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A környezeti hatások közül a hőmérséklet és a besugárzás után a szennyeződés a legjelentősebb
tényező, amely a napelemek energiatermelését befolyásolja. A jelenség főleg nagy
naperőműparkoknál okozhat jelentős pénzügyi hiányt, így gazdasági szempontból is érdemes
foglalkozni a témával.
A napelemek használatával párhuzamosan megjelent a felismerés, miszerint a felületükön lerakódó
szennyeződések csökkentik a termelést. A témában végzett kutatások folyamatát – Monto Mani és
Rohit Pillai [1] csoportosítása szerint – két szakaszra oszthatjuk. 1940 és 1990 között a kutatók a
teljesítménycsökkenést leginkább referenciapanelekkel vizsgálták. Kihelyeztek egymás mellé két
egyforma napelemtáblát, az egyiket hagyták szennyeződni, miközben a másikat bizonyos időközönként
letisztították. Több kutatásnál megesett, hogy a tiszta és a szennyezett panelek teljesítményét nem
egyidőben mérték meg, ezek torzították az eredményeket. Továbbá ebben a kutatási periódusban nem
fordítottak figyelmet a napelem helyzetére és az uralkodó szélirányokra, ugyanakkor mint később
kiderült, ezek is szerepet játszanak a szennyeződések lerakódásában, ezáltal a hatásfokcsökkenésben.
A kutatók mindemellett a por összetételét is figyelmen kívül hagyták.
A második szakasz 1990 óta tart. Ebben az időszakban a tudósok már megvizsgálták, mely tényezők
játszanak leginkább közre a szennyeződések lerakódásánál. Megjelentek a számítógépes
modellalkotással vizsgált tanulmányok. Eleinte a matematikai modellekben gömb alakú részecskékkel
szimulálták a port, de az idő előrehaladtával pontosabb modellek is megjelentek, a por fizikai jellemzőit
vizsgáló kutatásoknak köszönhetően. Ezek rávilágítottak, hogy a különböző összetételű
szennyeződések más-más mértékben csökkentik a hatásfokot.
Ahhoz, hogy megértsük a hatásfokcsökkenés mértékének összetettségét, meg kell ismernünk a
szennyeződéseket és az azok lerakódását befolyásoló tényezőket:
Dőlésszög: Több kutatás is megállapította, hogy a vízszintes napelemtáblákra könnyebben rakódik le a
por. Ahogy nő a dőlésszög, egyre kevésbé tudnak megülni és megtapadni a porszemek és egyéb
szennyeződések. Mivel a panel felülete nem tökéletesen sima, így nem csak a merőleges felületen
rakódnak le a porszemek, de a szélmozgások a függőleges panelre is ráhordják a szennyeződéseket.
Pusztán a dőlésszög változtatásával nem lehet befolyásolni a szennyeződések megjelenését a felületen,
így továbbra is érdemes a maximális teljesítmény leadásához szükséges dőlésszöget használni.
Tájolás: Az uralkodó szélirányokkal együtt befolyásolja a szennyeződések lerakódását. Szerencsétlen
esetben a panelsorok az uralkodó széliránnyal szemben állnak, így a szél által hordott szennyeződések
könnyen rákerülnek a napelemtáblák felületére.
Napelem, tartószerkezet felépítése: A felépítéstől, az esetleges tisztítórendszer elhelyezkedésétől
függően létrejöhetnek fokozottabban szennyeződő részek.
Környezeti hatások: Rendkívül fontos tényezők, ugyanis ezektől függ leginkább a szennyeződés és a
hatásfokcsökkenés mértéke. A napelemek felületén lerakódó anyagok mind a környezetből jönnek.
Városokban a közlekedés apró pora, természetben a nagyobb részecskék és növényi anyagok, pollenek,
spórák jellemzők. A madárürüléket fontos külön kiemelni, ugyanis az árnyékoló hatásán felül a savas
összetétele miatt kárt tesz a panelek felszínében. Extrém esetben a védőüveg annyira megrongálódhat,
hogy nedvesség szivároghat be, ami tönkreteheti a panelt.
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Az összetételtől függ, hogy egységnyi mennyiségű por mekkora hatásfokcsökkenést, ezáltal mekkora
termeléscsökkenést okoz. Jó példa erre egy indiai tanulmány [2], amelyben különböző helyekről
gyűjtött port vizsgáltak. Az egyes helyszíneken található napelemtáblákról begyűjtött
szennyeződéseket panelekre ülepítették, majd ezeket laboratóriumi körülmények között vizsgálták. Így
biztosították a laborvizsgálatokra jellemző pontosságot és a könnyű megismételhetőséget, a
természetből származó minták révén pedig az egyes helyszínek jellemzői is megismerhetővé váltak.

