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1 UVOD 

 

Tehnologija za široko uporabo obnovljivih virov energije mora biti enostavna in zanesljiva, 

hkrati pa dostopna tudi tehnološko manj razvitim deţelam. Le-te lahko imajo velik potencial v 

sončni energiji in pogosto majhne količine potrebnih surovin za pogon klasičnih elektrarn. 

 

Zaţeljeno je, da so gradniki izbrane naprave okolju prijazni, z moţnostjo poznejšega 

recikliranja in prav solarni dimnik s svojimi sestavnimi elementi izpolnjuje te pogoje. 

Ekonomske raziskave so pokazale, da so solarni dimniki velikih dimenzij in moči  nad       

100 MW po ceni proizvedene elektrike primerljivi s klasičnimi elektrarnami. Zaradi naštetih 

dejstev se solarni dimniki razvijajo v smeri večjih izkoristov. V prihodnosti se bodo solarni 

dimniki razvili v ekonomsko učinovito in okolju prijazno različico pridobivanja električne 

energije. Solarni dimnik je sestavljen iz treh glavnih elementov in sicer zračno – sončnih 

kolektorjev, dimnika ali stolpa ter vetrne turbine [1]. 

 

Ţe leta 1931 je H. Gunther [2] opisal idejo delovanja dimnika, kar je leta 1984 preraslo v prvi 

prototip solarnega dimnika narejenega v kraju Manzanares v Španiji. Danes se s tem 

podočjem ukvarja kar nekaj raziskovalcev, kar dokazuje tudi načrtovanje večjega solarnega 

dimnika v Avstraliji z nazivno močjo 200 MW [2]. 

 

V seminarju bom opisal delovanje solarnega dimnika. Podrobneje bom razloţil pomen in 

delovanje posameznega sestavnega dela. Na fakulteti smo se odločili sami postaviti solarni 

dimnik, zato bom predstavil lastnosti našega solarnega dimnika, ter pomembne razlike v 

primerjavi s solarnim dimnikom v Manzanaresu. Modeliranje v seminarju je povzeto po 

optimizaciji ţe obstoječega dimnika v Manzanaresu. Na koncu sledi še kratek opis 

nastajajočega projekta v Avstraliji ter obravnava prednosti in slabosti solarnega dimnika. 

 

2 PRINCIP DELOVANJA SOLARNEGA DIMNIKA  

 

Slika 1 prikazuje shemo delovanja solarnega dimnika. V solarnem dimniku se zrak segrava s 

sončnim sevanjem, ki vpada na stekleno streho. Celotna notranjost sestavlja sončno – zračni 

kolektor. V sredini se nahaja navpičen stolp z odprtino za zrak. Stik med streho in dimnikom 

mora biti vodotesen in zrakotesen. Zrak v notranjosti dimnika se zaradi sončnega obsevanja 

segreva, s tem postane laţji od tistega nesegretega v spodnjih plasteh. To povzroči dviganje 

segretega zraka proti dimniku, ki sesa topel zrak iz notranjosti v dimnik ter hladnejši zrak 

skozi spodnje reţe iz zunanjega okolja solarnega dimnika v sončno – zračni kolektor. Energija 

zaradi dviganja se pretvori v mehansko energijo v turbinah, ki so nameščene na spodnjem 

delu stolpa. Generatorji nato pretvarjajo kinetično energijo v električno energijo [3]. 
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Slika 1: Shema delovanja solarnega dimnika. Povzeto po [2]; rdeče puščice predstavljajo vroč 

zrak, modre puščice pa hladen zrak. 

 

Če ţelimo 24-urno neprekinjeno delovanje, na dno solarnega dimnika dodamo vreče z vodo. 

Voda se tako segreva, ob tem pa veča svojo notranjo energijo preko dneva, ki jo nato preko 

noči sprošča ali oddaja v obliki toplote. Vodne vreče lahko nadomestimo tudi s kamnitimi 

skalami, ki prav tako omogočajo shranjevanje toplote. Sončno sevanje povzroči konstantno 

dviganje v dimniku [2]. 

