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WSTĘP

Przetwarzanie promieniowania słonecznego na energię elektryczną jest czyste, ciche eleganckie.
Nie emituje przy tym toksycznych gazów i nie zaśmieca środowiska.
Słońca mamy dość! Gdyby zgromadzono wszystkie ziemskie zapasy paliw;węgla gazu, ropy itp. i 
spalono w dużym piecu,  to  uzyskana energia  równałaby się  energii  słonecznej  dostarczonej  na 
Ziemię w ciągu czterech dni...
Do  tej  pory  systemy  fotowoltaiczne  (PV)  były  jedną  z  najbardziej  opłacalnych  technologii 
odnawialnych źródeł energii.
Były też jedynymi urządzeniami tego typu, które znała ludzkość. Sprawność jej sięga
 17-18% przy produkcji masowej, zaś w badaniach laboratoryjnych pojedyncze ogniwa osiągają 
sprawność 25-30%.
Najprostszym  sposobem  magazynowania  energii  produkowanej  w  małych  systemach  PV  są 
akumulatory (w większości ołowiowo- kwasowe), w ostrzejszych klimatach, gdzie wymagana jest 
duża niezawodność stosowane są akumulatory niklowo- kadmowe.
Alternatywa do znanych systemów PV jest opatentowany w 2009 roku przeze mnie nr patentu 201 
913. Układ do przetwarzania i gromadzenia energii słonecznej, oparty na zjawisku Seebecka.
Jest to zjawisko termoelektryczne polegające na powstawaniu siły elektromotorycznej w obwodzie 
zawierającym dwa różne  metale  lub  półprzewodniki,  gdy ich  złącza  znajdują  się    w różnych 
temperaturach.(Rys 1)
Odkryte w 1821r przez fizyka niemieckiego T. J. Seebecka jest wykorzystywany między innymi w 
termoparze.
Wynalazek (system) składa się z trzech elementów: (Rys 2)
A) Baterii słonecznej termowoltaicznej (BT)
B) Skraplacza gazu
C) Akumulatora termowoltaicznego (AT)



I
BATERIA  TERMOWOLTAICZNA- SOLARNA

Padające przez szybę solarną do wnętrza baterii promienie słoneczne rozgrzewają płytę absorbera 
(płyta miedziana pokryta materiałem absorpcyjnym) która powoduje wzrost temperatury wewnątrz 
baterii  (Tw)  od  90-110  stopni  Celsjusza.  Tę  samą  temperaturę  osiągają  zestawy  termopar 
wewnętrznych, odizolowanych od otoczenia izolacją cieplną.
Temperatura na zewnątrz w „strefie cienia” wynosi odpowiednio 25- 30 stopni Celsjusza (Tz) a 
powietrze otaczające chłodzi niejako złącza zewnętrzne baterii.
Widać z tego iż różnica temperatur wynosi 65- 80 stopni Celsjusza, to wystarczy, aby przepłynął 
prąd  wielkości  V=  (Sa-  Sb)  (Tw-  Tz).  Wielkość  V (napięcie)  jest  uzależnione  od  materiałów 
zespolonych (A) i (B) z czym związana jest stała Seebecka (S) oraz od różnicy temperatur i ilości 
termopar. (niezbędne do uzyskania wysokiej sprawności).

Rys. 3 Bateria Termowoltaiczna.

Badania wykazały iż termopara wykonana z miękkiej stali oraz miedzi (na której uzyskano wyniki)i 
umieszczona 1 złącze/ 1mm kwadratowy daje sprawność liczoną na 1m kwadratowy baterii rzędu 
35-40%- jest to prąd o napięciu 72,25V-89,50V oraz natężeniu odpowiednio 3,80A-3,95A a więc o 
mocy 274,55W-353,52W. 
W sprzyjających  warunkach  (odpowiednia  różnica  temperatur  oraz  lekki  wiatr)  uzyskano  moc 
rzędu 736,25W !



Moduły (40 termopar) połączono szeregowo oraz równolegle aby uzyskać wysokie napięcie oraz 
maksymalny prąd.
Dodatkowo możemy zastosować do chłodzenia złączy zewnętrznych specjalny tunel grawitacyjny 
(opatentowany)- proste urządzenie, co może zwiększyć moc o następne 20- 30% (Rys 3a).

