
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, 
-SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 

 
2.4 
3.9 Jó kilátások hálózatba kapcsolt 

fényelemek számára 
Tárgyszavak: napelem; PV-berendezés; hálózatba kapcsolás; 

. tengerszint feletti magasság; árak; környezetvédelem
 
A napelemek (PV – photovoltaic cell) hálózatba kapcsolásával nyert 

elektromos áram termelésének esélyei az USA-ban jók. Az állami és a helyi 
ösztönzések a napelemeket egyes alkalmazásokra gazdaságilag életképessé 
tehetik. A környezetvédelemmel kapcsolatos aggályok növelni fogják a 
fogyasztók érdeklődését. Ugyanakkor a magas árak és a támogatásoktól való 
függés rontja a kilátásokat; azonban a továbbiakban várható az árak csökke-
nése és a megbízhatóság növekedése. 

A napelemben szabad elektronok keletkeznek, amikor fény éri a vegyileg 
kezelt félvezető (főleg szilícium) kollektort. A keletkező egyenáramot áramát-
alakítóval váltóárammá alakítják át. A napfény összegyűjtésének hatásfoka 
csak 10–15%, azonban az egyenáram–váltóáram átalakítás hatásfoka eléri a 
85%-ot (1. ábra). 

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a napelemek teljesítménye az el-
múlt évtizedben 900%-kal nőtt. Ez alatt az idő alatt az USA Energiaügyi Miniszté-
riuma (U.S. Department of Energy – DOE) szerint a PV-panelek ára az USA-ban 
38%-nyit csökkent – 5,69 USD/W-ról 3,46 USD/W-ra. 2000-ben az USA-ban a 
hálózatba bekapcsolt napelemekből származó teljesítmény 21,7 MW; ez az ér-
ték 1990-ben 0,5 MW volt. 2001-ben a napelemek globális összteljesítménye 
340 MW volt; a globális összteljesítmény ez év végére előreláthatóan eléri a 
400 MW-t. Ez fedezné Austin (Texas) nyári csúcsigényének egy hatodrészét. 

A viszonylag csekély elterjedtség ellenére a közvélemény határozottan 
kedveli a napenergia hasznosítását.  A közvélemény-kutatások szerint a nap-
energiából előállított áram, ha a fogyasztók választhatnának, egyike a legked-
veltebbeknek lenne. Ha a napelem a villanyóra fogyasztó felőli oldalára van 
telepítve, képes áramot szolgáltatni a hálózatba. Ugyanis a villanyóra mindkét 
irányba foroghat, a felhasználó által el nem fogyasztott áram a hálózatba jut-
hat. Az USA-ban a legtöbb helyen a hálózatba kapcsolt napelem csúcski-
egyenlítő eszközként működik. A PV a csúcsidőben termel áramot, amikor a 
legnagyobb teljesítményre van szükség. Az éjszaka folyamán a napelem nem 
üzemel, ekkor a közművek eladhatják a csúcsidőn kívüli áramot a fogyasztó-
nak, ez esetben a villanyóra a normális irányban forog. 
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Ilyen elrendezés esetében általában havonta egyeztetik a fogyasztóval a 
nettó felhasználást. Több államban áttérnek az évenkénti egyeztetésre. Abban 
az esetben, ha a fogyasztó tulajdonában lévő napelem több elektromos ener-
giát fejlesztett, mint amennyit a fogyasztó felhasznált az éves periódus alatt, a 
szolgáltató rendezi a számlát. Jelenleg 40 tagállam vezette be nettó fogyasz-
tás mérését. 

A gyors növekedés ellenére a napenergia az USA áramtermelésének 
nem egész 1%-át teszi ki, mert továbbra is nagyon drága a hagyományos for-
rásokból előállított áramhoz képest. Egy átlagos 2 kW teljesítményű PV rend-
szer ára 16 000 USD/kW, bár az ár 70%-a ellentételezhető egy sor állami ösz-
tönzővel és kedvezménnyel. 

A hasznosság mint indíték 
Miért érdeklődnek a hagyományos áramellátók a napelemek iránt?  