 

2.1 KOLEKTOR 

 

Zrak se v solarnem dimniku segreva zaradi učinka tople grede. Na prototipu v Manzanaresu 

so to dosegli s plastično streho nad tlemi (slika 2). Streha, ki bi lahko bila tudi steklena, deluje 

v povezavi z zrakom in zemljo kot kolektor.  Zaradi naklona strehe se zrak dviguje proti 

dimniku z minimalnim trenjem. Steklo ali plastika morata biti prepustna za sevanje v vidnem 

in UV področju ter neprepustna za sevanje v dolgovalovnem (infrardečem) področju [2]. 
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Slika 2: Streha kolektorjev je lahko iz stekla ali plastike [2] 

 

2.2 SKLADIŠČENJE TOPLOTE 

 

Če hočemo toploto skladiščiti (na primer iz dneva v noč), so črne vreče, polnjene z vodo 

(slika 3), idealne za to. Namestimo jih na spodnji notranji strani kolektorja drugo poleg druge. 

Vreče so fiksno zaprte in samo enkrat polnjene. Voda ne more prehajati v okolico ali 

izhlapevati. Čez dan se voda v vrečah segreva in tako sončno energijo shranjujemo v notranjo 

energijo vode. Energija se shranjuje tudi v notranji energiji zemlje in zraka, vendar je 

shranjevanje najbolj učinkovito v primeru vode, ker ima največjo specifično toploto, pribliţno 

5-krat večjo od tal (zemlja).  

 

 

a)                                                          b) 

Slika 3: Razporeditev in delovanje vodnih vreč v kolektorjih; a) čez dan, b) ponoči. Povzeto 

po [2]. 

 

Ponoči, ko se zrak ohlaja, voda v notranjost oddaja toploto. Učinek količine vode v črnih 

vrečah je viden na sliki 4. Shranjevanje sončne energije v notranjo energijo vode je bolj 

učinkovito kot shranjevanje zgolj v gola tla. Vodne vreče nam zagotavljajo enakomerno 

učinkovitost relativne moči generatorja skozi 24 ur. Brez teh vreč čez dan pride do preseţkov, 
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ki jih ne moremo učinkovito izkoristiti in je tako seštevek celodnevne električne energije 

manjši [4]. 

 

 

Slika 4: Relativna izhodna moč generatorja (Prel) v odvisnosti od ure dneva (t). Rdeča krivulja 

predstavlja kolektor brez dodanih vodnih vreč, modra in zelena krivulja pa z dodanimi 

vrečami. Pri modri barvi je višina vode glede na tla v vrečah enaka 10 cm, pri zeleni barvi pa 

20 cm. Kot vidimo, nam voda v vrečah zagotavlja enakomerno moč generatorja skozi ves dan 

(24 ur). Povzeto po [2]. 

 

2.3 DIMNIK IN TURBINA 

 

Dimnik je nekakšna tlačna cev z majhnimi izgubami zaradi trenja in ima ugodno razmerje 

med površino in prostornino. Hitrost zraka, ki se dviga po dimniku, je pribliţno sorazmerna s 

temperaturno razliko (ΔT) zraka v kolektorju in na vrhu dimnika. V velikih solarnih dimnikih 

se dvigne temperatura za 30 K do 35 K [2].   

 

S turbino kinetično energijo zračnega toka pretvorimo v kinetično energijo vrteče se gredi 

lopatic, gred turbine pa prenaša kinetično energijo na kinetično energijo generatorja, ki jo nato 

pretvori v električno energijo. Turbine so podobne turbinam v nekaterih hidroelektrarnah, kjer 

se delo tlačnih sil pretvori v rotacijsko energijo gredi turbin. Za to je potrebna posebna 

razporeditev lopatic turbine. 

