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SŁOŃCE

Jest centralną gwiazdą Układu Słonecznego, wokół której krąży 
Ziemia.

 Stanowi główne źródło energii docierającej do Ziemi, której 
bardzo mały procent wystarczyłyby, aby zaspokoić całe potrzeby 

energetyczne ludzkości.
 Jest ona najbezpieczniejszym źródłem energii z dotychczas

poznanych i istniejących. 





ENERGIA SŁONECZNA

to promieniowanie elektromagnetyczne Słońca. 
Jest ono wynikiem drgań pola magnetycznego i 

elektromagnetycznego.
 Energia słoneczna uzyskiwana ze Słońca jest 

wysokoenergetyczna i dostępna na całej Ziemi..



BILANS ENERGI 
SŁONECZNEJ

DOCIERAJĄCEJ DO 
POWIERZCHNI 

ZIEMI



Promieniowanie słoneczne jest też 
przyczyną wielu zjawisk 
występujących na ziemi i 

wykorzystywanych w energetyce 
(wiatrów, fal i prądów morskich, 

powstawania opadów 
atmosferycznych zasilających 

rzeki). .energia słoneczną, dociera 
do Ziemi w olbrzymiej ilości w 

postaci tzw. „czystej energii, należy 
do niewyczerpywalnych źródeł 

energii.



Natężenie promieniowania słonecznego, 
docierającego do powierzchni Ziemi 

zależy od:

•szerokości geograficznej,
•pory dnia,
•pory roku,
•wysokości Słońca nad horyzontem,
•stanu zanieczyszczenia środowiska,
•usytuowania.



Całkowite promieniowanie 
słoneczne, które pada na 
powierzchnie poziome, 

charakteryzuję się  strukturą, 
składającą się z 
promieniowania:

•bezpośredniego,
•rozproszonego,
•odbitego.



JAK POZYSKAĆ I WYKORZYSTAĆ 
ENERGIE SŁONECZNĄ?







1. KONWERSJA FOTOTERMICZNA 

To bezpośrednia zamiana energii 
promieniowania słonecznego na energię 

cieplną. W zależności od tego, czy do dalszej 
dystrybucji pozyskanej energii cieplnej używa 

się dodatkowych źródeł energii (na przykład do 
napędu pomp), wyróżnia się konwersję 
fototermiczną pasywną oraz aktywną. 



PASYWNA

ŚCIANA 
TROMBE’A



Wykorzystywana jest głównie w małych instalacjach m.in. do 
pasywnego ogrzewania budynków. 

Szczególnie efektywną metodą takiego ogrzewania jest ściana 
Trombe’a. Wykorzystanie różnicy gęstości pomiędzy powietrzem 

ogrzanym a powietrzem chłodnym pozwala na wymuszenie takiego 
przepływu ciepła, że do budynku jest zasysane chłodne powietrze z 
zewnątrz. Urządzeniem wykorzystującym to zjawisko do chłodzenia 

i wentylacji budynków jest komin słoneczny. Konwersję pasywną 
wykorzystuje się również w termosyfonowych podgrzewaczach 

wody, w których kolektor jest niżej od zbiornika ciepłej wody oraz 
przy suszeniu płodów rolnych.



AKTYWNA

Kolektory słoneczne, 
nazywane potocznie 
solarami, montowane są 
na budynkach 
mieszkalnych i 
wykorzystywane 
najczęściej do 
ogrzewania wody.



Wykorzystywana jest głównie do podgrzewania wody. Popularne są zarówno 
zastosowania w domkach jednorodzinnych (2-6 m² kolektorów słonecznych), jak i duże 

instalacje (o powierzchni kolektorów słonecznych powyżej 500 m²) (ciepłownie) 
dostarczające ciepłą wodę do budynków wielorodzinnych, dzielnic, czy miasteczek.



