
Nanotechnológia umožnila pokrok v oblasti premeny energie a jej 
akumulácie a znížila jej spotrebu.

Žijeme vo svete odkázanom na lacné dodávanie veľkého množstva energie, vo svete,
v ktorom sa míňajú zásoby pevných palív. Nanotechnológia tu môže zohrať nesmierne
dôležitú úlohu, pretože pomáha znížiť spotrebu energie a zvýšiť jej produkciu. Darí sa nám
to dosiahnuť vďaka vývoju pokrokových zdrojov energie, vytváraniu nových zmesových
materiálov, zdokonaleniu technológií na výrobu batérií a vývoju zariadení, ktoré majú nižšiu
spotrebu energie.
Okrem toho, používaním nanokatalyzátorov, filtračných zariadení alebo antibakteriálnych
náterov môže nanotechnológia pomôcť pri riešení súčasných environmentálnych problémov.

Slnečné články s citlivými farbivami:
premena slnečného svetla na elektrinu na molekulárnej úrovni.

Spotrebu energie dokážeme znížiť rôznymi stratégiami:
•Zmesové materiály (zmiešaním nanomateriálov s bežnými
materiálmi):

• Zlepšujú tepelnú izoláciu.
• Znižujú spotrebu paliva napr. v doprave znižujú váhu vozidla

alebo znižujú trecí odpor.
•Zdokonalené systémy na vykurovanie a osvetľovanie

• Bežné žiarovky s vláknom nahradili nové zariadenia
emitujúce svetlo pozostávajúce z kvantových bodiek.

•Batérie
• Majú dlhšiu životnosť a dokážu lepšie udržať nabitie.

Zníženie spotreby       
energie

Tradičné slnečné články
Tradičné slnečné články z kremíka sú vytvorené na princípe
navrstvovania na seba vysoko čistých kryštálov do štruktúry, ktorá
pripomína sendvič.
Výhody:
•Preukazujú dobrú výkonnosť.
Nevýhody:
•Sú drahé.
•Na výrobu slnečného článku potrebujeme veľa energie.
•Absorbujú energiu len v obmedzenom rozsahu.

Slnečné články s citlivými farbivami („Grätzelove články“)

•Molekuly farbiva (vo veľkej miere absorbujú svetlo a fungujú ako molekulárna
anténa) sú zapustené do nanoštruktúrovaného polovodivého povrchu.

•Nanoštruktúrovaný polovodič má obrovskú vnútornú povrchovú plochu, čím
sa absorpcia svetla zvýši na najvyššiu mieru a zníži sa tak veľkosť článku.

•Molekuly farbiva zachytávajú svetlo lepšie než polovodičová matica. To
znamená, že v článku sa dá využiť väčší spektrálny rozsah.

Vo viacerých častiach sveta, najmä v rozvojových krajinách,
existujú environmentálne problémy. Nanotechnológia by mohla
ponúknuť lacné a jednoduché možnosti riešenia niektorých týchto
problémov. Tu je zopár príkladov:
•Nanokatalyzátory – napr. na odstránenie síry zo surovej ropy.
•Nanofiltre – napr. na odstránenie baktérií/vírusov z pitnej vody.
•Odsoľňovanie – premena morskej vody na pitnú vodu.
•Zvýšenie produktivity pôdy – napr. použitím nanopórovitého
materiálu sa zlepší zadržiavanie vody alebo sa zvýši množstvo
výživných látok v pôde.
•Antibakteriálne nátery – napr. použitie nanočastíc striebra
v náteroch a textíliách na zničenie baktérií.

Energia a životné prostredie

V  mnohých komunitách 
je obrovským 
problémom získať pitnú 
vodu. Výrobky ako fľaša 
Lifesaver využívajú 
nanofiltre   na 
odstránenie vírusov a 
baktérií.

Nanoštruktúrované 
slnečné články sú 
riešením ako 
zabezpečiť lacné 
dodávanie veľkého 
množstva energie.
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Schematická ilustrácia 
štandardného slnečného 

článku s citlivými farbivami
(zdroj: M. R. Jones, Wikipedia 

Commons)

Uhlíkové nanotrubice sa dajú použiť 
na výrobu zmesových materiálov. 
Vážia šestinu váhy ocele, ale môžu 
byť až desaťkrát silnejšie.

James Bendall, University of Cambridge A. Eychmüller , Technische Universität Dresden

Nanomateriály ako kvantové bodky 
(polovodičové nanočastice) sa dajú 
použiť       v nových svetlo 
emitujúcich zariadeniach s nízkou 
spotrebou energie.

Nanotechnológia                       
a životné prostredie

Riešenia:
1. Vývoj silikónových nanokryštálov, ktoré dokážu absorbovať viac 

slnečnej energie.
2.Biomimetrickými postupmi napodobniť prírodný fotosyntetický proces.

Nanokatalyzátor použitý na 
vyčistenie surovej ropy od síry. 
Tento obrázok ukazuje dva 
nanozhluky sírnika 
molybdeničitého, každý nanozhluk 
pozostáva z 15 atómov molybdénu            
a 42 atómov síry.
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Procesy, ku ktorým dochádza
v tomto type článku napodobňujú
prírodný fotosyntetický proces.

Tradičný slnečný článok


	Número de diapositiva 1