Számos indok van, és számos közmű érdeklődik a PV programok iránt. Le-
hetséges, hogy egy közmű el kívánja kerülni az üzemanyag-szállítás és az 
áramtovábbítás költségeit távol eső helyekre. Vagy esetleg a napelem felsze-
relésével késleltetni lehet a hálózat bővítését. A PV hasznos a nyári koradél-
utáni, nagyrészt a légkondicionálók működése miatt fellépő csúcsidőben. 

A napenergiával működő áramfejlesztők alig bocsátanak ki szén-dioxidot, 
kén-dioxidot, nitrogén-oxidot és működésük zajtalan. Hűtővizet sem igényel-
nek. A 20 éves üzemideje alatt egy 100 MW-os napelemekkel működő áram-
fejlesztő telep a jelenleg létező legtisztább kombinált ciklusú áramfejlesztő te-
leptől eltérően nem bocsát ki 3 M t szén-dioxidot, és nitrogén-oxidokat 140 t 
mennyiségben. Továbbá a napenergia alkalmazása bizonyos védelmet nyújt 
az energiaárak növekedésével szemben. Az utolsó két tényező különösen 
vonzó a községi vagy szövetkezeti tulajdonban lévő közművek esetében, ahol 
az adófizetők – a részvényesek – politikai befolyása lényeges hajtóerő. 

Amikor a PowerLight (Berkeley, Kalifornia), a napenergia-iparág vezető 
cége kezdte a tevékenységét, a 80-as évek közepén, csak nagyon kevés pro-
jekt működött, amelynek keretében a napelemeket hálózatba kapcsolták, a 
működő projektek is a magas árak miatt államiak voltak, demonstrációs célo-
kat szolgáltak. Most kéthavonta valósítanak meg egy-egy 0,5–1 MW teljesít-
ményű projektet. Ez azért lehetséges, mert az árak drámai módon csökken-
tek. 

A napelemek ára az elmúlt 20 évben tizedére, a teljes rendszerek ára jót-
állással és minden egyébbel együtt az utolsó 6 évben felére csökkent. Az 
elkövetkező 6 évben az ár ismét feleződni fog. Ez számos tényező eredmé-
nye, legfontosabb a tömegtermelés, de a technológiai fejlődésnek is része van 
benne. 

Az árak esésével párhuzamosan a megbízhatóság javul. Korábban a ga-
rancia 10 évre szólt, ma az összes napelem-panelre 20-25 év garancia van. 
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Számos olyan projektben vesznek részt, amely már 5 vagy még több éve 
üzemel kiválóan.  

Vevőbarát újítások 
A PowerLight cég két újítást vezetett be, ami vonzóbbá tette a vevők ré-

szére a PV használatát. Korábban, ha valaki PV-panelt kívánt elhelyezni háza 
tetején, lyukakat kellett fúrni.  Kifejlesztettek és szabadalmaztattak egy újszerű 
technológiát, amely lehetővé teszi a panelek tetőre helyezését egy könnyű 
egymásba illeszkedő rendszer segítségével. A továbbiakban nincs szükség 
arra, hogy egy 300 kW-os napelemrendszer elhelyezéséhez 2000 lyukat fúr-
janak a háztetőre. Kifejlesztettek továbbá egy napkövető rendszert, amely le-
hetővé teszi, hogy egy motor segítségével, amelynek teljesítménye a lóerő 
töredéke, 20 darab 30 m hosszúságú panelsort mozgassanak. 

A dereguláció okozta hátrányok 
A Strategies Unlimited energia-tanácsadó cég munkatársa rámutat, hogy 

az árampiac deregulációja nehezebbé tette a megújuló forrásból, különösen a 
napenergiából származó áram eladását. Jelenleg a legtöbb közmű verseny-
helyzetben van, és költségkímélő megoldásokra törekszik, olyan energiát vá-
laszt, amelynek a jelenlegi ára a legalacsonyabb. Bár a PV rendkívül kívána-
tos a környezetvédelem és az energiabiztonság szempontjából, azonban nem 
teljesíti a jelenleg érvényes gazdasági modellek követelményeit, különösen 
nem tesz eleget a részvénytulajdonosok érdekeinek.  

