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Stosowane obecnie zasobniki energii elektrycznej wyrównują, co do zasady, nierówność podaży i popytu w zakresie 
krótkich okresów, najczęściej minut lub godzin. W systemie elektroenergetycznym opartym o źródła odnawialne, 
w znacznej mierze niestabilne, konieczne będzie wyrównywanie różnic w wytwarzaniu i konsumpcji energii elek-
trycznej w okresach dłuższych: dni, tygodni, być może nawet miesięcy. Nowa potrzeba wymaga nowych rozwiązań. 
Jednym z nich jest magazynowanie energii elektrycznej w formie gazów palnych: wodoru i metanu. 

Zaletą tej metody jest możliwość wykorzystania ist-
niejącej infrastruktury gazowej. Szacuje się, że system 
gazowy kraju europejskiego to potencjalnie magazyn 
energii o pojemności rzędu kilkudziesięciu do kilku-
set TWh. Przykładowo, obecnie istniejące podziemne 
magazyny gazu w Niemczech mogłyby stać się zasob-
nikiem o pojemności 200 TWh, co odpowiada zdolno-
ściom magazynowania energii przez 23 tysiące nowo-
czesnych elektrowni szczytowo-pompowych. 

Magazynowanie energii elektrycznej w postaci gazu
Magazynowanie energii elektrycznej w postaci gazu 
to prosta koncepcja, w dużej mierze opierająca się na 
znanych procesach. Nadwyżki energii elektrycznej  
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Czy system gazowy stanie się
długookresowym magazynem energii elektrycznej?

z odnawialnych źródeł wykorzystywane są do wytwo-
rzenia wodoru. Spośród dostępnych technologii sto-
sowaną na szeroką skalę od połowy ubiegłego wieku 
jest elektroliza wody. W jej wyniku otrzymywany jest 
wodór o bardzo wysokim stopniu czystości oraz tlen.  
W pewnych ilościach wodór może być zatłaczany do 
sieci gazowych. W chwili obecnej w Niemczech do-
mieszka wodoru nie mogłaby, zgodnie z obowiązujący-
mi normami, przekroczyć progu 5%. Jednak są analizy 
wykazujące, że domieszka wodoru nawet na poziomie 
15% czy 20% byłaby bezpieczna bez konieczności wy-
miany armatury sieciowej. Niezależnie od tego jaki,  
w średnim czy długim okresie, poziom domieszek wo-
doru w sieci gazowej będzie dopuszczalny, nie rozwią-
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że to problemu magazynowania całości 
wytworzonego wodoru. Z kolei przecho-
wywanie go w innej formie jest niezwykle 
kłopotliwe. Gaz ten zajmuje bardzo dużo 
miejsca, nawet sprężony. Dodatkowo po-
jemniki do przechowywania sprężonego 
wodoru muszą być wytrzymałe konstruk-
cyjnie, ze względu na wysokie ciśnienie  
i małe rozmiary cząsteczek tego gazu.  
W formie ciekłej miejsca zajmuje mniej, ale 
ma wtedy temperaturę niewiele wyższą od 
temperatury zera absolutnego. Przechowy-
wanie wodoru w postaci wodorków metali 
lub związanego w sorbentach to metody 
obiecujące, jednak na obecną chwilę jesz-
cze niewystarczająco wydajne. W obliczu 
tych trudności rozwiązaniem najbardziej 
racjonalnym wydaje się poddanie wodoru 
procesowi metanizacji. W wyniku syntezy 
wodoru z dwutlenkiem węgla, uzyskuje się 
metan, stanowiący główny składnik gazu 
ziemnego. W zależności od miejsca wydo-
bycia, jego udział w gazie ziemnym wynosi 
85-98%. Metan uzyskany w procesie me-
tanizacji może zostać zatłoczony do sieci 
gazowej. W sytuacji niedoboru energii elek-
trycznej, turbiny gazowe przetwarzają gaz 
na energię elektryczną

Zamiana energii odnawialnej na gaz: 
rozwiązanie systemowe
Zamiana nadwyżkowej energii elektrycz-
nej na gaz to jednak o wiele więcej niż 
jedynie metoda magazynowania energii. 
To rozwiązanie systemowe zmieniające 
dotychczasowe myślenie o systemie elek-
troenergetycznym w kategoriach systemu 
autonomicznego. Dzięki tej metodzie do-
chodzi do konwergencji systemów elek-
troenergetycznego i gazowego. Wodór 
otrzymywany przy użyciu energii ze źródeł 
odnawialnych trafia do sieci gazowej, jest 
używany do tankowania samochodów  
z ogniwami wodorowymi czy stosowany 
w przemyśle. Poddany procesowi metani-
zacji może trafić do magazynów gazu lub 
sieci gazowej i zostać wykorzystany do wy-
tworzenia prądu i/lub ciepła w centralnych 
gazowych jednostkach wytwórczych,  
gospodarstwach domowych albo stać się 
paliwem dla samochodów z napędem ga-
zowym (patrz schemat). 

Czy zamiana prądu w gaz będzie się 
kiedyś opłacać?
Obecnie proces zamiany energii elektrycz-
nej w gaz nie ma uzasadnienia ekonomicz-

nego, nawet przy założeniu zerowego 
kosztu energii elektrycznej. Dodatkowo 
związany jest ze znacznymi stratami ener-
gii używanej na jego kolejnych etapach. 
Jeżeli metan zostanie wykorzystany do 
generacji prądu, uzyska się zaledwie 30% 
ilości energii elektrycznej, która była po-
trzebna do przeprowadzenia procesu 
zamiany energii elektrycznej w metan. 
Jeżeli zostanie użyty jako paliwo, możliwe 
jest odzyskanie zaledwie około połowy 
energii. Pojawiają się opracowania, we-
dług których zamiana energii elektrycznej  
w gaz nie stanie się w średnim horyzoncie 
czasowym technologią stosowaną na szer-
szą skalę. Jednym z takich raportów jest 
opublikowane w marcu 2014 roku studium 
Öko-Institut z Berlina. 

Jednak wątpiącym w przyszłość kon-
cepcji zamiany energii elektrycznej w gaz 
przeciwstawione są głosy tych, którzy  
w tą metodę wierzą. Wiara ta bazuje rów-
nież na opracowaniach, dochodzących do 
innych wniosków i przekłada się na środki 
angażowane w udoskonalanie technologii 
poszczególnych składowych tego proce-
su. Prowadzone są badania laboratoryj-
ne, powstają instalacje pilotażowe. Warto 
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przyjrzeć się bliżej kilku takim projektom, 
gdyż daje to wyobrażenie o skali i kierun-
kach badań nad wykorzystaniem metody 
zamiany energii elektrycznej w gaz. Nie są 
odosobnione opinie, że pierwsze instalacje 
działające na zasadach komercyjnych po-
wstaną około 2020 roku.

Instalacje pilotażowe – szansa na  
dopracowanie technologii oraz  
optymalizację kosztów
Od sierpnia ubiegłego roku działa instalacja 
pilotażowa E.ON-u w Falkenberg w Bran-
denburgii. Energia elektryczna uzyskiwana 
z wiatru zamieniania jest w tej instalacji na 
drodze elektrolizy w wodór, który następnie 
zostaje zatłaczany do sieci gazowej i w rezul-
tacie jest wykorzystywany jak gaz ziemny. 
W ciągu godziny wytwarzanych jest 360 m3 
wodoru. Użytkowanie tej instalacji dostarcza 
ważnych informacji na temat całego proce-
su – od zamiany prądu z niestabilnego źró-
dła odnawialnego w wodór po zatłoczenie 
wodoru do sieci. Takie postępowanie ma 
duży potencjał w skali systemu gazowego. 
Dla bezpieczeństwa eksploatacji systemu 
domieszka wodoru na poziomie kilkupro-
centowym nie jest problematyczna. Z dru-
giej strony to ogromna pojemność magazy-
nowa energii elektrycznej. Domieszanie do 
gazu ziemnego w niemieckiej sieci gazowej 
1% wodoru w ciągu całego roku oznaczało-
by zmagazynowanie 10 TWh. 

Instalacja w Centrum Badań Energii 
Słonecznej i Wodoru Badenii-Wirtember-
gii (ZSW) jest przykładem, jak współpraca 
instytutów badawczych i firm przekłada się 
na to, co dzieje się na rynku. Partnerzy tego 
projektu to, oprócz ZSW, ośrodek badawczy 
Fraunhofer IWES oraz firma ETOGAS GmbH 
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(wcześniejsza nazwa SolarFuel). Instalacja 
ta służy dopracowaniu technologii przemy-
słowej zamiany zielonego prądu na metan. 
Została oddana do użytku w październiku 
2012 roku, będąc udoskonaleniem funkcjo-
nującej w centrum przez kilka lat podobnej, 
aczkolwiek dziesięciokrotnie mniejszej jed-
nostki. Ma ona moc przyłączeniową 250 kW  
i wytwarza dziennie do 300 m3 metanu. Ta 
instalacja badawcza ma na celu optymali-
zację technologii i pomoc w opracowaniu 
jednostek wytwarzających metan o mocach 
przyłączeniowych w zakresie od 1 do 20 MW,  
a więc mocy wymaganych w zastosowaniach 
przemysłowych. Instalacja ta potrafi praco-
wać w sposób elastyczny, dostosowując się 
do szybko zmieniającej się podaży zielonego 
prądu, a nawet reagując na przerwy w jego 
dostawach. Jej poprzedniczka w ZSW tego 
nie potrafiła. Jest to jednak warunek koniecz-
ny, odpowiadający rzeczywistym warunkom 
w systemie elektroenergetycznym o wyso-
kim udziale źródeł odnawialnych. Doświad-
czenia z eksploatacji tej instalacji badawczej 
zostały już wykorzystane w praktyce. Firma 
ETOGAS, partner tego programu, uczest-
niczył w budowie dla koncernu Audi AG  
w Werlte (Dolna Saksonia) instalacji o mocy 
6 MW. Instalacja ta działa od czerwca 2013 
roku, od jesieni zatłacza gaz do sieci gazowej. 
W przyszłości przewidziane jest, że część wy-
produkowanego wodoru nie będzie podda-
wana metanizacji. Będzie służyć jako paliwo 
dla samochodów z ogniwami wodorowymi. 
W chwili obecnej całość zamieniana jest na 
metan. Na uwagę zasługuje fakt, że ciepło 
wytwarzane podczas procesu metanizacji 
wykorzystywane jest w procesie technolo-
gicznym w pobliskiej biogazowni. Z kolei do 
procesu metanizacji używany jest dwutlenek 

węgla powstający w tej biogazowni. W ciągu 
roku instalacja Audi jest w stanie wytworzyć  
1 000 ton metanu, wiążąc około 2 800 ton CO2. 

Źródła: 
•	 Audi AG, www.audi-mediaservices.com
•	 Centrum Badań Energii Słonecznej  

i Wodoru Badenii-Wirtembergii (ZSW), 
www.zsw-bw.de

•	 HYPOS, Inventurliste der relevanten For-
schungs- und Demo-Projekte im Rahmen 
der Roadmap-Erstellung, luty 2014

•	 Öko-Institut e.V., Prüfung der klima-
politischer Konsistenz und der Kosten 
von Methanisierungsstrategien, Berlin, 
marzec 2014

•	 Strategieplatform Power to Gas,  
www.powertogas.info
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gdyż daje to wyobrażenie o skali i kierun-
kach badań nad wykorzystaniem metody 
zamiany energii elektrycznej w gaz. Nie są 
odosobnione opinie, że pierwsze instalacje 
działające na zasadach komercyjnych po-
wstaną około 2020 roku.

Instalacje pilotażowe – szansa na  
dopracowanie technologii oraz  
optymalizację kosztów
Od sierpnia ubiegłego roku działa instalacja 
pilotażowa E.ON-u w Falkenberg w Bran-
denburgii. Energia elektryczna uzyskiwana 
z wiatru zamieniania jest w tej instalacji na 
drodze elektrolizy w wodór, który następnie 
zostaje zatłaczany do sieci gazowej i w rezul-
tacie jest wykorzystywany jak gaz ziemny. 
W ciągu godziny wytwarzanych jest 360 m3 
wodoru. Użytkowanie tej instalacji dostarcza 
ważnych informacji na temat całego proce-
su – od zamiany prądu z niestabilnego źró-
dła odnawialnego w wodór po zatłoczenie 
wodoru do sieci. Takie postępowanie ma 
duży potencjał w skali systemu gazowego. 
Dla bezpieczeństwa eksploatacji systemu 
domieszka wodoru na poziomie kilkupro-
centowym nie jest problematyczna. Z dru-
giej strony to ogromna pojemność magazy-
nowa energii elektrycznej. Domieszanie do 
gazu ziemnego w niemieckiej sieci gazowej 
1% wodoru w ciągu całego roku oznaczało-
by zmagazynowanie 10 TWh. 

Instalacja w Centrum Badań Energii 
Słonecznej i Wodoru Badenii-Wirtember-
gii (ZSW) jest przykładem, jak współpraca 
instytutów badawczych i firm przekłada się 
na to, co dzieje się na rynku. Partnerzy tego 
projektu to, oprócz ZSW, ośrodek badawczy 
Fraunhofer IWES oraz firma ETOGAS GmbH 

Źr
ód

ło
: N

ie
m

ie
ck

a 
Ag

en
cj

a 
En

er
gi

i

(wcześniejsza nazwa SolarFuel). Instalacja 
ta służy dopracowaniu technologii przemy-
słowej zamiany zielonego prądu na metan. 
Została oddana do użytku w październiku 
2012 roku, będąc udoskonaleniem funkcjo-
nującej w centrum przez kilka lat podobnej, 
aczkolwiek dziesięciokrotnie mniejszej jed-
nostki. Ma ona moc przyłączeniową 250 kW  
i wytwarza dziennie do 300 m3 metanu. Ta 
instalacja badawcza ma na celu optymali-
zację technologii i pomoc w opracowaniu 
jednostek wytwarzających metan o mocach 
przyłączeniowych w zakresie od 1 do 20 MW,  
a więc mocy wymaganych w zastosowaniach 
przemysłowych. Instalacja ta potrafi praco-
wać w sposób elastyczny, dostosowując się 
do szybko zmieniającej się podaży zielonego 
prądu, a nawet reagując na przerwy w jego 
dostawach. Jej poprzedniczka w ZSW tego 
nie potrafiła. Jest to jednak warunek koniecz-
ny, odpowiadający rzeczywistym warunkom 
w systemie elektroenergetycznym o wyso-
kim udziale źródeł odnawialnych. Doświad-
czenia z eksploatacji tej instalacji badawczej 
zostały już wykorzystane w praktyce. Firma 
ETOGAS, partner tego programu, uczest-
niczył w budowie dla koncernu Audi AG  
w Werlte (Dolna Saksonia) instalacji o mocy 
6 MW. Instalacja ta działa od czerwca 2013 
roku, od jesieni zatłacza gaz do sieci gazowej. 
W przyszłości przewidziane jest, że część wy-
produkowanego wodoru nie będzie podda-
wana metanizacji. Będzie służyć jako paliwo 
dla samochodów z ogniwami wodorowymi. 
W chwili obecnej całość zamieniana jest na 
metan. Na uwagę zasługuje fakt, że ciepło 
wytwarzane podczas procesu metanizacji 
wykorzystywane jest w procesie technolo-
gicznym w pobliskiej biogazowni. Z kolei do 
procesu metanizacji używany jest dwutlenek 

węgla powstający w tej biogazowni. W ciągu 
roku instalacja Audi jest w stanie wytworzyć  
1 000 ton metanu, wiążąc około 2 800 ton CO2. 

Źródła: 
•	 Audi AG, www.audi-mediaservices.com
•	 Centrum Badań Energii Słonecznej  

i Wodoru Badenii-Wirtembergii (ZSW), 
www.zsw-bw.de

•	 HYPOS, Inventurliste der relevanten For-
schungs- und Demo-Projekte im Rahmen 
der Roadmap-Erstellung, luty 2014

•	 Öko-Institut e.V., Prüfung der klima-
politischer Konsistenz und der Kosten 
von Methanisierungsstrategien, Berlin, 
marzec 2014

•	 Strategieplatform Power to Gas,  
www.powertogas.info
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W roku 2013 rynek nowych istalacji fotowoltaicznych zdominowany został przez Chiny, które w tym czasie przyłą-
czyły do sieci 11,3 GW nowej mocy. Na drugim miejscu uplasowała się Japonia odnotowując około 40% mniejszy 
przyrost niż Chiny. Za Japonią Stany Zjednoczone z 4,8 GW nowej mocy z systemów PV. 

Rok ten okazał się kresem dominacji krajów euro-
pejskich, gdzie sumarycznie zamontowano tylko  
10 GW instalacji podłączonych do sieci (on-grid), 
podczas gdy w latach ubiegłych 2012 i 2011 było to 
odpowiednio 17,6 oraz 22,4 GW. Prowadzenie objęła 
Azja po blisko 10-letniej dominacji Europy. Chociaż 
w Europie po roku 2013 fotowoltaika pozostaje trze-
cim najważniejszym źródłem energii odnawialnej 
(pod względem nowo zainstalowanej mocy) po hy-
droenergetyce oraz energetyce wiatrowej. Podkreśla 
się, iż na przestrzeni ostatnich trzech lat w Europie (z 
wyłączeniem Niemiec oraz Włoch) przyrost nowych 
mocy kształtował się na stabilnym poziomie około 
6 GW. Przy czym wzrost nieznacznie powyżej 1 GW 
zanotowano w Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz Grecji. 
Na tle europejskiej fotowoltaiki źle wypadają kraje 
takie jak Węgry, Polska czy Turcja, które cechują się 
praktycznie brakiem wykorzystania potencjału foto-
woltaiki jako źródła energii elektrycznej. Na chwilę 
obecną w Polsce zainstalowane jest około 24 MW 
mocy z systemów PV (moc wytwórcza polskich fa-
bryk modułów PV to około 600 MW). Szacuje się, iż 
potencjał energetyki słonecznej we Francji i Hiszpa-
nii pozostaje również na poziomie wysoce niewyko-
rzystanego. Znaczny spadek zainstalowanych mocy 
odnotowano również w Niemczech, z poziomu 7,6 
GW w 2012 do poziomu 3,4 GW. W roku 2013 fotowol-
taika pokrywała 3% europejskiego zapotrzebowania 

Sytuacja na rynku PV po roku 2013

na energię elektryczną oraz 6% zapotrzebowanie 
szczytowego, przy czym należy zauważyć, że wzraz 
ze wzrostem udziału OZE w miksie energetycznym 
integracja rynku, sieci oraz systemu energetycznego 
staję się coraz większym wyzwaniem oraz koniecz-
nością, biorąc pod uwagę dalszy rozwój PV. Stwier-
dzenie to jest niezwykle istotne, ponieważ już trzeci 
rok z rzędu fotowoltaika razem z energetyką wiatro-
wą jest w Europie na prowadzeniu pod względem 
nowo dodanych mocy wytwórczych. 

Rynek producentów
W przeciągu ostatnich kilku lat nastąpił szereg gwał-
townych zmian w zakresie lokalizacji zakładów zaj-
mujących się wytwarzaniem elementów systemów 
fotowoltaicznych. Ciężar produkcji przeniósł się  
z Europy oraz Ameryki do Chin. Jednak chińscy pro-
ducenci modułów PV skupili się na technologiach 
dojrzałych bazujących głównie na krzemie, nato-
miast np. Stany Zjednoczone wiodą prym, jeśli cho-
dzi o moce wytwórcze dla modułów drugiej genera-
cji (cienkowarstwowych – głównie CdTe). Na rysunku 
1 przedstawiono strukturę mocy wytórczych zakła-
dów produkcyjnych za rok 2010 dla USA oraz Chin  
i Tajwanu. 

Przy czym, w roku 2010 w Chinach i na Tajwanie 
wyprodukowano łącznie ponad 9 GW modułów PV na-
tomiast w Stanach Zjednoczonych niecały 1 GW. Rząd 
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chiński wspiera rozwój technologii opartej 
na krzemie głównie ze względu na pew-
ność rynku zbytu oraz dojrzałość techno-
logii. Natomiast w Stanach Zjednoczonych 
sektor prywatny poszukuje nowych roz-
wiązań, tym samym zapewniając dywersy-
fikację na rynku PV. W tabeli 1 przedstawio-
no dziesięciu największych producentów 
modułów PV pod kątem rocznej produkcji. 

Powszechnie uważa się, że Chiny były 
w stanie zdominować rynek produkcji 
modułów PV głównie w oparciu o niskie 
koszty pracy oraz silne wsparcie rządo-
we. Jednakże nowy raport analityków  
z MIT oraz Amerykańskiego Departamen-
tu do Spraw Energii wskazuje, że przy-
czyna może mieć całkiem inne podłoże, 
a USA (oraz najprawdopodobniej inne 
kraje) mogą stać się ponownie konkuren-
cyjne w zakresie produkcji PV. W roku 2011 
produkcja chińskich modułów PV wynosi-
ła 63% światowej podaży. Warto przy tym 
zauważyć, iż:
•	 od pewnego czasu podaż modułów 

PV jest znacznie większa niż popyt;
•	 do tej pory częściowo opierająca się 

na odpadach krzemowych z prze-
mysłu elektronicznego fotowoltaika 

Rys. 1. Struktura produkcji modułów I i II generacji

Pozycja Producent Siedziba Produkcja [MW]

1 Yingli Green Energy Chiny 3 250

2 Trina Solar Chiny 2 600

3 Canadian Solar Kanada 1 900

4 Sharp Japonia 1 900

5 Jinko Solar Chiny 1 650

6 First Solar USA 1 600

7 ReneSola Chiny 1 600

8 Kyocera Japonia 1 250

9 JA Solar Chiny 1 150

10 Hanwha SolarOne Chiny 1 150

Tab. 1. Czołówka światowych dostawców modułów fotowoltaicznych za rok 2013. Opracowano w oparciu  
o IHS Technology, kwiecień 2014
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sama stworzyła na ten surowiec 
(chociaż mniejszej czystości) znacznie 
większy popyt;

•	 polikrzem z uwzględnieniem kosztów 
recyklingu szkodliwych odpadów 
kosztuje około 84 500$ za tonę, na-
tomiast część chiński zakładów omija 
ten proces uzyskując koszt około  
21 000–56 000$ za tonę.

Dokładna analiza kosztów związanych 
z produkcją PV pokazuje, iż niska cena 
tych produktów, oferowana przez chiń-
skich producentów, wynika głównie  
z ekonomii, skali oraz dobrze rozwinię-
tych łańcuchów dostaw. Jak wcześniej 
wspomniano, na przestrzeni ostatnich lat 
fotowoltaika doświadczyła sporych wa-
hań w zakresie równowagi pomiędzy po-
dażą i popytem. Na łaskę tychże skazani 
byli głównie dostawcy wafli, ogniw oraz 
modułów. Utrzymująca się nadpodaż, 
spowodowała iż ceny modułów spadły  
o około 70% w przeciągu ostatnich 
dwóch latach. Spadek tych cen pociągnał 
ze sobą malejące koszty wytworzenia 
produktu końcowego, przy czym sytu-
acja ta wynikała głównie ze spadku cen 

w poszczególnych ogniwach łańucha 
dostaw oraz stopniowego rezygnowania 
z części marży przez dostawców. Na ry-
sunku 2 przedstawiono główne czynniki, 
które wpłynęły na koszt wytworzenia 
modułu PV. Dane te odnoszą się do czo-
łowego chińskiego producenta. 

Ten znaczący spadek kosztów odno-
towano na przestrzeni zaledwie 24 mie-
sięcy. Największy wpływ na obniżenie 
kosztu końcowego miał wzrost podaży 
polikrzemu, co pociągnęło za sobą spa-
dek jego ceny. Najnowsze raporty suge-
rują, iż produkcja polikrzemu ponownie 
zmierza w kierunku nadpodaży, a prze-
widywane ceny pod koniec roku 2014 to 
około 16 $/kg.

Na rysunku 3 przedstawiono struktu-
rę kosztów wytworzenia PV w przelicze-
niu na 1 W mocy modułu prądu stałego. 
W przypadku zakładów chińskich mamy 
do czynienia z bardzo niskim stopniem 
automatyzacji produkcji. Zakład o zdol-
nościach wytwórczych 500 MW w USA 
zatrudnia około 400 pracowników, nato-
miast w Chinach 2 000.

Jak twierdzą autorzy raportu z NREL, 
przewaga Chin wynika głównie ze skali 
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ich działalności oraz silnego wsparcia rzą-
dowego. Jednakże rosnąca inflacja oraz 
znaczenie kosztów transportu morskie-
go, jak i również poleganie na subsydiach 
rządowych oraz brak dywersyfikacji rynku 
producentów pod kątem wytwarzanej 
generacji modułów mogą spowodować, 
iż produkcja na potrzeby fotowoltaiki 
skupi się w rejonach, gdzie występuje na 
nią zapotrzebowanie. Autorzy podkreśla-
ją, że w roku 2011 ponad 95% chińskiej 
produkcji zostało wyeksportowane, co 
oznacza praktycznie brak rynku wewnę-
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nia. Na nadchodzące lata dla fotowotaiki 
kreuje się dwa scenariusze rozwoju:
•	 Business as Usual (to co zwykle) 

zakłada raczej mało optymistycz-
ne zdarzenia na rynku fotowoltaiki 
cechujące się brakiem wsparcia lub 
też zastąpieniem istniejących jego 
mechanizmów;

•	 Policy driven (wymuszony polityką) 
opiera się na kontynuacji, dopasowy-
waniu lub wprowadzaniu odpowied-
nich mechanizmów wsparcia, którym 
będzie towarzyszyć silna polityczna 
chęć uznająca fotowoltaikę jako głów-
ne źródło energii w nadchodzących 
latach. Osiągnięcie tego celu będzie 
również wymagać usunięcia niepo-
trzebych barier administracyjnych 
oraz uporszczenia procesu podłą-
czania instalacji do sieci. Chociaż 
nagłe boomy na rynku fotowoltaiki 
spowodowane przez nieodpowienio 
dobrane mechanizmy wsparcia są 
mniej prawdopodobne, głównie ze 
względu na rosnące wymianę know-
-how w zakresie najlepszych praktyk, 
przewiduje się ich występowanie  
w niektórych krajach (ostatnio  
Czechy). 

Rynek fotowoltaiki będzie kształtował się 
pod naporem wielu różnych czynników, 
z czego najistotniejsze mające korzystny 
wpływ to: rosnące zapotrzebowanie oraz 
ceny paliw kopalnych, rosnąca potrzeba 
dywersyfikacji miksu energetycznego, 
subsydia rządowe oraz inne zachęty eko-
nomiczne i zwiększająca się świadomość 
ekologiczna społczeństwa związana  
z konwencjonalnymi źródłami energii.  
Z drugiej strony fotowoltaika narażona 
jest na utratę swojej pozycji głównie przez 
wysokie uzależnienie od rządowych pro-
gramów wspierających rozwój, wysokie 
koszty energii elektrycznej pochodzącej 
z konwersji promieniowania słonecznego, 
dostępności i ceny materiałów oraz su-
rowców produkcyjnych i w szczególności 
trudne do pokonania bariery administra-
cyjne na niektórych rynkach. 

Źródła:
•	 The 2014 Who’s Who of Solar Silicon  

Production, Bernreuter Research (2014). 
•	 Solar PV Manufacturing Cost Analysis: U.S. 

Competiveness in a Global Industry,  
A. Goodrich, (2011).

•	 Washington Post.Solar Energy Firms Leave 
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trzenego. Przewaga krajów zachodnich 
może oprzeć się na potencjale w zakresie 
badań i rozwoju, prywatnym kapitale oraz 
wewnętrznym popycie. Z zagrożeń wy-
mienia się natomiast dostępność surow-
ców, niepewnosć co do polityki wsparcia 
instalacji PV oraz inflację. 

Podsumowanie
Rynek producentów elementów syste-
mów fotowoltaicznych ulega ciągłym 
przemianom. Część zachodzących zmian 
niestety nie jest możliwa do przewidze-

Rys. 2. Główne czynniki mające wpływ na spadek kosztu wytworzenia. Opracowanie na podstawie  
PV Technology Outlook, 2013–2017

Rys. 3. Koszt wytworzenia PV w różnych zakładach
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Analiza możliwości recyklingu
zużytych/uszkodzonych modułów PV

Obserwowany obecnie rozwój technologii PV oraz coraz większe zainteresowanie instalacją systemów fotowolta-
icznych przez przedsiębiorstwa i osoby prywatne, oprócz wzrostu rynku PV, niesie także pewne problemy. Kwestią 
problematyczną staje się pytanie – co z instalacją, kiedy minie czas jej eksploatacji? Jako że średnia trwałość ogniw 
to 20–30 lat, pierwsze instalacje krzemowe przechodzą dziś w stan wyeksploatowania. 

Zagrożeniem dla środowiska naturalnego stają się 
zatem odpady powstałe z wyeksploatowanych insta-
lacji. Szybkie tempo wzrostu produkcji ogniw PV po-
woduje, że w 2010 roku liczba zużytych elementów 
wyniosła 290 t. Szacuje się, że w 2040 ilość ta może 
się zwiększyć do 33 500 ton. W związku z tym pojawia 
się potrzeba możliwie najefektywniejszego odzyska-
nia materiałów do ponownego użycia z elementów 
wyeksploatowanych. Obecnie zużyte oraz uszkodzo-
ne instalacje trafiają na składowiska komunalne (brak 
jest szczegółowych danych dotyczących ich ilości). Co 
najistotniejsze, do dziś nie opracowano skutecznej  
i uniwersalnej metody recyklingu ogniw PV. Potrzeba 
recyklingu systemów fotowoltaicznych staje się tym 

bardziej wyraźna, iż wraz z konserwatywnym zało-
żeniem wzrostu zapotrzebowania na poziomie 25% 
rocznie, w 2030 roku wartość przemysłu półprzewod-
nikowego związanego z sektorem PV wyniesie ponad 
175 bilionów euro. Kolejna istotna kwestia to domina-
cja krystalicznego krzemu (c-Si) w produkcji ogniw PV, 
z uwagi na wysoką cenę rynkową krzemu oraz jego 
ograniczoną podaż – czysty krzem jest najcenniej-
szym materiałem, który może być odzyskany z ogniw 
PV. Jak podają statystyki, rocznie na potrzeby elek-
troniki i fotowoltaiki produkowane jest przeszło 40 
tysięcy ton krzemu, a tendencja jest wzrostowa. Wraz 
z rozwojem technologii fotowoltaicznej produkowa-
ne są ogniwa o coraz większych wymiarach. Obecnie 
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Analiza możliwości recyklingu
zużytych/uszkodzonych modułów PV

standardem są ogniwa 150 x 150 mm, 
podczas gdy jeszcze kilka lat temu typo-
we ogniwo było płytką o rozmiarze 50 x 
50 mm. Choć sam krzem jest nietoksycz-
ny, to proces jego produkcji jest bardzo 
energochłonny, a w wielu przypadkach 
wymaga użycia dodatków chemicznych. 
Znaczny udział kosztowy krzemu w pro-
dukcji ogniw fotowoltaicznych niesie po-
trzebę jego recyrkulacji. Obecnie udział 
w rynku ogniw krzemowych (c-Si) w róż-
nych odmianach (monokrystaliczne, mul-
tikrystaliczne, taśmowe) przekracza 90%. 
Pozostała część przypada na technologie 
cienkowarstwowe (TF) (amorficzne ogni-
wa Si, CI(G)S, CdTe).

Potrzeba odzysku każdej ilości krzemu 
podyktowana jest coraz powszechniej-
szym zastosowaniem surowca wysokiej 
czystości, co wiąże się z jego rosnącą ceną 

oraz ograniczaniem jego dostępności. 
Wzrost ilości produkowanych i instalowa-
nych modułów powoduje nasilenie pro-
blemu zagospodarowania uszkodzonych 
i wyeksploatowanych urządzeń, który 
nie jest do dziś rozwiązany. Skuteczna 
metoda odzyskiwania części składowych 
modułów przyczyniłaby się do ograni-
czenia ilości energii używanej do produk-
cji, a także pozwoliłaby obniżyć koszty 
wytwarzania ogniw PV. Należy rozważyć 
utylizację i recykling wyeksploatowanych 
ogniw w sposób maksymalizujący wy-
korzystanie tych samych materiałów w 
wytwarzaniu kolejnych urządzeń przy jak 
najmniejszych nakładach na ich przetwa-
rzanie. Problemy współczesnej fotowol-
taiki opierają się zatem na opracowaniu 
jednolitej i efektywnej technologii recy-
klingu modułów PV oraz na oszacowaniu 
kosztów związanych ze specjalnie do tego 
przygotowaną instalacją.

Recykling czy utylizacja?
Mówiąc o usuwaniu odpadów sektora 
fotowoltaicznego, należy rozpatrzyć pro-
blemy utylizacji i recyklingu. Utylizacja 
wiąże się ze zniszczeniem i unieszkodli-
wieniem danych substancji. Popularnym 
sposobem utylizacji jest spalanie. Ma to 
jednak negatywny wpływ na środowisko 
naturalne. Do atmosfery lub wód grunto-
wych mogą bowiem przedostać się pier-
wiastki szkodliwe. Dotyczy to zwłaszcza 

modułów zawierających kadm (CdTe). 
W przypadku modułów zbudowanych 
na bazie krystalicznego krzemu ryzyko 
uwolnienia uciążliwych substancji jest 
mniejsze, gdyż sam krzem nie jest trujący. 
Mimo to, nawet moduły krzemowe mogą 
zawierać pewne ilości substancji toksycz-
nych, na przykład ołowiu. 

Recykling natomiast to sposób odzy-
sku materiału bez jego zniszczenia. Pole-
ga na przetworzeniu substancji zawartej 
w danej materii w celu uzyskania produk-
tu o tym samym lub podobnym przezna-
czeniu. Biorąc pod uwagę jak kosztowny 
jest wysoko oczyszczony krzem do zasto-
sowań fotowoltaicznych, jego utylizacja 
byłaby bezcelowa. Jedynym racjonalnym 
rozwiązaniem jest recykling.

Metody recyklingu
Metody recyklingu możemy dzielić:
•	 ze względu na rodzaj odzysku,
•	 ze względu na stosowaną  

technologię. 

Recykling ogniw PV opiera się na dwóch 
zasadniczych etapach: 

Separacja ogniw PV. Polega na rozdzie-
leniu poszczególnych ogniw, z których 
składa się moduł przy wykorzystaniu 
metod termicznych lub chemicznych. Na 
typowy moduł składają się: szkło, alumi-
niowa rama, przezroczysta warstwa her-

Rys. 1. Źródła odpadów związanych z PV. Opracowanie własne na postawie [1]
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metyzująca z kopolimeru EVA (Ethylene 
Vinyl Acetate), ogniwa fotowoltaiczne, 
puszka przyłączeniowa, warstwa folii 
ochronnej (Tedlar) i śruby. 

Chemiczna separacja ogniwa z mo-
dułu polega na dobraniu odpowiedniego 
roztworu zdolnego usunąć warstwę ko-
polimeru pokrywającą ogniwo. Obecnie 
popularną i efektywną metodą chemicz-
ną jest zanurzanie modułu w trójchloro-
etylenie o temperaturze 80°C. Metoda ta 
jest jednak czasochłonna, czas separacji 
to około 10 dni. 

Kolejny sposób to metoda termicz-
na. W tym przypadku należy określić 
temperaturę topnienia warstwy pokry-
wającej ogniwo. Dla kopolimeru EVA 
zmiana struktury pojawia się w tempe-
raturze 80°C. 

Oczyszczenie powierzchni ogniw. Na 
tym etapie z oddzielonych już ogniw zo-
stają usunięte wszelkie zbędne warstwy, 
by odzyskać samo podłoże krzemowe. 

[kg/m2] [%] masy Stopień odzysku [%]

Szkło 10.0 74,16 90

Rama aluminiowa 1.39 10.3 100

Ogniwa słoneczne 0.47 3.48 90

EVA, Teedlar 1.37 10.15 -

Taśmy 0.10 0.75 95

Środki klejące itp. 0.16 1.16 -

tłuszczaniu. Odtłuszczone ogniwa są wy-
trawiane, płukane w wodzie dejonizowa-
nej i suszone strumieniem podgrzanego 
powietrza. Dokonuje się kolejnych po-
miarów ostrzowych. Ogniwa mieszczące 
się w danym zakresie bada się pod ką-
tem pocienienia warstwy i ubytku masy,  
a także struktury.

Te z ogniw, które okazały się niezgod-
ne z ostrzowym wymiarem, są dotrawia-
ne, następnie opłukane i osuszone trafiają 
pod kolejny pomiar ostrzowy. W zależno-
ści od wyniku procedura może być po-
wtarzana. 

Obróbkę chemiczną prowadzi się  
w temperaturze rzędu 80°C. Należy wspo-
mnieć, że na etapie chemicznego oczysz-
czania powierzchni ogniwa uwalniane są 
jako produkt reakcji szkodliwe gazy. 

Podsumowując, podstawowe metody 
recyklingu ogniw i modułów PV to obrób-
ka chemiczna, laserowa oraz termiczna.

Opłacalność i skuteczność poszcze-
gólnych metod na kolejnych etapach 
przetwarzania instalacji pozostaje wciąż 
sprawą dyskusyjną. 

Obecnie uznaje się, że metoda ter-
miczna jest optymalnym rozwiązaniem 
na etapie separacji ogniw PV, natomiast 
chemiczna – do usuwania kontaktów, 
złączy p-n, metalizacji czy warstwy anty-
refleksyjnej (ARC) z powierzchni modułu.

Odpady poprodukcyjne i powstałe  
w czasie użytkowania
Odpady związane z systemami fotowol-
taicznymi mogą mieć dwa zasadnicze 
źródła. Pierwsze z nich to sam proces pro-
dukcji, a drugie to eksploatacja instalacji. 
Źródła te przedstawiono schematycznie 
na rysunku 1. 

Proszek krzemowy. Wytwarzanie  
i zagospodarowanie
Proszek krzemowy, będący produktem 
recyklingu modułów PV, powstaje przy 
cięciu bloków krzemowych na etapie wy-
twarzania, a także uzyskiwany jest z wy-
eksploatowanych i uszkodzonych ogniw 
z krzemu krystalicznego. Sam proces 
wytworzenia proszku nie jest skompliko-
wany. Stosuje się specjalne metody che-
miczne i mechaniczne. Proszek krzemowy 
powstaje również przez nadmierne roz-
drobnienie ogniwa na skutek cięcia lase-
rowego czy separacji termicznej.