 

Izhodna moč tlačnih turbin (slika 5) v solarnem dimniku je pribliţno za en velikostni red višja 

kot pri vetrnih turbinah v običajnih vetrnih elektrarnah [2]. Doseţena moč na turbinah je 

odvisna od volumskega pretoka skozi turbino in tlačnih razlik na turbini. Če hočemo izboljšati 

moč, moramo te parametre ustrezno optimizirati. Lopatice tlačne turbine morajo biti 

nastavljene tako, da je padec tlaka na turbini največji. S prototipom so ugotovili, da je 

izkoristek turbin največji, če je tlačni padec na turbini pribliţno 80 % celotne tlačne razlike, ki 

je na voljo. To zagotovimo s pravilno postavitvijo lopatic v tlačni turbini [2].  
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Slika 5: Turbina s štirimi lopaticami [2] 

 

3 POSTAVITEV SOLARNEGA DIMNIKA NA STREHI FAKULTETE 

 

Na strehi naše fakultete smo začeli postavljati solarni dimnik (slika 6), vsa dela (varjenje, 

rezanje, leplenje) na sami konstrukciji smo opravili sami (slika 7). Pri našem prototipu smo 

predvsem ţeleli izboljšati učinkovitost solarnega dimnika majhnih dimenzij (slika 9). Naš 

prototip ima polmer kolektorja 5,0 m, kar je mnogo manj kot pri prototipu v Manzanaresu. 

Glavna razlika glede na prototip v Manzanaresu je v kolektorjih in v turbini. Kolektorji so 

sestavljeni iz kovinskih I profilov (slika 8). Spodnji del zapira pločevina, na katero je 

nameščena kamena volna kot izolator. Debelina kamene volne je 5 cm, na kameno volno pa je 

nameščen Blue Tec absorber
1
 prevlečen s TINOX visoko - selektivnim premazom.  Zgornji 

del kolektorja zapira kaljeno steklo. Streha kolektorjev je pri prototipu v Manzanaresu bolj 

kot ne ravna. V našem prototipu pa je naklon kolektorjev pod kotom 20 stopinj, saj s tem 

doseţemo večji izkoristek. 

 

Z izbiro turbine bomo posnemali parne tlačne turbine, turbina v našem solarnem dimniku bo 

sestavljena iz niza lopatic, medtem ko v Manzanaresu sestavljajo turbino samo 4 lopatice. 

Pomembna razlika je tudi v absorberju, ki ga prototip v Manzanaresu prav tako ne vsebuje, 

našemu prototipu pa absorber zagotavlja večje izkoristke. 

 

                                                 
1
 Blue Tec absorber smo dobili kot donacijo od podjetja BlueTec GmbH & Co KG iz Nemčije 

(http://www.bluetec-germany.com/).  

http://www.bluetec-germany.com/
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Slika 6 : Dela na solarnem dimniku     Slika 7: Varjenje 

 

Slika 8: I profil: Rdeča puščica prikazuje širino profila, ki je enaka 5,5 cm, črna puščica 

prikazuje višino profila 10 cm. Temno modra puščica predstavlja notranjo razdaljo profila, ki 

je na obeh straneh 2,35 cm. 
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Slika 9: Shema prereza solarnega dimnika. Številka (1) označuje dimnik (h = 5 m), številka 

(16) označuje zgornjo fiksno kapico iz pločevine, številki (5) in (6) predstavljata postavitev 

dveh stekel znotraj dveh I – profilov. Skupna dolţina profilov (5) in (6) je 4,33 m. 

 

4 MODELIRANJE 

 

Izračunati ţelimo moč solarnega dimnika (Pdimnika), kar lahko zapišemo kot: 

 

                           
  

  
 

  

 
    

 

 
      

 

 
 

  
 

  
   .        (1) 

 

V enačbi (1) je W energija dimnika, t čas, Wk kinetična energija zraka in V volumen zraka. 

Volumski pretok    je enak produktu hitrosti zraka (v) in ploščini prečnega preseka dimnika 

(S). Gostota zraka (ρ) je pri temperaturi v notranjosti dimnika (Ti.) Če ţelimo izračunati moč 

dimnika, torej potrebujemo volumski pretok zraka. 

