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Absztrakt
A közüzemi villamos hálózatot tápláló erőművek gyakran fosszilis energiaforrásokkal
üzemelnek,

amelyek

használata

környezetkárosító

hatásaik

(üvegházhatás,

globális

felmelegedés) miatt egyre kedvezőtlenebb jövőképet vetít elénk. Mivel a rendelkezésre álló
kőolaj, földgáz és szén mennyisége véges, a jövőben e nem megújuló energiaforrások
folyamatos drágulására lehet számítani. A megújuló energiaforrások felhasználása sok esetben
még gyerekcipőben jár, de a technológiák folyamatos fejlődésével és az egyre elérhetőbb
árakkal az ilyen energiaforrások is versenyképesek lehetnek a piacon. Környezettudatossági
szempontokat figyelembe véve pedig mindenképpen megéri alternatívaként számításba venni
őket, akár a közüzemi hálózat által szolgáltatott energia kiegészítéseként is.
Az ipari, illetve kereskedelmi létesítmények ellátására telepített napelemes rendszerek
egyelőre még nem olyan gyakoriak, mint háztartási megfelelőik, azonban az elmúlt évek
tanulságainak tükrében ez a tendencia változhat. A nagyobb létesítményekhez való méretezés
esetében több tényező összehangolására van szükség.
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1 Bevezetés
Magyarországon is egyre növekszik a megújuló forrásra alapozott energiatermelő
berendezések száma. A napelemes rendszerek térnyerése – igaz, néhány éves késéssel – egyre
számottevőbb hazánkban, ez a különféle állami támogatásoknak, a hálózatra visszatáplált
energia szolgáltatók általi kötelező átvételének is köszönhető. A háztartási méretű rendszerek
egyre inkább az utcakép részét képezik, és ez a tendencia az ipari méretű fogyasztók esetében
is tapasztalható. A nagyobb fogyasztók azonban részben a nagyobb összfogyasztás, részben
pedig a terhelési görbe eltérő jellege miatt a hálózatra csak igen ritkán táplálnak vissza,
kiserőműveik kihasználtsága és megtérülése a lakossági rendszerekétől eltérő képet mutat.

2 Az ipari, kereskedelmi létesítmények energiaellátása
Az ipari létesítmények működtetéséhez szükséges energia jellemzően fosszilis
tüzelőanyagokból származik, mivel a villamos energiát előállító erőműveink nagy része nem
megújuló energiaforrásokat használ fel. Az éghajlatkutatók egyetértenek abban, hogy a fosszilis
tüzelőanyagok (pl. kőolaj, földgáz, szén) elégetésekor kibocsátott gázok nagyban hozzájárulnak
a globális felmelegedéshez. Emellett, ahogyan a Föld fosszilisenergiahordozó-készletei
kezdenek kimerülni, úgy válik egyre költségesebbé a belőlük előállított energia.
Környezettudatossági szempontból tehát mindenképpen érdemes a megújuló energiaforrások
(pl. nap, szél, biomassza) felé fordulni. Hiba! A hivatkozási forrás nem található.
Ezek közül kiemelendő a napenergia, ami a legbőségesebben rendelkezésre álló
energiaforrásnak tekinthető, így felhasználása nemcsak választ jelenthet az energiaválságra,
amit a fosszilis források véges volta okoz, de környezetbarát módon elégítheti ki az
energiaigényeket. A fotovillamos berendezések használata napjainkban igen elterjedt
világításra, vízmelegítők üzemeltetésére és egyéb háztartási célokra. Ennek az energiaforrásnak
a használata a trópusi tájakon már most is kiemelkedő, hiszen itt a Nap besugárzása elérheti az
1000 W/m2-t. A fotovillamos rendszerek árának csökkenése elősegíti a technológia rohamos
terjedését, egyre több szektorban történő felhasználását. [2]
A fotovillamos rendszer lehetővé teszi a Nap energiaforrásként történő felhasználását
úgy, hogy a napsugárzásból nyert energiát alakítja át elektromos energiává. Ezek a rendszerek
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többféle konfigurációban épülhetnek: találkozhatunk akkumulátoros, illetve enélküli,
szigetüzemű és hálózatra kapcsolt típusokkal.
A

napelem

olyan

szilárdtest-eszköz,

amely

az

elektromágneses

sugárzást

(fotonbefogást) közvetlenül villamos energiává alakítja. Az energiaátalakítás alapja, hogy a
sugárzás elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket generál, amelyeket az eszközben az
elektrokémiai potenciálok, illetve az elektronkilépési munkák különbözőségéből adódó
beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, vagyis elektromos áram jön létre. Ez a
jelenség bármilyen megfelelő fényspektrummal bíró fényforrás esetén is lezajlik, nem
szükséges kizárólagosan napfény. A napelemekre általában 20–25 év a garancia, az
élettartamuk jellemzően 20, de akár 40 év is lehet.
A rendszer mellé szükséges lehet tároló akkumulátor beépítése is. A fogyasztótól
függően szükség lehet egy inverterre is, amely a napelemek által termelt egyenáramot a
háztartásban is használható váltakozó árammá alakítja. Az akkumulátor nélküli fotovillamos
rendszerek olcsóbbak, fenntartási költségük kisebb, és kevesebb karbantartást igényelnek. Az
akkumulátorral kiegészített rendszerek nagy előnye ugyanakkor, hogy borús időben, illetve
éjjelente is képesek rendelkezésre bocsátani az eltárolt energiát.