Opis:  Walec  cylindryczny  zwężony  w  środkowej  części.  Na  zwężeniu  umieszczono  baterię 
termowoltaiczną w ten sposób, iż złącza termopar zewnętrznych, znajdują się wewnątrz zwężenia. 
Górna część tunelu jest pokryta farbą absorpcyjną powodując nagrzanie się powietrza A0, które to 
zaczyna unosić się ku górze. Ruch ten powoduje zassanie powietrza z dolnej części o temperaturze 
zewnętrznej,  które  to  po  przejściu  przez  zwężenie  skutecznie  chłodzi  złącza  zewnętrznych 
termopar. Zwężenie sprawia, iż prędkość powietrza w tej części jest znacznie większa niż w części 
A0 czy A1.

Podobne działanie  wykazuje  system składający się  z  baterii  stożkowej  zagłębionej  w „bunkrze 
betonowym”. Jednak system przedstawiony na rysunku 3b oznacza się większą efektywnością ze 
względu na fakt iż baterie znajdują się w pozycji stacjonarnej w stosunku do słońca.



Sprawność jest więc większa od baterii fotowoltaicznej oraz koszt budowy kilkakrotnie mniejszy, 
nie mówiąc o prostocie wykonania.



IIAKUMULATOR TERMOWOLTAICZNY (AT)

Urządzenie to jest podobne w działaniu jak bateria słoneczna. (BT)
w najprostszym wyobrażeniu  jest  to  pojemnik  z  płynnym gazem (np.  CO2)  wyodrębnionym z 
powietrza oraz skroplonym. Zasilenie skraplacza gazu (znane urządzenie) stanowi prąd z (BT).
Do skraplania np. powietrza potrzeba 1,2- 1,8 KWh/l a więc 100m kwadratowych baterii (BT) jest  
w stanie skroplić 10l gazu wciągu godziny.
To właśnie ten skroplony gaz może być zamieniony przez (AT) w prąd. (Rys 4)
Zasada działania akumulatora termoróżnicowego podobnie jak (BT) oparta na zjawisku Seebecka. 
W pojemniku izolowanym cieplnie (A) Rys 4 znajduje się płynny gaz o temperaturze (Tw) niższej  
niż –120 stopni Celsjusza.
Górną  pokrywę  zbiornika  stanowi  zestaw  termopar  1złącze/  mm  kwadratowy  wtopionych  w 
izolację cieplną (podobnie jak w baterii). Część wewnętrzna złączy znajduje się w przestrzeni (K) o 
temperaturze (Tw) i  osiąga jej  wielkość,  druga grupa złączy „bliźniaczych” jest  na zewnątrz  w 
temperaturze  (Tz)  gdzie  Tz >Tw. W tym przypadku różnica  (Tz-Tw) jest  znaczna,  co skutkuje 
wysokim napięciem (V), albowiem (Tw) jest zbliżona do temperatury skroplonego gazu zaś (Tz) 
jest temperaturą otoczenia.
I w ten oto prosty sposób można przetwarzać, gromadzić i w dowolnym czasie, miejscu „odzyskać” 
energie  słoneczną.  Płynny  CO2  w  bateriach  (BT)  może  być  użyty  do  napędzania  silników 
elektrycznych w samochodach i wielu innych użytecznych urządzeń.

Rys. 4 Akumulator Termowoltaiczny



ZAKOŃCZENIE

Ze względu na koszty całego systemu, badania zostały skupione na bateriach termowoltaicznnych. 
Zbudowano  szereg  modeli  doświadczalnych  – 40,80,160,240  i  360  sztuk  termopar  na  bazie 
miękkiej stali oraz miedzi.
Tabela i wykres poniżej obrazuje wyniki badań przeprowadzonych na baterii TW o 9 modułach 
razy 40 termopar.



Są  to  dane  uśrednione  dzienne  w  okresie  od  czerwca  do  września  2009.  Nie  stosowano  do 
chłodzenia zewnętrznych termopar tunelu grawitacyjnego, a jedynie swobodne powietrze.
Wykazano, iż demontaż absorbera zwiększa moc baterii o około 25%. Rolę tego elementu spełniają 
złącza wewnętrzne termopar pokryte farba absorbcyjną.
Ze względu na fakt iż bateria termowoltaiczna została w znacznym stopniu zbadana i dostarczyła 
optymistycznych  wyników,  chciałbym  aby  jedynie  ten  element  wynalazku  (traktowanego  jako 
całość) brał udział w konkursie.