 

Razlika tlakov (Δp) med zunanjostjo in notranjostjo dimnika je pri dnu dimnika [5]:  

 

                       
  

  
       

     

  
       

  

  
       

  

  
   ,      (2) 
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kjer je Ti temperatura v notranjosti in Te v okolici, ρe je gostota zraka pri temperaturi Te,       

ΔT =Ti – Te, g je teţni pospešek in h označuje višino dimnika. 

Razlika tlakov poganja zračni tok [5]: 

 

                                                              
 

 
   ,          (3) 

 

kjer je v hitrost zraka in ρ gostota zraka v notranjosti dimnika. Iz enačbe  (3) izrazimo hitrost 

in upoštevamo enačbo (2), da dobimo: 

 

                                                             
  

  
 .          (4) 

 

Če upoštevamo, da je volumski pretok enak produktu hitrosti zraka in preseka dimnika in 

upoštevamo še koeficient odvajanja C, dobimo: 

 

                                                         
     

  

  
 .         (5) 

 

Izračunali smo volumski pretok, ki ga potrebujemo za izračun moči solarnega dimnika 

(Pdimnika). V enačbi (5) nam nastopa temperaturna razlika ΔT, ki je še ne poznamo in jo bomo 

v nadaljevanju izračunali. Rd nam predstavlja polmer dimnika. Sončna energija (Ws), ki v času 

Δt vpade na absorber s površino ΔS=πrΔr, (glej sliko 10) je: 

 

                                                        ,           (6) 

 

kjer je j0 gostota energijskega toka sevanja (solarna konstanta) in znaša j0 = 1,4 kW/m
2
 in ηabs 

predstavlja izkoristek absorberja. 

 

 

 

Slika 10: Shema solarnega dimnika; Rz: največji polmer kolektorjev, Rd: polmer dimnika, Ti: 

temperatura znotraj in Te temperatura v okolici kolektorjev. Modri pas pa predstavlja izbrano 

ploščino dela kolektorja.  
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Zrak znotraj kolektorja se segreje za ΔT, notranja energija zraka se tako poveča. Velja: 

 

                                                       ,          (7) 

 

kjer je Δm masa dela zraka znotraj kolektorja in cp specifična toplota zraka pri konstantnem 

tlaku. Če upoštevamo, da je masni pretok zraka (Δm/Δt) enak produktu volumskega pretoka 

in gostote zraka, lahko enačbo (7) preoblikujemo v: 

 

                                                           .         (8) 

 

Gostota ρ(T) nam predstavlja gostoto zraka pri temperaturi (Ti) v notranjosti dimnika. Gostoto 

     izpeljemo iz plinske enačbe, s katero povzamemo zunanje pogoje (ρ(Te), Te) in notranje 

(ρ(Ti), Ti):  

 

                
  

  
 .         (9) 

 

ρ(Ti) iz enačbe (9) vstavimo v enačbo (8) in sledi: 

 

                                                   
  

 

  
  

            
  

  
 ,      (10) 

 

kjer smo ρ(Te) krajše zapisali kot ρe. Ker je volumen dimnika veliko manjši od polmera 

kolektorja, lahko v meji integrala upoštevamo kar     .  

 

Če predpostavimo, da je volumski pretok konstanten in enačbo (10) integriramo, dobimo: 

 

                                                      
  

  
        

  
 

 
 .       (11) 

 

Za volumski pretok (enačba (5)) potrebujemo Ti – Te . Naredimo pribliţek 

 

                                               
  

  
 

     

  
     

  

  
 ,       (12) 

 

saj je 
  

  
 <<1. Enačbo (11) lahko sedaj preoblikujemo: 

 

                                           
  

  
        

  
 

 

 

        
  .                  (13) 

 

Volumski pretok iz enačbe (5) vstavimo v enačbo (13) in dobimo: 

 

                                                    
  

  
 
 

  
         

 

           
     

 .             (14) 

 

Volumski pretok (enačba (5)) kubiramo in upoštevamo enačbo (14): 

 

                                                      
  

      
              

 