2.1 Fotovoltaikus rendszer telepítésének előnyei
Egy fotovoltaikus rendszer telepítésének költségei magasak lehetnek a hagyományos,
nem megújuló forrásokat használó berendezésekhez képest, hiszen a részegységek (panelek,
inverterek, vezérlőegység) beszerzéséhez egyszeri nagyobb befektetés szükséges. Azonban a
fenntartás költségeit figyelembe véve látható, hogy egy ilyen rendszer a karbantartási
költségeket leszámítva egyéb ráfordítást nem igényel, szemben a hagyományos erőművekkel,
amelyek fenntartási költsége magasabb. Ez alapján belátható, hogy a fotovillamos rendszerek
telepítése megtérülő befektetés lehet. A napelempanelek ára a 2008-as adatokhoz képest 2014re az ötödére, míg a teljes rendszereké a harmadára csökkent, a statisztikák alapján pedig a
helyben telepített rendszerekből nyert energia ára versenyképessé vált a lakossági illetve ipari
fogyasztók által fizetett árakkal. Ilyen tendenciák mellett az ipari felhasználóknak, a
befektetőknek, és a kormányzatoknak is egyre inkább érdemes fontolóra venni, hogy a
megújuló energiákra összpontosítsanak. [4]
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3.1 ábra: A napelemes rendszerek árainak változása 2022-ig előrejelezve [5]

A környezetre gyakorolt hatásokat figyelembe véve a fotovillamos rendszerek sem
teljesen ártalmatlanok, hiszen a gyártásuk, a szállításuk és az üzembe helyezésük során ezek is
hozzájárulnak üvegházhatású gázok kibocsátásához. A globális felmelegedésre gyakorolt hatás
hozzávetőleg tízszer kisebb a fosszilis üzemanyagokat használó energiaforrásokénál, azonban
négyszer nagyobb, mint a szél- és nukleáris erőműveké. A károsanyag-kibocsátás jelentősen
csökkenthető a gyártási folyamatok korszerűsítésével, illetve a hulladékok megfelelő
újrahasznosításával. [3]
Az utóbbi években a gyártási folyamatokban jelentős fejlődés ment végbe, mind az
előállítási költségek, mind pedig a munkaerőigény tekintetében. A háztartási méretű napelemes
rendszerek árával kapcsolatban sok információ található különféle kivitelező és gyártó cégek
weboldalain, azonban az ipari alkalmazásra tervezett alkatrészek árait nehezebb így
feltérképezni. A 250 Wp teljesítményű, 1,6 négyzetméter felületű polikristályos
napelempanelek piaci ára 45 000–75 000 forint között mozog. Az utóbbi években Kína a
szolárpiac egyik legfontosabb szereplőjévé vált, az ország gyártókapacitása ez idő alatt jelentős
mértékben megnőtt, ezáltal komoly versenytársat jelent a nyugati országoknak. A kínai
termékek természetesen jóval olcsóbbak, ám a minőségük gyártónként nagymértékben eltérhet,
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illetve a garancia, a szállítás, és a megfelelő vevőtámogatás tekintetében nem mindegyik gyártó
veheti fel a versenyt nyugati vetélytársaival.
Ezek a változások is elősegítették azt, hogy a napelemes rendszerek árcsökkenése
következtében a naperőművek létesítése kifizetődőbb lehessen akár egy újonnan épített
(minden szigorú környezetvédelmi előírást betartó) fosszilis erőmű megépítésénél, vagy egy
újonnan létesített atomerőműnél is, ha az egyre növekvő biztonsági követelmények
betartásának költségeit is számítjuk. Az árcsökkenéshez hozzájárul az a fejlődő technológiák
esetében tapasztalható tendencia is, amit az érintett szakemberek számának növekedése okoz,
hiszen a piacon közöttük versenyhelyzet alakul ki, illetve általában az utazási költségek is
csökkennek a létszám növekedésével. [4]
A fentieket figyelembe véve tehát az ipari fogyasztóknak mindenképpen érdemes
megfontolniuk a megújuló energiaforrások használatát fogyasztásuk fedezésére. Egy
kereskedelmi vagy ipari létesítmény tetőszerkezetén kiváló körülmények biztosíthatók egy
napelemes rendszernek, és a berendezés az anyagi és környezetvédelmi megfontolások mellett
marketing szempontból is előnyös lehet a beruházó számára.

