 
rozpusti  0,3 g kuchynskej soli (NaCl) na 1 liter vody. Vodnú náplň zafarbi 
prídavkom farebného činidla (napr. roztok vodorozpustnej farbičky na 
maľovanie). Do náplne v akváriu ponor pomocou medených vodičov dve 
plechové hliníkové elektródy (6 x 6 cm), ktoré vodivo spoj s jednosmer-
ným zdrojom elektrickej energie (pozor na náhodný dotyk elektród, hrozí 
skrat a vyradenie zdroja). Ako zdroj jednosmerného prúdu (12 V) možno 
použiť bežnú autobatériu, sieťovo napájaný zdroj (min 2 A) alebo fotovol-
ti cký panel (napr. RICH SOLAR, RS-M20 20 Wp). K elektrickému okruhu je 
výhodné pripojiť multi metre na meranie elektrického prúdu a napäti a. 
Zmenou vzdialenosti  medzi elektródami možno jednoducho nastaviť in-
tenzitu pretekajúceho prúdu (min 0,2 A), ktorý sa dá merať pripojeným 
multi metrom. Pri správnom spôsobe elektrochemického odfarbovania 
možno pozorovať na elektródach tvorbu jemných bubliniek plynov a po-
stupné odfarbovanie, ktoré je okom pozorovateľné už po 10 – 15 min.

poháňaného cirkulujúcou vodou (A), (obr. 1), fotovolti ckého panela osvetľova-
ného umelým svetlom (B) a elektrolyzačného reaktora (C), (obr.2), v ktorom sa 
elektrochemicky odstraňuje znečistenie z vody (napr. odfarbovanie vody od Ma-
lachitovej zelenej, simulujúcej prítomnosť zelených rias vo vode). 

Účastníci v priehľadnom modeli vodnej turbíny môžu vidieť funkciu jej činnosti  
(otáčanie rotora a charakteristi cké prúdenie vody pri obtekaní rotora turbíny), 
ako aj premenu hydropotenciálu na elektrickú energiu (generátorom napájaný 
svetelný zdroj). Ďalej refl ektorom osvetľovaný FV predstavuje model premeny 
slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Počas čistenia vody účastníci uvidia 
odfarbovanie vody, na elektródach miernu produkciu plynov, priebeh elektro-
lýzy monitorovaný pomocou na meracích prístrojoch.

Obr. 1 Schéma a fotografi cký pohľad 
na inštalované vodné turbíny Setur. 

Obr. 2 Schéma a fotografi cký pohľad 
na laboratórne zariadenie pre elektro-
chemické čistenie vody.