Azok a közművek, amelyek mégis foglalkoznak a PV-vel, a következő két 
lehetőség között választanak: Kérik az adófizetők hozzájárulását, hogy havi 
számlájukon bizonyos mennyiségű „zöld áram” szerepelhessen, vagy afféle 
zöldáram-tőzsdén tevékenykednek, ahol a gyártó licitál bizonyos teljesítményű 
zöld áramfejlesztő építésére. 

Mindkét eljárást az adófizetők fedezik. Úgy lehet tekinteni, hogy pénzt 
kérnek a köz javára. Ez hasznos az adott közművekről alkotott kép kialakítá-
sában, de közvetlen anyagi előnyökkel nem jár. 

Más erőket is tekintetbe kell venni. Ilyenek a fogyasztók igényei és az ál-
lam megújuló forrásokra vonatkozó irányelvei (renewable portfolio standards – 
RPS). Ezek késztetik a közműveket a napelemes rendszerek tekintetbevételé-
re.  

A nettó áramfogyasztás mérése és az állami programok továbbra is szá-
mottevően növelik a piacokat, és segítenek a PV iránti fenntartható igény lét-
rehozásában. Technikai szempontból az Energiaügyi Minisztérium szerepe 
döntő volt a PV rendszerek bekötéséhez szükséges előírások kidolgozásá-
ban. 
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Kedvező fejlemények 
A közművek közül talán a PV telepítése érdekében legtöbbet a kaliforniai 

Sacramento Municipal Utility District – SMUD tette. A SMUD-nak 10 MW telje-
sítményű, hálózatba kapcsolt napelemrendszere van, amelynek 95 %-a a tu-
lajdonában van, a fennmaradó rész 200 többnyire 2 KW-os, a lakossági fo-
gyasztók tulajdonában lévő egységből áll. A SMUD a készülékeket nagyban 
vásárolja, majd a piaci árnál lényegesen olcsóbban eladja és beszereli a fo-
gyasztóknak. Így a fogyasztók részére az ár kb. 3 USD/W, a SMUD részére 
kb. 6 USD/W. 

A SMUD főmérnöke szerint a nettó árammérés révén a fogyasztó nap-
eleme által termelt és el nem fogyasztott áramot havonta jóváírják, és év vé-
gén elszámolják. Minden nap adódik olyan helyzet, amikor az áram a fogyasz-
tótól folyik a hálózatba, pl. ha a fogyasztó dolgozik, a napelemek a fogyasz-
tottnál több áramot termelnek. Ez mindkét fél számára hasznos: a közművek a 
fogyasztótól a csúcsterhelés idejében kapnak áramot, és csúcsidőn kívül ol-
csóbb áramot adnak vissza. 

Abban az esetben, ha az év végi elszámolásnál kiderül, hogy a fogyasz-
tónak aktívuma van, a SMUD a teljes eladási árat fizeti, bár erre a kaliforniai 
törvények nem kényszerítik.  Megjegyzendő azonban, hogy a 2 kW teljesít-
ményű rendszerek ahhoz kicsinyek, hogy többletáramot termeljenek, a fel-
használók fogyasztása általában meghaladja a saját napelemük által fejlesz-
tett áramot. 

Az üzleti befektetők esetében a megtérülési idő kb. 5 év, a legtöbb háztu-
lajdonos részére, akik adókedvezményt nem érvényesíthetnek, kb. 10 év. A 
SMUD várakozása szerint 2010-ben 20 MW-nyi teljesítményű napelem lesz a 
hálózatba bekapcsolva. 

A SMUD tulajdonában lévő, 4,50 USD/W költségért létrehozott napele-
meket Sacramento-megye területére telepítették. A telephelyek között van a 
világ egyik legnagyobb, 3 MW teljesítményű PV rendszere Rancho Seconál, 
egy 1989-ben bezárt 930 MW-os nukleáris erőmű helyén. 