Proszek powstały w procesie prze-
tworzenia płytek poddaje się scaleniu, 
a następnie prasowaniu. W tym celu 
umieszcza się go w specjalnie do tego 
przeznaczonej formie, a przez przyłoże-
nie siły i ciśnienia powstaje tzw. wypraska. 
Kształt i wymiar zależy od zastosowanej 
matrycy. Proszek poddaje się również 
procesom zagęszczania. Dalsza obróbka 
pozytywnie wpływa na transport mate-

Oczyszczenie powierzchni ogniwa 
może odbyć się z zastosowaniem me-
tody laserowej. Dzięki promieniowaniu 
laserowemu usuwane są pokrycia i war-
stwy zewnętrzne. W tym przypadku wy-
różnić można kilka mechanizmów: drga-
nia powierzchni, drgania cząsteczki, 
rozszerzalność termiczną nawarstwie-
nia czy ablację laserową, czyli odparo-
wanie warstwy materiałów, takich jak 
metale czy ceramika. Metoda laserowa 
jest jednak nieekonomicznym sposo-
bem oczyszczania powierzchni ogniw 
PV. Sposób ten okazuje się być kosztow-
ny i o niskiej wydajności (duży szacun-
kowy czas czyszczenia).

Inna metoda oczyszczania po-
wierzchni ogniwa to metoda chemiczna. 
Sposób ten obejmuje różnorodne opera-
cje, na przykład: odtłuszczanie, trawienie 
czy płukanie. Proces chemiczny zaczyna 
się od rozmontowania modułu PV. Na-
stępnie dokonuje się pomiaru grubości 
poszczególnych ogniw i poddaje je od-

Rys. 2. Schemat wytwarzania proszku krzemowego. Opracowanie własne na podstawie [1]

Rys. 3. Skład typowego krzemowego modułu fotowoltaicznego i możliwe do uzyskania wskaźniki odzysku. 
Opracowanie własne na podstawie [1]

Rys. 4. Trójkąt sukcesu to narzędzie służące do identyfikacji podstawowych problemów w przemyśle PV
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riału odzyskanego, uniemożliwia pylenie 
proszku, a tym samym ogranicza jego 
straty. Stanowi też przygotowanie do dal-
szego przetwarzania. Uzyskany proszek 
można wykorzystać: 
•	  do wytwarzania nowych ogniw,
•	  jako dodatek stopowy do stali  

w przemyśle metalurgicznym,
•	  do produkcji ceramiki.

Odzysk płytek krzemowych
Produkowane obecnie moduły ogniw 
krzemowych są laminowane z wykorzy-
staniem folii EVA. Rozwiązaniem umoż-
liwiającym łatwe odzyskanie całych, nie-
uszkodzonych płytek krzemowych jest 
takie zaprojektowanie konstrukcji modu-
łu, aby można było je łatwo demontować.

W pełni uzasadnione jest również 
zagospodarowanie połamanych ogniw, 
które uległy uszkodzeniu na etapie wy-
twarzania. Jako że ogniwa wykonywane 
są z bardzo cienkich podłoży krzemowych 
(200–500 µm) często zdarza się, że ulegają 
złamaniu. Pęknięte ogniwa nie powinny 
być jednak traktowane jako odpad. W peł-
ni nadają się do wykorzystania. Należy je 
tylko odpowiednio przyciąć. Najczęściej 
stosuje się do tego metodę laserową. Cię-
cie należy prowadzić tak, aby kawałki po-
łamanych ogniw zawierały główną szynę 
zbiorczą, by możliwe było wykonanie po-
łączenia elektrycznego. Ponieważ ogniwa 
PV są wciąż bardzo kosztowne, w pełni 
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my recyklingu tego rodzaju produktów. 
Problem recyrkulacji modułów fotowolta-
icznych jest zagadnieniem złożonym. Na 
obecnym etapie proszek krzemowy z racji 
ceny jest jednak w systemie recyrkulacji 
najbardziej pożądany.

 
Trójkąt sukcesu
Idealny model produkcji i eksploatacji 
systemów PV opiera się na trzech zasad-
niczych filarach: niski koszt wytwarzania 
i użytkowania, dostępność surowców  
i mały wpływ na środowisko naturalne. 
Dzięki tzw. trójkątowi sukcesu możliwe 

jest zidentyfikowanie podstawowych 
problemów obecnych w przemyśle fo-
towoltaicznym, które wymagają poszu-
kiwania nowych, skutecznych rozwiązań 
pozwalających dążyć do przedstawione-
go stanu.

Pierwszym czynnikiem jest koszt. Pro-
dukcja systemów fotowoltaicznych jest 
procesem o dużej energochłonności i ma-
teriałochłonności. Dotyczy to szczególnie 
ogniw produkowanych na bazie krysta-
licznego krzemu. Obecnie jest to materiał 
o ograniczonej podaży. Rosnące zapo-
trzebowanie generuje wzrost cen tego 
surowca. Na koszt wytworzenia ogniwa  
o mocy 1 Wp wpływa przede wszystkim 
bazowa cena materiału krzemowego  
i wszelkie nakłady ponoszone na etapie 
wytwarzania ogniwa, np. wytwarzanie 
krzemu o odpowiedniej czystości do za-
stosowań fotowoltaicznych.

Kolejny czynnik to dostępność surow-
ców. Obecnie ograniczona dostępność 
na światowych rynkach wysokiej jakości 
czystego krzemu stanowi niejako wąskie 
gardło w przemyśle fotowoltaicznym. Ro-
snące zapotrzebowanie na krzem gene-
ruje wzrost ceny tego surowca, co z kolei 
przekłada się na koszty produkcji instala-
cji solarnych. 

Następna kwestia – najważniejsza  
z punktu widzenia ekologii i OZE – to 
wpływ na środowisko. Fotowoltaika 
uznawana jest za czyste źródło energii, 
niewywierające negatywnego wpływu 
na otoczenie. W porównaniu do kon-
wencjonalnych źródeł jest to bezspor-
nie ekologiczny i zrównoważony system 
pozyskiwania energii. Nie należy jednak 
bagatelizować wpływu, jaki systemy PV 
wywierają już na etapie produkcji oraz w 
fazie poużytkowej. Dogłębna analiza cy-
klu życia produktu, jakim jest instalacja 
solarna, rodzi wątpliwości w kwestii braku 
negatywnych skutków takiej instalacji dla 
środowiska. 

Wpływ fazy poprodukcyjnej  
na środowisko
Analizując główne fazy istnienia modułu 
fotowoltaicznego od samego pojawienia 
się potrzeby przez projektowanie, wy-
twarzanie, eksploatację aż po jej kres i li-
kwidację (utylizacja lub recykling), należy 
brać pod uwagę wpływ poszczególnych 
etapów na środowisko zewnętrzne. Faza 
użytkowania instalacji fotowoltaicznej 
z pewnością nie wywiera negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. Nie zu-
żywa się bowiem żadnej dodatkowej ener-
gii oraz nie występuje emisja szkodliwych 
substancji do atmosfery. Problemem są 
jednak fazy produkcyjna i poprodukcyjna. 
Obecnie produkowane moduły zawiera-
ją pewne szkodliwe substancje, takie jak: 
ołów (w stopach lutowniczych, w zależ-

ności od lokalnych regulacji prawnych), 
kadm (CdTe CIS), brom (w obudowach pu-
szek przyłączeniowych czy falowników), 
które mogą zostać uwolnione w procesie 
utylizacji czy recyklingu ogniw. Podczas 
delaminacji, będącej etapem przetwa-
rzania zużytych ogniw, dochodzi do 
emisji gazów do atmosfery, podobnie jak  
w czasie chemicznego oczyszczania  
w celu odzyskania podłoża krzemowego. 
Sam recykling jest niezbędny dla zacho-
wania równowagi surowcowej i ograni-
czenia materiało- i energochłonności. Ko-
nieczne jest jednak opracowanie metod 
efektywnego i bezpiecznego dla środo-
wiska odzysku materiałów wtórnych wy-
korzystywanych w fotowoltaice. 

Podsumowanie
Podczas produkcji modułów fotowolta-
icznych powstają znaczące ilości odpa-
dów krzemowych. Ponieważ przemysł 
fotowoltaiczny znajduje się w fazie dyna-
micznego wzrostu, a sam krzem jest me-
talem charakteryzującym się rosnącym 
zapotrzebowaniem w różnych gałęziach 
przemysłu, bardzo istotne jest odzyskanie 
i ponowne wykorzystanie odpadów po-
wstających już na etapie wytwarzania sys-
temów PV. Równie istotną kwestią jest za-
stosowanie recyklingu do uszkodzonych  
i zużytych elementów instalacji. Powtórne 
wykorzystanie różnych części składowych 
systemu będzie miało wpływ na obieg 
materiałów, które mogą zostać ponownie 
przetworzone.

Problemem pozostaje opracowanie 
skutecznej i uniwersalnej metody pro-
wadzenia recyklingu ogniw PV. Prze-
twarzanie ogniw wyprodukowanych na 
bazie krystalicznego krzemu jest wciąż 
energochłonne. Ponadto odbywa się 
z wydzieleniem do powietrza szkodli-
wych substancji. Niemniej jednak, recy-
kling modułów PV jest bardzo ważny dla 
znacznego zmniejszenia energochłon-
ności i materiałochłonności na etapie 
wytwarzania.
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Rok 2013 przyniósł uspokojenie na światowym rynku fotowoltaiki. Ceny się ustabilizowały, większość producentów od-
notowała w ostatnim kwartale dodatni wynik finansowy. Zmieniła się znacznie geografia rynku: jego środek ciężkości 
przesunął się z Europy w stronę Azji. Realne wydaje się, że w roku 2014 na świecie zostanie zainstalowane 40–42 GW 
mocy, czyli do 16% więcej niż w 2013. Wg niektórych analityków wartość ta może zbliżyć się nawet do 50 GW. Wydaje 
się jednak, że te prognozy nie uwzględniają istotnych źródeł ryzyka.

Chiny – pozycja lidera w 2013 roku,  
dalszy wzrost w 2014
Chiny, szukając zbytu dla swoich mocy produkcyj-
nych, zwiększyły plany rozwoju własnych instalacji 
fotowoltaicznych. Mechanizmami wspierającymi po-
wstawanie elektrowni PV w tym kraju są taryfy gwa-
rantowane, preferencyjne kredyty oraz korzystne 
warunki udostępniania gruntów pod farmy fotowol-
taiczne. Osiągnięty przez Chiny przyrost zainstalo-
wanej mocy w 2013 roku był spektakularny – 11,3 GW 
to 340-procentowy wzrost w stosunku do roku 2012. 
To jednocześnie najwyższy w historii roczny przyrost 
mocy instalacji PV w jednym kraju. Dotychczasowy 
rekord oscylował wokół 8 GW. Znakomita większość 
zainstalowanej w 2013 roku mocy fotowoltaicznej  
w Chinach przypadała na duże farmy naziemne. 
Utrzymanie takiej struktury wzrostu oznaczałoby 
znaczne ryzyko związane z brakiem możliwości pod-
łączania kolejnych dużych elektrowni fotowoltaicz-
nych do sieci przesyłowej. Zapewne z tego powodu 
plany rozwoju fotowoltaiki w Chinach na ten rok prze-
widują zmianę strategii. Przyrost mocy zainstalowanej 
w fotowoltaice w 2014 roku ma być jeszcze wyższy niż  

w roku 2013 i wynieść 14,05 GW. Jednak aż 8 GW, czyli 
niemal 60% zainstalowanej w bieżącym roku mocy, 
ma przypadać na instalacje dachowe, a zaledwie 6 GW 
na farmy naziemne. Chińskie plany rozwoju fotowol-
taiki są przy tym bardzo precyzyjne. Dokładnie okre-
ślają przyrost mocy dachowych oraz naziemnych jed-
nostek wytwórczych w poszczególnych jednostkach 
administracyjnych, tak aby możliwe było podłączenie 
ich do sieci elektroenergetycznej. 

Japonia – drugi co do wielkości rynek  
fotowoltaiki na świecie
Fotowoltaika w Japonii ma długą tradycję. Instalacje 
fotowoltaiczne są w tym kraju montowane już od 
lat 80. XX wieku. Japonia jako pierwszy kraj na świe-
cie osiągnęła 1 GW całkowitej zainstalowanej mocy  
w fotowoltaice. Stało się to już w 2004 roku. Specyfiką 
japońskiego rynku było to, że prawie całość zapotrze-
bowania na komponenty instalacji fotowoltaicznych 
zaspokajali japońscy producenci, a instalacje były 
montowane głównie na dachach budynków miesz-
kalnych. Oba trendy zostały przełamane w latach 
2012–2013. Awaria elektrowni atomowej w Fukushi-
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mie w marcu 2011 roku skłoniła do szu-
kania alternatywnych do energii jądrowej 
możliwości zaopatrzenia w energię elek-
tryczną. Wprowadzone w czerwcu 2012 
roku wysokie taryfy gwarantowane dla 
fotowoltaiki spowodowały dynamiczny 
przyrost instalowanych mocy. Od stycz-
nia do października 2013 roku zainstalo-
wano w Japonii prawie 4 GW, a w całym 
2013 szacunkowo ok. 7 GW mocy, co sta-
nowi niemal podwojenie w stosunku do 
roku 2012. Otworzyło to rynek japoński 
dla zagranicznych producentów. W dru-
gim i trzecim kwartale 2013 roku ponad 
połowa popytu na komponenty insta-
lacji fotowoltaicznych zaspokajana była  
w drodze importu. Perspektywy rozwo-
ju fotowoltaiki w Japonii w 2014 roku nie 
są jednoznaczne. Skomplikowana struk-
tura zaopatrzenia w energię elektryczną  
w Japonii przez regionalnych dostawców 
stwarza problemy koordynacyjne. Może 
to stanowić czynnik hamujący dalszy dy-

namiczny rozwój fotowoltaiki w związku z 
niemożnością przyłączenia nowych insta-
lacji do sieci. 

Inne rynki pozaeuropejskie
Trzecim co do wielkości rynkiem fotowol-
taicznym na świecie pod względem mocy 
instalowanej w ciągu roku są USA. W 2013 
roku zainstalowano w tym kraju 4,2 GW 
mocy, z czego znakomitą większość, bo 
aż 3 GW, w instalacjach naziemnych. Sta-
nowi to 15-procentowy wzrost w stosun-
ku do roku 2012. Prognozy na 2014 rok  
w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych 
są optymistyczne. 

Krajami, które wydawały się mieć duży 
potencjał rozwoju w 2013 roku, były Indie  
i Chile. Jednak w obu przypadkach ambitne 
plany rozwoju nie przełożyły się na zrealizo-
wane projekty. W Indiach przyrost zainstalo-
wanej mocy w 2013 roku wyniósł ok. 1 GW, 
mniej więcej tyle samo co rok wcześniej.  
W Chile zatwierdzono projekty o mocy no-

minalnej 5 GW. Na koniec 2013 roku oddane 
zostały do eksploatacji jednostki wytwór-
cze o mocy 7 MW, a kolejne o mocy 128 MW 
były jeszcze w fazie budowy. 

Potencjał rozwoju innych rynków  
w perspektywie najbliższych lat nie jest 
może tak wielki, jednak w wielu realizo-
wane są mniejsze lub większe projekty fo-
towoltaiczne. Dla przykładu w Republice 
Południowej Afryki w 2013 roku oddano 
do eksploatacji największą na południo-
wej półkuli elektrownię fotowoltaiczną 
o mocy 75 MW. Oczekuje się, że również 
inne kraje zaczną mocniej stawiać na fo-
towoltaikę. Wśród tych krajów wymienia 
się Arabię Saudyjską, Tajlandię, Meksyk, 
Brazylię czy Australię.

Fotowoltaika w Niemczech:  
zapaść czy stabilny rozwój? 
Pod względem przyrostu zainstalowanej 
mocy w 2013 roku, wynoszącym 3,3 GW, 
Niemcy spadły na czwartą pozycję na 
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świecie. W latach 2011 oraz 2012 roczne 
przyrosty mocy przekraczały u naszych 
zachodnich sąsiadów 7 GW. Zmniejsze-
nie w ubiegłym rok o niemal 60% nowo 
instalowanej mocy instalacji fotowoltaicz-
nej w stosunku do roku 2012 pociągnęło 
za sobą redukcję zatrudnienia w firmach 
dystrybucyjnych i instalacyjnych. Szacuje 
się, że na koniec grudnia 2013 zatrudnie-
nie w branży fotowoltaicznej wynosiło ok. 
60 tysięcy etatów, o 28 tysięcy mniej niż 
w styczniu. W przypadku 9 dużych firm 
dystrybucyjnych rozpoczęto postępo-
wanie upadłościowe. Zatrudnienie w fir-
mach produkcyjnych pozostało raczej na 
niezmienionym poziomie. Po ciężkim dla 
producentów roku 2012, w którym przez 
rynek przeszła fala upadłości i przejęć, 
rynek 2013 był mniej dramatyczny, acz-
kolwiek nie zupełnie wolny od zawirowań 
dotyczących chociażby takich firm jak So-
larWorld, Conergy czy Bosch Solar Energy.
Zmniejszenie w 2013 roku przyrostu mocy 
instalacji fotowoltaicznych w Niemczech 
było działaniem zamierzonym rządu fede-
ralnego. W Niemczech drastycznie obni-
żono poziom taryf gwarantowanych oraz 
określono roczny cel przyrostu fotowolta-
iki na 2,5 do 3,5 GW. Kiedy w połowie ubie-
głego roku niemiecka branża fotowolta-
iczna liczyła straty, oceniając sytuację jako 
zapaść rynku, niemiecki Minister Środowi-
ska z zadowoleniem komentował rozwój 
w branży, ciesząc się, że reforma przynosi 
efekty, a fotowoltaika znajduje się na ścież-
ce zrównoważonego rozwoju. Tak dwie 
sprzeczne oceny nie mogą dziwić w obli-
czu tak dużych różnic interesów. Nie ule-
ga jednak wątpliwości, że przy wspieraniu 
rozwoju fotowoltaiki w Niemczech zostały 
popełnione pewne błędy, a cały proces  
w zbyt małym stopniu podlegał planowa-
niu oraz koordynacji. W tej sytuacji nieunik-
nione było sprowadzenie tempa przyrostu 
mocy w instalacjach fotowoltaicznych oraz 
struktury tego przyrostu do możliwości 
sieci elektroenergetycznej. Dyskusyjne po-
zostaje, czy moment i skala redukcji wspar-
cia były odpowiednie. Jednak efekty tych 
działań, korzystne dla stabilności sieci elek-
troenergetycznej, widać już obecnie. Nasi-
la się trend zużywania wyprodukowanego 
prądu fotowoltaicznego na własne potrze-
by. Jest bardzo prawdopodobne, że w naj-
bliższym czasie w Niemczech nie będą już 
powstawać duże farmy naziemne, proble-
matyczne w kontekście przyłączenia oraz 
stabilności sieci elektroenergetycznej.

„Oddychające ograniczenie” – skuteczny 
mechanizm sterowania przyrostem OZE
Nowelizacja niemieckiej Ustawy o OZE 
(EEG) wprowadziła mechanizm „oddy-
chającego ograniczenia”, mający zapew-
nić precyzyjne osiągnięcie zakładanego 
celu rozbudowy fotowoltaiki na dany rok. 

Barbara Adamska, ekspert w dziedzinie polityki i gospodarki niemieckiej. 
Specjalista w zakresie energetyki odnawialnej. Założycielka ADM Poland, fir-
my oferującej wsparcie sprzedażowe i marketingowe dla firm z obszaru nie-
mieckojęzycznego wchodzących na rynek polski. Przez 10 lat odpowiedzialna 
za sprzedaż i marketing w Polsce koncernu Mitsubishi Electric Europe B.V. 
(dywizja Visual Information Systems). Wcześniej jako rzecznik Carcade S.A. 
jeden z najlepszych rzeczników prasowych instytucji finansowych w Polsce  
(wg Gazety Prawnej oraz Home&Market). 

Barbara Adamska
ADM Poland

Zgodnie z zapisami ustawy, cel rozbudo-
wy ma mieścić się w korytarzu między 
2,5 a 3,5 GW rocznie, aż do momentu 
osiągnięcia przez Niemcy skumulowanej 
zainstalowanej mocy instalacji fotowol-
taicznych na poziomie 52 GW. Na koniec 
2013 roku wartość ta wynosiła 35,6 GW. 
Mechanizmem wspierającym rozwój foto-
woltaiki są taryfy gwarantowane, których 
wysokość ulega co miesiąc zmniejszeniu o 
ustalony wskaźnik. Od maja do listopada 
2012 roku był to 1% miesięcznie. Jednak 
począwszy od listopada 2012 roku stopa 
redukcji taryfy gwarantowanych uzależ-
niona jest od tempa przyrostu zainstalo-
wanej mocy w stosunku do założonych 
celów i ogłaszana jest raz na trzy miesiące. 
Teoretycznie możliwe jest, że przy tem-
pie wzrostu zainstalowanej mocy niewy-
starczającym do osiągnięcia założonych 
celów rozwoju, wysokość taryf gwaranto-
wanych pozostanie niezmieniona lub na-
wet wzrośnie. Doświadczenie ubiegłego 
roku pokazuje, że mechanizm ten spraw-
dził się doskonale. Zainstalowana moc  
w fotowoltaice wzrosła w Niemczech  
w roku 2013 o 3,3 GW, a więc tuż poniżej 
górnego dopuszczalnego poziomu. In-
tencją ministra odpowiedzialnego za refor-
mę wspierania OZE w Niemczech jest, aby 
stosowanie mechanizmu „oddychającego 
ograniczenia” zostało rozszerzone również 
na naziemną energetykę wiatrową.

Fotowoltaika w Europie 
Znaczenie rynku europejskiego w ska-
li ogólnoświatowej maleje. Zmniejsza się 
dynamika wzrostu tradycyjnie silnych eu-
ropejskich rynków fotowoltaicznych, jak 
Niemcy czy Włochy. Nie jest wykluczone, 
że również w 2014 roku ilość nowo zainsta-
lowanych mocy w tych krajach ulegnie re-
dukcji. W Niemczech mówi się o przyroście 
w bieżącym roku na poziomie 2,5 GW, czyli 
o 0,8 GW mniej niż w roku 2013. Jednak do-
tychczasowe doświadczenia pokazują, że 
rynki dla fotowoltaiki otwierają się w coraz 
to innych krajach starego kontynentu. Hisz-
pania, Czechy i Włochy przeżywały najsil-
niejszy rozwój w latach 2008 do 2011, rynek 
niemiecki przez lata odnotowywał wyso-
kie stopy wzrostu. Nie jest wykluczone, że  
w najbliższym czasie otworzą się rynki w in-
nych krajach, jak chociażby w Turcji, w Rosji 
czy w Polsce. Prawdopodobnie nie będzie 
już takiej sytuacji, że jeden kraj pełni rolę li-
dera. Jednak nawet w sytuacji rynku rozpro-
szonego na wiele krajów Europa pozostanie 
ważnym rynkiem zbytu dla fotowoltaiki.  
W 2013 roku w Europie w fotowoltaice zain-
stalowano ok. 10 GW mocy.

Czy fotowoltaika potrzebuje  
„drugiej gorączki złota”?
W styczniu tego roku Deutsche Bank opu-
blikował prognozę dotyczącą perspektyw 

rozwoju fotowoltaiki na świecie zatytuło-
waną „Niech się zacznie druga gorączka 
złota” (Let the Second Gold Rush Begin). 
Jak sugeruje tytuł, w ocenie analityków 
banku rynek instalacji fotowoltaicznych 
będzie rozwijał się w kolejnych dwóch 
latach dynamicznie, osiągając w 2015 
roku przyrost zainstalowanej mocy na 
poziomie 56 GW. Jest to cel optymistycz-
ny, jednak wcale nie nierealny. Jednak w 
mojej ocenie branża fotowoltaiczna nie 
potrzebuje drugiej gorączki złota. Dla jej 
długotrwałego stabilnego rozwoju po-
trzebne są solidne podstawy. Jednym  
z czynników gwarantujących istnienie fo-
towoltaiki jest osiągnięcie przez nią pary-
tetu sieci. W tym roku osiągnie go lub też 
już osiągnęło 19 krajów na świecie. Daje 
to szansę, że w perspektywie najbliższych 
lat fotowoltaika stanie się konkurencyjną 
kosztowo alternatywą dla elektrowni kon-
wencjonalnych i jądrowych. Oczywiście, 
programy wspierania fotowoltaiki nadal 
są konieczne, tak aby technologia mogła 
być rozwijana, prowadząc do redukcji jej 
kosztów. Jednak w mojej ocenie branża 
potrzebuje przede wszystkim jasnych re-
guł i stabilnej perspektywy wzrostu. Jest 
to dla niej zdrowsze niż kolejna, krócej lub 
dłużej trwająca, gorączka złota.

Źródła:
•	 Bloomberg New Energy Finance, www.bnef.com
•	 Deutsche Bank , 2014 Outlook: Let the  

Second Gold Rush Begin, styczeń 2014
•	 Federalna Agencja ds. Sieci (Bundesnetza-

gentur), www.bundesnetzagentur.de 
•	 Federalne Ministerstwo Gospodarki  

i Energetyki, Kluczowe punkty reformy 
Ustawy o OZE, Berlin 21.01.2014

•	 Federalny Związek Gospodarki Energetycz-
nej i Wodnej (BDEW), www.bdew.de

•	 IHS, www.ihs.com
•	 Navigant Research, www.navigantresearch.com
•	 NPD Solarbuzz, www.solarbuzz.com
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Wykorzystanie PV w celu podniesienia
konkurencyjności przedsiębiorstwa produkcyjnego

Możliwość pozyskania taniej energii elektrycznej determinuje w znacznym stopniu rozwój poszczególnych przedsię-
biorstw produkcyjnych, a w efekcie całej gospodarki narodowej. Energia będąca w zakładach produkcyjnych jednym 
z głównych kosztów prowadzenia działalności wpływa na koszt wytworzenia produktu finalnego oraz sytuację ryn-
kową przedsiębiorstwa. 

Rosnące ceny energii elektrycznej pochodzącej z konwen-
cjonalnych źródeł oraz proekologiczna polityka Unii Euro-
pejskiej powodują, że pozyskiwanie energii ze źródeł od-
nawialnych nie jawi się jako odległa perspektywa, ale staje 
się już powoli codziennością. Stopniowo zmniejszające się 
ceny instalacji fotowoltaicznych oraz dostępne na rynku 
dofinansowania stawiają przed przedsiębiorcami pyta-
nie, czy warto spróbować chociaż częściowo uniezależnić 
się od dostaw energii z zakładu energetycznego i pokryć 
swoje potrzeby z własnego źródła. Poniższy artykuł bazu-
jący na rzeczywistym przedsiębiorstwie (nazywanym da-
lej Alfa) przedstawia możliwość takiej implementacji. 

Sytuacja wyjściowa
Przedsiębiorstwo produkcyjne Alfa ma swoją siedzibę 
na terenie Polski południowej. Głównym przedmiotem 
działalności przedsiębiorstwa jest produkcja prostych 
narzędzi budowlanych, które następnie eksportowane 
są za granicę (głównie na Ukrainę i do Niemiec), wiel-
kość oraz wartość sprzedaży na rynku krajowym jest 
znikoma. Główny koszt wytworzenia produktu finalne-
go zawiera się w materiałach niezbędnych do produkcji 
oraz wynagrodzeniach dla pracowników. Powyższe po-
zycje stanowią około 90% kosztów w przedsiębiorstwie.  
W skali roku przedsiębiorstwo zużywa energię elektrycz-
ną o łącznym koszcie 90 tys. PLN, co stanowi około 4% 
kosztów produkcji sprzedanej. Cena zakupu energii elek-
trycznej wynosi 0,53 PLN/kWh. 

Projekt instalacji fotowoltaicznej
Na wstępie do analizy przyjęto, że pod instalację PV wy-
korzystana zostanie całkowita dostępna powierzchnia, 
która jednocześnie spełnia wymagania stawiane przez tę 
technologię. W szczególności uwzględniono tutaj kwestię 
okresowego zacienienia modułów. Na rysunku 1 przed-
stawiono szkic działki, na której znajduje się zakład oraz 
zaznaczono obszary, na których planowana jest instalacja 
fotowoltaiczna. Dwa największe obszary A i B to niezago-
spodarowana, ale równa i utrzymana w dobrym stanie 
powierzchnia trawnika. Obszary oznaczone literami D, E 
oraz F to powierzchnia płaskiego dachu budynków za-
kładowych. Obszar C jest dachem skośnym o niewielkiej 
powierzchni znajdującym się na budynku mieszkalnym.  
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że ist-
nieje możliwość zainstalowania systemu PV na każdym 
z obszarów z wyłączeniem C (nieopłacalne). Analizę 
przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania 
PVsyst, a dane meteorologiczne pozyskano z programu 
meteonorm 7. Dzięki skorzystaniu z danych meteorolo-
gicznych, które odpowiadały dokładnie lokalizacji zakła-
du, otrzymano precyzyjniejsze wyniki, niż gdyby przyjąć 
uśrednione warunki dla Polski. W ramach analizy przyjęto, 
że wykorzystane zostaną standardowe moduły polikry-
staliczne skierowane na południe, a ich kąt nachylenia do 
podłoża będzie wynosił 35°. Biorąc pod uwagę zmienia-

jący się w skali roku kąt padania promieni słonecznych, 
rozważana jest możliwość zmiany tego kąta 2–3 razy 
do roku, co pozwoli na zwiększenie całkowitego uzysku 
energetycznego oraz szybszy czas zwrotu poniesionych 
nakładów. Dla modułów ustawionych w rzędach (każdy 
obszar) obliczono minimalną odległość pomiędzy rzędami. 
Dla szerokości geograficznej, na której znajduje się zakład 
produkcyjny wynosi ona 4,45 m. Na rysunku 2 przedstawio-
no zasadę obliczania odległości między modułami. Zebra-
ne wyniki dotyczące mocy znamionowej systemów oraz 
kosztu całkowitego ich instalacji przedstawiono w tabeli 1. 

W każdej instalacji PV możemy wyróżnić cztery pod-
stawowe pozycje kosztowe. W zależności od rozmiaru 
instalacji, sposobu montażu czy też wybranej technologii 
modułów procentowy udział tych kosztów jest zmienny. 
Na wykresie na rysunku 3 przedstawiono uśrednione pro-
centowe koszty poszczególnych pozycji (dane te pocho-
dzą z przeprowadzonej analizy). Z wykresu wynika mię-
dzy innymi, że ponad 50% kosztów każdej instalacji PV to 
moduły fotowoltaiczne.

Analiza w programie PVsyst pozwoliła określić przewi-
dywany miesięczny uzysk energetyczny z każdej instalacji. 
Zebrane dane zestawiono z miesięcznym zapotrzebowa-
niem zakładu energetycznego na energię elektryczną  
i przedstawiono w postaci wykresu na rysunku 4. 

Tworząc wykres z rysunku 4 poczyniono założenie, że 
całość en. elektrycznej jest zużywana na potrzeby zakładu. 
Jednak w rzeczywistości sytuacja taka jest mało prawdopo-
dobna. Do kwestii tej wrócimy jeszcze w podsumowaniu. 
Jak widać system PV o zaproponowanych parametrach 
(możliwych do uzyskania w wybranej lokalizacji) nie jest 
w stanie pokryć całkowitego zapotrzebowania na energię 
elektryczną zakładu. Z ok. 50% pokryciem zapotrzebowa-
nia mamy do czynienia w okresie od kwietnia do sierpnia, 
kiedy to uzysk energetyczny z systemu PV jest największy. 
W miesiącach tych również największe jest zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną, w szczególności w miesiącu 
lipcu. Maksymalny uzysk energetyczny z całego zainsta-
lowanego systemu PV o mocy znamionowej 63,6 kWp  
w miesiącach letnich kształtuje się na poziomie 8 MWh, przy 
czym w okresie zimowym jest on ok. czterokrotnie niższy. 

Analiza ekonomiczna oraz przyjęte założenia
W celu określenia przewidywanego czasu zwrotu na-
kładów finansowych przyjęto następujące założenia:
•	 spadek mocy systemu fotowoltaicznego w skali 

roku na poziomie 1%,
•	 wzrost cen energii elektrycznej – 6% (r/r),
•	 roczny koszt serwisu systemu fotowoltaicznego 

wynoszący 1,25% wartości instalacji,
•	 konieczność poniesienia kosztu wymiany ele-

mentów falowników co 10 lat w wysokości 20% 
wartości komponentów,

•	 uzysk energetyczny dla całej instalacji w pierwszym 
roku jej funkcjonowania – 65,7 MWh,
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•	 cena energii elektrycznej  
w pierwszym roku – 0,53 PLN/kWh,

•	 energia wyprodukowana przez 
system PV w całości wykorzystywana 
przez zakład,

•	 wartość początkowa instalacji  
– 403 800 PLN,

•	 wykonanie inwestycji ze środków 
własnych.

Przyjęcie powyższych założeń pozwoliło obli-
czyć, że zwrot nakładów finansowych nastąpi 
po 10 latach od momentu zainstalowania sys-
temu. Zysk netto z inwestycji przedstawiono 
na rysunku 5, gdzie linią przerywaną zazna-
czono punkt, gdy pokryte zostaną wszystkie 
poniesione nakłady inwestycyjne. 

Podsumowanie
Zaproponowane rozwiązanie pozwala na oko-
ło 40% obniżenie kosztów energii elektrycznej 
potrzebnej na wytworzenie jednostki wyrobu 
finalnego. Oznacza to spadek z poziomu 3,61% 
na 2,17%. W pierwszym roku przekłada się to 
na spadek kosztu wytworzenia produktu fi-
nalnego o 1,44%, w roku 30. wartość ta spada 
do około 1,07%. Należy mieć jednak na uwa-
dze, że po 10 latach instalacja PV wygeneruje 
taką ilość energii, która pozwoli pokryć koszty 
inwestycyjne. Rodzi się pytanie, czy przewidy-
wany około 1,5% spadek kosztu wytworzenia 
wyrobu finalnego ma znaczenie dla przedsię-
biorstwa oraz osób nim zarządzających. Otóż, 
z rozmów przeprowadzonych z właścicielem 
wynika, że często w czasie rozmów z kontra-
hentami negocjacje cenowe sprowadzają się 
do pojedynczych procentów. Widać więc wy-
raźnie, że dla branży, w której on działa, punkt 
równowagi pomiędzy zyskiem a stratą jest 
bardzo wrażliwy na wszelakie zmiany warun-
ków. Ilość energii elektrycznej produkowanej 
przez system PV w czasie jest zmienna. Różny 
jest również czas pracy zakładu. W celu maksy-
malnego wykorzystania produkowanej ener-
gii elektrycznej zasadnym wydaje się dosto-
sowanie godzin pracy zakładu do czasu, gdy 
przewidywana jest jej maksymalna produkcja, 
możliwa jest również próba magazynowania 
energii elektrycznej w akumulatorach, jed-
nakże biorąc pod uwagę ilość produkowanej 
energii, rozwiązanie to byłoby bardzo kosz-
towe. Innym wyjściem jest odsprzedaż nad-
wyżek energii do zakładu energetycznego, 
jednakże obecna niepewna cena tak zwanych 
zielonych certyfikatów oraz ogólnie cena po 
jakiej odkupywana jest energia nie uzasadnia 
ekonomicznie takiego rozwiązania. Dalsze 
rozważania nad tym rozwiązaniem powin-
ny uwzględnić korzyści ekologiczne płynące  
z takich działań, a aspekt ekonomiczny insta-
lacji należy poddać ocenie z wykorzystaniem 
wskaźników dynamicznych (np. NPV). 

Obszar A B C D E

Moc znamionowa [kWp] 11,1 38,6 2,1 2,1 9,7

Powierzchnia modułów [m2] 83 297 17 17 74

Koszt całkowity [PLN] 64500 250300 16100 16100 56800

Rys. 1. Obszary A–F przeanalizowane  
pod kątem instalacji fotowoltaicznej

Rys. 2. Schematyczne przedstawienie zasady obliczania odległości między rzędami modułów PV

Tab. 1. Zestawienie kosztów i mocy znamionowej dla poszczególnych obszarów

Rys. 3. Udział procentowy modułów, systemu  
mocowania, falowników, okablowania oraz  
transportu  i montażu w koszcie systemu PV

Rys. 4. Stopień pokrycia zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną przez system fotowoltaiczny 

ZAPOTRZEBOWANIE [kWh] 

UZYSK ENERGETYCZNY [kWh]

Rys. 5. Skumulowany zysk netto z instalacji PV na przestrzeni kolejnych 30 lat

M. Krzywda, J. Jurasz
Wydział Zarządzania 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 1 2 43 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Pojawiający się w tytule termin „niezamierzone kon-
sekwencje” zdefiniowany został przez Mertona jako 
sytuacja, w której decydenci są tak bardzo ukierun-
kowani na uzyskanie natychmiastowych korzyści  
z podjętych przez siebie działań, że nie poddają pod 
rozwagę przyszłych konsekwencji swoich decyzji. 
Bezpośrednie odniesienie do energetyki „zielonej” 
pojawia się w książce Green Technology (artykuł  
Ozzie Zehner 2011), gdzie stwierdzono, że niezamie-
rzone konsekwencje mogą częściowo lub całkowicie 
zniwelować oczekiwane korzyści środowiskowe wyni-
kające z wykorzystania technologii opierających się o 
niewyczerpujące się źródła energii. W poniższym arty-
kule przedstawione zostaną w sposób jakościowy oraz 
ilościowy potencjalne emisje substancji szkodliwych, 
które mogą wystąpić w cyklu życia modułów PV.

Możliwe emisje w fazie produkcyjnej
Bezpośrednia konwersja promieniowania słoneczne-
go na energię elektryczną z wykorzystaniem modu-
łów fotowoltaicznych jest w szczególności ceniona za 
swoją wysoką niezawodność oraz niskie koszty opera-

cyjne. Chociaż wykorzystanie systemów fotowoltaicz-
nych wydaje się nie wywierać negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne, pociąga za sobą zagrożenia 
związane z emisją szkodliwych substancji w ramach 
procesu produkcyjnego oraz na etapie ich usuwania 
po wykorzystaniu. 

Produkcja ogniw PV opiera się na wykorzystaniu 
bardzo dużej liczby różnych toksycznych substancji 
chemicznych oraz związków wybuchowych. Dlatego 
też można przyjąć, że w tych zakładach wytwórczych, 
gdzie nieprzestrzegane są podstawowe zasady bez-
pieczeństwa lub też potężna rywalizacja na rynku 
fotowoltaiki zmusza producentów do agresywnego 
i niekontrolowanego ograniczania kosztów, prawdo-
podobne jest niezamierzone uwolnienie niebezpiecz-
nych związków. Zdarzenie takie może prowadzić do 
poważnego uszczerbku na zdrowiu pracowników, 
jak i zniszczenia zakładu produkcyjnego. Co więcej, 
jak wskazuje [6], przemysł fotowoltaiczny jest jednym  
z głównych emitorów związków fluorowych. Należą 
do nich między innymi: heksofluoroetan (C2F6), trój-
fluorek azotu (NF3) oraz sześciofluorek siarki (SF6). 