2. KONWERSJA FOTOWOLTAICZNA, 
czyli zamiana bezpośrednia energii promieniowania słonecznego 

na energię elektryczną  

Ogniwa fotowoltaiczne, są nazywane 
również panelami słonecznymi lub 
bateriami słonecznymi.

Tak pozyskana energia może być 
wykorzystana do napędzania 
urządzeń elektrycznych, bądź 
odprowadzona bezpośrednio do 
sieci elektrycznej.





ZASTOSOWANIE W DOMACH 
JEDNORODZINNYCH



3. KONWERSJA FOTOCHEMICZNA

To konwersja energii promieniowania 
słonecznego na energię chemiczną. Jak 
dotąd na szeroką skalę nie jest 
wykorzystywana w technice, ale zachodzi w 
organizmach żywych i nosi nazwę 
fotosyntezy. Wydajność energetyczna tego 
procesu wynosi 19–34%, w przeliczeniu na 
energię jaka jest gromadzona w roślinach 
(ok. 1%), jednak istnieją ogniwa 
fotoelektrochemiczne dysocjujące wodę pod 
wpływem światła słonecznego.



4. WIEŻA SŁONECZNA

 Jest urządzeniem do pozyskiwania energii 
słonecznej. Powietrze nagrzewa się w 
ogromnym kolektorze słonecznym (podobnie 
jak w szklarni), unosi się i ucieka poprzez 
wysoką wieżę-komin. Poruszające się 
powietrze napędza turbiny, 
produkując elektryczność.



MOŻLIWOŚCI WYNIKAJĄCE Z 
WARUNKÓW 

PRZYRODNICZYCH POLSKI DLA 
WYKORZYSTANIA 

ODPOWIEDNICH ŹRÓDEŁ 
ENERGI SŁONECZNEJ



PORÓWNANIE NASŁONECZNIENIA W POLSCE VS. PRZYKŁADOWO  
W TURCJI

VS.



W naszym kraju roczna suma godzin 
słonecznych jest zawarta w granicach od 1300 
do 1900 godzin. Średnie roczne usłonecznienie 
wynosi 1600, co stanowi około 18,2% okresu 
całego roku, kiedy możliwe jest wykorzystanie 

promieniowania słonecznego do celów 
energetyki słonecznej. Warto jednak zauważyć, 

że 75% z tego czasu przypada w półroczu 
letnim, od kwietnia do końca września, średnio 

1200 godzin. W półroczu zimowym, od 
października do marca, wartość usłonecznienia 
jest trzykrotnie mniejsza i wynosi średnio 400 

godzin.



 Sektor energetyki 
odnawialnej w Polsce, czerpiącej 
energię ze światła słonecznego.

 Należą do niej: 
energetyka cieplna przekształcająca 
energię słoneczną na ciepło 
i elektroenergetyka – produkująca 
energię elektryczną.



KOLEKTORY SŁONECZNE

Na koniec 2014 roku łącznie zainstalowanych i 
użytkowanych było około 1,7 mln m2 kolektorów 

słonecznych, co odpowiada 1,2 GWt mocy 
cieplnej. Całkowita zainstalowana moc 

kolektorów słonecznych stanowiła wtedy drugie, 
po ciepłowniach na biomasę, źródło odnawialne 

wytwarzania „zielonego ciepła” w Polsce. W 
2014 roku Polska zajęła czwarte miejsce w 

sprzedaży instalacji słonecznych wśród krajów 
europejskich.

Na koniec 2016 roku moc termiczna 
zainstalowanych w Polsce kolektorów wyniosła 
1,5 GW, a w 2017 roku przybyło kolejne 0,078 

GW.



