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2.4 A napelemgyártás új technológiái 
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A múlt évben a kristályos szilíciumból készült fotoelektromos napelemek 

értékesítése világszerte mintegy egyharmadával nőtt. Bolíviától Belgiumig a 
kormányok jelentős támogatást nyújtanak ehhez az energetikai forradalom-
hoz. Most pedig a napelemek új generációja jelent meg a piacon: kadmium-
telluridból készült vékony filmek a korábbi eszközöknél több villamos energiát 
képesek előállítani a napsugárzásból. Politikusok azt ígérik, hogy 2010-ben 
már az USA-ban, Európában és Japánban több mint egy millió háztetőn fogják 
hasznosítani a Napból származó energiát. 

Piaci helyzet 
A múlt novemberben a napenergia-ipart nagy csapás érte. A BP Solar, a 

világ második legnagyobb napelemgyára bejelentette, hogy felhagy a vékony 
filmes programmal: ezek a napelemek a laboratóriumban jól működtek, de a 
háztetőkön hatékonyságuk erősen leromlott. Ehelyett ismét a jelenleg általá-
nosan használt szilíciumkristályos napelemek fejlesztésére összpontosítják 
erőfeszítéseiket. 

A másik probléma az, hogy ipari szakértők szerint a szilíciumos napele-
mek ára a következő években felugrik; ennek oka nem az, hogy a gyártók na-
gyobb hasznot akarnak elérni vagy megszűnik az állami támogatás, hanem 
az, hogy egyre szűkösebben állnak rendelkezésre a szilíciumforrások. Ha 
nem jelenik meg az iparban valamilyen jelentős innováció, az egész napener-
gia-hasznosítás megáll. 

Az utóbbi évek látványos fejlődése ellenére a napenergia-üzletág vi-
szonylag kicsi. Az áramtermelő kapacitás az egész világon összesen nem 
több, mint néhány gigawatt. Bár a napelemekkel termelt áram ára az utóbbi 20 
évben a felére csökkent, a napelemek által előállított egy kWh költsége mint-
egy tízszerese a fosszilis energiahordozókból kinyert energia költségének. 
Nem kétséges, hogy a napenergia ára a jövőben tovább fog csökkenni, de ez 
nagy mértékben függ attól, hogy a kormányok folytatják-e ennek az iparágnak 

 



nyújtott támogatásukat. Ha elvesztik bizalmukat a napenergia hasznosításá-
nak jövőjében, ez a támogatás csökkenhet vagy meg is szűnhet. 

Technológiai problémák 
A napenergia fotoelektromos hasznosítására sok elképzelés született, de 

a legtöbb napelemet jelenleg is polikristályos szilíciumból készítik, azaz 
ugyanabból az anyagból, mint a számítógépekben használt csipeket. A 
napelemgyárak felhasználták az elektronikai ipar hulladékát, pl. az olyan szilí-
ciumlapokat, amelyek nem feleltek meg az elektronikai ipar szigorú minőségi 
követelményeinek. 1999 óta azonban a napelemek iránti igény oly mértékben 
megnövekedett, hogy a gyáraknak más forrásokat kellett keresniük. Felhasz-
nálják az elektronikai ipar számára nem elég tiszta szilíciumot (mikroprocesz-
szorokhoz csak olyan anyag használható, amelyben egy milliárd szilícium-
atom mellett egynél kevesebb szennyező atom van).  

Mivel a mikroprocesszorok iránti kereslet az utóbbi években erősen visz-
szaesett, a napelemekhez tisztább szilícium is beszerezhető 20-30 USD/kg 
áron, azaz annyiért, amennyiért korábban a „szennyezett” szilíciumot vásárol-
ták. 2001-ben a napelemgyártáshoz 5000 t polikristályos szilíciumot használ-
tak fel, amely mennyiségnek mintegy fele elektronikai tisztaságú anyag volt. 
Az anyagigények évi 15%-os növekedésével számolnak. 2010-re 8000 t szilí-
ciumra, ezen belül 5000 t elektronikai tisztaságú szilíciumra lesz az iparágnak 
szüksége. Ha azonban az elektronikai ipar újra gyors fejlődésnek indul, akkor 
ez az anyag nem áll majd rendelkezésre (1. ábra). 
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1. ábra. A napelemek elterjedését az anyaghiány korlátozza 

 



