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4.4 
2.4 Vékonyréteg-napelemek: az új irányzat 

Tárgyszavak: napelemek; napenergia; vékonyréteg-technológia; 
ár/hatásfok; szilícium. 

 
A napelemes energia drága, nemcsak a hagyományos, hanem a 

többi megújuló energiaforrással összehasonlítva is. A németországi 
helyzetről valós képet alkotni szinte lehetetlen feladat. A Forschungs-
verbund Sonnenenergie (Napenergia-kutatási Szövetség) koordinálja 
számos nagyobb intézmény munkáját, de távolról sem az összesét.  

A technológia jelenlegi állása 

A kristályos szilícium dominál, várhatóan még egy évtizeden át, 
mert lényegesen jobb a hatásfoka a többinél. Az ilyen napelemek kö- 
zül a vékonyréteg-kivitelűek többnyire kísérleti stádiumban vannak. So-
rozatgyártásba került az amorf szilíciumos, a vegyület-félvezetős 
(Cu(In,Ga)(S,Se)2) és a kadmium-tellurid (CdTe) napelem. 

Azért a vékonyréteg-napelemeknek is megvan a maguk piaca: ahol 
a kisebb hatásfokot a viszonylag alacsony ár kiegyenlíti. Az 1. ábra ösz-
szefoglalja a különböző technológiájú megoldásokat hatásfok és ár 
szempontjából. 

A fejlesztések két irányban igyekeznek a mindenki által használt 
alapanyagot, a szilíciumot olcsóbbá és hatékonyabbá tenni: 

• az előállítási folyamat optimálásával, 
• anyagtakarékossággal. 

Projektek 

1. Fakt-projekt  
(Forschungsallianz kristalline Silizium-Solarzellentechnologie) 

25%-os költségmegtakarítás a cél. Két kutatási irány: 
• vékonyabb szilíciumlapkák a hagyományos napelemek számára, 
• új vékonyréteg-technológiák kifejlesztése.  
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 ábra bemutatja a különböző napelemkoncepciókra jellemző 
en kifejezett ár/hatásfok mutatót. A különböző technológiák 
öző hatásfokkal rendelkeznek, ám az áruk is különböző 

ezett végeredmény egy 16%-os hatásfokú, 150 µm vastag 
os szilíciumból készült napelem és hajlékony napelemek ha-
fokkal, de csak 50 µm vastagsággal. 
ódszer a hordozó és a fotoaktív réteg szétválasztása a kisebb 
szilíciumhordozóra felvitt nagy tisztaságú réteggel. Ebben az 
orábbinál lényegesen kevesebb nagy tisztaságú szilícium kell. 
megoldás szerint egy anyalapkára vékony hordozó réteget 
 nagyon porózus szilíciumból, és erre a nagy tisztaságú, 
ag fotoaktív réteget. Ezt egy újabb réteggel megerősítik, majd 
liát, lehúzzák a hordozó rétegről. Az anyalapka többször is 
ató. 

produktionstechnologie) 
soros technológia, a szilíciumlapkák folyamatosan mozognak 
orán. Lánctovábbítású szalag helyett bevezették a nagymér-
érsékletfüggetlen szállító zsinórokat. Ez elejét veszi a ke-

a fématomokkal való szennyeződésnek.  

ic systems and experience curves) 
utatási program. A fényelektromos rendszerek fejlődését ta-
ák költségszempontból. Megvizsgálják az összes elérhető 



adatot a múltból, tanulási pályákat szűrnek le belőle. Majd megvizsgálják 
az aktuálisan folyó bevezetési programok hatását ezekre a pályákra. 
Végül stratégiákat alkotnak a folyamatos költségcsökkentésre. 

 
4. Ulf 
(Ultradünne Leichte Flexible Solarzellen) 

A szilíciumtömbök lapkákra szeletelése a törés kockázatával jár. 
Ezért a hagyományos huzalos vágással nem lehet 200 µm vastagságnál 
kisebbet elérni. Mindkét új eljárásuk helyileg aktivál egy marató oldatot. 
Az egyik esetben lézersugárral melegítik fel a marató oldatot.  