W roku 2013 ukazała się nakładem wydawnictwa Springer książka „Niezamierzone konsekwencje odnawialnych źró-
deł energii” (ang. Unintended Consequences of Renewable Energy) autorstwa Otto Andersena. Poruszone zostały 
w niej kwestie związane ze skutkami wdrożenia rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej na skalę masową oraz 
uwypuklona potrzeba podjęcia badań oraz działań mających na celu sprawne i precyzyjne wykrywanie negatyw-
nych skutków nowych rozwiązań, zanim spowodują one uszczerbek na środowisku naturalnym.
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Fotowoltaika – emisja substancji szkodliwych
na tle innych źródeł energii elektrycznej
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Przyjmując, że potencjał cieplarniany 
dwutlenku węgla wynosi 1, powyższe 
związki chemiczne posiadają potencjał 
cieplarniany odpowiadający kolejno:  
9 200, 17 200, 39 800 cząsteczek CO2.  
W fotowoltaice SF6 jest wykorzystywany 
głównie podczas usuwania uszkodzeń, 
które powstały podczas procesu cięcia 
wlewków z krzemu krystalicznego. 

Wytwarzanie ogniw PV najnowocze-
śniejszymi metodami pociąga za sobą ko-
nieczność wykorzystania bardzo dużych 
ilości wody. Pomiędzy każdą obróbką che-
miczną ogniwa te są oczyszczane ze związ-
ków chemicznych strugą wody. Jak podaje 
[4], zakład produkcyjny na Filipinach ze zdol-
nością produkcyjną 1,4 GW/rok wykorzysty-
wał w ciągu 1 minuty procesu produkcyjne-
go około 15 000 litrów wody. Powstawanie 
tak dużej ilości zanieczyszczonej wody wy-
musza stworzenie odpowiednich zakładów 
zajmujących się jej oczyszczaniem [5]. Oczy-
wiście pociąga to za sobą dodatkowe kosz-
ty, które w następstwie przyczyniają się do 
wzrostu ceny ogniw PV. 

Zagrożenie pożarem instalacji  
fotowoltaicznej
Systemy fotowoltaiczne są różne, ale nie 
są bardziej niebezpieczne niż tradycyjne 

instalacje elektryczne. Takie stwierdzenie 
było konkluzją warsztatów zorganizowa-
nych przez Fraunhofer Institut w stycz-
niu 2013. Bazując na danych niemieckich 
zauważono, że ponad 1,3 miliona zain-
stalowanych obecnie systemów fotowol-
taicznych na przestrzeni ostatnich 20 lat 
doświadczyło 350 pożarów z czego w 120 
z nich błąd/awaria samego systemu oka-
zała się przyczyną pożaru [1]. Pod znakiem 
zapytania staje jednak prawdopodobień-
stwo emisji kadmu w trakcie pożaru sys-
temu fotowoltaicznego. Moduły cienko-
warstwowe wykonane z tellurku kadmu 
(CdTe) i siarczku kadmu (CdS). W prze-
prowadzonym przez Bayerisches Lande-
samt für Umwelt badaniu [2] wykazano, 
że zawartość kadmu w modułach CdTe 
zawiera się w przedziale 6,55 g Cd/m2 –  
66,4 g Cd/m2, przy wartości średniej na 
poziomie 14 g Cd/m2. Nowsze badania 
z roku 2007 pokazują, że typowy moduł 
CdTe o wymiarach 120 cm x 60 cm zawie-
ra 18 g CdTe/m2 i 0,483 g CdS/m2. Oznacza 
to, że standardowy moduł CdTe zawiera 
mniej niż 7 g kadmu, a ta niewielka ilość 
tego pierwiastka wynika głównie z gru-
bości warstwy CdTe która wynosi oko-
ło 7 µm. W badaniu wzięto pod uwagę, 
że typowy moduł CdTe zbudowany jest  

z cienkich warstw aktywnych i materia-
łu półprzewodnikowego zamkniętych  
w szklanej obudowie. Oznacza to, że przy 
typowych temperaturach pożarów budyn-
ków mieszkalnych i zakładowych (760˚C do 
1 100˚C), ponad 99% kadmu zostanie prze-
chwycone/zamknięte w stopionym szkle. 
Wnioski te potwierdziły również badania 
laboratoryjne. Oznacza to, że ekspozycja 
organizmu ludzkiego na szkodliwe oddzia-
ływanie kadmu w wyniku pożaru instalacji 
fotowoltaicznej, w której wykorzystano 
ogniwa cienkowarstwowe CdTe, jest nikłe. 
Co więcej, śmiertelne zatrucie kadmem 
następuje, gdy jego stężenie w powietrzu 
przekracza 40 mg/m3, a czas ekspozycji jest 
większy niż 1 godzina. W opracowaniu [2] 
wykazano, że w wyniku pożaru instalacji 
o powierzchni 500 m2 i najwyższej znanej 
zawartości kadmu w modułach (66,4 g/m2) 
koncentracja kadmu w odległości 100 m 
wynosiła 0,23 mg/m3, czyli znacznie poni-
żej poziomu stwarzającego zagrożenie dla 
życia ludzkiego. 

Emisje na etapie recyklingu/utylizacji
Różne opracowania oraz doświadczenia 
w praktyce pokazują, że przewidywany 
czas życia modułów fotowoltaicznych 
wynosi około 30 lat. Jak można przeczy-
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tać w [7] zamknięcie warstwy aktywnej 
modułu fotowoltaicznego w szklanym 
enkapsulancie (szkło-szkło) może wy-
dłużyć czas życia modułów do ponad 40 
lat niezawodnego funkcjonowania. Do-
datkowo w wyniku przeprowadzonych 
badań udowodniono, że tego typu roz-
wiązanie zwiększa wytrzymałość mecha-
niczną modułu, chroniąc płytki krzemowe 
przed pęknięciami. Dlatego też pojawia 
się pytanie, co należy uczynić ze zużytymi 
modułami PV. Odpowiedź, że należy prze-
transportować i umieścić na wysypisku, 
niszczy wizerunek fotowoltaiki jako przy-
jaznego dla środowiska źródła energii. 
Co więcej, niektóre z modułów zawierają 
pierwiastki chemiczne, które podlegają 
specjalnym regulacjom prawnym (kadm, 
ołów, selen). W artykule [8] przeanalizo-
wano możliwość obierania i przetwarza-
nia zużytych modułów fotowoltaicznych. 
Ekonomia recyklingu dyktowana jest 
w głównej mierze wartością rynkową 
związków zawartych w obiektach jemu 
poddanym. Na przykład w Polsce w roku 
2011 poddane zostało recyklingowi około 
74% puszek wprowadzonych w tym cza-
sie na rynek [9]. Biorąc pod uwagę wysoką 

wartość aluminium, odsetek ten zdaje się 
być niewielki. Sytuacja ta wynika głównie 
z niskiej jednostkowej zawartości alumi-
nium. W wypadku modułów PV sytuacja 
ta jest jeszcze bardziej skomplikowana, 
gdyż od czasu instalacji do demontażu 
upływa nieraz przeszło 30 lat, dlatego 
też podmioty uwikłane w instalację – 
gdy nadchodzi czas poddania systemu 
recyklingowi – mogą już nie istnieć. Przy 
obecnie zainstalowanej mocy instalacji PV 
możliwe jest zastosowanie strategii zde-
centralizowanej opartej o istniejące zakła-
dy przetwórcze, natomiast w przyszłości, 
gdy ilość modułów PV na danym obszarze 
znacznie wzrośnie możliwe, że konieczne 
będzie przejście na strategię scentralizo-
waną opartą o duże huty i zakłady zajmu-
jące się odzyskiem cennych związków. 

W wypadku modułów cienkowarstwo-
wych ekonomia recyklingu dyktowana 
jest również przez ograniczoną podaż 
wykorzystywanych w ich produkcji pier-
wiastków, takich jak tellur czy ind. Dlate-
go też ich recykling z modułów cienko-
warstwowych może stać się dodatkowym 
ich źródłem. Jak pokazano w [10] podda-
nie modułów CdTe procesowi recyklin-

gu znacznie obniżyłoby zużycie energii 
pierwotnej potrzebnej na uzyskanie m2 
modułu, sytuacja ta miałaby miejsce na 
skutek zapewnienia sobie przez przemysł 
PV własnego źródła (recykling) niektórych 
pierwiastków. 

Zestawienie z innymi źródłami energii
W ramach analizy wykorzystania modu-
łów CdTe poruszyliśmy kwestię uwolnie-
nia się do atmosfery kadmu oraz jego 
związków. Jednak złudnym jest, iż moduły 
fotowoltaiczne zbudowane na bazie tel-
lurku kadmu jednocześnie będą przyczy-
niać się do jego największej emisji. Otóż, 
w wypadku różnych źródeł energii, wiel-
kość emisji kadmu związana jest głównie  
z nakładami energetycznymi poniesio-
nymi na wytworzenie danego urządze-
nia pozyskującego i przetwarzającego 
energię pierwotną na energię elektrycz-
ną. Dlatego też, w zależności od koszyka 
energetycznego danego kraju, wielkość 
emisji kadmu będzie zmienna. Na ry-
sunku 1 przedstawiono emisje kadmu  
w gramach, przeliczoną na 1 kWh wy-
produkowanej energii. Można zauważyć, 
że moduły cienkowarstwowe CdTe mają 

Rys. 1. Porównanie emisji kadmu dla różnych źródeł energii elektrycznej. Opracowanie własne na podstawie [11]
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znacznie mniejszą wielkość emisji Cd niż 
np. moduły polikrystaliczne. Wynika to 
właśnie z dużej różnicy w ilości energii po-
trzebnej na ich wyprodukowanie. 

Podobne zestawienie można stworzyć 
również w oparciu o emisję gazów cieplar-
nianych. Należy jednak zauważyć, że gazy 
cieplarniane są przeliczane na dwutle-
nek węgla. Dane na rysunku 2 pochodzą  
z opracowań [11,12], przy czym na czer-
wono zaznaczono wartości, co do których 
istniały znaczne rozbieżności w danych 
źródłowych. Na rysunku 2: CCGT odnosi 
się do turbiny gazowej o kombinowanym 
cyklu parowo-gazowym, CCS oznacza se-
kwestrację dwutlenku węgla, CHP to elek-
trociepłownia. W poniższym zestawieniu 
fotowoltaika przedstawia się bardzo ko-
rzystnie na tle konwencjonalnych źródeł 
energii. Co prawda emisje gazów cieplar-
nianych są większe niż dla elektrowni 
atomowych oraz elektrowni wiatrowych, 
jednak prognozuje się, że w przyszłości 
emisje te osiągną poziom 15 g CO2-eq/
kWh (obecnie do 41 g) na skutek uspraw-
nienia procesów wytwórczych. Warto 
dodać, że wartości dla fotowoltaiki zo-
stały obliczone dla Europy Południowej, 
gdzie warunki solarne są korzystniejsze 
niż w Europie Środkowej, co bezpośred-
nio przekłada się na większe uzyski ener-
getyczne i niższą emisję gazów cieplar-
nianych na każdą kWh wyprodukowaną  
w cyklu życia systemu. 

Zestawienie emisji gazów cieplar-
nianych na różnych etapach cyklu życia 
dwóch różnych systemów pozyskiwania 
energii elektrycznej przedstawia rysu-
nek 3. Można zauważyć, że ponad 98% 
emisji gazów cieplarnianych w wypadku 
elektrowni węglowej przypada na zasad-
niczą fazę cyklu jej życia jaką jest eksplo-
atacja. Według przyjętych przez autorów 
wielkości emisji oznacza to, że każda wy-
produkowana przez elektrownię węglo-
wą kWh energii elektrycznej przyczynia 
się do emisji około 1 000 g CO2-eq. Przy 
czym na procesy budowy elektrowni oraz 
jej rozbiórkę przypada mniej niż 2 g. Sy-
tuacja jest odmienna dla systemów foto-
woltaicznych. Tam około 60–70% emisji to 
procesy związane z produkcją modułów 
oraz pozyskaniem surowca. Samo funk-
cjonowanie elektrowni fotowoltaicznej to 
około 25% emisji. Należy mieć jednak na 
uwadze, że emisje gazów cieplarnianych 
na każdą kWh energii elektrycznej są oko-
ło 25 razy mniejsze. 

Podsumowanie
Wspomniane wcześniej związki o bar-
dzo wysokim potencjale cieplarnianym, 
znacznie przewyższającym dwutlenek 
węgla, zdają się mieć niewielki wpływ na 
całkowity obraz fotowoltaiki w kontekście 
emisji gazów cieplarnianych w całym cy-

klu życia. Należy mieć jednak na uwadze, 
że ciągle rozwijający się przemysł fotowol-
taiczny oraz bardzo duża konkurencja na 
rynku ogniw PV zwiększają prawdopodo-
bieństwo niekontrolowanego uwolnienia 
do środowiska znacznych ilości szkodli-
wych związków. Przed przemysłem foto-
woltaicznym stoi jeszcze wiele nierozwią-
zanych problemów, a do dwóch głównych 
z nich z pewnością należą obniżenie ener-
gochłonności procesu produkcyjnego 
oraz podniesienie sprawności konwersji 
promieniowania słonecznego. 
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Rys. 3. Emisje gazów cieplarnianych na różnych etapach cyklu życia elektrowni węglowej i systemu PV.  
Opracowanie własne na podstawie [13]
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Dzierżawa gruntu
pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii
Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce trwa już od kilku lat, ale zainteresowanie firm powstawaniem nowych inwe-
stycji ciągle rośnie. W ostatnim czasie pozyskiwaniem zielonej energii zainteresowało się również wiele gmin. Takie 
inwestycje gminne mogą być opłacalne nie tylko dla gminy i jej mieszkańców, ale również dla właścicieli gruntów. 

Działki, które spełniają warunki do wybudowania na nich 
pojedynczych wiatraków lub dużych farm, mogą przy-
nieść swoim właścicielom przychody przekraczające na-
wet kilkakrotnie wartość prowadzonych na tym terenie 
upraw. Dlatego producenci rolni chętnie wydzierżawiają 
swoje ziemie na inwestycje energetyki odnawialnej, czę-
sto nie przywiązując wagi do zapisów przedstawionych 
im przez kontrahentów umów. Przed zawarciem umowy 
dzierżawy warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. 

Przygotowanie inwestycji
Budowę inwestycji rozpoczyna się od przygotowania 
wielu analiz, m. in. sprawdzenia uwarunkowań plani-
stycznych, środowiskowych i społecznych, uzyskania 
warunków przyłączy, warunków zabudowy, prze-
prowadzenia konsultacji z lokalnymi władzami. Od 
ich wyniku zależy przyszłe powstanie inwestycji i jej 
dochodowość, dlatego prawie wszystkie umowy za-
wierają zapisy dotyczące możliwości wycofania się in-
westora bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji  
w przypadku nieuzyskania korzystnych warunków. 
Warto zwrócić uwagę na uregulowanie kwestii płat-
ności czynszu w okresie przygotowania inwestycji, 
ważne jest wynegocjowanie w umowie zapisu gwa-
rantującego właścicielowi gruntu otrzymywanie czyn-
szu od momentu zawarcia umowy.

Często w umowach pojawiają się zapisy zobowią-
zujące właścicieli gruntów do określonych działań fak-
tycznych lub czynności prawnych bez wskazania, kto 
ponosi koszty z tym związane. Takie zapisy powodu-
ją późniejsze spory i, aby ich uniknąć, należy określić 
zakres działań każdej ze stron oraz sposób rozliczenia 
kosztów wykonanych prac.

Przedmiot umowy
Umowa dzierżawy powinna określać, co właściciel 
wydzierżawia, na jaki cel oraz na jak długi okres. Z tre-

ści umowy powinno wyraźnie wynikać, która działka 
lub jej oznaczona część zostaje oddana w dzierżawę 
inwestorowi przez właściciela. Najlepiej, jeśli załącz-
nik do umowy stanowi mapka graficzna z zaznaczo-
nym terenem będącym przedmiotem dzierżawy. Je-
żeli przedmiotem umowy ma być fragment działki, 
warto wydzielić go geodezyjnie i ustanowić dla tej 
działki osobną księgę wieczystą. Umowa powinna 
również określać, co można wybudować na działce. 
Przepisy warunkują, że minimalna odległość farm 
wiatrowych od najbliższych osad powinna wynosić 
500 m ze względu na konieczność zachowania do-
puszczalnego natężenia hałasu w miejscach sąsiadu-
jących z inwestycją.

Strony
Umowa dzierżawy nie może ograniczać prawa właści-
ciela do rozporządzania własną nieruchomością, po-
winna jednak uwzględniać kontynuowanie inwesty-
cji przez inwestora w przypadku zmiany właściciela. 
Częstym elementem umów jest możliwość dokonania 
cesji praw z umowy przez dzierżawcę na rzecz osoby 
trzeciej bez zgody wydzierżawiającego. W takiej sytu-
acji właściciel gruntu nie ma wpływu na to, kto w przy-
szłości będzie mógł stać się stroną umowy, czy będzie 
to osoba lub podmiot wypłacalny i wypełniający po-
stanowienia umowy.

Okres obowiązywania
Najczęściej umowy dzierżawy zawierane są na okres 
około 20 lat. Wprawdzie długi okres obowiązywania 
umowy zapewnia właścicielowi stały dochód, ale 
często w umowach brak zapisów umożliwiających ich 
wcześniejsze rozwiązanie przez właściciela gruntu. 
W umowie powinien znaleźć się zapis umożliwiający 
jednostronne jej rozwiązanie przez wydzierżawiają-
cego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
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mości komercyjnych w wiodącej międzynarodowej firmie doradczej.

Zuzanna Łaganowska

Dzierżawa gruntu
pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii

braku płatności czynszu lub innych opłat 
lub też naruszenia przez dzierżawcę in-
nych istotnych postanowień umowy. 
Ważnym punktem negocjacji może być 
również kwestia umieszczenia w umo-
wie zapisu, zgodnie z którym dzierżawca 
ma prawo na podstawie oświadczenia 
złożonego wydzierżawiającemu przedłu-
żyć czas trwania umowy o kolejny okres, 
np. kilkuletni.

Czynsz
W umowie dzierżawy powinny znaleźć 
się dokładne postanowienia dotyczą-
ce wysokości czynszu oraz warunków 
i terminów płatności. W niektórych 
umowach kwota czynszu uzależnio-
na jest od wartości wyprodukowanej 
energii i ustalona w kwocie procento-
wej. Jeśli wysokość czynszu określa się 
stałą kwotą za konkretny okres dzierża-
wy, warto uwzględnić w umowie zapis 
o corocznej waloryzacji czynszu, który 
spowoduje coroczną podwyżkę kwoty 
czynszu o wskaźnik inflacji. Korzystnym 
rozwiązaniem dla wydzierżawiającego 
jest czynsz zróżnicowany, czyli ustala-
ny częściowo jako czynsz stały (stawka 
miesięczna, kwartalna lub roczna) po-
większony o kwotę określoną procen-
towo od wartości sprzedanej energii 
elektrycznej.

Należy pamiętać, że od dochodu 
za dzierżawę gruntu pod działalność 
gospodarczą trzeba zapłacić podatek. 
W 2014 r. w ramach pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej podatek wynosi 

18% – jeśli dochody z działalności nie 
przekraczają kwoty 85 528 zł lub 32% 
w przypadku dochodów rocznych prze-
kraczających 85 528 zł. Jeżeli podatnik 
wybrał podatek liniowy, wysokość po-
datku od dzierżawy gruntu będzie wy-
nosić 19%. Natomiast, jeśli właściciel 
gruntu wydzierżawia go jako osoba pry-
watna i zgłosi do urzędu skarbowego 
wybór formy opodatkowania ryczałtem, 
podatek ten będzie wynosił 8,5%. 

Odpowiedzialność za szkody
Bardzo ważnym elementem umowy jest 
określenie zasad, na jakich inwestor po-
nosi odpowiedzialność za szkody, np.  
w uprawach, wyrządzone wydzierżawia-
jącemu lub osobom trzecim w związku 
z budową, uruchomieniem i eksploata-
cją elektrowni wiatrowej. W umowie 
powinien znaleźć się zapis o obowiązku 
dzierżawcy przedstawienia wydzierża-
wiającemu polisy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej. 

Zawierając umowy dzierżawy na 
okres 20 lub 30 lat, strony często po-
mijają kwestię wykonania określonych 
obowiązków po zakończeniu jej obo-
wiązywania. Warto wprowadzić w umo-
wie postanowienia dotyczące przywró-
cenia wydzierżawianej nieruchomości 
do stanu istniejącego przed zawarciem 
umowy, np. obowiązek wykonania 
przez dzierżawcę rekultywacji gruntu w 
celu wykorzystywania go w przyszłości 
na działalność związaną z produkcją rol-
niczą. Po zakończeniu dzierżawy dzier-

żawca powinien ponieść koszt rozbiórki 
elektrowni wiatrowej.

Warto pamiętać:
Działka lub jej część będąca przedmiotem 
dzierżawy zostaje wyłączona z produkcji 
rolniczej, dlatego należy dokonać zmiany 
w deklaracji składanej w ARiMR dotyczą-
cej dopłat bezpośrednich.

Umowa dzierżawy może być za-
wierana w zwykłej formie pisemnej lub  
w formie pisemnej z podpisem poświad-
czonym notarialnie. Ta druga forma 
umożliwia dokonanie stosownego wpisu 
w księdze wieczystej nieruchomości.
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Analiza cyklu życia ogniw PV

Umiejscowienie procesu wytwarzania modułów w ca-
łym cyklu ich życia dokonywane jest z wykorzystaniem 
metodologii LCA (Life Cycle Analysis) będącej jedną  
z technik zarządzania środowiskowego. Zajmuje się ona 
aspektami środowiskowymi oraz możliwym wpływem 
wyrobu na środowisko w okresie jego życia zgodnie  
z założeniem „od kołyski po grób”. Technika ta jest wy-
korzystywana w oparciu o normę EN ISO 14040:2006,  
w której opisano zasadę oraz strukturę oceny cyklu ży-
cia. Do podstawowych zadań LCA należy: identyfikacja 
i oszacowanie ilości wprowadzonych do środowiska 
odpadów oraz obciążeń w postaci zużytych materia-
łów i energii, ocena potencjalnego wpływu takich ob-
ciążeń i dostępnych możliwości ich zmniejszenia [2]. 

Cykl życia ogniw fotowoltaicznych
Cykl życia ogniwa fotowoltaicznego może zostać 
podzielony na podstawie trzech podstawowych pro-
cesów jakie w nim zachodzą. Pierwszym z nich jest 
proces wytwórczy, w skład którego wchodzą czynno-
ści związane z wydobyciem surowców naturalnych, 
produkcją materiałów, wytworzeniem modułów fo-
towoltaicznych oraz pozostałych elementów systemu 
(BOS – ballance of system) i instalacją (zbudowaniem) 
elektrowni PV. Kolejny – to proces związany z zasadni-
czą fazą cyklu życia, jaką jest funkcjonowanie systemu 
PV, główny nakład energetyczny w tej fazie związany 
jest przede wszystkim z czynnościami konserwacyj-
nymi, wymianą elementów, które uległy awarii lub się 
zużyły oraz funkcjonowaniem systemów nadążnych. 
Ostatni proces związany jest z demontażem instalacji 
oraz recyklingiem i utylizacją poszczególnych kompo-
nentów systemu. Dwa zasadnicze procesy związane  
z cyklem życia ogniw fotowoltaicznych zostały przed-
stawione na rysunkach 1 oraz 2. 

Metodologia 
Zgodnie z [4] ocena cyklu życia systemów fotowoltaicz-
nych wymaga przyjęcia pewnych założeń, które będą 
wpływały na ostateczny wynik przeprowadzonych roz-
ważań. Założenia te dotyczą instalacji fotowoltaicznej i 
określają jej parametry techniczne. Przyjmuje się 30-let-
ni okres życia modułów fotowoltaicznych wykonanych 
w technologii szkło–szkło lub szkło–Tedlar. Stwierdze-
nie to opiera się na analizie typowych gwarancji doty-
czących modułów fotowoltaicznych (które zakładają 
np. 80% sprawności po 25 latach) oraz na twierdzeniu, 
że moduły funkcjonują nadal po upływie gwarancji. Dla 
falowników wykorzystywanych w instalacjach małych 
(przydomowych) zakłada się 15-letni okres życia, na-
tomiast dla tych stosowanych w dużych farmach PV – 
30-letni, przy założeniu wymiany 10% elementów co 10 
lat. System montażowy stosowany na dachach płaskich 
lub ukośnych jest użytkowany przez 30 lat, zaś system 
mocowania dla instalacji osadzonych na gruncie (opar-
ty na konstrukcji metalowej) – od 30 do 60 lat. Dla oka-
blowania i transformatorów przyjmuje się 30-letnie 
okresy życia. Warunki solarne, a w szczególności war-
tość natężenia promieniowania słonecznego, określa 
się w zależności od celu danej analizy. Autorzy wytycz-
nych sugerują, aby w trakcie analizy systemów przemy-
słowych lub reprezentatywnych (best-case) przyjąć, że 
systemy zamontowane na gruncie są tak zorientowane, 
by maksymalizować uzysk energetyczny w skali roku. 
Należy również przyjąć, że kąt nachylenia dla instalacji 
na dachach został zoptymalizowany. Gdy analizowany 
jest standardowy system fotowoltaiczny przyłączony 
do sieci energetycznej należy przyjąć rzeczywiste roz-
mieszczenie w przestrzeni oraz dane dotyczące natę-
żenia promieniowania słonecznego. Zdaniem autorów 
opracowania [4] dla instalacji na dachach (roof-top) 

W poprzednim numerze opisany został proces produkcyjny ogniw fotowoltaicznych na bazie krzemu oraz modułów 
cienkowarstwowych wytwarzanych w oparciu o tellurek kadmu (CdTe). Teraz proces produkcyjny zostanie potrakto-
wany tylko jako jeden z etapów cyklu życia modułów fotowoltaicznych. 
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Rys. 1. Schemat przepływu materiałów dla modułów cienkowarstwowych 
na bazie tellurku kadmu. Opracowanie na podstawie [3]

Rys. 2. Schemat przepływu materiałów oraz procesów dla modułów  
monokrystalicznych. Opracowanie na podstawie [3]
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należy przyjmować współczynnik spraw-
ności 0.75, natomiast dla umiejscowionych 
na gruncie 0.80. Należy zaznaczyć, że war-
tości te uwzględniają już spadek sprawno-
ści systemu w kolejnych latach jego funk-
cjonowania. Jeśli wykonujący ocenę cyklu 
życia systemu fotowoltaicznego będzie 
korzystał z danych rzeczywistych dotyczą-
cych sprawności całego systemu, należy 
przyjąć, że roczny spadek sprawności mo-
dułów PV utrzymuje się na poziomie 0.7% 
[5]. Ocena cyklu życia powinna zawierać 
informacje dotyczące powstającej emi-
sji o charakterze izotopowym, odpadów 
atomowych oraz emisji substancji zanie-
czyszczających powietrze (NO

x
,SO

2
, PM2.5, 

PM10). W wyniku analizy należy również 
otrzymać wyniki odnośnie emisji gazów 
cieplarnianych, skumulowanego zapotrze-
bowania energetycznego, możliwości za-
kwaszenia, uszczuplenia warstwy ozono-
wej, toksyczności dla organizmów ludzkich 
i ekosystemu oraz promieniowania jonizu-
jącego. Przy czym emisja gazów cieplarnia-
nych wyznaczana jest w ekwiwalencie CO

2
, 

a skumulowane zapotrzebowanie na ener-
gię dotyczy zużycia energii pochodzącej ze 
spalania paliw kopalnych, energetyki ato-
mowej oraz odnawialnych źródeł energii. 
Energia ta jest wykorzystywana na potrze-
by systemu fotowoltaicznego w sposób 
bezpośredni lub pośredni (np. plastik czy 
drewno w procesie konstruowania syste-
mu PV). Niektóre ze wskaźników wpływu 
systemu PV na środowisko naturalne mogą 
być przeliczone na wskaźnik zwrotu na-
kładów energetycznych (EPT). Jest on de-
finiowany jako czas konieczny, by system 
oparty o odnawialne źródła energii elek-
trycznej wygenerował taką samą ilość energii  
(w przeliczeniu na energię pierwotną) jaka 
została wykorzystana do stworzenia tego 
systemu. Zgodnie z [6] czas zwrotu nakła-
dów energetycznych to:

Emat – zużycie en. pierwotnej na wyprodukowanie 
materiałów wchodzących w skład systemu PV

Emanuf – zużycie en. pierwotnej na stworzenie  
systemu fotowoltaicznego

Etrans – zużycie en. pierwotnej na transport materia-
łów wykorzystanych w cyklu życia systemu PV

Einst – zużycie en. pierwotnej podczas instalacji 
systemu PV

EEOL – zużycie en. pierwotnej na zarządzanie 
poużytkowe
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Przegląd wyników  
przeprowadzonych analiz LCA
Produkcji energii elektrycznej w wyniku spa-
lania paliw kopalnianych towarzyszy emisja 
wielu polutantów. Gdy spojrzy się na dany 
system wytwarzający energię elektryczną 
przez pryzmat całego cyklu jego życia, rów-
nież energetyka solarna obciąża środowisko 
naturalne pewnymi szkodliwymi związkami. 
Jednak w wypadku energetyki słonecznej 
emisja ta wynika z wykorzystania energii 
pochodzącej ze spalania paliw kopalnych 
do wyprodukowania poszczególnych kom-
ponentów systemu fotowoltaicznego. Lo-
gicznym jest, że wielkość tej emisji zależeć 
będzie głównie od miksu energetycznego 
kraju, w którym produkowane są moduły PV. 
Na przykład produkcja modułów w krajach 
skandynawskich będzie w bardzo małym 
stopniu obciążać środowisko naturalne ze 
względu na wykorzystanie energii pocho-
dzącej z elektrowni wodnych mających naj-
niższy współczynnik emisji dwutlenku węgla 
na 1 kWh wygenerowanej energii elektrycz-
nej. W literaturze [7] przyjmuje się, że im 
krótszy będzie okres zwrotu nakładów ener-
getycznych (co oznacza, że system PV będzie 
potrzebował mniej czasu na wygenerowanie 
takiej samej ilości energii, jaka została wyko-
rzystana na jego stworzenie), tym mniejsza 
będzie emisja substancji szkodliwych. Prze-
prowadzone do tej pory analizy traktujące 
o EPT wskazują na stopniowy spadek czasu 
zwrotu nakładów energetycznych. Oczywi-
ście wartości te znacznie różnią się w zależno-
ści od lokalizacji oraz sprawności modułów 
fotowoltaicznych. W opracowaniu [8] z roku 
2005, gdzie przeanalizowano system PV zain-
stalowany na dachu na terenie Europy Połu-
dniowej o średnim natężeniu promieniowa-
nia słonecznego wynoszącym 1700 kWh/m2/
rok, wykazano, że okres zwrotu nakładów 
energetycznych dla modułów monokrysta-
licznych o sprawności 14% wynosi 2.7 roku, 
dla polikrystalicznych o sprawności 13.2% 
jest równy 2.2 roku oraz dla modułów cien-
kowarstwowych o sprawności 9% – 1.1 roku. 
Mimo swojej najniższej sprawności moduły 
cienkowarstwowe cechują się najniższym 
czasem zwrotu nakładów energetycznych, 
wynika to z najmniejszej energochłonno-
ści ich procesu produkcyjnego. Najnowsze 
dane [9] wskazują, że w zależności od rodzaju 
systemu wartość EPT mieści się w przedziale 
0.5 do 1.4 roku (dla warunków Europy Połu-
dniowej – 1700 kWh/m2/rok). Odnosząc to 
proporcjonalnie (co może być obarczone 
pewnym błędem związanym z różną pro-
porcją promieniowania całkowitego do 
rozproszonego oraz innymi warunkami po-
godowymi) do warunków polskich możemy 
przyjąć wartość EPT na poziomie 0.85–2.4 
roku. Oznacza to, że prze swój techniczny 
okres życia system fotowoltaiczny generuje 
czystą energię elektryczną netto przez około 
95% czasu. W przyszłości można spodziewać 

się poprawy tego współczynnika na skutek 
redukcji zużycia materiałów wykorzystywa-
nych w produkcji modułów (cieńsze ogni-
wa krzemowe, moduły cienkowarstwowe), 
wyższej sprawności ogólnej systemów PV, 
usprawnienia systemów produkcyjnych oraz 
recyklingu zużytych modułów fotowoltaicz-
nych (o czym w części czwartej). 

Wnioski
Na przestrzeni ostatnich lat gwałtowny roz-
wój technologii PV oraz jej coraz powszech-
niejsze zastosowanie (już nie tylko na małą 
skalę w instalacjach przydomowych, ale 
także w elektrowniach fotowoltaicznych  
o mocy setek megawatów – USA i ze znacz-
nym udziałem w całkowitej produkcji ener-
gii elektrycznej – Niemcy) budzą całkowicie 
zrozumiałe pytania o środowiskowe konse-
kwencje tej sytuacji oraz wątpliwości zwią-
zane z ekologicznością tego źródła energii w 
stosunku do innych wykorzystywanych do 
tej pory. W powyższym artykule pokazano 
oficjalnie uznawaną metodologię oceny sys-
temów energetycznych, a w szczególności 
systemów opartych o bezpośrednią konwer-
sję promieniowania słonecznego w energię 
elektryczną. Przytoczona literatura (należą-
ca do uznanej i poddanej surowej ocenie 
literatury akademickiej) pokazuje, że w roku 
2005 czas zwrotu nakładów energetycznych 
dla różnych systemów PV (rodzaj modułów) 
nie przekraczał 3 lat. W następnym nume-
rze przedstawione zostaną wielkości emisji 
substancji szkodliwych w poszczególnych fa-
zach cyklu życia modułów PV w zestawieniu 
z innymi źródłami energii elektrycznej. 
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należy przyjmować współczynnik spraw-
ności 0.75, natomiast dla umiejscowionych 
na gruncie 0.80. Należy zaznaczyć, że war-
tości te uwzględniają już spadek sprawno-
ści systemu w kolejnych latach jego funk-
cjonowania. Jeśli wykonujący ocenę cyklu 
życia systemu fotowoltaicznego będzie 
korzystał z danych rzeczywistych dotyczą-
cych sprawności całego systemu, należy 
przyjąć, że roczny spadek sprawności mo-
dułów PV utrzymuje się na poziomie 0.7% 
[5]. Ocena cyklu życia powinna zawierać 
informacje dotyczące powstającej emi-
sji o charakterze izotopowym, odpadów 
atomowych oraz emisji substancji zanie-
czyszczających powietrze (NO

x
,SO

2
, PM2.5, 

PM10). W wyniku analizy należy również 
otrzymać wyniki odnośnie emisji gazów 
cieplarnianych, skumulowanego zapotrze-
bowania energetycznego, możliwości za-
kwaszenia, uszczuplenia warstwy ozono-
wej, toksyczności dla organizmów ludzkich 
i ekosystemu oraz promieniowania jonizu-
jącego. Przy czym emisja gazów cieplarnia-
nych wyznaczana jest w ekwiwalencie CO

2
, 

a skumulowane zapotrzebowanie na ener-
gię dotyczy zużycia energii pochodzącej ze 
spalania paliw kopalnych, energetyki ato-
mowej oraz odnawialnych źródeł energii. 
Energia ta jest wykorzystywana na potrze-
by systemu fotowoltaicznego w sposób 
bezpośredni lub pośredni (np. plastik czy 
drewno w procesie konstruowania syste-
mu PV). Niektóre ze wskaźników wpływu 
systemu PV na środowisko naturalne mogą 
być przeliczone na wskaźnik zwrotu na-
kładów energetycznych (EPT). Jest on de-
finiowany jako czas konieczny, by system 
oparty o odnawialne źródła energii elek-
trycznej wygenerował taką samą ilość energii  
(w przeliczeniu na energię pierwotną) jaka 
została wykorzystana do stworzenia tego 
systemu. Zgodnie z [6] czas zwrotu nakła-
dów energetycznych to:
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materiałów wchodzących w skład systemu PV

Emanuf – zużycie en. pierwotnej na stworzenie  
systemu fotowoltaicznego

Etrans – zużycie en. pierwotnej na transport materia-
łów wykorzystanych w cyklu życia systemu PV

Einst – zużycie en. pierwotnej podczas instalacji 
systemu PV

EEOL – zużycie en. pierwotnej na zarządzanie 
poużytkowe

Eagen – roczny uzysk energetyczny systemu PV

EO&M – roczne zużycie en. elektrycznej na procesy 
związane z funkcjonowaniem oraz utrzymaniem 
systemu PV

nG – sprawność sieci, średnia sprawność konwersji en. 
pierwotnej w en. elektryczną po stronie popytowej 
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DOBÓR OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ DC

Wartości napięć DC

UOC STC – maksymalne trwałe napięcie pracy paneli fotowoltaicznych  
w temperaturze 20oC (napięcie jałowe) 

UDC max – maksymalne wejściowe napięcie inwertera, maksymalna  
wartość napięcia po stronie DC

Ump – napięcie DC przy maksymalnej wydajności paneli  
(w punkcie mocy maksymalnej)

Zależność dla zdefiniowanych wyżej napięć 

Ump < UOC STC ≤ UDC max 

1,2 x UOC STC ≤ UCPV przepięciowej ochrony 

UCPV – maksymalne napięcie trwałej pracy urządzeń ograniczających  
przepięcia (suma napięć z poszczególnych modułów

W związku z powyższym systemy fotowoltaiczne, aby 
mogły działać bezproblemowo przez cały okres eks-
ploatacji, powinny być już na etapie projektowania oraz 
późniejszego wdrażania wyposażone w kompleksową 
ochronę przed przepięciami łączeniowymi oraz wywo-
łanymi przez wyładowania atmosferyczne. Dlatego też 
konieczne jest zastosowanie ograniczników przepięć 
nie tylko od strony wyjścia napięcia przemiennego (AC) 
falownika, ale także po stronie ogniw fotowoltaicznych 
czyli napięcia stałego (DC).  Systemy fotowoltaiczne 
mogą być zainstalowane na dachach budynków oraz na 
ziemi. Pod względem ryzyka (zgodnie z normą PN-EN 
62305-2) instalacja fotowoltaiczna narażona jest na bez-
pośrednie oraz pośrednie (bliskie) uderzenie pioruna.