Hely a Nap alatt 
A Tucson Electric Power (TEP) egy másik olyan közmű, amely jelentős 

teljesítményű PV-berendezéseket működtet a villanyóra mindkét oldalán (a 
termelők és a fogyasztók oldalán). A TEP összesen 2,8 MW teljesítményű 
napelemet működtet, ebből 2,4 MW Springervilleben van egy széntüzelésű 
erőmű telepén. Springerville és Rancho Seco a két legnagyobb PV telep a 
nyugati féltekén. Ez év végén a springervillei telep teljesítménye eléri a 
3,2 MW-ot, 2004-re pedig a 4 MW-ot, így ez lesz a világ legnagyobb PV-
telepe. Jelenleg a Serreben (Olaszország) lévő 3,3 MW teljesítményű telep a 
legnagyobb. 
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Springervillében jelenleg 22 276 napelempanel van 28 acre (1 acre = 
0,405 hektár) területen, ez 420 tucsoni ház áramszükségletét fedezi. A telep 
hossza kb. fél mérföld, szélessége két futballpályányi. A telephely kiválasztá-
sát a hűvös éghajlata és 6500 láb (kb. 2000 m) tengerszint feletti magassága 
indokolja, itt a működés biztonságosabb, mint Tucsonban. A nagyobb tenger-
szint feletti magasságban a napelem jobban működik. 

A napelemekhez alkalmazott félvezetőanyag jellemzője, hogy a napfényt 
nagyobb hatásfokkal, nagyobb feszültségű árammá alakítja alacsonyabb hő-
mérsékleten. Nagyobb tengerszint feletti magasságokban a tisztább levegő és 
a vékonyabb légréteg miatt nagyobb a napsugarak koncentrációja. Azonban a 
levegő ritkább, ezért a hűtő hatása kisebb, mint kisebb tengerszint feletti ma-
gasságokban. Mindent összevetve, derült napokon a PV-rendszer teljesítmé-
nye 12 %-kal nagyobb, mint a tengerszinten.  

Springervillen kívül a TEP további 58 kW teljesítményű napelemet telepí-
tett a SunShare program keretében; e program támogatja a napelemek háló-
zatba kapcsolását mind a lakosság, mind a vállalkozások számára. 

A napenergia hasznosítása Texasban 
Az austini székhelyű Conservation Services Group (CSG) nevű vállalko-

zás tevékenysége az egész USA-ra kiterjed; segít a napelemek telepítésben 
olyan helyeken, ahol a vezetékes hálózat kiterjesztésével szemben ez az ol-
csóbb megoldás. A CSG segítségével Texasban négy vidéki szövetkezet 
napelemrendszereket hoz létre ügyfelei számára. 

A résztvevő szövetkezetek elősegítették 65 napelemrendszer létrehozá-
sát, amelyek összteljesítménye meghaladja a 30 kW-ot. Ezen felül a 
Southwest Texas Electric Cooperative leányvállalatot hozott létre (Southwest 
Texas Solar Service), amelynek feladata napelemrendszerek biztosítása ve-
vőik számára az egész USA területén. Eddig több mint 200 rendszert szerel-
tek fel. 

A résztvevő vidéki szövetkezetek és ügyfeleik 160 000 USD-s alapot hoz-
tak létre PV-egységek vásárlására, ezt az alapot Texas állam 125 000 USD-
vel kiegészítette. A DOE további 192 000 USD-t biztosított egyéb PV projektek 
számára. 

A texasi program során a hálózatbővítés elkerülésével megtakarított ösz-
szeg 500 000 USD. Az állam által támogatott program keretében létrehozott 
65 rendszer többségében a napelemrendszer ára kisebb volt, mint amennyibe 
a hálózat bővítése került volna. 

Egy szemléltető példa: Tahoka (Texas) közelében egy farmer 2500 USD-
ért felszereltetett egy napelemekkel működtetett vízszivattyút. Az elektromos 
vezeték kiépítésének elkerülésével közvetlenül 10 000 USD megtakarítást ért 
el. 
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A legtöbb esetben a közművek kölcsönzik a rendszert a vevő részére, és 
havi bérleti díjat számítanak fel érte. Számos vidéki elektromos szövetkezet 
ügyfelei számára a PV-rendszer felszerelését várólista alapján teljesíti. 
Hoffner szerint az USA számos más államában a PV gazdaságosan felszerel-
hető a hálózat költséges meghosszabbítása helyett. 

(Schultz György) 
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