Szennyeződés miatti termelésbeli
veszteség
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1. ábra: A veszteségek 1,8 g/m2 -es porsűrűségnél a különböző mintákon [2]

Az 1. ábráról láthatjuk, hogy azonos vastagságú por esetén a különböző összetételű minták más-más
mértékű termeléscsökkenést mutatnak.
A minták összetétele a következő:

Porminta származási
helye
Dzsódhpur
Mumbai
Gurgáon
Hanle
Agra
Puduccseri

Agyag (0–4 μm)
9,26
22,31
5,40
10,93
16,03
17,59

Teljes minta %-a
Iszap, üledék (4–
63 μm)
80,02
77,68
73,82
82,69
71,54
69,99

Szemcsés (63–
100 μm)
10,71
0,00
20,70
6,37
12,48
12,38

1. táblázat: A minták százalékos összetételei [2]

Az 1. táblázat értékei alapján látható, hogy a mumbai mintában a legtöbb az agyag és egyáltalán nem
tartalmaz szemcsés részecskéket. Ez alapján nem meglepő, hogy ennél a mintánál volt a legnagyobb a
termeléscsökkenés, ugyanis a kisméretű részecskék jobban összeállnak, a szemcsék közötti réseket is
kitöltik, így kevesebb fényt engednek át, mint a szemcsés részecskék, amelyeken csak elhajlik a fény.
A hatásfokcsökkenést nem csak a szennyeződés milyensége befolyásolja, hanem az is számít, hogy
milyen fajtájú napelemtáblára rakódik le. Az indiai tanulmányban különféle napelemfajták termelését
is vizsgálták szennyeződött állapotban. Amorf, kristályos szilíciumból készült, kadmium-tellurid (CdTe)