Metody stosowane w celu zapewnienia skutecznego 
zmniejszenia przepięć w systemach fotowoltaicznych są 
uzależnione od źródeł tych przepięć. Wykorzystuje się tu 

Ochrona przeciwprzepięciowa

Coraz większa potrzeba produkcji energii w przyjazny dla środowiska sposób doprowadziła do szybkiego rozwoju przetwa-
rzania energii słonecznej na elektryczną przy użyciu paneli słonecznych. Samo wdrożenie systemów fotowoltaicznych jest 
kosztowne, a czas zwrotu inwestycji długi. Dlatego też instalacja ta powinna być mało awaryjna i pracować przez wiele lat. 

kombinację połączenia do wspólnego potencjału, uzie-
mienia, ekranowania, montażu instalacji odgromowej 
(strefa LPZ 0B) i urządzeń ochronnych (ochrona przeciw-
przepięciowa). Aby zminimalizować napięcie indukowane 
przy uderzeniu pioruna, należy montować minimalne po-
wierzchnie pętli. Wynika z tego, że stosowane łączeniowe 
przewody ochronne muszą być prowadzone równolegle 
z przewodami DC i AC lub jak najbliżej nich.

Sercem systemu PV czyli punktem newralgicznym 
jest inwerter, dlatego też należy zapewnić mu skuteczną 
ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych 
oraz przepięć łączeniowych. Powinna ona być wpisana 
w zintegrowany system ochrony przed piorunami i prze-
pięciami całej instalacji. Przy projektowaniu ograniczni-
ków przepięć dla systemu PV musimy zadbać o jego pra-
widłowy dobór. Po stronie AC inwertera uzależniony jest 
on od typu sieci, natomiast po stronie DC – nie tyle od 
rodzaju sieci, co od poziomu napięcia pracy ochronnika. 
Podczas podłączania ogranicznika przepięć po stronie 
DC systemu fotowoltaicznego trzeba mieć świadomość, 
że strona DC może być bez uziemienia (izolowana) lub 
z jednym uziemionym polem. Sposoby połączeń przed-
stawiono na rysunku 2.

Oprócz zainstalowanych ograniczników przepięć na-
leży pamiętać o odpowiednim doborze i wykonaniu insta-
lacji, wyrównaniu potencjałów, a także o poprowadzeniu 
przewodów możliwie najkrótszą drogą i w taki sposób, 
by nie powstawały pętle. Podczas montażu ogranicznika 
należy zachować odpowiednią długość przewodów uzie-
miających (zalecane jest 50 cm). Inną bardzo ważną rzeczą 
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Tab. Wartości prądów piorunowych (10/350 µs) dla ogranicznika przepięć typu 1 od strony DC systemu PVRys. 4. Objaśnienie oznaczeń ograniczników przepięć

bieguny PV

izolowane uziemione

dodatkowe uziemienie

tak nie tak nie

LPL prąd pioruna (10/350) Iimp w kA/pole dla SPD typu 1

I lub nieznana 200 kA 12,5 25 25 50

II 150 kA 9,375 18,75 18,75 37,5

III lub IV 100 kA 6,25 12,5 12,5 25
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Rys. 2. Sposób połączenia ogranicznika przepięć (SPD) w instalacji DC
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Założony w 2006 r. kalifornijski start-up SolarCity zaczyna właśnie nowy etap działalności, poszerzając swoją ofertę 
instalacji fotowoltaicznych o stacjonarne magazyny energii. Czyżby aktualne ceny akumulatorów litowo-jonowych 
umożliwiały już komercjalizację takich systemów i wykonanie kolejnego kroku na drodze do całkowitej zmiany cha-
rakteru energetyki?
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SolarCity jest aktualnie jedną z najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się firm w branży solarnej na świe-
cie. Głównym motorem napędowym rozwoju firmy 
wydaje się jej specyficzne podejście do zagadnie-
nia traktujące instalację fotowoltaiczną jako usługę,  
a nie fizyczny produkt kupowany przez klienta. Osoby 
chcące zasilać swój obiekt – dom lub firmę – energią 
słońca podpisują z SolarCity jedynie wieloletnią umo-
wę na dostawę energii elektrycznej (z gwarancją niż-
szych stawek niż w przypadku dostawców konwen-
cjonalnych) oraz udostępniają miejsce na instalację. 
SolarCity bierze na siebie wszystkie zobowiązania 
utrzymania siłowni.

Tego typu podejście sprawia, że we wszystkich 
amerykańskich stanach, w których SolarCity prowa-
dzi działalność można w szybki sposób obniżyć swo-
je rachunki za energię elektryczną bez ponoszenia 
kosztów początkowych, trosk o aspekty techniczne, 
trwałość i niezawodność. Dość powiedzieć, że aktu-
alnie spółka co najmniej podwaja swoją bazę klien-
tów i moc zainstalowaną w ciągu jednego roku. Na 
koniec trzeciego kwartału z usług SolarCity korzysta-
ło ponad 72,5 tys. klientów, podczas gdy na koniec 
2012 r. było to nieco ponad 40 tys. Jeśli zaś chodzi 
o moc zainstalowaną – wzrosła ona w ciągu trzech 

kwartałów z 239 MW do 464 MW. Nie byłoby rzeczą 
zaskakującą, gdyby w kolejnym roku firma ponownie 
podwoiła swoje obroty i zasilała już 150 tys. klientów, 
a za dwa lub trzy lata pół miliona. Średnia moc nomi-
nalna jednej instalacji wyniosła na koniec września 
około 6,4 kW, co wynika z dużego udziału domów 
jednorodzinnych.

Niedawno firma SolarCity postanowiła jednak 
pójść krok dalej i na bardzo podobnych zasadach 
w ramach 10-letniej umowy zaoferować razem  
z siłownią słoneczną także system magazynowania 
energii. Celem dodania tego elementu jest zmniej-
szenie szczytowego zapotrzebowania mocy obiek-
tów przemysłowych oraz zabezpieczenie na wypa-
dek krótkich przerw dostaw energii elektrycznej. 
SolarCity gwarantuje przy tym zwrot różnicy kosz-
tów, jeżeli system w danym miesiącu okazałby się 
droższy od rozwiązania konwencjonalnego, a także 
zapewnia serwis i ubezpieczenie. Innymi słowy – 
klient nie ryzykuje.

Opracowany przez SolarCity system DemandLo-
gic wyposażony został w kontroler zarządzający 
przepływem energii w sposób całkowicie automa-
tyczny oraz, przede wszystkim, adaptacyjny. Ozna-
cza to, że z biegiem czasu będzie on dostosowy-

Komercjalizacja magazynów energii
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ywał się do charakterystyki konkretnej 
instalacji, optymalizując wykorzystanie 
magazynu energii w celu zwiększe-
nia oszczędności powstałych w części  
z obniżenia maksymalnego chwilowego 
zapotrzebowania mocy, a w części z lep-
szego wykorzystania siłowni słonecznej 
i doładowywania magazynu w dolinie 
nocnej, gdy energia jest tańsza. Dodat-
kową, aczkolwiek trudną do oszacowa-
nia, wartością jest zabezpieczenie na 
wypadek przerw zasilania i możliwość 
skonfigurowania, które elementy obiek-
tu mają otrzymać priorytet podtrzyma-
nia zasilania.

Pytaniem zasadniczym jest jednak, 
czy tego typu systemy są już gotowe do 
komercjalizacji, czy też na razie będą sto-
sowane z uwagi na ewentualne dopłaty? 
SolarCity stawia obecnie na magazyny 
energii w postaci akumulatorów litowo-
-jonowych. Dostawcą pakietów jest firma 
Tesla Motors, będąca jednym z najwięk-
szych producentów aut elektrycznych na 
świecie, która dla zastosowań stacjonar-
nych jedynie nieznacznie zmodyfikowa-
ła rozwiązanie stosowane w pojazdach. 
Uważa się, że Tesla jest producentem 
jednych z najtańszych pakietów litowo-
-jonowych na świecie (w przeliczeniu na 

Adam Markiewicz 
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jednostkę energii), co wynika z bezpo-
średniej współpracy z firmą Panasonic, 
stosowania produkowanych na masową 
skalę ogniw cylindrycznych typu 18650 
oraz osiągniętej skali produkcji pakietów 
dla pojazdów (rzędu 2 tys. sztuk i łącznie 
nawet 150 MWh energii miesięcznie). Być 
może malejące ceny pakietów są wła-
śnie tym elementem, który przekonał 
SolarCity do rozpoczęcia komercjalizacji 
– warto obserwować tę część działalno-
ści w najbliższych kwartałach, szczegól-
nie że w swoich raportach finansowych 
spółka chwaliła się jakiś czas temu posia-
daniem zamówień na kilkaset instalacji 
pilotażowych.

Na zakończenie można zaznaczyć, że 
widać wyraźnie, jak bardzo zazębiają się 
obie dziedziny – siłownie słoneczne i po-
jazdy elektryczne, a przecież przed nami 
jeszcze lata rozwoju, redukcji cen i zbli-
żająca się powoli pierwsza fala pakietów, 
które po utraceniu 20–30% pojemności 
zakończą „życie” w pojazdach i rozpoczną 
nowy etap jako magazyny stacjonarne. 
Wiele osób w to nie wierzyło, wiele nadal 
nie dowierza, ale to naprawdę się dzieje.
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Wpływ technologii PV na środowisko
Techniczny cykl życia produktu – wytwarzanie produktu oraz faza pokonsumpcyjna

Faza produkcyjna
Analiza wpływu technologii fotowoltaicznej na środo-
wisko naturalne została podzielona na cztery podroz-
działy. W pierwszym opisano sam proces produkcyjny 
i związane z nim zagrożenia. W drugim przedstawio-
no (na podstawie dostępnej literatury) wyniki prze-
prowadzonych do tej pory analiz cyklu życia. Trzeci 
zawiera zestawienie emisji substancji szkodliwych po-
wstających przy wykorzystaniu fotowoltaiki na tle in-
nych źródeł energii elektrycznej. Czwarty podrozdział 
poświęcony został możliwościom recyklingu zużytych 
modułów fotowoltaicznych.

Ogniwa pierwszej generacji na bazie krzemu
Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne C-Si zostały uży-
te po raz pierwszy w roku 1950 i do tej pory są osią 
przemysłu fotowoltaicznego. W 2010 ogniwa na bazie 
krzemu krystalicznego stanowiły 83% produkcji [1]. 
Proces produkcyjny ogniw fotowoltaicznych na bazie 
krzemu krystalicznego został przedstawiony na rys.1.  
W roku 2007 udział krzemu w rynku półprzewodni-
ków wykorzystywanych w przemyśle fotowoltaicz-
nym wynosił 89,6% [2]. Proces produkcyjny ogniw fo-
towoltaicznych na bazie krzemu krystalicznego został 
przedstawiony na poniższym rysunku. 

Proces ten zaczyna się od pozyskania surowca 
podstawowego, jakim jest kwarc. Jego wydobycie 
odbywa się głównie w kopalniach odkrywkowych, 
jednakże pozyskiwany jest również z plaż, wydm 
śródlądowych lub dragowany z dna rzek/akwenów 
wodnych. Ekspozycja na ryzyko związane z wydo-
byciem kwarcu może w szczególności skutkować 
spadkiem jakości gleb, zanieczyszczeniem wód (np. 
poprzez kwaśne wody kopalniane) oraz powietrza [4], 
jak również zakłóceniem życia mieszkańców okolicz-

nych skupisk ludzkich na skutek ekspozycji na hałas 
oraz wibracje. Kolejnym etapem produkcji jest reduk-
cja krzemionki w piecu łukowym w celu uzyskania 
krzemu metalurgicznego, który następnie zostanie 
oczyszczony do postaci krzemu do zastosowań elek-
tronicznych lub fotowoltaicznych. Dwie podstawowe 
metody wytwarzania bloków monokrystalicznych [5] 
to metoda Czochralskiego oraz topienia strefowego. 
Natomiast produkcja krzemu polikrystalicznego opie-
ra się na metodzie ukierunkowanej krystalizacji oraz 
odlewania w formy [5]. Produkcja krzemu polikrysta-
licznego jest najbardziej energochłonnym etapem 
cyklu życia modułów krzemowych, stanowi 45% cał-
kowitego zużycia energii pierwotnej dla modułów po-
likrystalicznych [6]. Etap oczyszczania krzemu opiera 
się na procesie „Siemens”, podczas którego komora 
reakcyjna wypełniona jest SiHCl
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do temperatury 1100–1200˚C, lub zmodyfikowanym 
procesie Siemensa, w którym SiH
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są do temperatury około 800˚C. Zmodyfikowany pro-
ces Siemensa dostarcza tych samych rezultatów, przy 
jednoczesnym spadku zużycia energii [7].

 Największym zagrożeniem związanym z produkcją 
modułów krystalicznych jest wykorzystanie krzemo-
wodoru, który jest niezwykle wybuchowy i jest tym 
samym zagrożeniem dla pracowników oraz lokalnych 
społeczności. Przemysł półprzewodników odnotowuje 
corocznie kilka przypadków niekontrolowanego uwol-
nienia krzemowodoru [8]. Produkcja krzemowodoru 
oraz trichlorosilenu, używanych w procesie oczyszczania 
krzemu, obarczona jest powstawaniem odpadu w po-
staci niezwykle toksycznego, reagującego gwałtownie 
z wodą oraz powodującego oparzenia skóry oraz draż-
niącego dla oczu i układu oddechowego tetrachlorku 
krzemu (SiCl4) [9]. Związek ten może być w łatwy sposób 
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Wpływ technologii PV na środowisko
Techniczny cykl życia produktu – wytwarzanie produktu oraz faza pokonsumpcyjna

Faza produkcyjna
Analiza wpływu technologii fotowoltaicznej na środo-
wisko naturalne została podzielona na cztery podroz-
działy. W pierwszym opisano sam proces produkcyjny 
i związane z nim zagrożenia. W drugim przedstawio-
no (na podstawie dostępnej literatury) wyniki prze-
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wstających przy wykorzystaniu fotowoltaiki na tle in-
nych źródeł energii elektrycznej. Czwarty podrozdział 
poświęcony został możliwościom recyklingu zużytych 
modułów fotowoltaicznych.
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krzemu krystalicznego stanowiły 83% produkcji [1]. 
Proces produkcyjny ogniw fotowoltaicznych na bazie 
krzemu krystalicznego został przedstawiony na rys.1.  
W roku 2007 udział krzemu w rynku półprzewodni-
ków wykorzystywanych w przemyśle fotowoltaicz-
nym wynosił 89,6% [2]. Proces produkcyjny ogniw fo-
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Proces ten zaczyna się od pozyskania surowca 
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Natomiast produkcja krzemu polikrystalicznego opie-
ra się na metodzie ukierunkowanej krystalizacji oraz 
odlewania w formy [5]. Produkcja krzemu polikrysta-
licznego jest najbardziej energochłonnym etapem 
cyklu życia modułów krzemowych, stanowi 45% cał-
kowitego zużycia energii pierwotnej dla modułów po-
likrystalicznych [6]. Etap oczyszczania krzemu opiera 
się na procesie „Siemens”, podczas którego komora 
reakcyjna wypełniona jest SiHCl
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są do temperatury około 800˚C. Zmodyfikowany pro-
ces Siemensa dostarcza tych samych rezultatów, przy 
jednoczesnym spadku zużycia energii [7].

 Największym zagrożeniem związanym z produkcją 
modułów krystalicznych jest wykorzystanie krzemo-
wodoru, który jest niezwykle wybuchowy i jest tym 
samym zagrożeniem dla pracowników oraz lokalnych 
społeczności. Przemysł półprzewodników odnotowuje 
corocznie kilka przypadków niekontrolowanego uwol-
nienia krzemowodoru [8]. Produkcja krzemowodoru 
oraz trichlorosilenu, używanych w procesie oczyszczania 
krzemu, obarczona jest powstawaniem odpadu w po-
staci niezwykle toksycznego, reagującego gwałtownie 
z wodą oraz powodującego oparzenia skóry oraz draż-
niącego dla oczu i układu oddechowego tetrachlorku 
krzemu (SiCl4) [9]. Związek ten może być w łatwy sposób 
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Rys. 1. Produkcja ogniw na bazie krzemu krystalicznego. Opracowania własne na podstawie [3]

odzyskiwany i ponownie wykorzystywany 
do produkcji krzemowodoru. Jednakże, jak 
można przeczytać w prasie [Washington 
Post, Marzec 2008], gwałtownie zwiększa-
jące się zdolności produkcyjne ogniw na 
bazie krzemu (w Chinach) nie idą w parze 
ze wzrostem liczby zakładów zajmują-
cych się odzyskiem oraz recyklingiem te-
trachlorku krzemu oraz innych substancji 
chemicznych. Można stwierdzić, że podob-
na sytuacja występuje w innych krajach, 
gdzie brakuje prawnych regulacji doty-
czących emisji substancji szkodliwych do 
środowiska. Największym zagrożeniem na 
etapie produkcji ogniw fotowoltaicznych 
jest heksafluorek siarki SF

6
. Gaz ten wyko-

rzystywany do oczyszczania reaktorów  
w procesie produkcji krzemu jest uznawany 
przez IPCC (The Intergovernmental Panel 
of Climate Change) za jeden z najgroźniej-
szych gazów cieplarnianych. Efekt cieplar-
niany, będący wynikiem uwolnienia do at-
mosfery jednej tony heksafluorku siarki, jest 
równoważny 25000 ton CO

2
 [10]. Znalezie-

nie substancji zastępczej dla heksafluorku 
siarki jest konieczne ze względu na emisje 
do powietrza wynikające z niewychwy-
tywania tego związku przez system prze-
chwytujący [3].

W trakcie procesu produkcyjnego 
wykorzystywane są również inne związ-
ki chemiczne, które w szczególny spo-
sób narażają na utratę zdrowia ludzi lub 
umniejszenie technicznych parametrów 
urządzeń. Związki takie jak kwas chloro-
wodorowy, kwas azotowy oraz siarkowy 
czy też fluorowodór wykorzystywane są 
w celu usunięcia nieczystości z czystego 
materiału półprzewodnikowego. Związki 
te powodują korozję, a ich niekontrolo-
wane uwolnienie może doprowadzić do 
zniszczenia wyposażenia zakładu produk-
cyjnego. Związki żrące, takie jak wodoro-

tlenki sodu oraz potasu, wykorzystywane 
są do usuwania uszkodzeń powstałych  
w wyniku obróbki cięciem. Substancje te 
są głównie zagrożeniem dla pracowników 
narażonych na ich działanie – wpływają 
one negatywnie na skórę, oczy oraz płuca. 
Fosforowodór oraz arsenowodór wykorzy-
stywane w procesie domieszkowania pół-
przewodnika są toksyczne [11].

W kolejnym etapie procesu produkcyj-
nego bloki krzemu rozcinane są na płytki 
krzemowe. Powstają wtedy znaczne ilo-
ści pyłu krzemowego, a ich waga docho-
dzi do 50% pierwotnej wagi bloku [9]. 
Możliwości wykorzystania tego odpadu 
zostaną przedstawione w rozważaniach 
dotyczących recyklingu ogniw fotowol-
taicznych. Pierwiastkiem powszechnie 
wykorzystywanym w przemyśle fotowol-
taicznym jest ołów. Jego negatywne od-
działywanie na organizm ludzki dotyczy 
centralnego ośrodka nerwowego, syste-
mu hormonalnego, układu krążenia oraz 
nerek [12]. Problem ten może jednak być 
łatwo rozwiązany poprzez wykorzystanie 
lutownic bazujących na srebrze, miedzi 
lub cynku. W celu obniżenia palności pły-
tek obwodów drukowanych oraz falow-
ników wykorzystuje się związki chemicz-
ne na bazie bromu. Substancje te (BFRs, 
PBBs, PBDEs) są toksyczne i rakotwórcze, 
znany jest również ich negatywny wpływ 
na gospodarkę hormonalną [3].

Ogniwa cienkowarstwowe na bazie 
telurku kadmu (CdTe)
Obecnie rozwój technologii cienkowar-
stwowej podąża w dwóch kierunkach.  
W obu cienka warstwa krzemu osadzana 
jest na względnie tanich podłożach. Proces 
osadzania odbywa się jednak w różnych 
temperaturach. Zróżnicowanie tempera-
tur pozwala uzyskiwać struktury wielokry-

staliczne osiągające sprawność 16% (przy 
temperaturze z zakresu 900–1200˚C) oraz 
struktury amorficzne o sprawności 8% (dla 
temperatur 200–600˚C) [13]. W celu mini-
malizacji kosztów paneli fotowoltaicznych 
oraz podniesienia ich sprawności bada się 
oraz wdraża do produkcji szereg różnych 
materiałów półprzewodnikowych. Najbar-
dziej obiecującym i przyszłościowym wyda-
je się zastosowanie telurku kadmu. Obecnie 
ogniwa na bazie telurku kadmu osiągnęły 
6-procentowy udział na rynku fotowoltaiki 
[1]. Na rysunku 2 przedstawiono schemat 
procesu produkcyjnego ogniw fotowolta-
icznych na bazie telurku kadmu.

Fthenakis opisał przepływ materiało-
wy kadmu oraz emisje powstające w ca-
łym cyklu życia ogniw fotowoltaicznych 
[14]. Kadm jest pozyskiwany ze strumienia 
odpadów w procesie wytopu cynku. Rudy 
cynku zawierające kadm wydobywane 
są głównie w Chinach, Peru oraz Australii 
[15], a kadm jest produktem ubocznym 
przetwarzania sfalerytu (rudy cynku za-
wierającej różne ilości kadmu, ołowiu, 
indu oraz innych potencjalnie odzyski-
walnych pierwiastków) [16]. Cząsteczki 
kadmu gromadzone są w wyniku elektro-
statycznego wytrącania w stacjach filtrów 
workowych oraz ze szlamu powstającego 
podczas procesu oczyszczania elektrolitu 
cynku [14]. W roku 2008 około 20% świato-
wej podaży kadmu pochodziło z procesu 
recyklingu baterii NiCd, jednocześnie 80% 
popytu na ten pierwiastek było tworzone 
przez same baterie [15]. Jednakże, biorąc 
pod uwagę istotną rolę, jaką odgrywa 
cynk w gospodarce światowej oraz podaż 
kadmu wynikającą z recyklingu baterii 
NiCd, przewiduje się tylko krótkotrwałe 
przerwy w dostawach [15]. Telur pozyski-
wany jest ze szlamu powstałego podczas 
procesu rafinacji elektrolitycznej miedzi. 
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Szlam poddawany jest działaniu rozcień-
czonego kwasu siarkowego w celu od-
dzielenia teluru. Po cementacji z miedzią 
związek jest ługowany sodą żrącą w celu 
uzyskania roztworu telurku sodu. Na-
stępnie uzyskuje się czysty telur oraz tle-
nek teluru. Kadm jest poddawany proce-
som oczyszczania poprzez wytrawianie 
i destylację próżniową lub oczyszczanie 
elektrolityczne z następującym po nim 
topieniu oraz rozpylaniu lub destylacji 
próżniowej. Uzyskiwany w ten sposób 
kadm jest czysty w 99,999%. Telur jest 
również oczyszczany z wykorzystaniem 
tych samych metod. Procesy uzyskiwania 
telurku kadmu są własnością intelektual-
ną zakładów wytwórczych i są opatento-
wane [14]. Poza cynkiem wydobycie zło-
ta oraz ołowiu będących źródłem teluru 
jest dodatkowo determinowane przez 
działania sił rynkowych (wzrost popytu 
pociągający za sobą wzrost cen), co może 
przyczynić się do ekonomicznej opłacal-
ności odzysku teluru z niewykorzystywa-
nych do tej pory źródeł. Nie zmienia to 
jednak faktu, że niedobór teluru może 
okazać się wąskim gardłem dla modułów 
fotowoltaicznych opartych na telurku 
kadmu [3, 15].

Ogniwa fotowoltaiczne wykonane 
z telurku kadmu wytwarzane są w pro-
cesie powlekania elektrolitycznego/gal-
wanicznego. Proces ten pozwala osadzić 
cienką warstwę telurku kadmu ze strata-
mi dużo mniejszymi niż przy produkcji 
ogniw z krzemu amorficznego. Warstwy 
CdTe są osadzane na powierzchni z wy-
korzystaniem siarczku kadmu lub chlor-
ku kadmu zmieszanego z dwutlenkiem 
teluru. Kadm znajdujący się w wodzie 
wykorzystywanej do oczyszczania war-
stwa CdTe stanowi potencjalne źródło 
zanieczyszczenia wody, jednakże może 
on być odzyskiwany i wykorzystywa-
ny ponownie przy tworzeniu warstwy 
siarczku kadmu CdS [10]. Istnieje kilka 

sposobów uzyskiwania warstwy CdS, 
wykorzystywane są wtedy między in-
nymi siarczek kadmu, mocznik lub amo-
niak. W czasie procesu polegającego na 
ogrzaniu powierzchni i osadzeniu na 
niej mieszanki składającej sie z CdSO

4
, 

CS(NH
2
)

2
) i NH

3
 tylko 1% kadmu będzie 

stanowił warstwę CdS [17].
Główne ryzyko związane z wyko-

rzystaniem kadmu do produkcji cienko-
warstwowych ogniw fotowoltaicznych 
odnosi się do wykorzystania samego 
kadmu, siarczku kadmu, chlorku kadmu 
oraz tiomocznika. Kadm jest pierwiast-
kiem rakotwórczym i uznawany jest przez 
organizacje EPA oraz OSHA jako niezwy-
kle toksyczny. Europen Economic Com-
munity zabroniła sprzedaży większości 
produktów zawierających kadm. Agencja 
Pesticide Action Network wskazuje na 
toksyczność oraz rakotwórczość tiomocz-
nika. Podobnie jak w przypadku ogniw na 
bazie krzemu, wykorzystanie substancji 
obniżających łatwopalność na bazie bro-
mu podlega podobnym obostrzeniom 
oraz kontrowersjom [3]. Jak wykazały ba-
dania, emisja kadmu do powietrza na sku-
tek pożaru modułów fotowoltaicznych 
jest skrajnie mała [18]. Potwierdzenie tych 
informacji znajduje się również w obli-
czeniach sygnowanych przez Bayerisches 
Landesamt für Umwelt z roku 2011 [19].

Podsumowanie
Analiza produkcji wykazała, że wytwa-
rzanie ogniw fotowoltaicznych jest pro-
cesem złożonym, na potrzeby którego 
wykorzystywane są liczne związki che-
miczne, których niekontrolowane uwol-
nienie do środowiska nie pozostaje dla 
niego obojętne. Współcześnie przemysł 
fotowoltaiczny boryka się z dwoma za-
sadniczymi problemami. Rozwijający 
się rynek i wzrastający popyt produktu 
wymusza na producentach stałe zwięk-
szanie zdolności produkcyjnych przy 

jednoczesnej redukcji kosztów wytwa-
rzania. Dynamikę rozwoju fotowoltaiki  
w znacznej mierze potwierdza empirycz-
ne prawo Swansona, mówiące o tym, że 
każde podwojenie zdolności produkcyj-
nych przemysłu solarnego powoduje 
spadek cen ogniw o średnio 20%. Wzra-
stająca produktywność przyczynia się 
do coraz większego oddziaływania pro-
cesów wytwarzania na środowisko natu-
ralne. Niska konkurencyjność (nakłady in-
westycyjne) fotowoltaiki w stosunku do 
innych źródeł energii stwarza warunki,  
w których główny nacisk kładziony jest 
na obniżenie kosztów wytwarzania,  
a koszty zewnętrzne i środowiskowe 
schodzą na dalszy plan. Mimo tego prze-
mysł fotowoltaiczny wciąż stara się utrzy-
mać status źródła energii elektrycznej 
przyjaznego środowisku naturalnemu, 
czego potwierdzeniem są liczne analizy 
cyklu życia (LCA) przeprowadzane przez 
niezależne ośrodki naukowe. 

Analiza cyklu życia ogniw fotowolta-
icznych w części drugiej. 
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Rys. 2. Schemat produkcji ogniw fotowoltaicznych na bazie telurku kadmu.  
Opracowanie własne na podstawie [3]
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Szlam poddawany jest działaniu rozcień-
czonego kwasu siarkowego w celu od-
dzielenia teluru. Po cementacji z miedzią 
związek jest ługowany sodą żrącą w celu 
uzyskania roztworu telurku sodu. Na-
stępnie uzyskuje się czysty telur oraz tle-
nek teluru. Kadm jest poddawany proce-
som oczyszczania poprzez wytrawianie 
i destylację próżniową lub oczyszczanie 
elektrolityczne z następującym po nim 
topieniu oraz rozpylaniu lub destylacji 
próżniowej. Uzyskiwany w ten sposób 
kadm jest czysty w 99,999%. Telur jest 
również oczyszczany z wykorzystaniem 
tych samych metod. Procesy uzyskiwania 
telurku kadmu są własnością intelektual-
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wane [14]. Poza cynkiem wydobycie zło-
ta oraz ołowiu będących źródłem teluru 
jest dodatkowo determinowane przez 
działania sił rynkowych (wzrost popytu 
pociągający za sobą wzrost cen), co może 
przyczynić się do ekonomicznej opłacal-
ności odzysku teluru z niewykorzystywa-
nych do tej pory źródeł. Nie zmienia to 
jednak faktu, że niedobór teluru może 
okazać się wąskim gardłem dla modułów 
fotowoltaicznych opartych na telurku 
kadmu [3, 15].

Ogniwa fotowoltaiczne wykonane 
z telurku kadmu wytwarzane są w pro-
cesie powlekania elektrolitycznego/gal-
wanicznego. Proces ten pozwala osadzić 
cienką warstwę telurku kadmu ze strata-
mi dużo mniejszymi niż przy produkcji 
ogniw z krzemu amorficznego. Warstwy 
CdTe są osadzane na powierzchni z wy-
korzystaniem siarczku kadmu lub chlor-
ku kadmu zmieszanego z dwutlenkiem 
teluru. Kadm znajdujący się w wodzie 
wykorzystywanej do oczyszczania war-
stwa CdTe stanowi potencjalne źródło 
zanieczyszczenia wody, jednakże może 
on być odzyskiwany i wykorzystywa-
ny ponownie przy tworzeniu warstwy 
siarczku kadmu CdS [10]. Istnieje kilka 

sposobów uzyskiwania warstwy CdS, 
wykorzystywane są wtedy między in-
nymi siarczek kadmu, mocznik lub amo-
niak. W czasie procesu polegającego na 
ogrzaniu powierzchni i osadzeniu na 
niej mieszanki składającej sie z CdSO

4
, 

CS(NH
2
)

2
) i NH

3
 tylko 1% kadmu będzie 

stanowił warstwę CdS [17].
Główne ryzyko związane z wyko-

rzystaniem kadmu do produkcji cienko-
warstwowych ogniw fotowoltaicznych 
odnosi się do wykorzystania samego 
kadmu, siarczku kadmu, chlorku kadmu 
oraz tiomocznika. Kadm jest pierwiast-
kiem rakotwórczym i uznawany jest przez 
organizacje EPA oraz OSHA jako niezwy-
kle toksyczny. Europen Economic Com-
munity zabroniła sprzedaży większości 
produktów zawierających kadm. Agencja 
Pesticide Action Network wskazuje na 
toksyczność oraz rakotwórczość tiomocz-
nika. Podobnie jak w przypadku ogniw na 
bazie krzemu, wykorzystanie substancji 
obniżających łatwopalność na bazie bro-
mu podlega podobnym obostrzeniom 
oraz kontrowersjom [3]. Jak wykazały ba-
dania, emisja kadmu do powietrza na sku-
tek pożaru modułów fotowoltaicznych 
jest skrajnie mała [18]. Potwierdzenie tych 
informacji znajduje się również w obli-
czeniach sygnowanych przez Bayerisches 
Landesamt für Umwelt z roku 2011 [19].

Podsumowanie
Analiza produkcji wykazała, że wytwa-
rzanie ogniw fotowoltaicznych jest pro-
cesem złożonym, na potrzeby którego 
wykorzystywane są liczne związki che-
miczne, których niekontrolowane uwol-
nienie do środowiska nie pozostaje dla 
niego obojętne. Współcześnie przemysł 
fotowoltaiczny boryka się z dwoma za-
sadniczymi problemami. Rozwijający 
się rynek i wzrastający popyt produktu 
wymusza na producentach stałe zwięk-
szanie zdolności produkcyjnych przy 

jednoczesnej redukcji kosztów wytwa-
rzania. Dynamikę rozwoju fotowoltaiki  
w znacznej mierze potwierdza empirycz-
ne prawo Swansona, mówiące o tym, że 
każde podwojenie zdolności produkcyj-
nych przemysłu solarnego powoduje 
spadek cen ogniw o średnio 20%. Wzra-
stająca produktywność przyczynia się 
do coraz większego oddziaływania pro-
cesów wytwarzania na środowisko natu-
ralne. Niska konkurencyjność (nakłady in-
westycyjne) fotowoltaiki w stosunku do 
innych źródeł energii stwarza warunki,  
w których główny nacisk kładziony jest 
na obniżenie kosztów wytwarzania,  
a koszty zewnętrzne i środowiskowe 
schodzą na dalszy plan. Mimo tego prze-
mysł fotowoltaiczny wciąż stara się utrzy-
mać status źródła energii elektrycznej 
przyjaznego środowisku naturalnemu, 
czego potwierdzeniem są liczne analizy 
cyklu życia (LCA) przeprowadzane przez 
niezależne ośrodki naukowe. 

Analiza cyklu życia ogniw fotowolta-
icznych w części drugiej. 
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Rys. 2. Schemat produkcji ogniw fotowoltaicznych na bazie telurku kadmu.  
Opracowanie własne na podstawie [3]
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Domowa instalacja PV – sprzedaż do sieci  
czy zużycie własne
Jeszcze do niedawna systemy PV z zasobnikami energii 
montowane były przede wszystkim tam, gdzie przyłącze-
nie do sieci elektroenergetycznej nie było możliwe lub też 
byłoby zbyt kosztochłonne. Inną przyczyną rozbudowy-
wania instalacji PV o akumulatory było pełnienie przez nią 
funkcji back-upowych, na wypadek przerwy w zasilaniu  
z sieci publicznej. Większość inwestorów prywatnych 
wybierała jednak instalacje PV bez możliwości magazy-
nowania energii, podłączone do sieci elektroenergetycz-
nej. Do sieci odprowadzana była większość lub nawet 
całość wytworzonej energii elektrycznej. Trendem, który 
w ostatnim czasie nabiera dynamiki, jest dążenie posiada-
czy domowych instalacji PV do zwiększenia zużycia prądu 
solarnego na własne potrzeby. Udział zużycia własnego  
w stosunku do całości wyprodukowanego prądu na po-
ziomie 20% jest niemal oczywisty. Podwojenie tej warto-
ści możliwe jest dzięki odpowiedniej konfiguracji systemu 
PV połączonej z aktywnym dopasowywaniem zużycia 
energii solarnej przez gospodarstwo domowe. Osiągnię-
cie wyższego poziomu tego wskaźnika w przypadku go-
spodarstwa domowego wymaga z reguły zastosowania 
systemów magazynowania energii.

Udział własnego zużycia prądu solarnego w instala-
cjach domowych coraz wyższy
Trend zwiększania zużycia prądu solarnego na własne 
potrzeby gospodarstwa domowego wydaje się być jed-
noznaczny. Kwestia systemu magazynowania energii  
w domowej instalacji fotowoltaicznej tak oczywista już 
nie jest. Potwierdziły to wyniki ankiety przeprowadzonej 
wśród firm członkowskich jesienią ubiegłego roku przez 
niemieckie Federalne Stowarzyszenie Przemysłu Solarne-
go, skupiające ponad 900 podmiotów z tej branży. Według 
deklaracji firm, największe zainteresowanie zasobnikami 
prądu solarnego widoczne jest wśród klientów na instalacje  
o mocy do 10 KW. Temat zasobnika energii poruszany był 
w dwóch na trzy rozmowy sprzedażowe. Zainteresowanie 
to nie przekładało się jednak na wyniki sprzedaży – jedynie 
co trzecia firma deklarowała sprzedaż w 2012 roku wię-
cej niż dziesięciu zasobników energii współpracujących  
z instalacją PV. Jako główną przyczynę takiego stanu firmy 
wskazywały zbyt wysokie koszty inwestycyjne, podkre-
ślając jednocześnie, że sytuacja ta ma szansę diametralnie 
się zmienić, jeżeli zakup zasobnika miałby szansę się za-
mortyzować podczas czasu jego użytkowania. Potwier-

Systemy magazynowania energii
w domowych instalacjach PV

Systemy akumulatorów w domowych systemach PV mają niewielką pojemność jednostkową, jednak w skali systemu 
mogą przesądzić o powodzeniu „zielonej rewolucji energetycznej”. Ich szerokie zastosowanie ma szansę ograniczyć po-
trzebę i związane z tym koszty rozbudowy sieci oraz przyczynić się do zwiększenia jej stabilności. Dodatkowo, wyspowe 
domowe instalacje PV to możliwość wspierania budowy nowego modelu energetyki – energetyki prosumenckiej.

dzeniem trendu zwiększenia zużycia na własne potrzeby 
prądu solarnego z instalacji domowych są wyniki ankiety 
przeprowadzonej przez to samo stowarzyszenie w lipcu 
tego roku wśród firm instalujących systemy PV. W przy-
padku nowych domowych instalacji fotowoltaicznych zu-
życie własne stanowi średnio ok. 30% całkowitej produkcji. 
Optymalizację zużycia na potrzeby własne gospodarstwa 
domowego instalatorzy osiągają przede wszystkim na 
drodze dostosowania mocy instalacji do specyfiki zapo-
trzebowania na energię w gospodarstwie domowym (81% 
ankietowanych) oraz inteligentnego zarządzania energią 
(57%). Zasobniki energii nie są oczywistym elementem 
domowej instalacji PV, jednak już co drugi z uczestników 
ankiety deklaruje, że taki zasobnik instalował. 