Az egyik megoldás lehet, hogy a nagy gyárak gyorsabban és olcsóbban 
állítsanak elő alacsonyabb minőségű szilíciumot, mint elektronikai minőségűt. 
Ha mintegy 10 USD/kg áron lehetne a szilíciumot előállítani, ez nagy lökést 
adhatna a napenergia-hasznosításának. Ez azonban nem egyszerű feladat. A 
hagyományos módszer (2. ábra) homokból, kvarcból indul ki, ami szilícium-
dioxidból áll. Ezt kemencében hevítik, aztán sósavval lép vegyi reakcióba és 
triklór-szilán képződik. Ez az anyag aztán a Siemens-reaktorba jut, ahol 
1100°C fokra hevített szilíciumrudak között megy át (3. ábra). A magas hő-
mérséklet a triklór-szilánt szilíciumra bontja le, amely mint elektronikai tiszta-
ságú szilícium lerakódik a felhevített rudakra. 

 
 
 

 
2. ábra Szilíciumlapok (wafer) előállításának folyamatábrája 

 
 
 
 

 
 
 

3. ábra. A Siemens-reaktor elvi vázlata 
 
Ez a technológia azonban sok energiát emészt fel. A nehézségeket fokoz-

za, hogy a szilíciumrudakat három lépcsőben kell felhevíteni: először 400°C-ra 
külső hőforrással melegítik fel; ekkor a szilícium ellenállása lecsökken, és villa-
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mos áram átvezetésével lehet tovább melegíteni. 800°C felett csak nagy áram-
erősséggel lehet a melegítést folytatni. A technológia tehát bonyolult, alacsony 
hatékonyságú és nehezen szabályozható, de alacsonyabb követelményeknek 
megfelelő szilícium előállításához némiképpen egyszerűsíthető. 

Kedvezőbb megoldás volna a szilíciumot a triklór-szilán helyett szilánból 
(SiH4) kivonni katalizátor alkalmazásával. A szilán ui. alacsonyabb hőmérsék-
leten (kb. 800°C-on) lebomlik, így a szilícium előállításához kevesebb energiát 
kellene felhasználni. Több vállalat dolgozik már szilánra alapozott folyamatok 
kifejlesztésén. A szilícium lerakódása a hagyományos Siemens-reaktorokban 
megy végbe, de alacsonyabb (700°C körüli) hőmérsékleten. Egy német válla-
lat olyan eljárást dolgozott ki, amellyel a szilícium árát felére lehet csökkenteni. 
Az eljárás során a szilícium hengeres reakciókamra 800°C-ra melegített falára 
rakódik le (4. ábra).  

 
 
 

 
 
 

kvarchenger 

villamos fűtés 

szilíciumhenger 

szilícium lerakódás 
a hengeren 

szilángáz be

elhasznált gáz ki 

 
4. ábra Új eljárás olcsó szilícium előállítására 

 
Ennek a folyamatnak jelentős előnyei vannak a Siemens-reaktorokkal 

szemben: a reaktor falát külső villamos fűtéssel lehet felmelegíteni és így a 
hatékonyság nagy mértékben javítható. Míg a Siemens-reaktorokban 
100 kWh energia kell 1 kg szilícium előállításához, az új eljárással ennek fele 
is elég. A szakértők úgy tervezik, hogy 2005-ben már működni fognak az új 
eljárással dolgozó üzemek, és 2007-ben már 5000 t szilíciumot állítanak elő 
ilyen módszerrel. 

Nagy kérdés, hogy a kristályos szilíciumos fotoelektromos elemeket nem 
fogja-e a közeljövőben felváltani más anyag. Várható az amorf szilícium vagy 
a kadmium-tellurid-elemek elterjedése, és lehetséges, hogy a szerves polime-
rekből készült filmek kutatásai is sikerre vezetnek. 

 



Németországi helyzet 
Németországban a napkollektorok és a fotoelektromos berendezések elter-

jedése párhuzamosan halad (5. ábra). A Környezetvédelmi Minisztérium a nap-
kollektorok létesítését 125 EUR/m2 összeggel támogatja, de ez a támogatás 
2004-ben némiképpen csökkenni fog. Fotoelektromos berendezések létesítését 
kedvezményes kamatozású hitelekkel támogatják, és ebben az évben összesen 
95 MW összteljesítményű berendezések installálására számítanak. 
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5. ábra Napenergia hasznosítása Németországban 

 
Egy felmérés szerint a háztulajdonosok komoly érdeklődést mutatnak a 

napenergia hasznosítása iránt. A gyárak mind a két területen korszerű, új be-
rendezéseket dobnak a piacra és az árak csökkenése folytán a piaci kereslet 
növekszik. 

 
(Dr. Garai Tamás) 
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