Az elérhető vastagság 50 µm, és a vágást követő felületsimító olda-
tos kezelés sem szükséges.  
 
5. Sweet 
(Silicon Wafer Equivalents Based on Crystalline Silicon Thin-Film Solar 
Cells Grown Epitaxially on Low-Cost Silicon Substrates) 

Olcsó hulladékszilícium hordozóra, magas hőmérsékleten nagy ér-
tékű, epitaxiális szilíciumréteget visznek. Eddig 13%-os hatásfokot sike-
rült elérni. 

 
6. Prisma 
(Projekt Integriert-verschaltete Solarmodule Alzenau) 

Olcsó kerámiahordozóra választanak ki szilíciumot gázfázisból. A 
keletkező multikristályos szilíciumréteg 30 µm vastag, és egyszerű az 
eljárással integrált kapcsolásokat létrehozni. 

 
7. Psi 
(Poröser-Silizium-Prozess) 

Olcsó hordozóra (ablaküveg) visznek föl vékony szilícium egykris-
tály réteget, amelynek hullámos kialakítása növeli a fényhasznosítást. 
18 µm-es rétegvastagsággal 15,4% hatásfokot értek el egyedi elemek és 
12,3%-ot 3V-os modulok esetében. 

A Solarion hajlékony napeleme 

A lipcsei Solarion cég áprilisban avatta fel az első kísérleti gyártóbe-
rendezését hajlékony napelemek gyártására. Már a kitűzött sorozatgyár-
tási érettségi szint elérése előtt képesek a gazdaságos gyártásra. 

Ionsugárzással felvitt 30 g/m2 fajlagos tömegű réz-indium-diszelenid 
(CIS) a napelem aktív része, összetekerhető, vékony műanyag fólián.  

 



 

Laboratóriumi körülmények között 8% volt a hatásfok, amelyet 10%-ra 
tudnak növelni, de hosszú távon, nagy felületek esetében a 15% is elér-
hető a gyártó szerint. A versenytársak lényegesen drágábbak. Becslésük 
szerint a mai 60–70 cent/kWh árat idővel ötödére lehet csökkenteni. 

A jelenlegi szilíciumelemeknél lényegesen könnyebb termékkel el-
sősorban a légiközlekedési és űrhajózási ágazatot célozzák meg. Vevő-
ként szóba jön a fóliafeldolgozó és a textilipar, ahol például a ruházatba 
is beépíthetők a napelemek. Az autóiparban a nyitható tetőbe építhető.  

A cég vezetésével jött létre az egyik legnagyobb német társulás 
napelemek kutatására, Innocis néven.  

Vékonyréteg-napelemek hozama 

A napelemek üzembe állításkor a garantáltnál nagyobb teljesítményt 
adnak le, ez csökken néhány hónapig, és végül stabilizálódik a garantált 
értéken vagy afölött. Az IBC Solar AG, a Bess Europe és a Shell Solar vé-
konyréteg-napelemei a vártnál magasabb hozammal működtek a kísérleti 
üzemben az elmúlt pár évben. Ennek oka a diffúz fénynek és a hajnali és 
esti szürkületi megvilágításnak a vártnál jobb kihasználása. 
1000 kWh/kWp körüli éves hozamokat észleltek mindegyik terméknél. 

A technológiának további előnyei vannak: a vékony rétegek alacso-
nyabb hőmérsékleten felhordhatók, mint a kristályos szilícium, tehát ki-
sebb az anyag- és energiafelhasználás. Ezért az energetikai amortizáci-
ós idő gyakran öt évnél is rövidebb. Az árnyékolást is jobban viselik, a 
hozamkiesések nem arányosak a leárnyékolással. 

Néhány sajátosságuk miatt a felhasználónak célszerű a gyártóval 
szorosan együttműködni az igazán professzionális telepítés érdekében. 
Ezek: 

– a késleltetett beállás a névleges teljesítményre,  
– egyes transzformátor nélküli inverter-megoldások nem megfelelő-

ek a vékonyréteg-napelemekhez,  
– a stabilizálódásig esetenként előfordulhatnak nagy feszültségug-

rások. 
Összeállította: Gaul Géza 
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