Zasobnik energii w domowej instalacji PV musi być 
opłacalny ekonomicznie
Wyniki obu ankiet nie były żadnym zaskoczeniem dla ludzi 
z branży. Jasne jest, że w przypadku instalacji fotowoltaicz-
nej rozbudowanej o zasobnik energii, tak jak w przypadku 
każdej innej inwestycji, muszą zostać spełnione kryteria 
opłacalności ekonomicznej. Zasada ta obowiązuje również 
w Niemczech, niezależnie od tego, jak mocno rozwinięta 
jest u inwestorów świadomość ochrony środowiska, po-
parcie dla nowej polityki energetycznej i gotowość aktyw-
nego uczestniczenia w jej realizacji. Obserwacja ostatnich 
lat to potwierdza – zainteresowanie zużywaniem prądu 
solarnego na własne potrzeby jest bezpośrednio uzależ-
nione od wysokości taryf gwarantowanych za energię od-
prowadzoną do sieci oraz od tego, czy istnieje dopłata za 
prąd zużywany na własne potrzeby, której wysokość z ko-
lei zależy od wysokości udziału zużycia własnego. Dopóki 
sprzedaż prądu do sieci była korzystniejsza finansowo niż 
zużywanie go na własne potrzeby, prąd był odprowadza-
ny do sieci. Trend ten zmienił się wraz ze zmianą relacji mię-
dzy kosztami wytwarzania prądu w domowej instalacji PV, 
wysokością taryfy gwarantowanej oraz taryfami za prąd 
z sieci dla odbiorców indywidualnych. Obecnie w Niem-
czech stawka, którą gospodarstwo domowe płaci za 1 kWh 
energii z sieci, czyli przynajmniej 0,27 euro, jest często dwu-
krotnie wyższa niż koszty wytworzenia prądu solarnego  
w nowej instalacji fotowoltaicznej na własnym dachu. Je-
żeli do tego doda się fakt, że taryfa gwarantowana wynosi 
obecnie 0,15 euro/1 kWh, zwiększanie zużycia na potrze-
by własne jest rozwiązaniem racjonalnym. Trend ten ma 
szansę się nasilić wraz z dalszym wzrostem taryf za energię 
z sieci, obniżaniem kosztów wytworzenia prądu w domo-
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wej instalacji PV oraz redukcją wysokości taryf 
gwarantowanych. Dodatkową zachętę mogą 
stanowić programy wspierające zakup za-
sobników energii do domowych instalacji PV. 
Stworzy to ekonomiczne podstawy do sto-
sowania na szerszą skalę zasobników energii  
w domowych instalacjach PV. 

Baterie akumulatorów w domowych sys-
temach PV – stabilizujący wpływ na sieć
Systemy magazynowania w domowych in-
stalacjach PV to oczywiście w pierwszym rzę-
dzie wynik decyzji inwestora i jego rachunku 
opłacalności. Jednak nie można pominąć 
faktu, jaki wpływ stosowanie na szeroką 
skalę takich zasobników energii może mieć 
na całą sieć elektroenergetyczną, zwłaszcza  
w kontekście jej stabilności oraz nakładów na 
rozbudowę. W styczniu tego roku taką eksper-
tyzę przedstawił niemiecki Instytut Fraunho-
fera. Analiza przedstawia wpływ na sieć zasto-
sowania akumulatorów elektrochemicznych  
w instalacjach domowych, w różnych wa-
riantach nasycenia nimi rynku: 50.000 insta-
lacji do roku 2016, 100.000 do roku 2020 oraz  
500.000 instalacji do 2030 roku. Założeniem 
jest wzrost popularności akumulatorów lito-
wo-jonowych kosztem akumulatorów kwa-
sowo-ołowiowych. Wnioski płynące z analizy 
są bardzo obiecujące: zastosowanie na sze-
roką skalę instalacji PV wyposażonych w aku-

mulatory prowadzi do odciążenia sieci oraz 
zwiększenia możliwości podłączenia do niej 
większej mocy jednostek fotowoltaicznych. 
Ważne jednak jest, aby systemy PV wyposażone  
w akumulatory pracowały w sposób wspie-
rający sieć, przyczyniając się do wygładzania 
pików podaży. Jest to proste do osiągnięcia 
na drodze odpowiedniego doboru mocy aku-
mulatora oraz optymalizacji zużycia energii 
przez gospodarstwo domowe w ciągu dnia. 
Kluczowym punktem jest, aby w porze naj-
wyższej produkcji energii solarnej, ładowała 
ona akumulatory, a nie trafiała do sieci. W ten 
sposób możliwe jest zredukowanie pików po-
daży prądu solarnego w skali systemu o ok. 
40% bez konieczności redukcji mocy instalacji 
PV. Dodatkowo, do tego samego odcinka sieci 
może być podłączone do 66% więcej mocy 
z instalacji fotowoltaicznej, co ogranicza ko-
nieczność inwestycji w rozbudowę. 

Bodźcami dla inwestorów do korzy-
stania z akumulatorów w instalacjach PV  
w sposób wspomagający sieć mogą być 
np. odpowiednio skonstruowane programy 
wspierające zakup systemów magazynowa-
nia energii. Taki program wspierania zakupu 
akumulatorów do instalacji PV działa w Niem-
czech od maja tego roku. Jego beneficjenci 
deklarują, że ilość energii odprowadzonej 
przez nich do sieci nie przekroczy 60% zain-
stalowanej nominalnej mocy instalacji.

Akumulatory w instalacjach PV  
– potrzeba ulepszeń
Co prawda akumulatory są produktem doj-
rzałym rynkowo, jednak na potrzeby za-
stosowania w systemach fotowoltaicznych  
w dłuższej perspektywie wymagają po-
prawy parametrów. W przypadku aku-
mulatorów kwasowo-ołowiowych głów-
nym mankamentem jest relatywnie niska 
sprawność na poziome 65–90% oraz krót-
ka żywotność. Zaletą jest ich relatywnie 
niska cena. Większy potencjał rozwojowy 
zdają się mieć akumulatory litowo-jono-
we. Już dzisiaj są powszechnie stosowanie 
w urządzeniach elektronicznych, takich 
jak telefony komórkowe i laptopy. Ich za-
letę stanowi niskie samorozładowywanie 
oraz duża gęstość magazynowanej ener-
gii. Oczekuje się, że najbliższe lata przy-
niosą znaczące wydłużenie żywotności 
tych akumulatorów oraz znaczną reduk-
cję kosztów zakupu. 

Źródła: 
•	 Instytut Fraunhofera ISE , Speicherstudie 

2013, styczeń 2013
•	 Federalne Stowarzyszenie Przemysłu Solar-

nego BSW-Solar, www.solarwirtschaft.de
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Podczas poszczególnych etapów produkcji baterii słonecznej ogniwa fotowoltaiczne tworzące panel fotowoltaicz-
ny poddawane są działaniu wielu środków chemicznych, wysokiej temperatury, jaki i naprężeniom mechanicznym. 
Wszystkie te działania i czynniki mogą prowadzić do powstania bardzo małych wad materiałowych w postaci mikro-
pęknięć, które są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do wychwycenia podczas standardowej kontroli jakości baterii 
słonecznej.

Gorący punkt – hot spot

Do mikrouszkodzenia paneli może dojść także podczas 
transportu czy magazynowania. Obecność mikrousz-
kodzeń jest przyczyną powstawania tzw. gorących 
punktów – miejsc, które będą miały tendencję do uzy-
skiwania wyższej temperatury niż nieuszkodzone czę-
ści ogniwa. Główne problemy wynikające z obecności 
gorących punktów pojawiają się, gdy część modułu 
fotowoltaicznego znajdzie się w półcieniu. W takim 
przypadku w nieoświetlanych ogniwach zaczyna prze-
pływać prąd wsteczny prowadzący do nagrzewania się 
zacienionych ogniw. Szczególnie szybko nagrzewają 
się miejsca, w których ogniwo ma defekty czy mikro-
pęknięcia, tworząc wspomniane gorące punkty. Zda-
niem niektórych producentów baterii słonecznych czę-
ści obszaru hot-spot może nagrzać się do ponad 250°C, 
co może doprowadzić do uszkodzenia ogniwa lub,  
w najgorszym przypadku, samozapłonu panelu. 

Aby instalacja była wolna od gorących punktów, 
ważny jest nie tylko wybór odpowiednich paneli, 
ale także ich staranny montaż oraz serwis. Nienale-
żyty transport paneli na dach, spacery monterów 
po instalacji, niewłaściwe dokręcenie uchwytów 
ze zbyt dużym momentem mogą być powodem 
powstania mikropęknięć w strukturze ogniw PV  
i w konsekwencji gorących punktów. Na etapie eksplo-

atacji gorące punkt mogą powstać zazwyczaj w wyniku 
chodzenia po generatorze PV czy to przez obsługę czy 
przez osoby myjące. Jeżeli z jakiegoś powodu musimy 
stanąć na panelu, należy robić to w odpowiednio do 
tego zaprojektowanym obuwiu, które rozkłada równo-
miernie nacisk. Należy się ostrożnie przemieszczać, uni-
kając stawania w centralnej części modułu, gdzie ugięcie  
i szkody pod wpływem nacisku będą największe. 

Skutki występowania gorących punktów:

•	 utrata mocy panelu fotowoltaicznego, 
•	 przyśpieszone zużycie baterii słonecznej. 

Zapobieganie: 

•	 czytać broszury i informacje producenta, czy kon-
trola jakości produktu obejmuje gorące punkty, 
jeżeli dany producent bada swoje panele pod tym 
kątem, z pewnością się tym pochwali, np. w posta-
ci informacji: „Hot-Spot Protect (HSP)”, 

•	 w przypadku braku informacji gorące punkty 
można wykryć za pomocą badania termowizyjne-
go instalacji fotowoltaicznej. 

Bogdan Szymański
GLOBEnergia

GLOBEnergia Akademia Viessmann
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Rys. 2. Podział inwerterów  
ze względu na typ instalacji  

(fot. materiały prasowe  
SMA Solar Technology AG)

Fot. 3. Podział inwerterów  
ze względu na wielkość  
(fot. materiały prasowe  

SMA Solar Technology AG)

Rys. 1. Podział inwerterów  
ze względu na technologię  

(fot. materiały prasowe  
SMA Solar Technology AG)

Podczas poszczególnych etapów pro-
dukcji baterii słonecznej ogniwa fotowol-
taiczne tworzące panel fotowoltaiczny 
poddawane są działaniu wielu środków 
chemicznych, wysokiej temperatury, jaki 
i naprężeniom mechanicznym. Wszystkie 
te działania i czynniki mogą prowadzić do 
powstania bardzo małych wad materiało-
wych w postaci mikropęknięć, które są bar-
dzo trudne lub wręcz niemożliwe do wy-
chwycenia podczas standardowej kontroli 
jakości baterii słonecznej. Niezależnie od 
typu instalacji w większości przypadków 
energię z paneli fotowoltaicznych będzie-
my chcieli wykorzystywać za pomocą stan-
dardowych urządzeń elektrycznych pra-
cujących na prądzie przemiennym 230 V  
50 Hz, z tego względu instalacja będzie mu-
siała być wyposażona w urządzenie, które 
zamieni prąd stały z baterii słonecznych na 
prąd przemienny. Inwerter czy – używając 
polskiej nazwy – przetwornica jest sercem 
każdej instalacji fotowoltaicznej i technicz-

nie jest to urządzenie znacznie bardziej 
skomplikowane niż baterie słoneczne. Za-
sadniczo inwertery możemy podzielić na 
trzy sposoby.

Podział inwerterów ze względu  
na technologię
Inwertery beztransformatorowe zdo-
minowały obecnie rynek instalacji foto-
woltaicznych. Na tle konstrukcji transfor-
matorowych są lżejsze oraz mają lepszą 
sprawność w szerokim zakresie obciąże-
nia. Z kolei zaletą konstrukcji transforma-
torowych dzięki galwanicznej izolacji jest 
możliwość uziemienia jednego z biegu-
nów generatora PV. 

Podział inwerterów ze względu  
na typ instalacji
W zależności od tego, czy instalacja foto-
woltaiczna będzie podłączona do sieci, 
czy nie, na mamy do czynienia z dwoma 
typami inwerterów: 

1. wyspowym – nie synchronizuje się 
z siecią, przez co nie może do niej 
oddawać energii, zazwyczaj ma moż-
liwość ładowania akumulatorów,

2. sieciowym – synchronizuje się z sie-
cią, przez co może oddawać energię 
do sieci, niema za to możliwości 
ładowania akumulatorów. 

Podział inwerterów ze względu  
na wielkość
Z uwagi na wielkość inwerterów, a także 
możliwość podłączenia do nich odpowied-
niej liczby paneli, można podzielić je na: 

1. mikroinwertery – współpracujące  
z jednym panelem fotowoltaicznym, 

2. inwertery stringowe – obsługujące  
w przypadku małej instalacji fotowol-
taicznej 1–30kW) wszystkie panele 
fotowoltaiczne, 

3. inwertery centralne – przeznaczone 
do pracy na farmach fotowoltaicz-
nych o mocach setek kilowatów. 

Bogdan Szymański
GLOBEnergia
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Z uwagi na mnogość typów i dużą rozpiętość 
mocy modułów PV znacznie łatwiej dostoso-
wać moc baterii słonecznych do inwertera 
niż odwrotnie tak, aby w pełni wykorzystać 
jego możliwości. Oczywiście to założenie jest 
poprawne, gdy nie posiadamy ściśle limito-
wanej powierzchni, na której będą znajdo-
wać się moduły PV. Powszechnie przyjęta 
zasada dopasowania mocy inwertera do 
generatora PV mówi, że moc generatora po-
winna mieścić się w zakresie 0,85–1,18 mocy 
inwertera. W ocenie autora dla optymalizacji 
instalacji PV wskaźnik ten należy zawęzić.  
W polskich warunkach klimatycznych mo-
duł fotowoltaiczny nigdy nie osiągnie mocy 
nominalnej wyznaczonej w warunkach STC. 
Najwyższe wartości chwilowe natężenia 
promieniowania słonecznego notowane 
w Polsce to ok. 950–1000 W/m2 i zdarzają 
się sporadycznie kilka do kilkunastu godzin  
w roku. Typowe wartości natężenia promie-
niowania w słoneczny bezchmurny dzień to  
800–900 W/m2. Czyli warunki te są 10–20% 
niższe niż warunki, w jakich badane są baterie 
słoneczne. Należy zaznaczyć, że w umiarko-
wanych szerokościach geograficznych, gdzie 
leży Polska, większość energii, jaką dostarcza 
Słońce,  dochodzi w zakresie niskiego natę-
żenia promieniowania 100–500 W/m2 i to 
jego efektywne zagospodarowanie będzie 
decydować o efektywności całej instalacji.

Dodatkowo przy wysokich wartościach 
natężenia promieniowania słonecznego ro-
śnie temperatura ogniw nawet do 50–70oC, 
co przekłada się na spadek mocy rzędu 
5–15% w stosunku do mocy nominalnej. Do 
tego należy uwzględnić spadek mocy na 
przewodach oraz wynikający z zakurzenia 
instalacji. W polskich warunkach klimatycz-
nych maksymalna rzeczywista moc instala-
cji fotowoltaicznej nie będzie przekraczać 
nawet krótkotrwało 90% mocy nominalnej 
generatora PV, a długotrwało 80% mocy 
nominalnej generatora PV wyznaczonej  
w warunkach STC. Z tego względu, w oce-
nie autora, optymalnie dobrana moc gene-
ratora PV powinna wynosić:
•	 0,92–1,18 mocy inwertera w przypadku 

konstrukcji transformatorowych, 
•	 0,95–1,2 – mocy inwertera w przypadku 

konstrukcji beztransformatorowych.

Zależność ta jest prawidłowa dla instalacji 
skierowanych na południe pod kątami 15–
60o. W przypadku zwiększania kąta pochyle-
nia instalacji lub odchylenia jej więcej niż 30o 

od kierunku południowego przewymiaro-
wanie generatora PV w stosunku do inwer-
tera powinno być jeszcze większe z uwagi na 
spadającą wartość nasłonecznienia głównie  
w okresie letnim, który jest krytyczny dla 
przeciążenia inwertera.

Tab. 1. Przykładowy rozkład natężenia promieniowania słonecznego dla Polski

Wartość natężenia 
promieniowania  

słonecznego

Ilość energii docierająca  
do instalacji w danym  
przedziale natężenia  

promieniowania 
 słonecznego

Procentowy udział energii  
docierający do instalacji  

w danym przedziale  
natężenia promieniowania 

słonecznego

900–1000 11,5392 1,1%

800–900 30,2278 2,9%

700–800 53,1489 5,1%

600–700 96,1637 9,2%

500–600 133,2412 12,7%

400–500 170,9248 16,3%

300–400 174,6331 16,7%

200–300 157,9091 15,1%

100–200 148,9584 14,2%

0–100 68,7983 6,6%

Rys. Zmienność nasłonecznienia na powierzchnię generatora PV w zależności od kąta  
pochylenia instalacji

Tab. 2. Dopasowanie mocy inwertera do mocy generatora fotowoltaicznego w zależności od kąta  
pochylenia instalacji

Tab. 3. Dopasowanie mocy inwertera do mocy generatora fotowoltaicznego w zależności od odchylenia  
od kierunku południowego

Kąt pochylenia instalacji Moc generatora PV w stosunku do mocy inwertera

15–60 0,95–1,2

70 1–1,25

80 1,05–1,30

90 1,10–1,40

Odchylenia od południa przy 
pochyleniu 30–45o Moc generatora PV w stosunku do mocy inwertera

60 0,97–1,22

70 1–1,25

80 1,03–1,28

90 (układ wschód lub zachód) 1,07–1,33
Bogdan Szymański
GLOBEnergia
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Do dnia 31 grudnia 2010 r. państwa członkowskie zostały zobowiązane do implementowania postanowień dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(„dyrektywa”). Od powyższego terminu upłynęło już ponad dwa lata, niestety Polska wydaje się być wciąż daleka od 
wypełnienia ciążącego na niej obowiązku. 

Produkcja i sprzedaż

Niemniej na początku bieżącego roku Ministerstwo  
Gospodarki przedstawiło kolejny projekt ustawy o odna-
wialnych źródłach energii. Jest to jedna z ustaw wcho-
dzących w skład tzw. dużego trójpaku energetycznego, 
który z założenia miał doprowadzić do wdrożenia wspól-
notowych regulacji w zakresie prawa energetycznego, 
prawa gazowego oraz regulacji dotyczących zintensyfi-
kowania obrotu tzw. zieloną energią. 

Przygotowanie projektu ustawy oraz trwające 
nad nim prace z całą pewnością należy uznać za po-
zytywny przejaw. Z drugiej jednak strony, ewentual-
ne przyjęcie ustawy w brzmieniu obecnego projektu 
(lub co gorsza projektu uwzględniającego niektóre 
z przedstawianych m.in. przez Ministerstwo Finan-
sów lub Ministerstwo Skarbu propozycji) może pa-
radoksalnie spowodować więcej strat niż korzyści. 
Ustawa o takim brzmieniu nie do końca bowiem bę-
dzie realizowała podstawowe założenia polegające 
na rozwoju mikro i małej energetyki (choć ostatnio 
pojawiły się propozycje obniżenia dolnej granicy 
mocy do 2 MW, od której uzależniona byłaby możli-
wość korzystania z dopłat), a także będzie zawierała 
postanowienia, które zasadniczo uniemożliwiają re-
cypowanie pewnych rozwiązań wprost wskazanych 
w dyrektywach unijnych. Poniżej zostaną wskazane 
niektóre rozwiązania zastosowane w obecnym pro-

jekcie ustawy, które stanowią największą bolączkę 
nowych przepisów i które mogą powodować utrud-
nienia we wdrażaniu systemów opartych na OZE.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na 
aspekt wielokrotnie podnoszony niemal przez wszyst-
kich komentatorów projektu ustawy o OZE, a dotyczą-
cy braku przepisów przejściowych, które chroniłyby 
prawa nabyte na gruncie obecnie obowiązujących 
przepisów w zakresie inwestycji w trakcie realizacji 
lub zrealizowanych przed wejściem w życie nowej 
ustawy. Sytuacja taka może skutkować przede wszyst-
kim brakiem możliwości utrzymania przez inwesto-
rów dotychczasowego poziomu wsparcia. Wydaje 
się, że zasadnym rozwiązaniem byłoby umożliwienie 
inwestorom utrzymania dotychczasowego poziomu 
wsparcia do czasu pełnej amortyzacji inwestycji. Brak 
takiej możliwości może doprowadzić do niczym nie-
uzasadnionego pozbawienia praw nabytych przez 
inwestorów skutkującego w konsekwencji brakiem 
opłacalności inwestycji.

Ponadto, kolejnym istotnym zagadnieniem zwią-
zanym z projektem nowej ustawy jest kwestia braku 
określenia ustawowych współczynników korekcyj-
nych. Projekt ustawy zakłada przekazanie tej kom-
petencji właściwemu ministrowi, tj. – innymi słowy 
– deleguje określenie wysokości współczynników 

energii elektrycznej na małą skalę

GLOBEnergia Akademia Viessmann
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tów pochodzenia. Regulację tę należy 
uznać za pewne nieporozumienie, które 
może mieć niezwykle daleko idące skutki  
w postaci przede wszystkim ogranicze-
nia rozwoju OZE, zarzutów odnoszących 
się do nieprawidłowej implementacji 
dyrektywy oraz niezgodności przepisów 
nowej ustawy z regulacjami unijnymi czy 
też sprzeczności z innymi aktami rangi 
ustawowej, m.in. ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów.

Projekt ustawy o OZE nie przewiduje 
również odrębnych zasad przyłączenia OZE 
do sieci. W tym zakresie ustawa odsyła do 
ogólnych postanowień prawa energetycz-
nego, co powoduje, że OZE w tym zakresie 
nie będzie korzystało z jakichkolwiek udo-
godnień i uproszczeń. Tym samym możli-
wość przyłączenia OZE do sieci będzie na-
dal uzależniona od istnienia technicznych 
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Hybrydowa instalacja OZE

Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) powstało w ra-
mach projektu Modernizacja budynku „Dom Ogrod-
nika” na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji 
Ekologicznej Fundacji „Krzyżowa”. Projekt został 
zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Unii Eu-
ropejskiej i środkom z Federalnego Ministerstwa ds. 
Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży RFN (BMFSFJ). 
W ramach modernizacji budynku powstały dwa mo-
duły edukacyjne. Pierwszy, zajmujący piwnice, parter 
i poddasza nazwany został ekologicznym. Wyposa-
żony on został w najnowocześniejsze technologie  
z nastawieniem na maksymalne wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii, oszczędności energetycznej i 
ekonomicznej eksploatacji. 

Moduł ekologiczny CEE obejmuje:
•	 hybrydowy system wytwarzania  

energii elektrycznej 
•	 panele słoneczne do podgrzewania wody  

użytkowej
•	 system odzyskiwania wody deszczowej
•	 gruntowy wymiennik ciepła
•	 kocioł biomasowy na pelet
•	 rekuperator

Piętro „Domu Ogrodnika” utrzymane jest w standar-
dzie konwencjonalnym. 

Konstrukcja urządzeń w CEE umożliwia porów-
nanie modułu „standardowego” z modułem „eko-
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logicznym”, skłaniając osoby biorące 
udział w projektach jednocześnie do 
samodzielnego myślenia, stawiania py-
tań i poszukiwania odpowiedzi. Ośrodek 
zajmuje się szeroko pojętą działalnością 
edukacyjną z zakresu odnawialnych 
źródeł energii, technologii energoosz-
czędnych i zrównoważonego rozwoju. 
Centrum organizuje warsztaty i wymiany 
szkolne, oparte na studium przypadku 
„Dom Ogrodnika”. Oferta edukacyjna 
kierowana jest do uczniów wszystkich 
typów szkół, studentów, kadry inżynier-
skiej oraz osób prywatnych.

Całość instalacji została precyzyjnie 
opomiarowana, a wyniki na bieżąco można 
obserwować na stronie internetowej, moni-
torach wewnątrz budynku oraz w specjal-
nie utworzonej sali multimedialnej. Dane 
odczytywane z poszczególnych instalacji 
uporządkowane są w porównawcze zesta-
wienia, na które składają się dane: 
•	 zyski i straty zużycia prądu/wody/ciepła 

przez moduł ekologiczny, 
•	 zużycie prądu/wody/ciepła w module  

standardowym,
•	 różnica między modułem ekologicz-

nym a standardowym,

•	 ilość energii/ciepła itp. wyproduko-
wanej przez dany system,

•	 zysk finansowy z zastosowanych 
systemów.

Produkcja prądu
W celu ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery i redukcji kosztów eks-
ploatacji zastosowano hybrydowy układ 
wytwarzania energii elektrycznej. Składa 
się on z elektrowni wiatrowej i paneli foto-
woltaicznych. Energia kinetyczna wiatru 
i energia promieniowania słonecznego 
przetwarzane są na energię elektrycz-
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ną. Zastosowana turbina wiatrowa o mocy  
3 kW ma pionową oś obrotu i należy do elek-
trowni typu H-Darrieus. Energię słonecz-
ną przetwarzają cztery monokrystaliczne 
moduły fotowoltaiczne o mocy 260 WP. 
Zainstalowane są one na ruchomej podsta-
wie wykorzystując mechanizm nadążny za 
Słońcem (ang. tracker). Rozwiązanie układu 
hybrydowego pozwala w znaczącym stop-
niu zredukować ilość prądu pobieranego 
z zewnętrznej sieci elektrycznej i w dużym 
stopniu przyczynia się do samowystarczal-
ności modułu ekologicznego. Ewentualne 
nadwyżki produkcji prądu mogą zostać 
przekazane do sieci energetycznej.

Produkcja c.w.u. i system c.o.
Jedne z największych kosztów eksploata-
cyjnych budynku stanowią te związane 
z ogrzaniem pomieszczeń i produkcją 
ciepłej wody użytkowej. By chronić śro-
dowisko i ograniczyć koszty, w module 

Rys. 1. Schemat produkcji energii elektrycznej,  
po lewej mikroturbina wiatrowa o pionowej  
osi obrotu

Rys. 2. Schemat produkcji energii cieplnej  
(centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa)
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ekologicznym CEE zastosowano układ do 
wytwarzania energii cieplnej i podgrzewu 
wody bazujący na odnawialnych źródłach 
energii. Moduł standardowy ogrzewany 
jest przy udziale lokalnej kotłowni ciepl-
nej, która jednocześnie stanowi źródło re-
zerwowe dla modułu ekologicznego. 

Budynek zasilany jest w wodę zimną 
z istniejącej sieci wodociągowej. Źródłem 
ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji dla mo-
dułu standardowego oraz źródłem rezer-
wowym dla modułu ekologicznego jest 
lokalna kotłownia. Przyłącza wody ciepłej 
i cyrkulacji wykonane są w technologii rur 
preizolowanych, co dodatkowo ogranicza 
straty ciepła. 

Ciepła woda użytkowa dla modułu eko-
logicznego przygotowywana jest w oparciu 
o podgrzewacz pojemnościowy z podwój-
ną wężownicą grzewczą o pojemności 500 
l. Źródłem ciepła na cele ciepłej wody użyt-
kowej i ciepła są: bateria czterech płaskich 

kolektorów słonecznych, automatyczny ko-
cioł na pellety o mocy 6–18 kW oraz pompa 
ciepła typu solanka/woda o mocy 240 kW. 
Pompa ciepła posiada zintegrowane pom-
py obiegowe pierwotne i wtórne. Źródłem 
ciepła dla pompy są pionowe wymienniki 
gruntowe, które pobierają ciepło i przekazu-
ją je do obiegu pośredniego (obieg solanki), 
który z kolei przekazuje je czynnikowi robo-
czemu pompy ciepła. Dolne źródło tworzą 
dwie gruntowe sondy rurowe w kształcie 
litery U po 90 m każda. Ciepła woda użyt-
kowa przygotowywana jest za pośrednic-
twem podgrzewacza pojemnościowego  
z dwiema wężownicami.

W budynku zastosowano instalację 
gromadzenia wody deszczowej. W kla-
sycznym budownictwie woda deszczowa 
z dachu odprowadzana jest rynnami i ru-
rami spustowymi do kanalizacji deszczo-
wej, co wiąże się z ponoszeniem kosztów 
kanalizacyjnych. Recykling wody desz-
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Fot. 3. System nadążny paneli fotowoltaicznych

Fot. 2. Pompa ciepła Vitocal 300G

Fot. 1. Modernizacja „Domu Ogrodnika”

czowej w „Domu Ogrodnika” polega na 
zebraniu wód opadowych z dachu i zma-
gazynowaniu w podziemnym zbiorniku. 
Ścieki opadowe odprowadzane są poprzez 
istniejące przyłącza rynnowe do zbiornika, 
z którego, w miarę zapotrzebowania, woda 
dystrybuowana jest do toalet i wykorzysty-
wana do ich spłukiwania. Przelew awaryjny 
ze zbiornika podłączono do istniejącej stu-
dzienki sieci kanalizacji deszczowej. W przy-
padku zwiększonej intensywności opadów 
lub przerw w użytkowaniu obiektu nadmiar 
zmagazynowanej wody zostanie odprowa-
dzony do kanalizacji. 

Racjonalne wykorzystanie wody w mo-
dule ekologicznym budynku możliwe jest 
dzięki zastosowaniu baterii łazienkowych  
z perlatorem i toalet z oszczędnym syste-
mem spłukiwania. Do regulacji temperatury 
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energooszczędnych i przyjaznych środowi-
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Opracowanie: Anna Wańska, GLOBEnergia

Źródła: 
•	 Centrum Edukacji Ekologicznej Fundacji Krzyżowa 
•	 V-Projekt – „Dobre praktyki – w dobrych rękach”
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Fotowoltaika na Tajwanie „PV Taiwan 2013”
Tajwan to państwo leżące u południowo-wschodnich wybrzeży Chin na  wyspie o tej samej nazwie.  O ile jego oficjalna na-
zwa – Republika Chińska – jest nam mniej znana, to widoczny na wielu produktach napis „Made in Taiwan”  jest doskonale 
kojarzony przez wielu Polaków. Również statystyki wymiany handlowej mówią same za siebie – polski eksport za styczeń-
-marzec 2013 osiągnął wartość 43,352 mln dolarów amerykańskich, import zaś 262,474 mln dolarów amerykańskich. 

Instalacja fotowoltaiczna 
BIPV o mocy 1,14 GW na 

stadionie w Kaohsiung  
(fot. GLOBEnergia)

Tajwan znany jest jako dostawca komponentów syste-
mów fotowoltaicznych. Już w 2011 roku zajął on dru-
gie miejsce na świecie w całkowitej produkcji ogniw 
fotowoltaicznych, a trzech producentów z tego kraju 
znalazło się na liście pierwszej dziesiątki na świecie. 
Tajwan kompleksowo zajął się dostawą, poczynając 
na krzemie polikrystalicznym, waflach krzemowych, 
przez ogniwa i moduły fotowoltaiczne, kończąc na in-
werterach oraz całych systemach PV. Nie dziwi zatem 
fakt, że to właśnie w Tajpej w dniach od 30 paździer-
nika do 1 listopada 2013 roku odbędą się międzyna-
rodowe targi branży fotowoltaicznej „PV Taiwan 2013” 
połączone z konferencją PVSEC. Będzie to okazja, by 
spotkać na miejscu wielu dostawców komponentów 
fotowoltaicznych, a nawet odwiedzić ich zakłady ba-
dawcze i produkcyjne.

Kierując się na południe tej słonecznej wyspy moż-
na przekonać się, że to państwo nie jest zorientowa-
ne tylko na eksport, ale także samo stawia na zieloną 
energię. Dla przykładu w mieście Kaohsiung wybudo-

WYDARZENIA

Targi „PV Taiwan 2013” 
30 października – 1 listopada 2013 roku, Tajpej

Targi „PV Taiwan 2013 & PVSEC” należą do czołówki międzynarodowych spotkań 
osób i firm związanych z konwersją fotowoltaiczną na każdym etapie jej realizacji. 
Targi odbywają się już od 23 lat w Światowym Centrum Targowym w Tajpej. Wy-
darzenie gromadzi dostawców wafli solarnych, modułów PV oraz całych instalacji 
fotowoltaicznych. Łączna wartość obrotu finansowego dla zeszłorocznych targów 
wyniosła w przybliżeniu 120 mln dolarów amerykańskich. W tym roku organizato-
rzy do użytku wystawców przewidują ponad 650 stoisk. Zeszłoroczne targi to 557 
stoisk targowych oraz wiele konferencji branżowych. Wśród wystawców znalazły 
się takie firmy, jak: NSP, Win Win, AUO, Big Sun, Topcell Solar, Inventec Energy, Giga 
Solar, Ritek, Centrotherm, Dupont, GCL, Heraeus, Manz, Meyer Burger, Rena, Schmid, 
Tokyo Electron i inne. Z ofertą wystawiających się firm zapoznało się ponad 8 tys. 
zwiedzających. Pawilony tematyczne DSSC i HCPV pozwoliły gościom zapoznać się  
z technologiami organicznych ogniw cienkowarstwowych i instalacji wykorzy-
stujących heliostat. Tajwańskim targom towarzyszyły rozmaite wydarzenia. Były 
to między innymi fora tematyczne: ECO, Zaawansowanych Technologii i Rozwoju 
Rynku oraz wystawy tematyczne. 

www.pvtaiwan.com
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Instalacja fotowoltaiczna BIPV o mocy 1,14 GW na stadionie w Kaohsiung (fot. GLOBEnergia)

Proces produkcji ogniw fotowoltaicznych w Powercom (fot. GLOBEnergia)

Taichung – instancja o mocy 9,23 MWp na dachu zakładów przemysłowych (fot. GLOBEnergia)

WYDARZENIA

wano zaprojektowany przez japońskiego 
architekta Toyo Ito nowoczesny i prawie sa-
mowystarczalny energetycznie stadion. Ta 
zaprojektowana w duchu zrównoważone-
go rozwoju budowla ustawiona jest tak, by 
wykorzystywać optymalnie nasłonecznie-
nie i stałe przepływy wiatru dla komfortu 
sportowców oraz widowni. Najważniejszy 
jednak jest dach, gdzie na 14.155 m² zain-
stalowano 8800 paneli fotowoltaicznych. 
Dach zabudowany modułami w systemie 
fasadowym BIPV umożliwia dotarcie 30% 
naturalnego światła dla widowni, posiada 
również systemy gromadzenia wody desz-
czowej wykorzystywanej później w celach 
gospodarczych. Cała Instalacja o mocy  
1,14 GW pokrywa ponad 80% zapotrzebo-
wania na energię elektryczną. 

Równie wielkie wrażenie robi potęż-
na instancja na dachach zakładów prze-
mysłowych w Taichung o łącznej mocy 
9,23 MWp! Instalacja składa się z trzech 
części: 5,5 MW, 3,23 MW oraz 0,5 MW. 
Inwestycję realizowano od sierpnia do 
grudnia 2012 roku, a moduły fotowol-
taiczne pochodzą od tajwańskiej AUO 
(grupa BENQ) we współpracy z Skwen-
tex. Ta wielka instalacja dachowa do-
starcza energii elektrycznej na ponad  
40 tys. kWh dziennie.

Jednak najważniejsze wyzwanie sta-
nęło przed regionem Pingtung na samym 
południu Tajwanu. Po uderzeniu tajfunu 
Morakot w 2009 roku lokalne sady owo-
cowe i stawy rybne zostały całkowicie 
zniszczone pozbawiając mieszkańców 
źródła jakiegokolwiek dochodu. Niestety 
ziemia po zalaniu morską wodą musi być 
poddana 25-letniej karencji, co wykluczy-
ło dalsze uprawy na tym terenie. Postano-
wiono więc, że na zniszczonym obszarze 
wybuduje się zespół elektrowni fotowol-
taicznych o łącznej mocy 23,4 MW. Panele 
fotowoltaiczne zbudowano na specjal-
nych wysokich konstrukcjach, zabezpie-
czonych przed ponownym uderzeniem 
żywiołu. Jak powiedziała naszej redakcji 
prezes firmy LCY odpowiedzialnej za ten 
projekt, pani Christine Young, instalację 
zaprojektowano tak, by ułatwić w przy-
szłości jej demontaż i pozwolić rolnikom 
na powrót do upraw. Obecnie ziemia jest 
dzierżawiona, zapewniając mieszkańcom 
Pingtung dochód ze słonecznej energii. 
Lokalne władze oraz firmy biorące udział 
w projekcie nie kryją dumy z realizacji – 
jak to określają – „zielonego cudu”.

Źródła:
•	 własne, wizyta studyjna, czerwiec 2013
•	 TAITRA
•	 Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej 

w Polsce

Grzegorz Burek
GLOBEnergia
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Dwustronne baterie słoneczne (double side solar panels) zbudowane są z ogniw, które zarówno stroną przednią, 
jak i tylną mogą absorbować energię słoneczną i zmieniać ją na energię elektryczną. Zazwyczaj sprawność kon-
wersji promieniowania słonecznego z przedniej strony takiego ogniwa jest o kilka procent wyższa niż tylnej i sięga 
19% (tył ok. 13–15%).

Zastosowanie dwustronnej baterii słonecznej po-
zwala zazwyczaj dodatkowo zagospodarować pro-
mieniowanie odbite od podłoża i docierające do 
tylnej części baterii słonecznej. W zależności od 
sposobu zastosowania, dwustronne baterie sło-
neczne pozwalają na zwiększenie uzysku energii 
przy tej samej mocy nominalnej od 0–50%. W zależ-
ności od sposobu wykorzystania – korzyści z tego 
rozwiązania mogą być spore lub zerowe. 

Najlepsze zastosowania
Największe korzyści z zastosowania dwustronnych 
baterii słonecznych pojawią się, gdy z przyczyn 
technicznych panele PV będą musiały być usta-
wione pod kątem 90 stopni do podłoża. W takim 
przypadku klasyczne jednostronne panele fotowol-
taiczne nie będą w stanie zagospodarować znacz-
nej części promieniowania słonecznego, zwłaszcza  
w okresie letnim, gdy słońce wykonuje bardzo dłu-
gą pozorną wędrówkę po nieboskłonie. 

Przy pionowym ustawieniu baterii słonecznych 
w stosunku do podłoża przy klasycznej ekspozycji 

Dwustronne baterie słoneczne

Fot. Przesłona budynku z baterii 
słonecznych (źródło: Suntech) 

na południe w półroczu letnim przewaga w uzysku 
energii w przypadku dwustronnych baterii słonecz-
nych będzie wynosić ok 50% w stosunku do baterii 
jednostronnych. Jeszcze większe korzyści przyniesie 
zastosowanie dwustronnych baterii słonecznych, gdy 
instalacja nie jest skierowana na południe, lecz w kie-
runku wschodnim lub zachodnim. W tych wariantach 
dodatkowy uzysk energii w stosunku do klasycznych 
paneli PV wzrasta do 80%. Należy jednak dodać, że nie 
jest to typowe ustawienie instalacji fotowoltaicznej  
i ma miejsce w przypadkach szczególnych wykorzy-
stania fotowoltaiki. 