       
 .      (15) 
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Izraz (15) vstavimo v enačbo za moč dimnika (enačba (1)) in dobimo izraz za Pdimnika v 

odvisnosti od geometrijskih lastnosti dimnika: 

 

                                                      
 

 

             
 

    
  .                  (16) 

 

Naš prototip solarnega dimnika ima polmer kolektorja (Rz) enak 5 m in polmer dimnika (Rd) 

je  0,4 m. Višina dimnika (h) je 5 m. Izkoristek absorberja (ηabs) smo ocenili na 20%. Gostota 

zraka v okolici solarnega dimnika (ρe) je 1,3 kg/m
3
 ter temperatura v okolici (Te) je 293 K. Če 

vstavimo podatke v enačbo (16), dobimo moč solarnega dimnika pribliţno 0,9 W. V primeru, 

da uporabimo     = 1 in C = 1, dobimo 8,3 W. Kje torej izgubimo pribliţno 47 kW sončne 

energije (enačba (6)), ki vpade na absorber? Ker je dimnik toplotni stroj, lahko pričakujemo 

majhne izkoristke, nekje 10%. V našem primeru izračunanih 0,0019% pa je izredno malo. Ko 

bo gradnja solarnega dimnika končana in bomo lahko opravili prve meritve, se bomo lahko 

bolj poglobili v ta zastavljeni problem. Na projektu v Manzanaresu so predvideli moč 50 kW, 

torej so po enačbi (16) predpostavili         . Kot zanimivosti povejmo še, da bi v 

nastajajočem projektu v Avstraliji lahko dobili 1600 MW, če bi predpostavili, da je C = 1 in  

  = 1, ocenjena moč pri realnih izkoristkih pa je 200 MW. 

 

5 PROTOTIP V MANZANARESU 

 

Po teoretični zasnovi in številnih eksperimentih v posebnih vetrovnikih so leta 1981  

zasnovali prvi prototip (slika 11) solarnega dimnika v kraju Manzanares (Španija). Teoretično 

predvidena izhodna moč prototipa je 50 kW.  Namen prototipa je bil preveriti preko realnega 

poskusa teoretične izračune in preveriti vpliv posameznih komponent na izhodno moč in 

izkoristek solarnega dimnika [2].   

 

 

Slika 11: Celotna zgradba solarnega dimnika v Manzanaresu; povzeto po [2]. 
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Višina dimnika je 194,6 m ter njegov polmer 5,08 m. Povprečni premer kolektorjev znaša 

122,0 m, povprečna višina kolektorjev pa 1,85 m. Celotna površina kolektorjev znaša    

46,000 m
2
, od tega je 6,000 m

2
 pokritih z steklom. 

 

Turbina je sestavljena iz 4 lopatic. Lopatice so nastavljene glede na hitrost zračnega toka tako, 

da doseţejo optimalen padec tlaka pri prehodu vetrnih lopatic. Navpična hitrost zračnega toka 

je 2,5 m/s na začetku delovanja solarnega dimnika in lahko doseţe maksimum 12 m/s v času 

delovanja solarnega dimnika [2]. 

 

Streha kolektorjev solarnega dimnika mora biti prozorna in prosojna, obstojna in cenovno 

dostopna za dani projekt. Pri prototipu so uporabili mnogo različnih streh iz umetne mase 

(plastika) in iz stekla. Namen različnih materialov je bilo izbrati najboljšega glede na ceno in 

obstojnost. Steklena streha se je izkazala za bolj odporno na razne vremenske nevšečnosti in 

je ostala dalj časa nepoškodovana, njeno čiščenje pa zagotavljajo občasne deţevne plohe. 