ELEKTROENERGETYCZNA SŁONECZNA

Całkowita moc podłączonych do sieci elektrowni 
fotowoltaicznych w Polsce wynosiła na koniec 
2012 roku około 1,29 MWp. Według Instytutu 

Energetyki Odnawialnej, całkowita moc 
ogniw fotowoltaicznych w Polsce we wrześniu 
2014 roku wynosiła około 6,6 MWp. 1 lutego 

2020 roku moc zainstalowana paneli 
fotowoltaicznych w Polsce sięgnęła 1,47 GWp



WADY I ZALETY 
WYKORZYSTYWANIA 
ENERGI SŁONECZNEJ



WADY

Mało słonecznych dni
Słońce nie świeci cały czas. Mamy wiele dni pochmurnych, 
zwłaszcza jesienią i zimą. Dzień jest wówczas również bardzo 
krótki.
Panele fotowoltaiczne są w jednak w stanie wytworzyć energię 
nawet wówczas, gdy mamy do czynienia z częściowym 
zachmurzeniem nieba.
Produkowane współcześnie panele korzystają tylko ze światła 
dziennego. W domach jednorodzinnych i przedsiębiorstwach, 
które stosują panele, korzystanie z nich jako samodzielnego 
źródła energii może okazać się niewystarczające.
Okazuje się bowiem, że ilość energii, która potrzebna jest do 
ogrzania budynku, oświetlenia go, korzystania z urządzeń 
elektrycznych i gotowania przewyższa możliwości , jakie dają 
panele. Konieczne jest uzupełnienie energii z innego źródła.

Zanieczyszczenie 
środowiska
 Produkowane są one z 
toksycznych pierwiastków 
chemicznych.
Wytwarzanie paneli w 
pewnym stopniu 
zanieczyszcza środowisko



ZALETY

Redukcja kosztów energii
Nawet jeśli początkowe koszty montażu 
wydają się wysokie, to z czasem ta inwestycja 
się zwraca. 

Pozytywny wpływ na środowisko
Obok energii wiatrowej, energia słoneczna, 
jest jedną z najbardziej przyjaznych dla 
środowiska. 

Darmowa energia słoneczna

Niezależność od dostawców energii
Inną ważną zaletą z perspektywy użytkownika jest 
jego niezależność od dostawców energii elektrycznej. 
Czasami w wyniku prac przy instancjach, 
ekstremalnych warunków pogodowych lub awarii, 
dostęp do energii od dostawców jest ograniczony.
Energia słoneczna zapewnia, dzięki niezależności 
użytkownika, wysoki poziom bezpieczeństwa 
energetycznego. Dostęp źródła energii jest wówczas 
nieograniczony.
Ponadto produkcja energii elektrycznej z własnych 
źródeł, umożliwia konsumentowi uniknięcie wzrost 
cen u dostawców.



Główne korzyści z energii Słońca to przede wszystkim 
nieograniczony i bezpłatny dostęp do niej, a także możliwość 

korzystania z niewyczerpanych jej zasobów. Urządzenia 
przetwarzające energię słońca w ciepło lub elektryczność są 
łatwe w montażu i mają niskie koszty eksploatacji, ponieważ 

nie wymagają żadnych szczególnych zabiegów poza 
czyszczeniem. Ich działanie nie wiąże się również z 

negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Dodatkową 
zaletą urządzeń słonecznych jest możliwość wytwarzania z 

nich prądu w miejscach, które nie są podłączone do sieci 
elektrycznej.



Jednak istnieją również pewne ograniczenia związane 
z energetyką słoneczną. Jest to przede wszystkim 
brak możliwości korzystania z energii słonecznej w 

sposób ciągły, ponieważ pojawiają się przerwy w 
dostępie do niej związane z cyklem dobowym i porami 

roku. Jest to szczególnie uciążliwe w krajach o 
zmiennym klimacie, ponieważ nie można przewidzieć, 
czy uzyskamy wystarczającą ilość energii elektrycznej 

ze Słońca. Inne ograniczenia, które trzeba brać pod 
uwagę, to również spore koszty inwestycyjne oraz 
trudności w magazynowaniu uzyskanej energii i jej 

koncentracji.



DZIEKUJE ZA 
UWAGE! 