Wykorzystanie dwustronnych baterii 
słonecznych w klasycznych instalacjach  
fotowoltaicznych 
Dwustronne baterie słoneczne nie są rozwiąza-
niem dedykowanym do typowych instalacji czy to 
umiejscowionych na dachu, czy na gruncie. Zyski  
z tej technologii w stosunku do rozwiązań klasycz-
nych będą niewielkie lub pomijalnie małe.  Wynika 
to z faktu, że ilość dodatkowego promieniowania 

panel słoneczny

skrzynka połączeniowa

zainstalowana ochrona 
w skrzynce połączeniowej

inwerter

Podstawowy schemat okablowania i połączeń systemu fotowoltaicznego

Instalacja systemów fotowoltaicznych ze względu na wysoki poziom technologii jest kosztowną inwestycją. Żeby 
możliwy był zwrot poniesionych kosztów, to żywotność systemu powinna być rzędu dziesięcioleci. Producenci systemów 
fotowoltaicznych zazwyczaj zapewniają około dwudziestu lat gwarancji.

Aby zapewnić bezawaryjne działanie w całym okresie eksploatacji, należy już na etapie projektowania zapewnić 
kompleksową ochronę prze wyładowaniami atmosferycznymi i indukowanymi przepięciami. Ochronę należy zapewnić nie 
tylko na wyjściu inwertera, lecz także samym panelom słonecznym. Panele słoneczne zazwyczaj są montowane na dachach 
lub na ziemi czy trawniku.

Zgodnie z normą EN 62305-2 do przewidywanych zagrożeń zaliczyć należy uderzenia pioruna – bezpośrednie oraz  

paneli słonecznych montowanych na dachach mogą także uszkodzić konstrukcję budynku.
Projekty systemów fotowoltaicznych, w tym ochrony przed piorunami i przepięciami określone zostały w standardzie  

HD 60364-7-712 (Instalacje elektryczne w budownictwie – systemy fotowoltaiczne), EN 61173 (Ochrona 

(Ochrona przeciwprzepięciowa dla specjalnych aplikacji, w tym DC – wybór i zasady stosowania – ograniczniki przepięć dla 
instalacji fotowoltaicznych) i grupa norm EN 62305 (ochrona odgromowa).

Najbardziej istotnym elementem systemu fotowoltaicznego jest inwerter, dlatego też na ochronę inwertera należy 
położyć największy nacisk w całej koncepcji ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Ponadto elementy systemu 
fotowoltaicznego (ich metalowe części) powinny zostać zintegrowane w instalacji uziemiającej.

Zasady doboru ograniczników: 
•  Maksymalne napięcie trwałej pracy ogranicznika UCPV musi być większe bądź równe 1,2× U

OC STC

•  Jeśli odległość pomiędzy panelami słonecznymi a piorunochronem jest zachowana wówczas należy stosować 
ograniczniki typu II (INX-C), w przeciwnym wypadku kombinowane ograniczniki typu I+II (INX-B+C)
•  Jeśli odległość między inwerterem a modułami fotowoltaicznymi jest większa niż 10 m, to w części DC należy 

zastosować dwa ograniczniki – jeden do ochrony modułów a drugi do ochrony inwertera. W przypadku odległości 
poniżej 10 m wystarczy jeden ogranicznik (zazwyczaj przed inwerterem)
•  Oprócz tego system ochrony przeciwprzepięciowej powinien zawierać ogranicznik po stronie AC na wyjściu inwertera 

oraz ogranicznik do ochrony łączy komunikacyjnych inwertera.

Wszystkie ograniczniki przepięć  dla systemów fotowoltaicznych są testowane zgodnie z EN 50539-11 
oraz francuską normą UTE C 61-740-51.

Ochrona systemów fotowoltaicznych

Ograniczniki przepięć  
dla systemów fotowoltaicznych

NOWOŚĆ
Zgodne z normami:
prEN 50539-11
UTE C 61-740-51Wylaczny dystrybutor:

INEXIM Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200 lok. 528, 02-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 578 11 35-37, fax: (+48) 22 578 11 38

www.inexim.pl
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Rys. 1. Budowa i idea  
działania dwustronnej  
baterii słonecznej

Rys. 3. Dwustronna bateria  
słoneczna firmy Panasonic

Rys. 2. Porównanie uzysku 
energii z baterii jedno-  
i dwustronnej przy ustawieniu 
pod katem 90 stopni  
w typowy letni dzień

odbitego docierającego do baterii sło-
necznej od tyłu w tego typu instala-
cjach będzie niewielka. Im niższy kąt 
pochylenia, tym ilość promieniowania 
odbitego docierająca do baterii sło-
necznej jest mniejsza. 

Po drugie brak jest możliwości, aby 
cały łańcuch połączonych baterii sło-
necznych był równomiernie oświetlany 
zarówno z przodu, jak i z tyłu, co sprawia, 
że łącząc taki łańcuch do inwertera słab-
sze (niedoświetlone z tyłu moduły) zni-
welują cały dodatkowy uzysk wynikający 
z dwustronności panelu. Z uwagi na cha-
rakter swojej pracy dwustronne baterie 
słoneczne powinny znacznie efektywniej 
współpracować z mikroinwerterami niż 
klasycznymi przetwornicami.

Bogdan Szymański
GLOBEnergia

ENERGETYKA SŁONECZNA

GLOBEnergia Akademia Viessmann
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sposobu zastosowania, dwustronne baterie sło-
neczne pozwalają na zwiększenie uzysku energii 
przy tej samej mocy nominalnej od 0–50%. W zależ-
ności od sposobu wykorzystania – korzyści z tego 
rozwiązania mogą być spore lub zerowe. 

Najlepsze zastosowania
Największe korzyści z zastosowania dwustronnych 
baterii słonecznych pojawią się, gdy z przyczyn 
technicznych panele PV będą musiały być usta-
wione pod kątem 90 stopni do podłoża. W takim 
przypadku klasyczne jednostronne panele fotowol-
taiczne nie będą w stanie zagospodarować znacz-
nej części promieniowania słonecznego, zwłaszcza  
w okresie letnim, gdy słońce wykonuje bardzo dłu-
gą pozorną wędrówkę po nieboskłonie. 

Przy pionowym ustawieniu baterii słonecznych 
w stosunku do podłoża przy klasycznej ekspozycji 

Dwustronne baterie słoneczne

Fot. Przesłona budynku z baterii 
słonecznych (źródło: Suntech) 

na południe w półroczu letnim przewaga w uzysku 
energii w przypadku dwustronnych baterii słonecz-
nych będzie wynosić ok 50% w stosunku do baterii 
jednostronnych. Jeszcze większe korzyści przyniesie 
zastosowanie dwustronnych baterii słonecznych, gdy 
instalacja nie jest skierowana na południe, lecz w kie-
runku wschodnim lub zachodnim. W tych wariantach 
dodatkowy uzysk energii w stosunku do klasycznych 
paneli PV wzrasta do 80%. Należy jednak dodać, że nie 
jest to typowe ustawienie instalacji fotowoltaicznej  
i ma miejsce w przypadkach szczególnych wykorzy-
stania fotowoltaiki. 

Wykorzystanie dwustronnych baterii 
słonecznych w klasycznych instalacjach  
fotowoltaicznych 
Dwustronne baterie słoneczne nie są rozwiąza-
niem dedykowanym do typowych instalacji czy to 
umiejscowionych na dachu, czy na gruncie. Zyski  
z tej technologii w stosunku do rozwiązań klasycz-
nych będą niewielkie lub pomijalnie małe.  Wynika 
to z faktu, że ilość dodatkowego promieniowania 

panel słoneczny

skrzynka połączeniowa

zainstalowana ochrona 
w skrzynce połączeniowej

inwerter

Podstawowy schemat okablowania i połączeń systemu fotowoltaicznego

Instalacja systemów fotowoltaicznych ze względu na wysoki poziom technologii jest kosztowną inwestycją. Żeby 
możliwy był zwrot poniesionych kosztów, to żywotność systemu powinna być rzędu dziesięcioleci. Producenci systemów 
fotowoltaicznych zazwyczaj zapewniają około dwudziestu lat gwarancji.

Aby zapewnić bezawaryjne działanie w całym okresie eksploatacji, należy już na etapie projektowania zapewnić 
kompleksową ochronę prze wyładowaniami atmosferycznymi i indukowanymi przepięciami. Ochronę należy zapewnić nie 
tylko na wyjściu inwertera, lecz także samym panelom słonecznym. Panele słoneczne zazwyczaj są montowane na dachach 
lub na ziemi czy trawniku.

Zgodnie z normą EN 62305-2 do przewidywanych zagrożeń zaliczyć należy uderzenia pioruna – bezpośrednie oraz  

paneli słonecznych montowanych na dachach mogą także uszkodzić konstrukcję budynku.
Projekty systemów fotowoltaicznych, w tym ochrony przed piorunami i przepięciami określone zostały w standardzie  

HD 60364-7-712 (Instalacje elektryczne w budownictwie – systemy fotowoltaiczne), EN 61173 (Ochrona 

(Ochrona przeciwprzepięciowa dla specjalnych aplikacji, w tym DC – wybór i zasady stosowania – ograniczniki przepięć dla 
instalacji fotowoltaicznych) i grupa norm EN 62305 (ochrona odgromowa).

Najbardziej istotnym elementem systemu fotowoltaicznego jest inwerter, dlatego też na ochronę inwertera należy 
położyć największy nacisk w całej koncepcji ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Ponadto elementy systemu 
fotowoltaicznego (ich metalowe części) powinny zostać zintegrowane w instalacji uziemiającej.

Zasady doboru ograniczników: 
•  Maksymalne napięcie trwałej pracy ogranicznika UCPV musi być większe bądź równe 1,2× U

OC STC

•  Jeśli odległość pomiędzy panelami słonecznymi a piorunochronem jest zachowana wówczas należy stosować 
ograniczniki typu II (INX-C), w przeciwnym wypadku kombinowane ograniczniki typu I+II (INX-B+C)
•  Jeśli odległość między inwerterem a modułami fotowoltaicznymi jest większa niż 10 m, to w części DC należy 

zastosować dwa ograniczniki – jeden do ochrony modułów a drugi do ochrony inwertera. W przypadku odległości 
poniżej 10 m wystarczy jeden ogranicznik (zazwyczaj przed inwerterem)
•  Oprócz tego system ochrony przeciwprzepięciowej powinien zawierać ogranicznik po stronie AC na wyjściu inwertera 

oraz ogranicznik do ochrony łączy komunikacyjnych inwertera.

Wszystkie ograniczniki przepięć  dla systemów fotowoltaicznych są testowane zgodnie z EN 50539-11 
oraz francuską normą UTE C 61-740-51.

Ochrona systemów fotowoltaicznych

Ograniczniki przepięć  
dla systemów fotowoltaicznych

NOWOŚĆ
Zgodne z normami:
prEN 50539-11
UTE C 61-740-51Wylaczny dystrybutor:

INEXIM Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200 lok. 528, 02-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 578 11 35-37, fax: (+48) 22 578 11 38

www.inexim.pl
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Rys. 1. Budowa i idea  
działania dwustronnej  
baterii słonecznej

Rys. 3. Dwustronna bateria  
słoneczna firmy Panasonic

Rys. 2. Porównanie uzysku 
energii z baterii jedno-  
i dwustronnej przy ustawieniu 
pod katem 90 stopni  
w typowy letni dzień

odbitego docierającego do baterii sło-
necznej od tyłu w tego typu instala-
cjach będzie niewielka. Im niższy kąt 
pochylenia, tym ilość promieniowania 
odbitego docierająca do baterii sło-
necznej jest mniejsza. 

Po drugie brak jest możliwości, aby 
cały łańcuch połączonych baterii sło-
necznych był równomiernie oświetlany 
zarówno z przodu, jak i z tyłu, co sprawia, 
że łącząc taki łańcuch do inwertera słab-
sze (niedoświetlone z tyłu moduły) zni-
welują cały dodatkowy uzysk wynikający 
z dwustronności panelu. Z uwagi na cha-
rakter swojej pracy dwustronne baterie 
słoneczne powinny znacznie efektywniej 
współpracować z mikroinwerterami niż 
klasycznymi przetwornicami.

Bogdan Szymański
GLOBEnergia
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wej instalacji PV oraz redukcją wysokości taryf 
gwarantowanych. Dodatkową zachętę mogą 
stanowić programy wspierające zakup za-
sobników energii do domowych instalacji PV. 
Stworzy to ekonomiczne podstawy do sto-
sowania na szerszą skalę zasobników energii  
w domowych instalacjach PV. 

Baterie akumulatorów w domowych sys-
temach PV – stabilizujący wpływ na sieć
Systemy magazynowania w domowych in-
stalacjach PV to oczywiście w pierwszym rzę-
dzie wynik decyzji inwestora i jego rachunku 
opłacalności. Jednak nie można pominąć 
faktu, jaki wpływ stosowanie na szeroką 
skalę takich zasobników energii może mieć 
na całą sieć elektroenergetyczną, zwłaszcza  
w kontekście jej stabilności oraz nakładów na 
rozbudowę. W styczniu tego roku taką eksper-
tyzę przedstawił niemiecki Instytut Fraunho-
fera. Analiza przedstawia wpływ na sieć zasto-
sowania akumulatorów elektrochemicznych  
w instalacjach domowych, w różnych wa-
riantach nasycenia nimi rynku: 50.000 insta-
lacji do roku 2016, 100.000 do roku 2020 oraz  
500.000 instalacji do 2030 roku. Założeniem 
jest wzrost popularności akumulatorów lito-
wo-jonowych kosztem akumulatorów kwa-
sowo-ołowiowych. Wnioski płynące z analizy 
są bardzo obiecujące: zastosowanie na sze-
roką skalę instalacji PV wyposażonych w aku-

mulatory prowadzi do odciążenia sieci oraz 
zwiększenia możliwości podłączenia do niej 
większej mocy jednostek fotowoltaicznych. 
Ważne jednak jest, aby systemy PV wyposażone  
w akumulatory pracowały w sposób wspie-
rający sieć, przyczyniając się do wygładzania 
pików podaży. Jest to proste do osiągnięcia 
na drodze odpowiedniego doboru mocy aku-
mulatora oraz optymalizacji zużycia energii 
przez gospodarstwo domowe w ciągu dnia. 
Kluczowym punktem jest, aby w porze naj-
wyższej produkcji energii solarnej, ładowała 
ona akumulatory, a nie trafiała do sieci. W ten 
sposób możliwe jest zredukowanie pików po-
daży prądu solarnego w skali systemu o ok. 
40% bez konieczności redukcji mocy instalacji 
PV. Dodatkowo, do tego samego odcinka sieci 
może być podłączone do 66% więcej mocy 
z instalacji fotowoltaicznej, co ogranicza ko-
nieczność inwestycji w rozbudowę. 

Bodźcami dla inwestorów do korzy-
stania z akumulatorów w instalacjach PV  
w sposób wspomagający sieć mogą być 
np. odpowiednio skonstruowane programy 
wspierające zakup systemów magazynowa-
nia energii. Taki program wspierania zakupu 
akumulatorów do instalacji PV działa w Niem-
czech od maja tego roku. Jego beneficjenci 
deklarują, że ilość energii odprowadzonej 
przez nich do sieci nie przekroczy 60% zain-
stalowanej nominalnej mocy instalacji.

Akumulatory w instalacjach PV  
– potrzeba ulepszeń
Co prawda akumulatory są produktem doj-
rzałym rynkowo, jednak na potrzeby za-
stosowania w systemach fotowoltaicznych  
w dłuższej perspektywie wymagają po-
prawy parametrów. W przypadku aku-
mulatorów kwasowo-ołowiowych głów-
nym mankamentem jest relatywnie niska 
sprawność na poziome 65–90% oraz krót-
ka żywotność. Zaletą jest ich relatywnie 
niska cena. Większy potencjał rozwojowy 
zdają się mieć akumulatory litowo-jono-
we. Już dzisiaj są powszechnie stosowanie 
w urządzeniach elektronicznych, takich 
jak telefony komórkowe i laptopy. Ich za-
letę stanowi niskie samorozładowywanie 
oraz duża gęstość magazynowanej ener-
gii. Oczekuje się, że najbliższe lata przy-
niosą znaczące wydłużenie żywotności 
tych akumulatorów oraz znaczną reduk-
cję kosztów zakupu. 

Źródła: 
•	 Instytut Fraunhofera ISE , Speicherstudie 

2013, styczeń 2013
•	 Federalne Stowarzyszenie Przemysłu Solar-

nego BSW-Solar, www.solarwirtschaft.de

Barbara Adamska
ADM Poland

THE   INSTALLATION   SHOULD FIT THE   INVERTER.
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W kwietniu 2012 roku elektrownia osiągnęła moc  
100 MW, a obecnie pracuje z mocą 250 MW. Inwesty-
cja została zrealizowana w 85%, docelowo moc insta-
lacji ma zostać zwiększona do 290 MW. Zakończenie 
inwestycji planowane jest w 2014 roku. Instalacja 
zbudowana jest z 5,2 mln modułów PV wykonanych  
w cienkowarstwowej technologii CdTe (tellurek kad-
mu). Zajmuje ona obszar 2400 akrów, czyli ok. 971 ha. 
Ogniwa skierowane są na południe i ustawione pod 
stałym kątem ok. 21 stopni do podłoża. 

O ogromnej skali tego przedsięwzięcia najle-
piej świadczy fakt, że do momentu uruchomienia 
Agua Caliente największa elektrownia fotowolta-
iczna miała moc 80 MW, czyli ponad trzykrotnie 
mniej od opisywanej. Obecnie w Niemczech trwa 
rozruch największej europejskiej i drugiej co do 
wielkości na świecie elektrowni fotowoltaicznej 
o nazwie Neuhardenberg Solar Park. Jej moc to 
145 MW, więc nadal o ponad 100 MW mniejszej od 
Agua Caliente.

Właścicielami elektrowni Agua Caliente są firmy 
NRG Energy i MidAmerican Solar. Nadzór nad funk-
cjonowaniem urządzeń prowadzi główny wykonawca  
i dostawca ogniw, czyli firma First Solar.

Największa na świecie farma PV
Agua Caliente Solar Project

Agua Caliente Solar Project to obecnie największa na świecie elektrownia słoneczna, do budowy której wykorzysta-
no moduły fotowoltaiczne. Elektrownia zlokalizowana jest 65 mil na wschód od Yuma Country w Arizonie. Budowa 
elektrowni rozpoczęła się w połowie 2011 roku i już po kilku miesiącach do sieci zostały podłączone moduły fotowol-
taiczne o łącznej mocy 39 MW. 

Budowa elektrowni kosztowała 1,8 mld dolarów. 
Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych 
udzielił na tę inwestycję gwarancji kredytowej w wy-
sokości 967 mln dolarów. Przy realizacji projektu za-
trudnienie znalazło ponad 400 osób, a podczas eks-
ploatacji 16. Instalacja otrzymała 25-letnią koncesję na 
wytwarzanie energii elektrycznej. 

Rocznie elektrownia produkuje 626,2 GWh ener-
gii elektrycznej, co zaspokaja potrzeby około 100.000  
typowych gospodarstw domowych. Elektrownia 
przynosi również wymierne efekty ekologiczne. 
Dzięki jej pracy do atmosfery nie trafia rocznie około 
220.000 ton CO

2
. 

Technologia
Fotoelektryczne właściwości tellurku kadmu zostały 
odkryte już w latach 50. dwudziestego wieku. Droga 
tego odkrycia z laboratorium do masowej produkcji 
trwała ponad 50 lat. Dopiero w roku 2002 amerykań-
skiej firmie First Solar udało się rozpocząć przemy-
słową produkcję ogniw fotowoltaicznych opartych 
na tellurku kadmu. Firma prowadzi ciągły rozwój tej 
technologii i z roku na rok poprawia wydajność oraz 
jakość swoich produktów. First Solar jest niekwestio-
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nowanym liderem produkcji cienkowar-
stwowych ogniw opartych na tellurku 
kadmu. Od początku produkcji dostarczył 
na rynek ponad 7 GW ogniw fotowolta-
icznych wyprodukowanych w tej techno-
logii. Firmie udało się uzyskać rekordową 
sprawność pojedynczej komórki na pozio-
mie 18,7% oraz 14,4% dla całego modułu 
CdTe. Mimo problemów finansowych  
i zamknięcia w 2011 roku fabryki we Frank-
furcie nad Odrą, firma nadal utrzymuje się  
w ścisłej czołówce producentów ogniw 
fotowoltaicznych. W 2012 roku tylko Chiń-
ski koncern Yingli Green Solar wprowadził 
na rynek więcej ogniw fotowoltaicznych 
niż First Solar. 

Cienkowarstwowe ogniwa CdTe mają 
dwie bardzo istotne cechy, które wpły-
wają na ich popularność. Pierwsza z nich 
to cena, która w przypadku produktów 
First Solar w IV kwartale 2012 roku wy-
nosiła 0,68 $/W. Druga, nie mniej istotna 
zaleta to lepsza w stosunku do ogniw 
krzemowych wydajność w wysokich tem-
peraturach. W upalne dni, szczególnie  
w klimacie pustynnym, ogniwa rozgrze-
wają się do temperatury przekraczającej 
65oC. First Solar podaje, że produkowane 
przez niego ogniwa mogą wyprodukować 
w ciągu doby w takich warunkach, nawet 
9% energii więcej niż ogniwa krzemowe. 

Patrząc na projekty, które realizuje 
obecnie First Solar, nie trudno odnieść 
wrażenie, że elektrownia Agua Caliente 
była nijako rozgrzewką do większych in-
westycji. Największe projekty First Solar 
realizuje obecnie w Kalifornii i są to:
•	 Topaz Solar Farm w San Luis Obispo 

County – 550 MW
•	 Desert w Riverside County – 550 MW 
•	 Stateline Solar Farm w San Bernadino 

– 300 MW 
•	 AV Solar Ranch One w Los Angeles 

County – 230 MW

Uruchomienie elektrowni Topaz Solar 
Farm planowane jest w 2014 roku. Sun-
light Solar Farm ma rozpocząć prace  
w roku 2015. Czy do tego czasu Agua 
Caliente utrzyma miano największej 
na świecie elektrowni fotowoltaicznej? 
Bardzo trudno jest odpowiedzieć na 
takie pytanie, gdyż branża fotowol-
taiczna w ostatnich latach rozwija się 
niesamowicie dynamicznie. Planowana 
jest rozbudowa wielu istniejących elek-
trowni oraz budowa nowych obiektów 
o dużych mocach. Krótki czas realizacji 
inwestycji fotowoltaicznych oraz pre-
ferencyjne warunki wsparcia ofero-
wane w niektórych krajach zachęcają 
inwestorów do wspierania projektów 

PV. Bardzo interesująco wyglądają za-
powiedzi chińskiego rządu o planach 
zainstalowania w roku 2013 około 10 GW 
ogniw fotowoltaicznych. Jest więc bardzo 
prawdopodobne, że na pierwsze miej-
sce rankingu nieoczekiwanie wskoczy 
któraś z chińskich firm.

Lider w opałach 
Obniżenie kosztów produkcji ogniw fo-
towoltaicznych spowodowało, że tech-
nologia ta stała się dużą konkurencją 
dla solarnych elektrowni typu CSP (ang. 
Concentrated Solar Power). CSP to techno-
logia wykorzystująca lustra ogniskujące 
promienie słoneczne na odbiorniku. Po-
wstała w ten sposób energia cieplna wy-
korzystywana jest do napędzania turbin 
parowych lub do napędu silnika cieplne-
go Stirlinga, w wyniku czego generowana 
jest energia elektryczna.

Największą na świecie elektrownią 
słoneczną typu CSP jest elektrownia 
„SEGS” (ang. Solar Electric Generating Sys-
tems) położona w Kalifornii na pustyni 
Mojave. Moc elektrowni wynosi 354 MW. 
Jeżeli w 2014 roku nie powstanie większy 
obiekt typu CSP, to któraś z budowanych 
elektrowni fotowoltaicznych przejmie 
miano największej na świecie elektrowni 
słonecznej.
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W kwietniu 2012 roku elektrownia osiągnęła moc  
100 MW, a obecnie pracuje z mocą 250 MW. Inwesty-
cja została zrealizowana w 85%, docelowo moc insta-
lacji ma zostać zwiększona do 290 MW. Zakończenie 
inwestycji planowane jest w 2014 roku. Instalacja 
zbudowana jest z 5,2 mln modułów PV wykonanych  
w cienkowarstwowej technologii CdTe (tellurek kad-
mu). Zajmuje ona obszar 2400 akrów, czyli ok. 971 ha. 
Ogniwa skierowane są na południe i ustawione pod 
stałym kątem ok. 21 stopni do podłoża. 

O ogromnej skali tego przedsięwzięcia najle-
piej świadczy fakt, że do momentu uruchomienia 
Agua Caliente największa elektrownia fotowolta-
iczna miała moc 80 MW, czyli ponad trzykrotnie 
mniej od opisywanej. Obecnie w Niemczech trwa 
rozruch największej europejskiej i drugiej co do 
wielkości na świecie elektrowni fotowoltaicznej 
o nazwie Neuhardenberg Solar Park. Jej moc to 
145 MW, więc nadal o ponad 100 MW mniejszej od 
Agua Caliente.

Właścicielami elektrowni Agua Caliente są firmy 
NRG Energy i MidAmerican Solar. Nadzór nad funk-
cjonowaniem urządzeń prowadzi główny wykonawca  
i dostawca ogniw, czyli firma First Solar.

Największa na świecie farma PV
Agua Caliente Solar Project

Agua Caliente Solar Project to obecnie największa na świecie elektrownia słoneczna, do budowy której wykorzysta-
no moduły fotowoltaiczne. Elektrownia zlokalizowana jest 65 mil na wschód od Yuma Country w Arizonie. Budowa 
elektrowni rozpoczęła się w połowie 2011 roku i już po kilku miesiącach do sieci zostały podłączone moduły fotowol-
taiczne o łącznej mocy 39 MW. 

Budowa elektrowni kosztowała 1,8 mld dolarów. 
Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych 
udzielił na tę inwestycję gwarancji kredytowej w wy-
sokości 967 mln dolarów. Przy realizacji projektu za-
trudnienie znalazło ponad 400 osób, a podczas eks-
ploatacji 16. Instalacja otrzymała 25-letnią koncesję na 
wytwarzanie energii elektrycznej. 

Rocznie elektrownia produkuje 626,2 GWh ener-
gii elektrycznej, co zaspokaja potrzeby około 100.000  
typowych gospodarstw domowych. Elektrownia 
przynosi również wymierne efekty ekologiczne. 
Dzięki jej pracy do atmosfery nie trafia rocznie około 
220.000 ton CO

2
. 

Technologia
Fotoelektryczne właściwości tellurku kadmu zostały 
odkryte już w latach 50. dwudziestego wieku. Droga 
tego odkrycia z laboratorium do masowej produkcji 
trwała ponad 50 lat. Dopiero w roku 2002 amerykań-
skiej firmie First Solar udało się rozpocząć przemy-
słową produkcję ogniw fotowoltaicznych opartych 
na tellurku kadmu. Firma prowadzi ciągły rozwój tej 
technologii i z roku na rok poprawia wydajność oraz 
jakość swoich produktów. First Solar jest niekwestio-
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nowanym liderem produkcji cienkowar-
stwowych ogniw opartych na tellurku 
kadmu. Od początku produkcji dostarczył 
na rynek ponad 7 GW ogniw fotowolta-
icznych wyprodukowanych w tej techno-
logii. Firmie udało się uzyskać rekordową 
sprawność pojedynczej komórki na pozio-
mie 18,7% oraz 14,4% dla całego modułu 
CdTe. Mimo problemów finansowych  
i zamknięcia w 2011 roku fabryki we Frank-
furcie nad Odrą, firma nadal utrzymuje się  
w ścisłej czołówce producentów ogniw 
fotowoltaicznych. W 2012 roku tylko Chiń-
ski koncern Yingli Green Solar wprowadził 
na rynek więcej ogniw fotowoltaicznych 
niż First Solar. 

Cienkowarstwowe ogniwa CdTe mają 
dwie bardzo istotne cechy, które wpły-
wają na ich popularność. Pierwsza z nich 
to cena, która w przypadku produktów 
First Solar w IV kwartale 2012 roku wy-
nosiła 0,68 $/W. Druga, nie mniej istotna 
zaleta to lepsza w stosunku do ogniw 
krzemowych wydajność w wysokich tem-
peraturach. W upalne dni, szczególnie  
w klimacie pustynnym, ogniwa rozgrze-
wają się do temperatury przekraczającej 
65oC. First Solar podaje, że produkowane 
przez niego ogniwa mogą wyprodukować 
w ciągu doby w takich warunkach, nawet 
9% energii więcej niż ogniwa krzemowe. 

Patrząc na projekty, które realizuje 
obecnie First Solar, nie trudno odnieść 
wrażenie, że elektrownia Agua Caliente 
była nijako rozgrzewką do większych in-
westycji. Największe projekty First Solar 
realizuje obecnie w Kalifornii i są to:
•	 Topaz Solar Farm w San Luis Obispo 

County – 550 MW
•	 Desert w Riverside County – 550 MW 
•	 Stateline Solar Farm w San Bernadino 

– 300 MW 
•	 AV Solar Ranch One w Los Angeles 

County – 230 MW

Uruchomienie elektrowni Topaz Solar 
Farm planowane jest w 2014 roku. Sun-
light Solar Farm ma rozpocząć prace  
w roku 2015. Czy do tego czasu Agua 
Caliente utrzyma miano największej 
na świecie elektrowni fotowoltaicznej? 
Bardzo trudno jest odpowiedzieć na 
takie pytanie, gdyż branża fotowol-
taiczna w ostatnich latach rozwija się 
niesamowicie dynamicznie. Planowana 
jest rozbudowa wielu istniejących elek-
trowni oraz budowa nowych obiektów 
o dużych mocach. Krótki czas realizacji 
inwestycji fotowoltaicznych oraz pre-
ferencyjne warunki wsparcia ofero-
wane w niektórych krajach zachęcają 
inwestorów do wspierania projektów 

PV. Bardzo interesująco wyglądają za-
powiedzi chińskiego rządu o planach 
zainstalowania w roku 2013 około 10 GW 
ogniw fotowoltaicznych. Jest więc bardzo 
prawdopodobne, że na pierwsze miej-
sce rankingu nieoczekiwanie wskoczy 
któraś z chińskich firm.

Lider w opałach 
Obniżenie kosztów produkcji ogniw fo-
towoltaicznych spowodowało, że tech-
nologia ta stała się dużą konkurencją 
dla solarnych elektrowni typu CSP (ang. 
Concentrated Solar Power). CSP to techno-
logia wykorzystująca lustra ogniskujące 
promienie słoneczne na odbiorniku. Po-
wstała w ten sposób energia cieplna wy-
korzystywana jest do napędzania turbin 
parowych lub do napędu silnika cieplne-
go Stirlinga, w wyniku czego generowana 
jest energia elektryczna.

Największą na świecie elektrownią 
słoneczną typu CSP jest elektrownia 
„SEGS” (ang. Solar Electric Generating Sys-
tems) położona w Kalifornii na pustyni 
Mojave. Moc elektrowni wynosi 354 MW. 
Jeżeli w 2014 roku nie powstanie większy 
obiekt typu CSP, to któraś z budowanych 
elektrowni fotowoltaicznych przejmie 
miano największej na świecie elektrowni 
słonecznej.
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Technologia CSP znakomicie rozwijała 
się przy wysokich cenach ogniw PV, jed-
nak obecnie w USA wskaźnik LCOE (ang. 
Levelized Cost of Electricity) dla południo-
wo-zachodnich obszarów kraju, rozumia-
ny jako minimalna cena energii elektrycz-
nej równoważąca koszty jej wytworzenia  
w elektrowni danego rodzaju, wynosił od-
powiednio dla: 
•	 elektrowni PV – 0.1222$/ kWh:  

(spadek o 0.0365 $ w stosunku do 2011 r)
•	 elektrowni (CSP) – 0.1827$/ kWh:  

(spadek o 0.0090 $ w stosunku do 2011 r)

Przy znacznie korzystniejszym wskaź-
niku dla fotowoltaiki nie dziwi fakt 
przyspieszenia rozwoju tej branży  
w stosunku do CSP.  Już w 2011 roku mo-
gliśmy obserwować pierwsze problemy 
w branży CSP. Z działalności wycofała 
się firma Solar Millennium, a wniosek  
o upadłość złożyła firma Stirling Energy 
Industries. W projektowanej elektrowni 
w Blythe w Kalifornii została zmieniona 
technologia wytwarzania energii z CSP 
na PV. Z sektora energetyki słonecznej 
wycofał się również niemiecki Siemens. 
Koncern zdecydował się na sprzedaż 
lub zamknięcie swoich spółek realizu-
jących projekty zarówno w zakresie fo-
towoltaiki, jak i CSP, jednak to w bran-
ży CSP koncern zanotował szczególnie 
duże straty. Wycofanie się z sektora 
energetyki słonecznej tłumaczone było 
znacznym pogorszeniem się sytuacji na 
dwóch największych rynkach CSP, czyli 
USA i Hiszpanii. Znaczenie miała rów-
nież rezygnacja z budowy elektrowni 
słonecznej na izraelskiej pustyni Negev. 
Wykonawcą elektrowni miała być zaku-
piona przez Simensa izraelska spółka 
Solel Solar Systems specjalizująca się  
w budowie systemów CSP. 

Najlepsza lokalizacja dla systemów 
CSP i PV to obszary o wysokim usłonecz-
nieniu. Są to rejony ubogie w zasoby 
wodne, więc duże znaczenie odgrywa 

zapotrzebowanie elektrowni na wodę. 
Wysokosprawne systemy CSP cechują 
się dużym zapotrzebowaniem na wodę, 
ponieważ zużywana jest ona zarówno 
do chłodzenia elektrowni, jak i do okre-
sowego mycia luster. Istnieją oczywiście 
systemy chłodzone powietrzem, ale mają 
niższą wydajność, a więc koszty produkcji 
energii rosną. Elektrownie PV mają znacz-
nie niższe zapotrzebowanie na wodę, po-
nieważ używana jest ona tylko do okreso-
wego mycia ogniw. 

Dużą zaletą ogniw fotowoltaicz-
nych jest również możliwość stosun-
kowo wydajnej pracy w świetle rozpro-
szonym. Pozwala to na rozwijanie tej 
technologii również w klimacie umiar-
kowanym, czego najlepszym przykła-
dem są Niemcy z ponad 30 GW energii 
zainstalowanej w PV. Pod względem lo-
kalizacji elektrownie CSP mają większe 
ograniczenia. Najczęściej budowane 
są w strefach klimatu zwrotnikowego  
i podzwrotnikowego. 

Technologia CSP ma jednak atuty, któ-
rymi jeszcze długo nie będą dysponowały 
elektrownie fotowoltaiczne. Najważniej-
szy z nich to możliwość taniego magazy-
nowania energii cieplnej. W systemach 
CSP magazynowanie energii realizowa-
ne jest najczęściej w zbiornikach z płyn-
ną solą. Zapewnia to możliwość pracy  
w dni pochmurne oraz w nocy. Doskona-
łym przykładem takiego rozwiązania jest 
zespół elektrowni słonecznych Andasol  
w Hiszpanii o łącznej mocy 150 MW. 

Drugim atutem jest wyższa w sto-
sunku do PV sprawność systemów CSP. 
Sprawność zależna jest od zastosowanej 
technologii, ale może dochodzić nawet 
do 30% (układy nadążne SunCucher z sil-
nikami Stirlinga). Wyższa wydajność sys-
temu to mniejszy obszar potrzebny pod 
jego wybudowanie, a więc niższe koszty 
zakupu lub dzierżawy gruntu. 

Coraz częściej systemy CSP integro-
wane są z istniejącymi węglowymi lub 

gazowymi blokami energetycznymi. Po-
woduje to znaczną redukcję nakładów 
finansowych potrzebnych na budowę 
elektrowni. 

Zaleta systemów CSP wynikająca  
z możliwości ekonomicznego maga-
zynowania energii cieplnej i produkcji 
energii elektrycznej w dowolnym mo-
mencie będzie w przyszłości zyskiwać na 
znaczeniu, ponieważ sieci elektroener-
getyczne nie są na tyle elastyczne, aby 
samoczynnie kompensować nadwyżki  
i niedobory energii elektrycznej, spowo-
dowane okresową pracą dużej ilości in-
stalacji solarnych czy wiatrowych. Obec-
nie nie ma taniego i wydajnego systemu 
magazynowania energii elektrycznej na 
skalę przemysłową. Jeżeli sytuacja ta nie 
ulegnie zmianie to w przyszłości obydwa 
systemy mogą nie być traktowane jako 
konkurencyjne, ponieważ połączenie ich 
zalet może zapewnić równomierną pracę 
systemu przez całą dobę przy niższych 
niż obecnie nakładach inwestycyjnych. 
Elektrownie CSP z systemami magazy-
nowania energii będą mogły również 
pełnić rolę elektrowni szczytowych, uzu-
pełniając okresowe niedobory energii  
w systemach energetycznych.

Rok 2013 zapowiada się bardzo cie-
kawie dla branży solarnej. Czeka nas 
ostra konkurencja producentów ogniw 
fotowoltaicznych oraz kolejne rundy 
potyczki systemów CSP z instalacjami 
PV. W Polsce trwa nadal wielkie ocze-
kiwanie na ostateczny kształt ustawy 
OZE, od której w dużej mierze zależy 
dalszy rozwój branży fotowoltaicznej  
w naszym kraju. 

Źródła:
•	 www.firstsolar.com
•	 www.nrgsolar.com
•	 www.cleanenergyactionproject.com
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Technologia CSP znakomicie rozwijała 
się przy wysokich cenach ogniw PV, jed-
nak obecnie w USA wskaźnik LCOE (ang. 
Levelized Cost of Electricity) dla południo-
wo-zachodnich obszarów kraju, rozumia-
ny jako minimalna cena energii elektrycz-
nej równoważąca koszty jej wytworzenia  
w elektrowni danego rodzaju, wynosił od-
powiednio dla: 
•	 elektrowni PV – 0.1222$/ kWh:  

(spadek o 0.0365 $ w stosunku do 2011 r)
•	 elektrowni (CSP) – 0.1827$/ kWh:  

(spadek o 0.0090 $ w stosunku do 2011 r)

Przy znacznie korzystniejszym wskaź-
niku dla fotowoltaiki nie dziwi fakt 
przyspieszenia rozwoju tej branży  
w stosunku do CSP.  Już w 2011 roku mo-
gliśmy obserwować pierwsze problemy 
w branży CSP. Z działalności wycofała 
się firma Solar Millennium, a wniosek  
o upadłość złożyła firma Stirling Energy 
Industries. W projektowanej elektrowni 
w Blythe w Kalifornii została zmieniona 
technologia wytwarzania energii z CSP 
na PV. Z sektora energetyki słonecznej 
wycofał się również niemiecki Siemens. 
Koncern zdecydował się na sprzedaż 
lub zamknięcie swoich spółek realizu-
jących projekty zarówno w zakresie fo-
towoltaiki, jak i CSP, jednak to w bran-
ży CSP koncern zanotował szczególnie 
duże straty. Wycofanie się z sektora 
energetyki słonecznej tłumaczone było 
znacznym pogorszeniem się sytuacji na 
dwóch największych rynkach CSP, czyli 
USA i Hiszpanii. Znaczenie miała rów-
nież rezygnacja z budowy elektrowni 
słonecznej na izraelskiej pustyni Negev. 
Wykonawcą elektrowni miała być zaku-
piona przez Simensa izraelska spółka 
Solel Solar Systems specjalizująca się  
w budowie systemów CSP. 