 

Del, ki je bil prekrit z materiali iz umetne mase, se je v času deţevja nevarno upogibal, kar so 

rešili s posebnim sistemom odvodnjavanja. Srednji del posamezne plošče so potegnili navzdol 

proti tlom in v pritrdišču naredili posebne luknje za deţ.  Investicija v plastično streho je 

manjša kot pri stekleni strehi, toda na prototipu v Manzanaresu so ugotovili, da cenejša 

plastična streha z leti postane krhka in se začne na posameznih mestih trgati. Razvoj industrije 

umetnih mas je v zadnjih letih zelo napredoval in iz tega razloga lahko pričakujemo bolj 

odporne materiale na razne vremenske nevšečnosti, kar pa vodi do pocenitve solarnih 

dimnikov. Po postavitvi konstrukcije je leta 1982 sledilo eksperimentalno testiranje prototipa 

v Manzanaresu. Cilji te faze projekta so bili pridobiti podatke o učinkovitosti rabe te 

tehnologije, demonstracija popolnoma avtomatičnega pridobivanja električne energije in 

poiskati moţne izboljšave in novosti pri delovanju solarnega dimnika v celoti [2]. 

 

Na sliki 12 imamo prikazane glavne podatke, ki so jih dobili na prototipu v Manzanaresu za 

posamezno uro v določenem dnevu. Z rdečo barvo je prikazana hitrost zračnega toka ob 

določenem času, z modro barvo je označena dobljena električna energija ter z črno barvo moč 

sončnega obsevanja ob določeni uri dneva. Iz grafa lahko odčitamo dve pomembni dejstvi. 

Najprej opazimo, da izhodna moč solarnega dimnika skozi dan sovpada z izmerjenim 

sončnim obsevanjem. V prototipu namreč ni bilo nobenih dodatnih skladišč toplote in zato 

tako velika nihanja dobljene električne energije glede na uro v dnevu. Drugo pomembno 

dejstvo pa je, da se tudi skozi noč pojavlja zadosten zračni tok, ki lahko prav tako poganja 

turbine z neko manjšo močjo [2]. 

 

 

 



14 

 

 

Slika 12: Podatki dobljeni v času testiranja solarnega dimnika; povzeto po [2]. Rdeča barva 

prikazuje hitrost zračnega toka ob določenem času, modra barva prikazuje dobljeno električno 

energijo in črna barva moč sončnega obsevanja ob določeni uri. 

 

V sklopu prototipa so prav tako oblikovali računalniški program, ki lahko simulira uporabo 

različnih komponent pri delovanju solarnega dimnika. Program so preverili na osnovnih 

eksperimentalnih meritvah iz Manzanaresa, in ga nato razvili v samostojno enoto, ki lahko 

glede na dane komponente posameznega solarnega dimnika in podnebne spremenljivke 

simulira delovanje ter izkupiček električne energije določenega solarnega dimnika.  Program 

vsebuje tudi moţnost upoštevanja skladiščnih rezervarjev, ki zagotavljajo boljšo izkoriščenost 

zmogljivosti turbine in generatorja. Prototip v Manzanaresu deluje v povprečju 8,9 ur na dan. 

Vsi rezultati kaţejo na to, da je takšna oblika elektrarne zanesljiv vir električne energije [2]. 

 

Načrtovalci načrtujejo izgradnjo naslednjega velikega solarnega dimnika v Avstraliji, njegova 

moč bi naj bila 200 MW, kar pomeni po naših izračunih predvideni 10% izkoristek. Premer 

njegovega kolektorja bi naj bil 5 km, njegova višina dimnika pa 1000 m.  Avstralija ima 

visoko stopnjo sončnega obsevanja, hkrati pa so nekatera zemljišča nerodovitna zaradi 

pomanjkanja vode ter posledično cenovno zelo ugodna. Prav to pa jih naredi primerne za 

izgradnjo ogromnega solarnega dimnika [6]. 

 

7 PREDNOSTI IN SLABOSTI SOLARNEGA DIMNIKA 

 

Solarni dimnik deluje na zelo enostavnem principu in zato je tudi njegova izdelava 

nezahtevna glede na tehnologijo, ki je potrebna pri izdelavi drugih oblik obnovljivih virov 

energije. Solarni dimnik ima še številne druge prednosti, ki jih bom predstavil v tem poglavju. 