3

és réz-indium-diszelenid (CIGS) vékonyfilmes paneleket vontak be a vizsgálatokba. Az eredményeikből
kiderült, hogy azonos sűrűségű porlerakódás esetén az amorfszilícium-táblák termelése csökkent
leginkább, 1 g/m2-es sűrűségnél, a mumbai-i mintáknál 8,3 százalékkal. Legkevésbé a
kristályosszilícium-táblákat befolyásolta a tábla felületén lerakódott por, ezeknek 6,9 százalékkal
csökkent a termelésük. Egy szenegáli tanulmányban [3] a mono- és polikristályos panelek közötti
különbséget vizsgálták. Azt tapasztalták, hogy a polikristályos panelek kiemelkedően jól tűrik a port.
Csapadék: Vizes, harmatos felszínen könnyen megtapadnak a légkörben jelenlévő porszemek. A
nedvesség nemcsak a szennyeződések lerakódását befolyásolja, hanem a teljesítménycsökkentő
hatásukat is fokozza. Könnyen belátható, hogy egy poros réteg kevésbé állja el a napsugarak útját, mint
egy sáros. A víztől a részecskék összetapadnak (főleg a kisebbek), és szinte áthatolhatatlan, egybefüggő
koszréteget alkotnak a felületen. Tengerparti helyszíneken teljesítménycsökkentő tényezőként
megjelennek a sófoltok is.
Az előbb felsorolt szempontok közül önmagában egyiket sem érdemes figyelembe venni, ezek
összessége alakítja ki az adott helyre jellemző szennyeződés lerakódását.
Mivel a szennyeződések mérése nehézkes, a mért villamos jellemzőkből kell meghatározni a
szennyezés mértékét, hogy ezután eldönthessük, érdemes-e a tisztításra áldozni. Referenciapaneles
mérés esetén ezt könnyen megtehetjük, hiszen a referenciapanelhez képest mért termeléscsökkenés
jól mutatja, hogy mennyivel termel kevesebbet a rendszer az ideálisnál. Ennél könnyebben
alkalmazható módokat keresnek a jelenlegi kutatások. Megpróbálják modellezni a szennyeződés
hatásait, az időjárás tisztító hatását, sőt a legkomplexebb megoldások a későbbiekben várható
csapadékot is szembeállítják a tisztítás költségeivel. Mivel a szennyeződések lerakódása és az okozott
termeléscsökkenés mértéke leginkább a környezettől függ, így globális, átfogó megoldást a mai napig
nem sikerült találni.
Mivel a besugárzás növekedésével nő ugyanazon szennyeződés termeléscsökkentő hatása, a
kezdetben mért energiaértékekhez képest az évek elteltével mért mennyiségeket ugyanazon
besugárzásnál vizsgálva körülbelül megkapjuk a szennyeződések miatti veszteséget (a degradációt is
beleszámítva).
Fontos megjegyezni, hogy a csapadék csak akkor segíti a tisztulást, ha megfelelő mennyiségű és
intenzitású eső éri a panelek felületét. A megfelelő mennyiség meghatározása azonban nehézkes.
Kisteleken egy 500 kilowattos napelemparkban végeztünk próbamosást magasnyomású tisztítóval,
tartályból, kefékkel. A hálózati nyomás hiányában a berendezésből egy erősebb záporesőnek
megfelelő erősségű vízsugár jött. A napelemtáblákat először nedvesítettük, majd kefével megmostuk.
A mosóvízbe közönséges háztartási mosogatószert is öntöttünk, ez jelentősen növelte a mosás
hatékonyságát. A mosószeres tisztítás után a táblákat leöblítettük. Az eredmény meglepő: ránézésre a
panel tisztább lett ugyan, de a ráégett szennyeződéseket ezzel a módszerrel nem sikerült eltüntetni,
csupán a megtapadt felületi por mennyiségét csökkentettük. Ami a napelemek mosásának
létjogosultságát mégis alátámasztja, az nem más, mint hogy ezzel a kezdetleges módszerrel is 6
százalékos termelésnövekedést értünk el a lemosott stringeknél a többihez viszonyítva. Megjegyzendő,
hogy ebben az esetben egy hároméves napelemparkról van szó, amely nincs kimondottan nagy
szennyeződésnek kitéve (nem voltak sárosak, piszkosak a panelek), átlagos alföldi környezet veszi körül.
A talaj homokos, és a főbb szennyeződések mezőgazdasági tevékenységből származnak.

4

2. ábra: Megtisztított és szennyezett napelemtáblák a kisteleki próbamosás alkalmával

Mint a kisteleki példából kiderült, a tisztítást végezhetjük kézzel, ám ez nem túl hatékony. Különféle
gyártók többféle megoldást kínálnak: használhatunk ablaktisztító cégeknek kifejlesztett kézi
elektromos keféket, amelyekhez nagy tisztaságú víz párosul, így a napelemek felülete cseppmentesen
szárad. Léteznek gépesített verziók is, amelyek esetén az elektromos keféket járművekre szerelik.
Gyorsan szennyeződő helyeken, ahol gyakori tisztítás szükséges, érdemes beépített tisztítóberendezéseket felszerelni. Főleg sivatagos területeken okoznak komoly problémát a gyakori
homokviharok. Itt beépített lapátok segítik a lerakódott homok eltávolítását minden reggel, valamint
a viharok után.
Ha naperőművet tervezünk és végiggondoljuk a porlerakódás a szempontjait is, akkor az üzemeltetés
alatt spórolhatunk a mosás költségein, vagy magasabb termelést érhetünk el. Meglévő napelempark
esetén célszerű egy próbamosást végezni, így megbecsülhető, hogy körülbelül mennyivel nőhet a
termelés. Ezt követően a környezetet megvizsgálva eldönthető, hogy érdemes-e beruházni egy-egy
tisztításra. Ha a napelempark jelentősen ki van téve a környezetből érkező szennyeződéseknek, nagy
hatásfoknövekedést érhetünk el, de többszöri tisztítás szükséges. Amennyiben nagyfokú szennyezés
csak szezonálisan jelentkezik, érdemes a munkát annak végéhez igazítani. Ilyenek lehetnek például a
mezőgazdasági munkálatok, mint az aratás, amely nagyobb porral jár. Nagyobb besugárzásnál
fokozottabban jelentkezik a szennyeződés hatásfokcsökkentő hatása, így nagy besugárzású hónapok
elé érdemes ütemezni az esetleges tisztítást.
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