Najlepsza lokalizacja dla systemów 
CSP i PV to obszary o wysokim usłonecz-
nieniu. Są to rejony ubogie w zasoby 
wodne, więc duże znaczenie odgrywa 

zapotrzebowanie elektrowni na wodę. 
Wysokosprawne systemy CSP cechują 
się dużym zapotrzebowaniem na wodę, 
ponieważ zużywana jest ona zarówno 
do chłodzenia elektrowni, jak i do okre-
sowego mycia luster. Istnieją oczywiście 
systemy chłodzone powietrzem, ale mają 
niższą wydajność, a więc koszty produkcji 
energii rosną. Elektrownie PV mają znacz-
nie niższe zapotrzebowanie na wodę, po-
nieważ używana jest ona tylko do okreso-
wego mycia ogniw. 

Dużą zaletą ogniw fotowoltaicz-
nych jest również możliwość stosun-
kowo wydajnej pracy w świetle rozpro-
szonym. Pozwala to na rozwijanie tej 
technologii również w klimacie umiar-
kowanym, czego najlepszym przykła-
dem są Niemcy z ponad 30 GW energii 
zainstalowanej w PV. Pod względem lo-
kalizacji elektrownie CSP mają większe 
ograniczenia. Najczęściej budowane 
są w strefach klimatu zwrotnikowego  
i podzwrotnikowego. 

Technologia CSP ma jednak atuty, któ-
rymi jeszcze długo nie będą dysponowały 
elektrownie fotowoltaiczne. Najważniej-
szy z nich to możliwość taniego magazy-
nowania energii cieplnej. W systemach 
CSP magazynowanie energii realizowa-
ne jest najczęściej w zbiornikach z płyn-
ną solą. Zapewnia to możliwość pracy  
w dni pochmurne oraz w nocy. Doskona-
łym przykładem takiego rozwiązania jest 
zespół elektrowni słonecznych Andasol  
w Hiszpanii o łącznej mocy 150 MW. 

Drugim atutem jest wyższa w sto-
sunku do PV sprawność systemów CSP. 
Sprawność zależna jest od zastosowanej 
technologii, ale może dochodzić nawet 
do 30% (układy nadążne SunCucher z sil-
nikami Stirlinga). Wyższa wydajność sys-
temu to mniejszy obszar potrzebny pod 
jego wybudowanie, a więc niższe koszty 
zakupu lub dzierżawy gruntu. 

Coraz częściej systemy CSP integro-
wane są z istniejącymi węglowymi lub 

gazowymi blokami energetycznymi. Po-
woduje to znaczną redukcję nakładów 
finansowych potrzebnych na budowę 
elektrowni. 

Zaleta systemów CSP wynikająca  
z możliwości ekonomicznego maga-
zynowania energii cieplnej i produkcji 
energii elektrycznej w dowolnym mo-
mencie będzie w przyszłości zyskiwać na 
znaczeniu, ponieważ sieci elektroener-
getyczne nie są na tyle elastyczne, aby 
samoczynnie kompensować nadwyżki  
i niedobory energii elektrycznej, spowo-
dowane okresową pracą dużej ilości in-
stalacji solarnych czy wiatrowych. Obec-
nie nie ma taniego i wydajnego systemu 
magazynowania energii elektrycznej na 
skalę przemysłową. Jeżeli sytuacja ta nie 
ulegnie zmianie to w przyszłości obydwa 
systemy mogą nie być traktowane jako 
konkurencyjne, ponieważ połączenie ich 
zalet może zapewnić równomierną pracę 
systemu przez całą dobę przy niższych 
niż obecnie nakładach inwestycyjnych. 
Elektrownie CSP z systemami magazy-
nowania energii będą mogły również 
pełnić rolę elektrowni szczytowych, uzu-
pełniając okresowe niedobory energii  
w systemach energetycznych.

Rok 2013 zapowiada się bardzo cie-
kawie dla branży solarnej. Czeka nas 
ostra konkurencja producentów ogniw 
fotowoltaicznych oraz kolejne rundy 
potyczki systemów CSP z instalacjami 
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Źródła:
•	 www.firstsolar.com
•	 www.nrgsolar.com
•	 www.cleanenergyactionproject.com
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STC
Standard Test Condition  

– ustandaryzowane warunki testu

1000 W/m2 Natężenie promieniowania słonecznego,  
przy którym wykonywany był test

25oC
Temperatura ogniw oświetlanego panelu,  

przy której wykonywany był test

AM 1.5
Spektrum promieniowania dla gęstości  

atmosfery równej 1,5

NOCT
Normal Operating Cell Temperature  

– temperatura ogniwa w nominalnych warunkach pracy

800 W/m2 Natężenie promieniowania słonecznego,  
przy którym wykonywany był test

20oC
Temperatura otoczenia oświetlanego panelu,  

przy której wykonywany był test

AM 1.5
Spektrum promieniowania dla gęstości  

atmosfery równej 1,5

1 m/s Prędkość wiatru

Rys. Kąty padania promieni słonecznych dla różnych wartości spektrum oraz straty 
nergii słonecznej na drodze do powierzchni Ziemi

Tab. 2. Normal Operating Cell Temperature – temperatura ogniwa w nominalnych 
warunkach pracy

Tab. 1. Standard Test Condition – ustandaryzowane warunki testu Patrząc na warunki STC, przy których 
wyznaczana jest moc baterii sło-
necznej podawana przez producen-
tów, można jednoznacznie stwier-
dzić, że w rzeczywistych warunkach 
pracy bateria słoneczna będzie pra-
cowała w innych niż standardowe 
warunki, co przełoży się na moc niż-
szą niż podawana przez producenta. 
Główną przyczyną będzie niższe niż 
w warunkach STC natężenie promie-
niowania słonecznego, które na-
wet w słoneczny letni dzień rzadko  
w Polsce przekracza 900 W/m², oraz 
z uwagi na wyższą niż 25˚C tempe-
raturę oświetlanego panelu. Pro-
jektując instalację fotowoltaiczną 
należy mieć na uwadze, że wraz ze 
wzrostem temperatury spada moc 
nominalna panelu. 

Zagłębiając się w dokumentację 
panelu fotowoltaicznego, można 
odnaleźć w nim także parametry wy-
znaczane w tzw. warunkach NOCT 
(Normal Operating Cell Temperatu-
re). Zazwyczaj renomowani produ-
cenci wszystkie parametry panelu 
wyznaczają także dla warunków 
NOCT, które bardziej wiarygodnie 
oddają rzeczywiste warunki pracy 
baterii słonecznej. W takim badaniu 
wyznaczana jest temperatura panelu 
fotowoltaicznego, gdy jest on oświe-
tlany promieniowaniem słonecznym 
o natężeniu 800 W/m², temperatura 
otoczenia wynosi 20oC, a prędkość 
wiatru równa się 1 m/s są to przyjęte 
unormowane standardowe warunki 
środowiskowe zbliżone do rzeczywi-
stych warunków pracy. Należy zauwa-
żyć, że moc w warunkach NOCT jest 
znacznie, bo ok. 25–30%, niższa niż  
w warunkach laboratoryjnych STC. Tę 
niższą moc należy także wziąć pod 
uwagę projektując czy dobierając 
moc instalacji fotowoltaicznej, gdyż 
w rzeczywistości to będzie moc no-
minalna instalacji. 

STC, NOCT
Warunki w jakich badane są baterie PV

Kupując panel fotowoltaiczny czy dobierając moc instalacji, ważnym parametrem będzie moc nominalna oznaczana 
w Wp (wat pik). Można powiedzieć, że jest to moc maksymalna panelu fotowoltaicznego wyznaczana w pewnych 
ściśle określonych warunkach, nazywanych STC (Standard Test Conditions). Często na tabliczce znamionowej z tyłu 
panelu można znaleźć informację typu – STC: 1000 W/m2, 25˚C, AM 1.5 SPECTRUM. Co ona oznacza?
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1 m/s Prędkość wiatru

Rys. Kąty padania promieni słonecznych dla różnych wartości spektrum oraz straty 
nergii słonecznej na drodze do powierzchni Ziemi
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Jak wybrać odpowiednią nieruchomość  
pod budowę farmy fotowoltaicznej? 
Badanie stanu prawnego nieruchomości należy roz-
począć od ustalenia, czy jest ona objęta obowią-
zującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Jeżeli tak, należy sprawdzić, na jakie 
cele może być przeznaczona. Prowadzenie działal-
ności gospodarczej polegającej na produkcji energii 
elektrycznej zasadniczo może się odbywać wyłącz-
nie na terenach, które zostały przeznaczone na cele 
produkcyjne. Wydaje się, że nie jest konieczne, aby 
tereny te były przeznaczone stricte na cele produkcji 
energii elektrycznej z użyciem systemu fotowoltaicz-
nego i wystarczające może być także ogólne prze-
znaczenie terenu na potrzeby produkcyjne. Jeżeli 
na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie ob-
szarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii 
o mocy przekraczającej 100 kW, należy w studium 
ustalić ich rozmieszczenie. 

Jeżeli wybrany przez inwestora teren objęty jest 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, ale teren ten został przeznaczony na inne cele 

Prawne aspekty budowy farmy PV
W Polsce powstają pierwsze farmy fotowoltaiczne, a przygotowanie takich inwestycji niesie ze sobą wiele ryzyk 
prawnych i podatkowych. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznych nie są 
jednoznaczne, jednak można określić, jakie kroki musi poczynić inwestor, aby zrealizować inwestycję.

niż produkcyjne, należy zwrócić się do właściwych or-
ganów administracji o dokonanie zmiany planu wpro-
wadzając zapisy umożliwiające realizację inwestycji. 
Zmiana zapisów miejscowego planu i przygotowania 
studium jest procesem długotrwałym. W takim przy-
padku należy uzyskać również decyzję środowiskową. 
Ze względu na stopień skomplikowania sprawy warto 
skorzystać z doświadczenia profesjonalistów w zakre-
sie załatwiania kwestii formalno-prawnych.

 
Co należy zrobić w przypadku braku Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego?
Jeżeli na danym terenie nie uchwalono miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, wykorzy-
stanie nieruchomości na cele produkcyjne możliwe 
jest wyłącznie po uzyskaniu decyzji o warunkach za-
budowy. Jeśli planowana inwestycja ma powstać na 
gruntach o przeznaczeniu rolniczym, należy wziąć pod 
uwagę ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Praktyka naszej kancelarii 
wykazuje, że krócej trwa uzyskanie decyzji o warun-
kach zabudowy niż zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.
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Czy inwestycja polegająca na budowie 
farmy fotowoltaicznej, farmy wiatro-
wej lub realizacja innego przedsię-
wzięcia z wykorzystaniem OZE może 
być zakwalifikowana jako inwestycja 
celu publicznego? 
W aktualnym stanie prawnym kwestia ta 
nie jest jednoznaczna i budzi wiele kontro-
wersji. Do tej pory sądy w większości roz-
strzygały o niezasadności zaliczenia inwe-
stycji związanych z odnawialnymi źródłami 
energii do inwestycji celu publicznego.

Pojęcie inwestycji celu publicznego 
zdefiniowane jest w art. 2 pkt 5 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, który stanowi, że pojęcie to 
oznacza działania o znaczeniu lokalnym 
(gminnym) i ponadlokalnym (powiato-
wym, wojewódzkim i krajowym), sta-
nowiące realizację „celów publicznych”  
w rozumieniu ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami. Można więc spróbować 
potraktować taką inwestycję jako obiekt 
służący ochronie środowiska, co zgodnie 
z art. 6 pkt. 4 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami stanowi cel publiczny. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie promowania stoso-
wania energii ze źródeł odnawialnych 
wymusza uznanie przez państwa człon-

kowskie Unii Europejskiej, że inwestycje 
te służą ochronie środowiska. 

Organ administracji badający sprawę, 
na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa ocenia, czy inwestycja realizuje cele 
publiczne, i jeśli uzna, że tak jest, umarza 
postępowanie w sprawie wydania decy-
zji o warunkach zabudowy i po złożeniu 
przez inwestora wniosku o wydanie decy-
zji o lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go wszczyna nowe postępowanie. Należy 
jednak liczyć się z prawdopodobieństwem 
uchylenia decyzji przez organ wyższego 
stopnia lub sąd administracyjny.

Co jeszcze należy sprawdzić przed 
rozpoczęciem inwestycji?
Kolejnym krokiem po wyborze terenu po-
winno być uzyskanie warunków przyłączy. 
Warunki przyłączenia wydawane są przez 
zakład energetyczny w ciągu 150 dni po 
złożeniu wniosku wraz z projektem umowy  
o przyłączenie do sieci i są ważne przez dwa 
lata. Do wniosku należy dołączyć dokument 
potwierdzający tytuł prawny do nierucho-
mości oraz miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego lub decyzję o wa-
runkach zabudowy. Warunki przyłączenia 
dotyczą ściśle określonej konfiguracji elek-
trowni fotowoltaicznej, której nie można 
dowolnie zmieniać na etapie realizacji.

Czy planując budowę farmy PV  
potrzebne jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę?
Kwestia konieczności uzyskania pozwo-
lenia na budowę farmy fotowoltaicznej 
budzi wiele kontrowersji ze względu na 
niejasność przepisów regulujących tę 
materię. Stanowisko w tej sprawie zajął 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 
informując, że „instalowanie na obiekcie 
budowlanym ogniw fotowoltaicznych 
wraz z konstrukcją mocującą nie wyma-
ga dokonania zgłoszenia właściwemu 
organowi ani uzyskania pozwolenia na 
budowę, o ile zainstalowana całość nie 
przekracza 3 m wysokości. Jeżeli nato-
miast wysokość ww. urządzenia prze-
kroczy 3 m, wówczas inwestor będzie 
zobowiązany dokonać zgłoszenia. (…) 
Instalowanie urządzeń nie zawsze wiąże 
się z samym umocowaniem konstrukcji 
na obiekcie budowlanym. Często zdarza 
się, że przy instalacji dochodzi do wyko-
nywania robót budowlanych na obiek-
cie budowlanym, na którym urządzenie 
jest instalowane (dochodzi do ingerencji  
w ten obiekt). Taką sytuację należy za-
kwalifikować jako rozbudowę bądź 
nadbudowę obiektu budowlanego, zaś 
przepisy art. 29 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 
1 ustawy – Prawo budowlane nie będą 
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miały zastosowania, gdyż na takie robo-
ty budowlane wymagane jest pozwole-
nie na budowę. Ponadto informujemy, że 
zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 2 pkt 
16 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo 
budowlane pozwolenia na budowę ani 
zgłoszenia nie wymaga montaż wolno 
stojących kolektorów słonecznych”. Zda-
niem GUNB ogniwa fotowoltaiczne nale-
ży traktować tak jak kolektory słoneczne. 
W związku z powyższym, montaż wolno 
stojących ogniw fotowoltaicznych rów-
nież nie będzie wymagał uzyskania po-
zwolenia na budowę ani zgłoszenia. 

W powyższej kwestii wypowiedziało 
się również Ministerstwo Finansów: „za-
warta w art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budow-
lane definicja urządzenia budowlanego 
wskazuje, że są to urządzenia technicz-
ne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,  
w tym służące oczyszczaniu lub groma-
dzeniu ścieków, a także przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod śmiet-
niki. Definicja ta wskazuje na dwie istotne 
cechy urządzeń budowlanych. Urządze-
nia takie muszą zapewniać użytkowanie 
obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz 
być związane z obiektem budowlanym. 
W elektrowniach słonecznych wolno 
stojące panele ogniw fotowoltaicznych 
mogą odpowiadać wymienionym ce-
chom urządzeń budowlanych z uwagi na 
swoją akcesoryjną funkcję, jaką spełniają 
w stosunku do obiektów budowlanych 
elektrowni słonecznej oraz ich technicz-
ne związanie z tymi obiektami. Mając na 
uwadze powyższe, wydaje się, że wolno 
stojące kolektory słoneczne (ogniwa foto-
woltaiczne) powinny być traktowane jak 
urządzenia budowlane związane z obiek-
tami elektrowni słonecznej”. 

Konieczność uzyskania pozwolenia na 
budowę zależy od parametrów planowa-
nej inwestycji, w tym od tego, w jaki spo-
sób instalacje zostaną posadowione na 
gruncie. Ze względu na wczesną fazę roz-
woju sektora fotowoltaicznego w Polsce 
oraz brak klarownych regulacji prawnych 
w tym zakresie, kwestia ta może być róż-
nie interpretowana przez urzędy. Projekt 
ustawy o odnawialnych źródłach energii 
przewidziano wpisanie do Prawa budow-
lanego obowiązku posiadania pozwole-
nia na budowę dla instalacji fotowoltaicz-
nych o mocy powyżej 40 kW. 

Czy umieszczenie paneli na dachu 
budynku może być traktowane jako 
nadbudowa lub rozbudowa i powinno 
wymagać uzyskania pozwolenia na 
budowę?
Zasadniczo instalowanie na obiekcie bu-
dowlanym ogniw fotowoltaicznych nie 

wymaga dokonania zgłoszenia ani uzyska-
nia pozwolenia na budowę, jeśli zainstalo-
wana całość nie przekracza 3 m wysokości. 
Jeżeli montowane urządzenia przekraczają 
3 m wysokości, inwestor będzie zobowią-
zany dokonać zgłoszenia. W niektórych 
przypadkach konieczne może się okazać 
uzyskanie pozwolenia na budowę. Istotne 
znaczenie ma kwestia, czy prowadzone 
prace naruszają substancję budynku. Jeśli 
tak, konieczne będzie uzyskanie pozwo-
lenia na budowę oraz dopełnienie wszel-
kich formalności związanych z prowadze-
niem budowy. Zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, przez „przebudowę” należy 
rozumieć wykonywanie robót budowla-
nych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych 
istniejącego obiektu budowlanego, z wy-
jątkiem charakterystycznych parametrów, 
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 
wysokość, długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji. 

Jeśli kolektory mają zostać umieszczo-
ne na dachu zabytku, konieczne będzie 
uzgodnienie zakresu prac z właściwym 
konserwatorem zabytków.

Jaki podatek zapłacą właściciele farm 
fotowoltaicznych?
Zdaniem Ministerstwa Gospodarki farma 
fotowoltaiczna jest budowlą w rozumie-
niu przepisów ustawy Prawo budowlane 
i podlega opodatkowaniu od nierucho-
mości w przypadku, gdy jest związana  
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, a stawka podatku od budowli nie 
może przekraczać 2% jej wartości ustalo-
nej stosownie do przepisów ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych. 

Kwestię dyskusyjną stanowi wartość, 
od której podatek będzie naliczany. Po-
dobny problem powstał w przypadku 
farm wiatrowych, którym gminy naliczały 
podatek od wartości całej inwestycji. Sta-
nowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo 
Finansów, które uznało, że podatek powi-
nien być naliczany jedynie od wartości jej 
części budowlanych, czyli fundamentów 
i masztu. Biorąc pod uwagę powyższą 
interpretację oraz aspekty techniczne po-
sadowienia urządzeń fotowoltaicznych 
na gruncie, należy zastanowić się, które 
części inwestycji fotowoltaicznej można 
uznać za elementy budowlane, od których 
należny będzie podatek. Interpretacje 
organów państwowych w tym zakresie, 
które rozstrzygną, czy podatek powinien 
być naliczany od całości, czy części warto-
ści budowli będą miały wpływ na ocenę 
opłacalności inwestycji. 
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stojących kolektorów słonecznych”. Zda-
niem GUNB ogniwa fotowoltaiczne nale-
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Warunkiem zadowolenia z instalacji fotowoltaicznej 
jest jej niezawodna praca przez długie dziesięciole-
cia. W tym przypadku w miarę możliwości należy in-
stalację PV zabezpieczyć przed zdarzeniami losowy-
mi, w szczególności przed uderzeniem pioruna. Aby 
uzyskać niezbędne zabezpieczenie, należy wykonać 
instalację odgromową lub zmodyfikować istniejącą 
instalację na budynku zgodnie z normami:
•	 PN-EN 61173:2002
•	 PN-EN 62305-1:2008
•	 PN-EN 62305-2:2008
•	 PN-EN 62305-3:2009
•	 PN-EN 62305-4:2009

Instalacja
odgromowa

GLOBEnergia Akademia Viessmann
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Dla inwestora pewnym wyznacznikiem powinny być także 
standardy wypracowane na największym rynku fotowolta-
icznym, czyli w Niemczech. W kraju tym firmy ubezpiecza-
jące instalacje PV wymagają dla instalacji o mocy większej 
od 10 kW instalacji odgromowej wykonanej w III poziomie 
ochrony oraz wewnętrznej ochrony przeciwprzepięcio-
wej. Z kolei dla wolnostojących instalacji fotowoltaicznych 
konieczne jest zastosowanie urządzeń ochrony przeciw-
przepięciowej i systemu wyrównania potencjałów.

W przypadku instalacji odgromowej należy zapewnić od-
powiednie rozmieszczenie zwodów gwarantujące bez-
pieczeństwo instalacji. Układ zwodów na dachu czy ziemi 
powinien opierać się na jednej z trzech poniższych metod:
•	 metoda toczącej się kuli (odpowiednia  

w każdym przypadku),
•	 metoda kąta ochronnego (odpowiednia  

dla budynków o prostych kształtach),
•	 metoda oczkowa (odpowiednia dla powierzchni 

płaskich).

Stosując metodę toczącej się kuli strefę bezpieczeństwa 
wyznacza się za pomocą wirtualnego toczenia kuli o od-
powiednim promieniu po instalacji. W tych miejscach na 
powierzchni, które nie są dotykane przez kulę, nie istnieje 
zagrożenie bezpośrednim uderzeniem pioruna. Dla III po-
ziomu ochrony promień kuli powinien wynosić 45 m. 

W przypadku metody kąta ochronnego strefę bezpie-
czeństwa określa wirtualne pole stożka wyznaczonego 
przy danym kącie a. Kąt ochronny α zależy od wysokości 
zwodu i klasy ochrony i jest wyznaczany zgodnie z poniż-
szym rysunkiem. Analogicznie w przypadku wyznaczania 
kąta ochronnego obszar znajdujący się w granicach kąta 
jest bezpieczny.

Ważną kwestią przy dostosowywaniu instalacji odgro-
mowej do zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej jest 
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych. Służy 
to zabezpieczeniu elementów instalacji fotowoltaicznej 
przed przeskokami iskrowymi czy łukami elektrycznymi, 
które w czasie trafienia piorunem instalacji odgromowej 
mogłyby pochodzić od zwodów czy przewodów pioruno-
chronnych. 

Odstępy izolacyjne zgodnie z normą PN-EN 62305-3:2009 
wyznacza się na podstawie wzoru:

Rys. 2. Wyznaczanie strefy ochronnej instalacji odgromowej w przypadku instalacji PV 
na ziemi lub dachu płaskim (metoda toczącej się kuli i metoda kąta ochronnego)

Rys. 3. Wyznaczanie kąta ochronnego w zależności od wysokości zwodu i klasy ochrony 

Rys. 4. Wyznaczenie odstępów izolacyjnych od instalacji PV
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Z reguły wystarczający odstęp izolacyjny S zawiera się 
między 0,5 a 1 m.

gdzie: 

S – minimalny odstęp izolacyjny,
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 – współczynnik uzależniony od klasy ochrony 0,04 dla III i klasy LPS,

k
m

– współczynnik uzależniony od materiału odstępu izolacyjnego 1  
– dla powietrza,

k
c 
– współczynnik uzależniony od rozpływu prądu w przewodach 1 – dla 1 

przewodu, odprowadzającego, 1…0,5 – dla 2 przewodów odprowadzających,

l – długość w metrach, mierzona wzdłuż zwodu lub przewodu odprowadza-
jącego od punktu, w którym jest rozpatrywany odstęp izolacyjny, do punktu 
najbliższego połączenia wyrównawczego.

Bogdan Szymański
GLOBEnergia

Rys. 1. Wyznaczanie strefy ochronnej instalacji odgromowej w przypadku instala-
cji fotowoltaicznej na dachu (metoda toczącej się kuli i metoda kąta ochronnego)
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Główną składową kosztów małej instalacji foto-
woltaicznej jest zakup modułów fotowoltaicznych. 
Wieloletni spadek cen modułów fotowoltaicznych 
doprowadził na koniec 2012 r. cenę do granicy  
0,5 euro/Wp. Są to ceny netto możliwe do osią-
gnięcia przy budowie dużych farm o mocach rzędu 
MW. Przy zakupie detalicznym sumaryczna marża 
na tego typu produkty to ok 35% plus VAT. Daje to 
wartość około 0,83 euro/Wp (dane na koniec 2012 r.). 
Udział procentowy modułów PV w kosztach instalacji 
zależy w dużej mierze od wielkości instalacji. Przy naj-
mniejszych instalacjach w stosunku procentowym 
moduły PV będą stanowić niespełna 40% kosztów, 
przy większych instalacjach będzie to nawet 55% 
kosztów. 

Drugą pozycję w kosztach zazwyczaj zajmują in-
wertery. Szczególnie przy małych instalacjach koszt 
zakupu inwertera procentowo jest bardzo wysoki 
i może sięgać nawet 25% ogółu kosztów. Wraz ze 
wzrostem mocy procentowo koszty inwerterów 
spadają nawet do poziomu 15%. Pewną istotną gra-
nicą jest tu moc 5 kW, czyli wartość, powyżej któ-
rej nie powinno przeciążać się jednej fazy. Z tego 
względu w zależności od warunków przyłączenia 
przy instalacjach o mocy 6–12 kW może zachodzić 
konieczność zakupu droższego w tym przedziale 
mocy inwertera trójfazowego, co podniesie procen-
towy koszt inwertera. W przypadku małych insta-
lacji naziemnych, a bardzo często na dachu domku 
jednorodzinnego trudno będzie zamontować in-
stalację o mocy większej niż 10 kW, drugą pozycję 
w kosztach będzie zajmował system mocowań.  
W przybliżeniu koszty systemu mocowań na dach 
skośny są średnio o połowę niższe niż na dach pła-
ski czy grunt. Dodatkowo koszty montażu także 
wzrastają w przypadku systemu montowanego na 
gruncie w stosunku do systemu na dachu skośnym.

Najwyższym jednostkowym kosztem monta-
żu charakteryzują się najmniejsze instalacje. W ich 
przypadku koszt montażu 1 kWp pod klucz może 
sięgać 8000 zł. Koszty jednostkowe instalacji PV 
wraz ze wzrostem mocy zainstalowanej początko-
wo szybko spadają dla instalacji 5–10 kWp koszt  
1 kWp zamyka się w granicy 5500–6500 zł. Więk-
sze instalacje zazwyczaj montowane są na gruncie 
gdzie stosowany jest droższy naziemny system kon-
strukcji wsporczej. Z tego względu instalacje z prze-
działu 20–40 kWp charakteryzują się nieco wyższy-
mi kosztami jednostkowymi niż instalacja 10 kWp 
instalowana na dachu skośnym. 

Składowe kosztów
instalacji fotowoltaicznej

GLOBEnergia Akademia Viessmann
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Moc intalacji 2 kW 3,5 kW 5 kW 10 kW 20 kW 40 kW

Moduły  
fotowoltaiczne

6600 38% 11550 48% 16500 52% 32000 55% 64000 53% 128000 54%

Inwerter 4500 26% 5200 21% 5600 18% 11500 20% 15000 12% 30000 13%

System  
mocowania

1645 10% 1715 7% 2450 8% 4900 8% 22000 18% 44000 18%

Zabezpieczenia  
i przewody

1500 9% 2100 9% 2500 8% 3500 6% 4500 4% 8000 3%

Montaż  
i konfiguracja

3000 17% 3750 15% 4500 14% 6000 10% 15000 12% 28000 12%

Suma 17245 24315 31550 57900 120500 238000

Koszt 1 kW 8623 6947 6310 5790 6025 5950

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

2 3,5 5 10 20 40

Rys. Koszt zainstalowania 1 kWp dla instalacji od 2 do 40 kWp. Instalacje 2–10 kWp montowane na dachu, 20–40 kWp montowane na gruncie

Tab. Przybliżone koszty małych instalacji – ceny brutto zawierają podatek VAT

Bogdan Szymański
GLOBEnergia
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Produkcja energii i transport w głównej mierze wpły-
wają na emisję szkodliwych substancji do atmosfery. 
A są to przede wszystkim tlenki węgla, siarki i azotu 
oraz pyły. Polska, jako kraj bogaty w paliwa kopalne, 
swoją energetykę od lat opiera na węglu kamiennym, 
brunatnym i gazie ziemnym. Świadomość ich wyczer-
pywalnego charakteru i większa odpowiedzialność za 
stan środowiska naturalnego zmusza do poszukiwa-
nia i rozwijania technologii opierających się na źró-
dłach odnawialnych. 

Odnawialne źródła energii ze względu na swoją do-
stępność i wizję niezależności energetycznej stają się 
coraz bardziej popularne. Od kilkunastu lat, gdy rozwój 
techniki umożliwia coraz efektywniejsze ich wykorzysta-
nie, OZE zaczynają stanowić realną konkurencję dla źró-
deł konwencjonalnych. Coraz większe znaczenie alterna-
tywnych źródeł opiera się nie tylko na ich odnawialnym 
charakterze, ale na niskiej szkodliwości dla środowiska. 
Warto jednak zadać sobie pytanie, czy wykorzystywanie 
energii wody, wiatru, Słońca, biomasy i ciepła Ziemi po-
zostaje całkowicie bez wpływu na środowisko. Aby prze-
analizować oddziaływanie alternatywnych technologii 
wytwarzania energii, warto podzielić odnawialne źródła 
według produkcji ciepła i prądu. 

Produkcja ciepła
Ciepło produkowane jest przez kolektory słoneczne, 
pompy ciepła, systemy spalające biomasę oraz przez 
wykorzystanie geotermii. 

Biomasa
Odnawialnym źródłem energii, którego udział w całym 
Polskim rynku odnawialnym jest największy, jest bioma-
sa. Składają się na nią wszystkie substancje pochodzenia 

Zarówno człowiek, jak i pozostałe organizmy żywe ściśle zależą od stanu środowiska, w jakim się znajdują. Zanie-
czyszczenie wód, gleb i powietrza natychmiastowo, bądź po dłuższym czasie, odbiją się na organizmach, powodując 
choroby, mutacje genowe, zmniejszenie liczebności gatunkowej lub całkowite jej wyginięcie. Z tego powodu wysoce 
istotna jest troska, by człowiek w swej codziennej działalności nie szkodził środowisku. 

Ekologiczność OZE – fakt, czy mit?

organicznego, których spalanie daje efekt energetyczny. 
Naturalna powszechność występowania czyni bioma-
sę trzecim największym nośnikiem energetycznym na 
świecie. Jednak wykorzystanie organicznej substancji do 
produkcji ciepła powinno zachodzić w sposób rozsądny 
i zrównoważony. Nieodpowiedzialna i łupieżcza wycinka 
drzew, czy nieuporządkowane zasiewy roślin energetycz-
nych nie są zgodne z założeniami odnawialnych źródeł 
energii i mogą nieść ze sobą wiele szkodliwych zjawisk. 
Głównym zagrożeniem jest degradacja środowiska na-
turalnego poprzez jego wyjałowienie i zmniejszenie 
różnorodności biologicznej. Niebezpieczeństwem dla 
człowieka jest także pułapka wysokich dopłat do upraw 
energetycznych. Rolnicy, zauważając wyższą opłacalność 
hodowli roślin do spalarni biomasy, rezygnują z produkcji 
rolnej na rzecz konsumpcji. Niemoralne byłoby dopusz-
czenie do sytuacji, w której mieszkańcy krajów ubogich  
i rozwijających się cierpią na deficyt żywności, podczas 
gdy w krajach rozwiniętych składniki żywności są palo-
ne w celach energetycznych. Podobnie przedstawiają 
się kwestie dla biogazu i biopaliw, które produkowane są  
z upraw jadalnych (trzcina cukrowa, kukurydza, rzepak),  
a ich zawartość w paliwach stale rośnie. Proces spalania 
zawsze wiąże się z emisją gazów i substancji do atmosfery. 
Najczęściej są to związki NOx, SOx i COx. Rośliny, które są 
substratami do procesu spalania, w swoim cyklu życiowym, 
pochłaniają dwutlenek węgla na potrzeby fotosyntezy.  
Z tego powodu, w przypadku powyższej technologii pro-
dukcji ciepła mówimy o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Kolektory słoneczne
Energia słoneczna przekształcona poprzez kolektor sło-
neczny w energię cieplną stanowi czyste źródło energii 
o minimalnym negatywnym wpływie na środowisko 
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pozyskania biogazu. Geotermia może być 
wykorzystana zarówno do produkcji cie-
pła, jak i energii elektrycznej.

Energetyka wiatrowa i wodna
Zarówno energetyka wiatrowa, jak i wod-
na wpływają na środowisko na dwa spo-
soby – pośredni i bezpośredni. Do wpływu 
pośredniego można zaliczyć emisję szko-
dliwych substancji związaną z procesem 
produkcyjnym elementów koniecznych do 
prawidłowego funkcjonowania elektrow-
ni. Zarówno elektrownie wodne, jak i wia-
trowe są wielkogabarytowymi obiektami 
budowlanymi dlatego oprócz środowisko-
wych kosztów wytworzenia elementów, 
ważny jest również koszt ich transportu. 
Ilość powstałych spalin podczas transpor-
tu i produkcji jest indywidualna dla każ-
dego projektu i należy brać ją pod uwagę  
w analizach ekologicznych projektu. Do 
bezpośredniego wpływu elektrowni na 
środowisko zaliczyć należy efekty mecha-
nicznej pracy wirników i obecności samej 
instalacji w środowisku. 

W przypadku elektrowni wodnych naj-
istotniejszą kwestią będzie wpływ na bioce-
nozę naturalnych, otaczających wód. Mikro-
-elektrownie mogą utrudniać migrację ryb  
i swobodny wzrost roślin wodnych, ponadto 
są źródłem hałasu. Duże elektrownie wodne 
mają jeszcze większy wpływ na środowisko. 
Budowa tamy lub innych urządzeń hydro-
technicznych ograniczających swobodny 
przepływ wód może wpłynąć na całkowi-
tą zmianę charakteru cieku czy zbiornika 
wodnego. Zawsze będzie się to wiązało  
z częściową bądź całkowitą przebudową 
ekosystemów. Aby zapobiec nieodwracal-
nym zmianom lub zanikom elementów eko-
systemu konieczna jest dokładna i wnikliwa 
analiza środowiskowa miejsc, w których pla-
nowane są elektrownie wodne. 

Bezpośredni wpływ elektrowni wiatro-
wych na środowisko wynika z umiejscowie-

naturalne. Emisja szkodliwych substancji do 
atmosfery występuje jedynie w momencie 
produkcji urządzenia. Problemem dla środo-
wiska może być utylizacja zużytych kolekto-
rów, która konieczna jest po 25 latach użyt-
kowania. Ponadto, częściej, konieczna jest 
wymiana czynnika roboczego w kolekto-
rach. Glikol, w swym chemicznym charakte-
rze nie stanowi bezpośredniego, toksyczne-
go zagrożenia dla człowieka ani środowiska, 
jednakże pamiętać należy o jego odpowied-
niej utylizacji.

Pompy ciepła
Pompy ciepła znajdują szersze zastoso-
wanie ciepłownicze niż kolektory i mają 
większy wpływ na środowisko naturalne. 
Szczególną uwagę zwrócić tu należy na 
stosowane w pompach czynniki robocze. 
Czynnikami roboczymi o pożądanych wła-
ściwościach termodynamicznych okazały 
się związki fluorowcopochodne węglowo-
dorów alifatycznych nazywane freonami. 
Prowadzone badania wykazały jednak 
szkodliwy wpływ niektórych związków z tej 
grupy na warstwę ozonową w atmosferze, 
co spowodowało wycofaniem z użycia, za-
stąpieniem innymi – bezpiecznymi i ściślej-
szą kontrolę innych substancji chemicznych 
używanych w pompach ciepła. Drugim 
problemem środowiskowym, jaki może po-
jawić się przy użytkowaniu pompy ciepła 
może być degradacja termiczna gleby dla 
gruntowych pomp ciepła. Aby temu zapo-
biec, należy przestrzegać prawidłowego 
użytkowania urządzenia. 

Produkcja energii elektrycznej
Energia elektryczna z odnawialnych źró-
deł może być pozyskana przez wyko-
rzystanie turbin wodnych i wiatrowych 
o różnej skali i wielkości, procesu foto-
woltaicznego dla konwersji energii pro-
mieniowania słonecznego oraz procesu 
fermentacji beztlenowej z biomasy, dla 

nia i charakteru działania turbin wiatrowych. 
Częstym zarzutem stawianym „wiatrakom” 
jest zmniejszanie populacji ptaków, które 
giną w zderzeniu z łopatami wirnika. Aby 
elektrownia wiatrowa nie stanowiła zagroże-
nia dla życia i rozwoju ptactwa i nietoperzy, 
konieczne jest przestrzeganie zasad dotyczą-
cych lokalizacji masztów. Bezwzględnie wia-
traki nie mogą powstawać na trasie migra-
cyjnej zwierząt i w ograniczonym zakresie na 
terenach lęgowych i żerowych. Istotne jest 
także odpowiednie oświetlenie farm wiatro-
wych. Problemem związanym z obrotowym 
ruchem wirników jest efekt migotania cienia. 
Zjawisko to polega na harmonicznym poja-
wianiu się cienia. Szkodliwość i uciążliwość 
dla człowieka pojawia się jednak dopiero 
przy częstotliwościach powyżej 2,5Hz i to  
u osób o podwyższonej wrażliwości (np. 
epileptyków). Wartości migotania cienia dla 
powszechnie używanych turbin nie przekra-
czają dziś 1 Hz. Inną wadą „wiatraków” jest 
ich emisja hałasu i drgań. O ile negatywne 
dla człowieka skutki dźwięków o wartościach 
powyżej 100 dB są zbadane i potwierdzone, 
o tyle wpływ hałasu emitowanego przez 
turbinę wiatrową (ok. 50 dB) nie jest jedno-
znacznie stwierdzony naukowo. Podobnie 
kwestia wygląda dla drgań. Rozwój techno-
logii wiatrowych zmniejsza emisję dźwięków 
i drgań, a prawo związane z lokalizacją elek-
trowni reguluje kwestie bliskości zabudowy 
do bezpiecznych i nieuciążliwych odległości. 
Powyższe problemy przestają być istotne 
dla instalacji off-shore, czyli umiejscowio-
nych na otwartych zbiornikach wodnych.  
W tym przypadku wadą będzie emisja spa-
lin powstała przy konieczności dostania się 
w pobliże wiatraków w celach serwisowych. 
Niewielki wpływ na środowisko wodne 
mogą również wywierać środki konserwu-
jące stosowane dla zabezpieczenia turbin 
przed korozją. Trwają badania nad wpły-
wem elektrowni wodnych na zmiany klima-
tu. Wstępne analizy wskazują, że duże far-
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my wiatrowe o wirnikach przekraczających 40m średnicy mogą powodować 
zmiany mikroklimatu. Powodem są powstające zaburzenia przepływu mas 
powietrza i rozdzielenie ich na warstwy: suchą i ciepłą oraz chłodną i wilgotną. 