 

Sončni kolektorji absorbirajo tako direktno kot razpršeno sončno obsevanje. To je ključnega 

pomena za tropske deţele, kjer je vreme zelo pogosto oblačno. V prototipu v Manzanaresu so 

tla predstavljala spodnji del kolektorjev. Delovala so kot neke vrste naravni shranjevalci 

energije in zato je lahko solarni dimnik deloval 24 ur na dan, sicer z zmanjšano močjo ponoči. 

Dodatna »skladišča« za energijo (vodne vreče) omogočajo shranjevanje energije skozi dan in 

sproščanje le-te skozi noč, kar je dodatna prednost. Turbino v dimniku poganja zračni tok 
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zaradi razlik v temperaturi (in s tem v gostoti) zraka med okolico solarnega dimnika in 

notranjostjo kolektorjev. Temperaturna razlika obstaja tudi ponoči, saj je tako zunanja kot 

notranja temperatura kolektorjev manjša kot v času obsevanja sonca. Solarni dimnik zato 

deluje 24 ur na dan [2].  

 

Solarni dimniki so kot sončne elektrarne izredno nezahtevni za vzdrţevanje, premikajoča dela 

sta samo turbina in generator, oba sta robustna ter ne potrebujeta dodatnega hlajenja, kar je še 

posebej pomembno v nekaterih sončnih deţelah, kjer je glavni problem oskrba z vodo. 

Sestavni deli so pri enostavnejših prototipih izredno cenovno ugodni, v primeru optimizacije 

kolektorjev z boljšimi selektivnimi stekli pa je cena nekoliko večja. Zaradi nezahtevnosti 

gradnje solarnega dimnika, saj sestavni deli niso tehnološka novost, je izredno primeren tudi 

za manj razvite predele sveta [1]. 

 

Vendar ima solarni dimnik tudi nekatere pomankljivosti. Prototip v Manzanaresu in bodoči 

solarni dimnik v Avstraliji potrebujeta velike površine praznih zemljišč. Iz tega zornega kota 

je posebej uporaben tam, kjer so zemljišča cenejša ali pa neprimerna za poselitev ali uporabo. 

 

V Sloveniji bi lahko solarni dimniki nadomestili strešne konstrukcije ter tako nadomestili 

same strešnike hkrati pa koristno proizvajali električno energijo. Marsikatera zemljišča v 

Sloveniji se zaraščajo, še posebej tista na pobočjih. V večini primerov gre za zemljišča z 

idealnim naklonskim kotom ter  odlično sončno obsevanostjo. V tem primeru bi lahko solarne 

dimnike brez posebnih konstrukcij postavili kar na sama zemljišča in jih tako koristno 

obvarovali pred zaraščanjem. Solarni dimniki prav tako zaradi višine svojih dimnikov niso 

primerni za potresna območja, saj bi to podraţilo način gradnje, ki bi morala biti 

protipotresna. 

  

8 ZAKLJUČEK 

 

V seminarju sem predstavil fizikalno delovanje solarnega dimnika ter dobre in slabe lastnosti 

take elektrarne. Vsekakor je to vrsta elektrarne, ki bo postala ob ustrezni optimizaciji 

pomembna pri zagotavljanju vse bolj potrebne električne energije. Njena kvaliteta je prav v 

enostavnosti za izdelavo in cenovno ugodnih sestavnih materialih. Za izgradnjo ni potrebna 

neka sodobna tehnologija, potrebujemo samo zemljišča, ki nimajo visoke cene. Moţnosti za 

razvoj in optimizacijo solarnega dimnika še je veliko.  

 

V seminarju sem predstavil tudi naš projekt solarnega dimnika, ki se razlikuje od solarnega 

dimnika v Manzanaresu. Začeli smo graditi konstrukcijo, ki je v primerjavi z Manzanaresom 

po premeru kolektorja pribliţno 24-krat manjša. Do konca oktobra nameravamo dokončati 

konstrukcijo, tako da bom prve meritve na solarnem dimniku in optimizacijo solarnega 

dimnika predstavil v magistrskem delu. 
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