2.2 A méretezés irányelvei
Természetesen ahhoz, hogy egy rendszer gazdasági szempontból is megtérüljön,
mindenképpen megfelelő méretezésre és a felhasznált elemek gondos kiválasztására van
szükség. A rendszerméretet leginkább a költséghatékonysági megfontolások, valamint
különféle pályázatokban meghatározott finanszírozási, illetve engedélyezési határértékek
szabhatják meg.
A napelemes rendszer által termelt energia megfelelő időben történő felhasználását
megkönnyíti a különböző energiatárolók alkalmazása. A szükséges napelemfelületet több
különféle méretezési eljárással is meghatározhatjuk. Az ezek közötti különbség az
energiatárolók kapacitásában és a napelemfelület méretében is megnyilvánul, illetve abban,
hogy

az

üzemek

energiafogyasztásának

mekkora

hányadát

fedezzük

megújuló

energiaforrásokkal. Minél nagyobb napelemfelületet választunk, annál nagyobb mértékben
járulhatunk hozzá a fogyasztás kielégítéséhez, azonban kisebb fogyasztású időszakok esetén
annál több energia eltárolására van szükségünk, azaz rendszerünk telepítése annál költségesebb.
Az energiatároló technológiák közül a létesítményen belüli alkalmazásokra az akkumulátorokat
a legcélszerűbb használni. A cél alapvetően az, hogy a napelemek teljesítménye és az
energiatároló kapacitása alapján minél rövidebb legyen a megtérülési idő, illetve hogy a
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rendszer megfeleljen a beruházói követelményeknek. A kisebb környezeti terhelés érdekében
az ólom-savas akkumulátorokkal szemben a lítiumionos technológia használata ajánlott.
A megfelelő modell megalkotásához nem elég az átlagos napi energiafogyasztásokat
figyelni, hanem szükség van a teljesítmény pillanatnyi alakulásának nyomon követésére is,
hiszen az akkumulátor az aktuális fogyasztáson felüli teljesítményt tárolja el. A megfelelő
optimalizáláshoz mindenképpen érdemes a létesítmény korábbi fogyasztási adatait figyelembe
venni.
A számításokhoz tehát szükség van:


a fogyasztás pillanatnyi alakulására,



a napelem-teljesítmény pillanatnyi alakulására (napelemfelület függvénye, napi
értékek havi bontásban),



a rendszer fajlagos árára,



az energiatároló fajlagos árára,



az energiadíjra és ennek változási tendenciájára,



az infláció várható mértékére,



a szolgáltatói visszavásárlási árra.

A napi besugárzási értékek és a napelemfelület alapján minden hónapra megadható a
napelemek napi energiatermelése és a létesítmény napi fogyasztása. Az eltárolandó
energiatöbblet meghatározásához azonban nem elég ezek különbségét képezni a napelemek
teljesítményének és a fogyasztás görbéjének eltérő jellege miatt. A többletenergia csak akkor
tárolandó, ha az adott időpillanatban a napelemek által leadott teljesítmény nagyobb, mint a
létesítmény által felvett érték.
Az eltárolt energia természetesen nem minden esetben egyezik meg ezzel a
mennyiséggel, hiszen ez meghaladhatja a rendszerhez szánt tárolókapacitást. Ha ez
megtörténik, a rendszer a hálózatra is visszatáplál bizonyos energiamennyiséget.
A megtérülésszámításhoz fontos az, hogy az adott napelemmennyiség telepítésével
mekkora lesz a közműhálózatról vételezett energia felhasználásának csökkenése. Ezt a
napelemek által termelt energia és a tárolt energia különbségeként számolhatjuk.
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Természetesen szigetüzemű (úgynevezett off-grid) rendszerekhez, vagy amikor
valamilyen alkalmazás a közműhálózat zavaraitól való függetlenséget követel meg,
mindenképpen érdemes lehet rászánni az akkumulátorok telepítésével járó többletköltségeket a
rendszerre. Azonban ha a létesítmény ezt nem igényli, akkor anyagi szempontból a beruházó
jobban jár, ha a közműhálózatra való visszatáplálást választja, amíg nincs lehetőség olcsóbb, jó
hatásfokkal dolgozó és a környezetet nem terhelő energiatároló technológiát telepíteni.

3 Összefoglaló
A megújuló energiaforrások felhasználása gazdasági és környezetvédelmi szempontból
is egyre jobban megéri. A munkámban a méretezés azon tényezőit és irányelveit foglaltam
össze, amelyek alapján kalkulálható az, hogy egy rendszer telepítése kifizetődő-e, illetve a
telepítéskor kitűzött célok elérhetők-e. A legtöbb ilyen méretezés esetében elmondható, hogy a
közműhálózatra visszatápláló rendszerek telepítése a leginkább rentábilis, szigetüzemű
rendszerekben csak akkor érdemes gondolkodni ilyen méretekben, ha az energiaellátás
folyamatossága az adott helyen kiemelten fontos, vagy valamilyen pályázati támogatás hívható
le napelemes rendszerre.

Szerző: Gál Csilla
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