Fotowoltaika
Produkcja energii elektrycznej w procesie fotowoltaicznym jest produkcją 
bezemisyjną. Wpływ na środowisko będą wywierały: produkcja i utylizacja. 
W analizie ekologicznej przedsięwzięcia należy brać pod uwagę konieczność 
wymiany inwerterów co ok. 10 lat i paneli co ok. 25. Odpowiednie składowanie 
i recykling wyeksploatowanych elementów powinno zapewnić bezpieczeń-
stwo środowiska naturalnego. Ze względu na fakt, iż fotowoltaika jest stosun-
kowo młodą gałęzią energetyki, prace nad sposobami utylizacji zużytych pa-
neli trwają. Szczególną uwagę, zarówno w fotowoltaice, jak i innych formach 
produkcji energii, należy zwrócić na utylizację akumulatorów, gdyż zawiera-
ją one wysoce toksyczne i niebezpieczne substancje, m.in. kadm, ołów, rtęć  
i inne metale ciężkie. 

Biogaz
Produkcja biogazu wiąże się z zagrożeniami ogólnymi dla biomasy. Ponadto 
należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wybuchowy charakter 
metanu. Wadą biogazu może być też nieprzyjemny zapach powstający przy 
jego produkcji, który w większych stężeniach może być szkodliwy dla zdrowia 
człowieka. Rozważając wpływ biogazu na środowisko należy pamiętać o sta-
łej konieczności transportu substratów do procesu, co wiąże się z dodatkową 
emisją spalin do atmosfery.

Geotermia 
Odnawialnym źródłem energii, które może się wiązać z innego rodzaju za-
grożeniem dla środowiska, jest geotermia. Szczególne zagrożenie niesie ze 
sobą odwiert poprzedzający uruchomienie instalacji głębinowej. Zagroże-
niem może być nieszczelność odwiertu. Niebezpieczeństwo dla środowiska 
występuje, gdy wysokozmineralizowana woda geotermalna dostanie się do 
przepuszczalnych warstw gruntu. Może wtedy dojść do skażenia wód grunto-
wych szkodliwymi gazami i minerałami – np. H

2
S, który w większych ilościach 

może być szkodliwy dla zdrowia. Przypadki takie jednak zdarzają się niezwy-
kle rzadko i nie są problemem jedynie dla geotermii lecz wszelkich odwiertów 
wykonywanych w gruncie. Inną istotną trudnością jest kwestia zrzutu wód 
przy geotermii jednootworowej. Aby odprowadzić ściek do wód gruntowych, 
konieczne jest osiągnięcie odpowiednich wartości fizyko-chemicznych. Głów-
nym problemem jest wysoka temperatura ścieków geotermalnych i ich wy-
soka mineralizacja. Rozwiązaniem tego problemu jest wykonywanie instalacji  
z zamkniętym obiegiem, gdzie wody mineralne zatłaczane są z powrotem do 
odpowiednich warstw zbiornikowych. Geotermia HDR (Hot Dry Rocks) może 
wiązać się z innymi problemami dla środowiska. Szczelinowanie gruntu może 
wywołać wstrząsy wtórne, a ponadto sam proces może przebiec w nieplano-
wany sposób. Jednak poprawnie wykonane instalacje geotermalne są naj-
bardziej efektywną i najmniej uciążliwą formą pozyskiwania energii zarówno 
elektrycznej jak i cieplnej z odnawialnych źródeł. 

Bilans zysków i strat
Mając na uwadze problemy, jakie mogą stanowić dla środowiska instalacje 
wykorzystujące OZE, nie należy z nich rezygnować. Przedstawione zagroże-
nia są jedynymi wadami, które w zestawieniu z bezemisyjnym działaniem 
wszystkich systemów OZE nie są wysokim kosztem. Ponadto, należy pa-
miętać, że silny rozwój rynku technologii odnawialnej energetyki przynosi 
coraz nowsze rozwiązania. Zwiększa się efektywność systemów przy jedno-
czesnym spadku cen inwestycji. Odnawialne źródła energii są szansą na nie-
zależność energetyczną i gospodarowanie ziemskimi zasobami w sposób, 
który zapewni godne warunki życia nam i przyszłym pokoleniom. 

Źródła:
•	 Materiały redakcyjne
•	 www.oddzialywaniawiatrakow.pl
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Źródła:
•	 Materiały redakcyjne
•	 www.oddzialywaniawiatrakow.pl
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Fotowoltaika budzi ogromne zainteresowanie i wiele kontrowersji. Mówią o niej obecnie prawie wszyscy 
i to z bardzo różnych pobudek. Dla jednych fotowoltaika to jedynie rachunek opłacalności inwestycji, dla 
innych składowa modelu energetyki rozproszonej, czyniącej z odbiorcy energii również jego wytwórcę, 
a są również i tacy, którzy widzą w fotowoltaice szansę na stworzenie nowego modelu społeczeństwa,  
w którym każda jednostka stanie się niezależną „wyspą”. 

Fotowoltaika
świetlana przyszłość tylko dzięki wsparciu?

1/201322

Sceptycy powątpiewają w sens PV w naszej strefie kli-
matycznej, podnosząc argument wyższych kosztów 
wytworzenia energii w instalacjach fotowoltaicznych 
niż w elektrowniach konwencjonalnych i jądrowych 
lub też wskazując na wysokie koszty wsparcia, ko-
nieczne dla rozwoju PV.

W Polsce dyskusja na temat fotowoltaiki nabrała 
dynamiki wraz z rozwojem prac nad ustawą o OZE. 
Dla innych krajów, jak chociażby Niemiec, gdzie 
działa około 1,1 miliona instalacji PV (stan na listo-
pad 2012), fotowoltaika to od dawna część rzeczywi-
stości. Z tego powodu, chcąc mówić o faktach, nie 
sposób pominąć doświadczeń naszego zachodniego 
sąsiada w tym zakresie.

Rynek PV w Niemczech
Moc nominalna instalacji PV w Niemczech osiągnęła  
w sierpniu 2012 roku 30 GW. Oznacza to przyrost 5 GW  

w ciągu 7 miesięcy. Na koniec 2011 roku wartość ta 
wynosiła 25 GW, co stanowiło wówczas 14,3% udziału  
w całkowitej zainstalowanej mocy brutto wszystkich 
elektrowni w Niemczech. Dla porównania: w tym samym 
czasie nominalna moc elektrowni węgla kamiennego 
łącznie z współspalaniem wynosiła 30,2 GW, elektrow-
ni węgla brunatnego – 24,9 GW, gazowych – 23,9 GW,  
a atomowych – 12,7 GW (źródło: Federalne Minister-
stwo Gospodarki i Technologii). Jednak moc nomi-
nalna nie stanowi odpowiedzi na pytanie o potencjał 
fotowoltaiki w zaspokajaniu zapotrzebowania na 
energię elektryczną. 25 GW zainstalowanej mocy PV 
na koniec 2011 roku przełożyło się na 3,2% udziału  
w pokryciu finalnego zapotrzebowania na energię. 
Według szacunków, w roku 2012 prąd z instalacji foto-
woltaicznych pokrył 4,5% niemieckiego zużycia ener-
gii elektrycznej brutto, a do roku 2020 udział ten może 
wzrosnąć do 10%. 
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Fotowoltaika: świetlana przyszłość?
Wybieganie dalej niż do roku 2020 to 
opieranie się na możliwych scenariuszach 
rozwoju, które z braku wiążących uregu-
lowań obarczone są dużym stopniem nie-
pewności. Nie sposób jednak nie wspo-
mnieć o analizie Federalnego Urzędu 
Ochrony Środowiska z 2010 roku, według 
której już w 2050 roku możliwe będzie po-
krycie całego zapotrzebowania Niemiec 
na energię elektryczną dzięki „zielonej” 
energii. W tej analizie przyjmuje się, że no-
minalna moc instalacji PV w Niemczech w 
2050 roku będzie wynosić 120 GW, a więc 
czterokrotnie więcej niż obecnie. Z kolei 
jeden z wiodących niemieckich insty-
tutów badawczych, Fraunhofer Institut, 
szacuje udział fotowoltaiki w ogólnej pro-

dukcji energii elektrycznej w Niemczech 
w 2050 roku na 30%.

Energia elektryczna ze słońca:  
niższe marże dla wytwórców  
konwencjonalnych
Prawdziwość scenariuszy i liczb dotyczą-
cych fotowoltaiki w kolejnych dziesięcio-
leciach zweryfikuje czas, jednak już obec-
nie prąd z energii słonecznej odgrywa 
dużą rolę w zaspakajaniu szczytowego 
dziennego zapotrzebowania na energię 
elektryczną, które występuje w dni ro-
bocze około południa (pierwszy szczyt, 
drugi to 16.00–18.00). W słoneczne dni 
fotowoltaika jest w stanie pokryć nawet 
20% całkowitego chwilowego zapotrze-
bowania na prąd w Niemczech i tym sa-

mym znaczną część południowego zapo-
trzebowania szczytowego. Doprowadziło 
to do zauważalnego spadku giełdowych 
cen energii w tych godzinach – zwykle 
był to czas najwyższych cen i najlepszych 
interesów dla elektrowni konwencjonal-
nych, zwiększających w tym czasie swoje 
moce wytwórcze. Teraz, zgodnie z ustawą 
gwarantującą pierwszeństwo przyjęcia 
do sieci prądu ze źródeł odnawialnych, 
elektrownie konwencjonalne w godzi-
nach zapotrzebowania szczytowego czę-
sto zmuszone są do redukcji mocy. W roku 
2011 po raz pierwszy doszło do sytuacji, 
kiedy cena energii elektrycznej na gieł-
dzie w ciągu dnia spadła do poziomu ceny 
za energię elektryczną w nocy. Oczekuje 
się, że wraz z rozwojem fotowoltaiki coraz 
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częściej giełdowa cena energii elektrycz-
nej w ciągu dnia podczas miesięcy letnich 
będzie spadała poniżej cen nocnych. 

Opisany mechanizm to nie cieka-
wostka dająca wyobrażenie, jak może 
wyglądać podaż energii w przyszłości. 
To fakt, który już teraz, przy istniejącej 
skali zjawiska, budzi niepokój koncernów 
energetycznych. Ustępujący ze stano-
wiska Prezesa Zarządu RWE A.G. Jürgen 
Großmann, wymieniając na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy w kwietniu 
tego roku przyczyny słabego wyniku fi-
nansowego koncernu, jako drugi co do 
ważności powód wskazał fotowoltaikę, 
obniżającą ceny prądu w godzinach 
szczytu i zmuszającą elektrownie kon-
wencjonalne do redukcji mocy. Przyczy-
ną wymienioną na pierwszym miejscu 
były niekorzystne dla koncernu ceny 
gazu. To pokazuje, że efekty wywoływa-
ne przez podaż prądu z instalacji PV to 
już nie margines rynku energetycznego.

Niskie ceny na giełdzie, wysokie dla 
odbiorców końcowych?
Niskie ceny na giełdzie, a wysokie ceny 
prądu dla odbiorców końcowych w Niem-
czech to paradoks obecnej sytuacji. Chęt-
nie jako winowajcę wysokich rachunków 
za prąd wskazuje się zieloną energetykę, 
której koszty rozwoju finansowane są 
przez odbiorców końcowych w formie 
dopłaty do zużytej kilowatogodziny. 
Jest to jednak tylko częściowo prawda. 
Cena prądu brutto dla gospodarstw do-
mowych wzrosła w latach 2000–2011  
o 10 ct/kWh, wysokość dopłaty OZE w tym 
samym okresie została zwiększona jedynie  
o 3,3 ct/kWh. W 2011 roku dopłata ta 
stanowiła ok. 14% ceny energii brutto 
za 1 kWh dla gospodarstwa domowego  
o rocznym zużyciu 3500 kWh. 

Skala wzrostów dopłaty OZE dla od-
biorców końcowych to również efekt cał-
kowitego lub niemal całkowitego zwol-
nienia z dopłaty OZE przedsiębiorstw 
energochłonnych. W 2012 roku takich firm 
było 734. Przedsiębiorstwa te zużyły 18% 
energii elektrycznej, mając jedynie 0,3% 
udziału w całkowitej dopłacie OZE. Ozna-
cza to, że 2,5 miliarda euro, których nie 
zapłaciły te przedsiębiorstwa, doliczono 
do rachunków gospodarstw domowych  
i firm nie posiadających zwolnień z dopła-
ty na zieloną energię. Na rok 2013 wnio-
ski o zwolnienie z dopłaty złożyło ponad 
2000 przedsiębiorstw. 

Czy rozwój fotowoltaiki jest  
kosztowniejszy niż wspieranie  
innych rodzajów zielonej energii?
Przekonanie, że rozwój fotowoltaiki ozna-
cza wysokie koszty, nieprzekładające się 
na adekwatny udział prądu z energii sło-
necznej w całkowitej produkcji „zielonego 
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prądu”, jest dość powszechne, zarówno  
w naszym kraju, jak i u naszych zachodnich 
sąsiadów. Analiza składowych dopłaty OZE 
w Niemczech zdawałaby się taką tezę po-
twierdzać. W roku 2011 ponad 50% dopła-
ty OZE wynikało z finansowania rozwoju 
instalacji PV, zaś energia elektryczna uzy-
skana z tych instalacji stanowiła zaledwie 
16% całkowitej produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. Taka sytuacja jednak nie po-
winna budzić zdziwienia. Jest ona wynikiem 
zamierzonego działania ustawodawcy, 
wierzącego, że fotowoltaika ma potencjał 
silnego obniżenia kosztów wytwarzania 
energii elektrycznej wraz ze wzrostem zain-
stalowanej mocy i rozwojem technologicz-
nym. Instrumentem wspierającym rozwój 
fotowoltaiki w początkowej fazie „rewolucji 
energetycznej” w Niemczech było ustalanie 
wysokich stawek taryfy stałej (feed in tariffs) 
dla instalacji fotowoltaicznych, wielokrotnie 
wyższych niż stawki dla innych instalacji 
OZE. Stawki te dla fotowoltaiki malały śred-
nio o 5% w ciągu kolejnych lat, a w roku 2012 
zostały zmniejszone, w zależności od rodza-
ju instalacji PV, o przynajmniej 28%. Obec-
nie stawki dla nowo oddawanych do użytku 
instalacji PV o mocy 1–10 MWp są niższe niż 
dla farm offshore (stawka początkowa plus 
bonus). Jednak w związku z tym, że staw-
ki FIT w Niemczech obowiązują dla danej 
instalacji przez 20 lat od roku oddania jej 
do użytku, koszty bardzo wysokich stawek 
stałych dla fotowoltaki w początkowym 
okresie stosowania tego instrumentu będę 
odczuwalne przez odbiorców końcowych, 
płacących za to wraz z rachunkiem za prąd, 
jeszcze przez kolejne lata. 

Parytet sieci już osiągnięty  
Ponoszenie wysokich kosztów rozwoju 
fotowoltaiki ma na celu doprowadzenie 
do sytuacji, kiedy stanie się ona kosztowo 
konkurencyjna w stosunku do energetyki 
jądrowej i konwencjonalnej. W średniej 
perspektywie czasu wydaje się być to 
realne, zwłaszcza jeżeli koszty wytworze-
nia energii zaczną w większym stopniu 
uwzględniać koszty zewnętrzne (m.in. 
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi) oraz 
ryzyka związane z daną technologią (np. 
skutki awarii elektrowni jądrowej). Jako 
ważny etap na drodze do tego celu po-
strzegane jest osiągnięcie parytetu sieci 
(grid parity). Grid parity to sytuacja, kiedy, 
z punktu widzenia odbiorcy, koszt samo-
dzielnego wytworzenia energii elektrycz-
nej jest równy kosztowi zakupu jej z sieci. 
W wyniku silnych spadków cen instalacji 
PV w ostatnich latach przy równoczesnym 
wzroście cen energii elektrycznej dla od-
biorców końcowych, parytet sieci w Niem-
czech dla gospodarstw domowych został 
już osiągnięty. Według raportu Frauhofer 
Institut z listopada 2012 roku stało się to 
już w 2011 roku dla nowo instalowanych 

dużych instalacji PV, dla małych nowo in-
stalowanych instalacji dachowych parytet 
sieci dla gospodarstw domowych został 
osiągnięty na początku roku 2012. 

Jednak w opinii wielu ekspertów, osią-
gnięcie grid parity przez gospodarstwa 
domowe nie jest tak istotne jak osiągnięcie 
parytetu sieci przez przemysł (industrial grid 
parity). Stawki za prąd dla przedsiębiorstw 
są niższe. Dodatkowo podatek VAT zawarty 
w cenie prądu, będący kosztem dla gospo-
darstwa domowego, dla przedsiębiorstwa 
kosztem już nie jest. W cytowanym raporcie 
naukowcy z Frauhofer Institut szacują, że 
industrial grid parity zostanie w Niemczech 
osiągnięty w ciągu najbliższych kilku lat. Dla 
niektóry małych przedsiębiorstw, niekorzy-
stających ze zwolnień, parytet sieci już jest 
osiągnięty.

Czy fotowoltaika nie potrzebuje już 
wsparcia?
Długo uważano, że osiągnięcie parytetu 
sieci przez PV spowoduje samoistny dalszy 
rozwój instalacji fotowoltaicznych – klienci, 
mając do wyboru tańszą produkcję prądu 
we własnym zakresie lub jego zakup z sieci 
po wyższej cenie, będą decydować się na 
to pierwsze. Nie jest to jednak do końca 
prawda – ze względu na rozkład w czasie 
wytwarzania prądu w instalacjach fotowol-
taicznych, gospodarstwo domowe nie jest 
w stanie zużyć całości wytworzonego prą-
du. Z kolei systemy jego magazynowania 
są kosztowne. W sytuacji kiedy nadwyżki 
wytworzonego prądu muszą być odpro-
wadzane do sieci, kluczowe znaczenie ma 
fakt, po jakiej cenie energia ta będzie sku-
powana. Z tego względu wysokość taryfy 
stałej FIT ma na tym etapie kluczowe zna-
czenie dla rozwoju fotowoltaiki.

W przypadku części przedsiębiorstw 
możliwe jest takie zaprojektowanie instala-
cji PV, że całość wytworzonej energii będzie 
zużywana we własnym zakresie. Tak więc 
osiągnięcie parytetu sieci powinno być dla 
przedsiębiorstw wystarczającym powodem 
do zaopatrywania się w prąd we własnym 
zakresie. Jednak nawet w tym przypadku ta-
ryfy FIT obowiązujące przez określony czas, 
pomimo że inwestor nie zamierza z nich 
korzystać, stanowią instrument wsparcia – 
bank, udzielając kredytu na instalację PV, 
traktuje je jako zabezpieczenie.

Źródła danych podanych w artykule: Fraunho-
fer ISE, Aktualne fakty odnośnie fotowoltaiki  
w Niemczech, 2.11.2012; Federalny Urząd Ochrony 
Środowiska, Cel energetyczny 2050. 100% energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 07.2010; Fe-
deralne Ministerstwo Gospodarki i Technologii, 
www.bmwi.de; Federalne Ministerstwo Środowi-
ska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reakto-
rów Atomowych, www.bmu.de.
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częściej giełdowa cena energii elektrycz-
nej w ciągu dnia podczas miesięcy letnich 
będzie spadała poniżej cen nocnych. 

Opisany mechanizm to nie cieka-
wostka dająca wyobrażenie, jak może 
wyglądać podaż energii w przyszłości. 
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dopłaty do zużytej kilowatogodziny. 
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Czy rozwój fotowoltaiki jest  
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prądu”, jest dość powszechne, zarówno  
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odnawialnych. Taka sytuacja jednak nie po-
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Rozwój technologii znacząco wpływa na zwiększenie zapotrzebowania energetycznego na świecie. 
Większy popyt na energię elektryczną w prosty sposób przekłada się na konieczność coraz większej jej 
produkcji. Konieczność ochrony środowiska, ale i względy ekonomiczne skłaniają stale rosnące grono 
do inwestowania w alternatywne źródła energii. Kraje Unii Europejskiej zobligowane są do zwiększania 
udziału odnawialnych źródeł energii w generalnej jej produkcji. 

Fotowoltaika
na Pacyfiku

GLOBEnergia Akademia Viessmann
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Wizja państw w całości zasilanych 
„zieloną” energią wydaje się być 
odległą przyszłością, jednak w nie-
których przypadkach zasilanie to 
może stanowić znaczący procent. 
Pierwszym krajem, którego potrze-
by energetyczne w pełni zaspokaja 
energia z odnawialnego źródła jest 
obszar Tokelau. 

Archipelag Tokelau
Tokelau to grupa trzech atoli koralo-
wych: Atafu, Nukunonu i Fakaofo, po-
łożonych na Oceanie Spokojnym, ok. 
3000 km na od Nowej Zelandii. Admi-
nistracyjnie Tokelau należy do Nowej 
Zelandii, a władzę w imieniu królowej 
sprawuje administrator państwowy, 
z pomocą lokalnego szefa rządu. 
Tokelau zamieszkuje ok. 1500 osób  
i jest to ludność pochodzenia poline-
zyjskiego. Tokelau należy do krajów 
ubogich. Roczne przychodu budżetu 
wynoszą ok. 500 tys. dolarów, pod-
czas gdy wydatki sięgały tu 2,8 mln 
USD. Głównym źródłem dochodu są 
wyroby regionalne i rękodzieło pa-
miątkowe.

Ogromnym kosztem dla miesz-
kańców wyspy były wydatki zwią-
zane z dostarczeniem energii elek-
trycznej. Dotychczas za jej produkcję 
odpowiadały generatory prądotwór-
cze Diesla. Ich codzienne zapotrze-
bowanie na paliwo wynosiło ok. 200 
litrów. Roczne koszty eksploatacji ge-
neratorów prądotwórczych wynosiły 
825 000 dolarów. 

Słoneczna alternatywa
Zagadnienia energii pozyskiwanej  
z energii słonecznej zajmowały 
mieszkańców wysp na długo przed 
podjęciem konkretnych działań. Ke-
lihiano Kalolo, wódz wybrany przez 
mieszkańców na szefa rady Tokelau, 
w 2000 roku podjął decyzję o roz-
poczęciu działań zmierzających do 
pozyskiwania energii elektrycznej 
z fotowoltaiki zamiast z oleju napę-
dowego. Projekty i analizy wyko-
nalności zajęły 10 lat. W 2011 roku, 
po sfinalizowaniu planu polityki 
energetycznej archipelagu, udało 
się otrzymać pożyczkę z Minister-
stwa Spraw Zagranicznych i Handlu 
Nowej Zelandii. W połowie bieżące-
go roku ruszyły bezpośrednie pra-
ce związane z projektem „Tokelau 
Renowable Energy Project”. Każda  
z trzech wysp atolu, od czerwca do 
października, wyposażona została  
w niezależne instalacje wykorzystu-
jące konwersję fotowoltaiczną. Jak 
poinformował Shane Robinson – je-
den z dyrektorów PowerSmart Solar 
Electricity, na Tokelau zainstalowano 
łącznie 4032 panele, 392 inwertery 
i 1344 akumulatory. Przewidywany 
roczny uzysk energii to 1464,85 MWh. 
Koszt całej inwestycji wyniósł 7,5 mi-
liona USD. Produkcja energii z wykorzy-
staniem promieni słonecznych pokry-
wa 150% zapotrzebowania na energię 
elektryczną względem generatorów 
diesla. Rezultaty takie pozwalają na 
spłatę zadłużenia już w siedem lat. 

Przy budowie instalacji brali udział 
nie tylko pracownicy PowerSmart, 
ale w większości lokalna ludność. Jak 
wspomina Dean Parchomchuk, dy-
rektor firmy, mieszkańcy Tokelau po-
czątkowo nie bardzo rozumieli, co się 
dzieje, lub wręcz obawiali się nowej 
technologii. Nie wiedzieli, czy nie wpły-
nie ona na większe wydatki, koniecz-
ność wymiany posiadanych urządzeń 
elektrycznych. Mimo to chętnie współ-
pracowali przy projekcie, uczestnicząc 
bezpośrednio w budowie instalacji.

Bilans zysków
„Tokelau Renowable Energy Project” 
wszyscy uznali za sukces. Najwięcej ko-
rzyści instalacja przynosi społeczności 
zamieszkującej wyspy. W porównaniu 
z poprzednim źródłem energii, nowy 
system jest tańszy i mniej zawodny. 
Zamontowane instalacje fotowol-
taiczne, jak zapewnia Mike Bassett-
-Smith – dyrektor PowerSmart zostały 
przetestowane w czasie silnych burz 
i wiatrów, podobnych do występują-
cych w tym rejonie archipelagu, co ma 
zabezpieczyć instalację podczas pracy 
w niesprzyjających warunkach pogo-
dowych. Praca generatorów była awa-
ryjna i wymagała nadzoru, nie zapew-
niając jednocześnie całodobowego 
dostępu do energii elektrycznej, lecz 
jedynie od 15 do 18 godzin. Energia 
z fotowoltaiki dostępna będzie cały 
czas. Zamontowany zespół akumu-
latorów jest w stanie zmagazynować 
energię wystarczającą na kilka dni. 
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Lokalni mieszkańcy aktywnie uczestniczyli  
w projekcie „Tokelau Renowable Energy 
Project”. Zaoszczędzone dzięki pracy  
instalacji pieniądze przeznaczone zostaną  
na rozwój edukacji i służby zdrowia.

Panele fotowoltaiczne i pozostałych  
elementów instalacji, dotarły do wysp drogą 
morską z Nowej Zelandii.
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Wykorzystanie fotowoltaiki ma ogromne 
znaczenie dla lokalnej ludności. Wyspy Tokelau 
są oddalone od najbliższego lądu o ok. 600 km. 
Jedynym sposobem dostania się na atol jest 30 
godzinna podróż statkiem z Apii, portu stolicy Sa-
moa Zachodniego. Wcześniejsza praca generato-
rów prądotwórczych wiązała się ze zużyciem du-
żych ilości oleju napędowego – ok. 2000 baryłek 
na rok, które musiały być systematycznie dostar-
czane na wyspy. Transport i kontrolowanie pracy 
generatorów zajmowało wielu mieszkańców. Ich 
praca i zaangażowanie może być w tej chwili wy-
korzystywane w inny, bardziej produktywny spo-
sób. Jak zaznacza Jonatan King – administrator  
z ramienia rządu Nowej Zelandii, inwestycja w od-
nawialne źródła energii była idealnym rozwiąza-
niem dla ubogiego, a jednocześnie dość energo-
chłonnego państwa. Oszczędności uzyskiwane 
dzięki „darmowej energii ze słońca” przeznacza-
ne będą na rozwój oświaty i służby zdrowia. Oso-
by, zatrudniane wcześniej przy zaopatrywaniu 
wyspy w energię elektryczną, w tej chwili mogą 
przyczynić się do wybudowania i obsługi szkół, 
szpitali i innych przydatnych obiektów. Ponadto, 
jak zaznacza Shane Robinson, budowa instalacji 
na wyspach była dla mieszkańców nauką współ-
pracy i sprawnego przeprowadzenia dobrze zor-
ganizowanego przedsięwzięcia.

Keli Kalolo – szef rządu, rozważając możliwość 
wybudowania instalacji PV, szczególną uwagę 
zwrócił na aspekty ochrony środowiska natu-
ralnego. Specyficzny i unikatowy charakter atoli 
wymaga wzmożonej troski. Spalanie oleju napę-
dowego wiązało się z wysoką emisją dwutlenku 
węgla. Jak oceniają władze Tokelau, przez cały 
okres eksploatacji instalacji uniknie się wprowa-
dzenia do atmosfery 12 000 ton CO

2
. 

Dobry przykład dla następnych
Tokelau Renowable Energy Project jest dobrym 
przykładem zastosowania alternatywnych źródeł 
energii w miejscu, gdzie lokalna sieć nie dociera,  
a ceny konwencjonalnych źródeł energii są bardzo 
wysokie. Wybór fotowoltaiki był najkorzystniejszą 
z możliwości ze względu na warunki klimatyczne 
archipelagu. Sukces ubogich wysp Tokelau po-
winien skłaniać inne państwa do inwestowania  
w fotowoltaikę i pozostałe odnawialne źródła 
energii nie tylko w systemie podłączonym do sieci, 
ale także w samodzielne instalacje off-grid. 

Źródła informacji i zdjęć: 
•	 Materiały dostarczone przez firmę  

PowerSmart Solar Electricity
•	 www.tokelau.org.nz

Do obsługi instalacji złożonej z 4032 paneli fotowoltaicznych 
wykorzystano 392 inwertery oraz 1344 akumulatory.
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praca i zaangażowanie może być w tej chwili wy-
korzystywane w inny, bardziej produktywny spo-
sób. Jak zaznacza Jonatan King – administrator  
z ramienia rządu Nowej Zelandii, inwestycja w od-
nawialne źródła energii była idealnym rozwiąza-
niem dla ubogiego, a jednocześnie dość energo-
chłonnego państwa. Oszczędności uzyskiwane 
dzięki „darmowej energii ze słońca” przeznacza-
ne będą na rozwój oświaty i służby zdrowia. Oso-
by, zatrudniane wcześniej przy zaopatrywaniu 
wyspy w energię elektryczną, w tej chwili mogą 
przyczynić się do wybudowania i obsługi szkół, 
szpitali i innych przydatnych obiektów. Ponadto, 
jak zaznacza Shane Robinson, budowa instalacji 
na wyspach była dla mieszkańców nauką współ-
pracy i sprawnego przeprowadzenia dobrze zor-
ganizowanego przedsięwzięcia.

Keli Kalolo – szef rządu, rozważając możliwość 
wybudowania instalacji PV, szczególną uwagę 
zwrócił na aspekty ochrony środowiska natu-
ralnego. Specyficzny i unikatowy charakter atoli 
wymaga wzmożonej troski. Spalanie oleju napę-
dowego wiązało się z wysoką emisją dwutlenku 
węgla. Jak oceniają władze Tokelau, przez cały 
okres eksploatacji instalacji uniknie się wprowa-
dzenia do atmosfery 12 000 ton CO

2
. 

Dobry przykład dla następnych
Tokelau Renowable Energy Project jest dobrym 
przykładem zastosowania alternatywnych źródeł 
energii w miejscu, gdzie lokalna sieć nie dociera,  
a ceny konwencjonalnych źródeł energii są bardzo 
wysokie. Wybór fotowoltaiki był najkorzystniejszą 
z możliwości ze względu na warunki klimatyczne 
archipelagu. Sukces ubogich wysp Tokelau po-
winien skłaniać inne państwa do inwestowania  
w fotowoltaikę i pozostałe odnawialne źródła 
energii nie tylko w systemie podłączonym do sieci, 
ale także w samodzielne instalacje off-grid. 

Źródła informacji i zdjęć: 
•	 Materiały dostarczone przez firmę  

PowerSmart Solar Electricity
•	 www.tokelau.org.nz

Do obsługi instalacji złożonej z 4032 paneli fotowoltaicznych 
wykorzystano 392 inwertery oraz 1344 akumulatory.
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Pochylenie i kierunek 
instalacji fotowoltaicznej
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Instalację fotowoltaiczną zamocowaną 
na dachu czy na gruncie zawsze będzie-
my pochylać w kierunku południowym 
w celu zwiększenia ilości energii, jaka do 
niej dociera w stosunku do nasłonecz-
nienia na powierzchnię horyzontalną. 
Kąt i kierunek, pod jakim będzie pochy-
lona instalacja, zależny jest od dwóch 
czynników:
•	 okresu pracy instalacji w ciągu roku,
•	 technicznych możliwości montażu. 

Gdy warunki techniczne będą na to po-
zwalać, instalacje fotowoltaiczne podłą-
czone do sieci zawsze będą ustawiane  
w kierunku południowym pod kątem  
30–40 stopni na południu Polski oraz  
30–50 stopni na północy Polski. Przy ta-
kim pochyleniu roczna suma nasłonecz-
nienia, a co za tym idzie ilość produkowa-
nej energii, będzie największa. W zakresie 
kątów 30–40 stopni i nawet 50 stopni na 
północy Polski zmiana w zasobach sło-
necznych mieszczą się w 1%. 

Jeżeli dach budynku nie posiada 
optymalnego kąta pochylenia, kąt insta-
lacji można niwelować za pomocą od-
powiedniej konstrukcji wsporczej, dą-
żąc do osiągnięcia idealnego ustawienia 
dla danej szerokości geograficznej.  
W praktyce jednak, jeżeli kąt dachu 
zawiera się w granicach 15–60 stopni, 
rzadko stosuje się konstrukcje niwe-
lujące kąt pochylenia instalacji, gdyż 
uzyskane korzyści finansowe ze zwięk-
szonego uzysku energii zazwyczaj po-
chłaniają zwiększone nakłady na kon-
strukcję wsporczą i montaż. 

W przypadku instalacji dachowych 
często mamy do czynienia z sytuacją,  
w której problemem jest ustawienie in-
stalacji w kierunku idealnie południo-
wym z uwagi na orientację dachu. Dla 
większości kątów pochylenia odchylenie 
od południa o kąt do 30 stopni powodu-
je straty w stosunku do kierunku ideal-
nie południowego o nie więcej niż 2%.  
W przypadku większego odchylenia 
straty te będą rosły i mogą być bardzo 
istotne, zwłaszcza dla większych kątów 
pochylenia. Przykładowo dla kierunku 
odchylonego od południa o 60 stop-
ni strata wynosi już ok 10%. Dla układu 
skierowanego na wschód lub zachód 
strata zazwyczaj wyniesie ok. 20%. Jedy-
nie w przypadku instalacji pochylonych 
pod małym kątem do 15% odchylenie 
od kierunku południowego nie mam tak 
istotnego znaczenia.

Sytuacja wygląda odmiennie w przy-
padku instalacji wyspowych. W ich przy-
padku szukając optymalnego ustawienia 
instalacji, dążyć należ do zapewnienia 
możliwie stałego poziomu produkowanej 
energii w okresie pracy instalacji. 

Tab. 1. Zmiana nasłonecznienia w zależności od kąta pochylenia

Tab. 2. Zmiana nasłonecznienia w zależności od odchylenia od południa

 Nasłonecznienie w kWh/m2*rok

Pochylenie Polska południowa Zmiana % Polska północna Zmiana %

0 1066 100% 1019 100%

5 1103 103% 1062 104%

10 1135 106% 1099 108%

15 1161 109% 1131 111%

20 1181 111% 1157 114%

25 1195 112% 1176 115%

30 1203 113% 1189 117%

35 1204 113% 1196 117%

40 1199 112% 1195 117%

45 1188 111% 1190 117%

50 1171 110% 1177 116%

55 1148 108% 1158 114%

60 1120 105% 1133 111%

65 1086 102% 1102 108%

70 1046 98% 1056 104%

75 1001 94% 1023 100%

80 952 89% 975 96%

85 899 84% 923 91%

90 842 79% 867 85%

 Odchylenie od południa

Pochylenie 0 30 60 90

15 1150 kWh 1136 kWh 1093 kWh 1031 kWh

100% 99% 95% 90%

30 1200 kWh 1177 kWh 1103 kWh 993 kWh

100% 98% 92% 83%

45 1193 kWh 1168 kWh 1076 kWh 938 kWh

100% 98% 90% 79%

60 1130 kWh 1105 kWh 1013 kWh 868 kWh

100% 98% 90% 77%

75 1015 kWh 999 kWh 915 kWh 779 kWh

100% 98% 90% 77%

90 858 kWh 854 kWh 790 kWh 679 kWh

100% 100% 92% 79%

Gdy instalacja fotowoltaiczna ma sta-
nowić źródło zasilania na przykład domku 
letniskowego wykorzystywanego jedynie 
przez okres letni, przy wyborze kąta nale-
ży dążyć do maksymalizacji uzysku ener-
gii jedynie w miesiącach letnich. Z tego 
powodu optymalne nachylenie wyniesie 
ok. 15 stopni, dający największe uzyski od 
maja do sierpnia. Inaczej sytuacja wyglą-
da w przypadku, gdy zasilany wyspowo 
ma być budynek użytkowany całorocznie.  
W takim przypadku należy dążyć do wy-
równania produkcji energii na przestrzeni 

całego roku, a zawłaszcza należy zwiększyć 
ilość produkowanej energii w miesiącach 
zimowych, nawet kosztem strat w miesią-
cach letnich. W fotowoltaicznych syste-
mach wyspowych w okresie lata zawsze 
będziemy mieć do czynienia z nadmiarem 
energii z uwagi na strukturę rozkładu na-
słonecznienia. Z tego względu optymalne 
kąty dla systemów wyspowych mieszczą 
się w granicach 60–75 stopni. 

Bogdan Szymański
GLOBEnergia
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

94 177 342 509 650 655 666 575 377 242 106 61

134 222 398 546 663 655 671 609 422 302 151 101

165 254 431 554 648 631 649 613 444 344 186 132

185 271 442 538 606 582 602 590 445 367 208 154

194 274 431 500 541 511 531 540 426 370 218 164

192 264 401 439 449 418 439 466 387 354 216 165

181 240 352 354 341 312 332 370 328 320 203 159

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0S - 45 stopni pochylenia 181 265 432 527 592 568 587 575 434 357 203 151 
45S - 45  stopni pochylenia 153 240 406 521 571 569 598 538 412 317 174 125 
90S 45  stopni pochylenia 88 167 314 456 524 540 572 465 341 225 104 63 
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Rys. 1. Produkcja energii  
w poszczególnych miesią-
cach przez instalację 5 kW 
przy różnym odchyleniu od 
kierunku południowego  
i 45 stopniach pochylenia

Rys. 2. Uzysk energii  
w kWh z instalacji  
5 kW w poszczególnych 
miesiącach dla różnych 
kątów pochylenia

Rys. 3. Całoroczny 
uzysk energii w kWh  
z instalacji 5 kW
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