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Rinka

• Saulės jėgainių 
bendras 
instaliuotas 
galingumas 
pasaulyje šiemet 
pasiekė ~230 GW

• 2015m -50GW

PV Market Alliance duomenys



Kaina (LCOE)

• Per mažiau negu 10 metų saulės 
jėgainių kainos nukrito 75%

• Vien per šiuos metus FE moduliai pigo 
20% 

• Saulės jėgainės įrengimo kaina šiuo 
metu yra žemiau 1 Eur/Wp.

Australija

Šiaurės Amerika

Indija

MENA šalys

Fotoelektros kainų tendencijos. Sistemos kaina 
ir LCOE didelėms jėgainėms (Fraunhofer ISE 
(2015): Study on behalf of Agora Energiewende)



Tenderiai (2015)

• Vokietija: 8 
cEur/Kw

• JAE: 2,9 cUSD/KW

SolarPower Europe duomenys



Ar saulės energetika kelia problemas?
Pliusai
• „Švari“ energetika: be išmetimų, betriukšmė.
• Aukštas patikimumas: iki 50m. 90% efektyvumo

(naujos kartos sistemos)
• Lankstumas: nuo 260W iki XXMW

Minusai
• Generavimo nestabilumas kaip ir daugumos 

atsinaujinančių energijos šaltinių: 
• Koks FE penetracijos lygis leistinas elektros

tinkle? 
• 2% prieš 5-6m, daugiau nei 100% Vokietijos

realus atvejas prieš porą metų. 
• Sprendimas – energijos talpos ir naudojimas 

savo reikmėms (self-consumption)
• Vartotojai tampa gaminančiais vartotojais 

(prosumers)



Papildanti technologija: 
energijos saugyklos
• Besivystanti technologija: 

nėra vienareikšmiškai 
dominuojančio „teisingo“ 
technologinio spendimo:
– Tradiciniai: hidroakumuliacinės 

talpos (Kruonis)

– Įvairaus tipo akumuliatoriai
(tipinis sprendimas)

– Vandenilio saugojimo 
technologijos (LEI hidridai)

– Redox, flywheel (smagračio) 
baterijos ir kt.

• Kolkas aukšta kaina: 
padvigubina saulės jėgainės 
(Wp generavimo) kainą. 



Sprendimai lokaliam vartojimui: 
• TESLA POWERWALL

FE + elektros talpos

• SOLARWALL

FE + šiluminė energija 

• SOLARFLOWER

Protinga sistema 
savam vartojimui



BIPV - į pastatus integruota FE: 

GLASSBEL fasadas Klaipėdoje

Skaičiai:
464m² stiklo fasadas
75 fotomoduliai
Max dydis: 1867x3592mm
Min dydis: 734x3571mm
~20kW

• ES FP7 “SMARTFLEX” projekto rezultatas: lanksčios gamybos principų 
panaudojimas FE produkcijai. 

• Maksimali architektūrinė laisvė, automatizuota gamyba, palengvintas 
instaliavimas, neaukšta kaina.



Pabaigai:
Pasaulis žengia į saulės 
energetikos era ir tai 
nesustabdomas procesas

Investicijos į naujas jėgaines (UNEP, Bloomberg New Energy Finance)

Investicijos į naujas AEŠ jėgaines 2015 (Bloomberg New Energy Finance)


