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atomowej materii mog¹ wybijaæ elektrony 
z orbit walencyjnych na poziom przewod-
nictwa. Nie wszystkie fotony maj¹ odpowiedni¹ 
energiê do wybicia elektronów w pó³przewod-
nikach. W przypadku zmniejszonej intensyw-
noœci promieniowania s³onecznego na skutek 
zachmurzenia energia, jak¹ niesie foton, mo¿e 
byæ niewystarczaj¹ca do wybicia elektronów 
w pó³przewodniku.   
Promieniowanie, które mo¿na wykorzystaæ 
w ogniwach fotowoltaicznych posiada energiê 
równ¹ lub wiêksz¹ od szerokoœci przerwy ener-
getycznej danego pó³przewodnika.
Klasyczne ogniwa fotowoltaiczne dzia³aj¹ 
w skutek zjawiska fotoelektrycznego wewnêtrz-
nego. Bariera potencja³u na z³¹czu p-n prowadzi 
do segregacji dodatnich i ujemnych ³adunków. 
Poniewa¿ rozdzielone ³adunki s¹ noœnikami 
nadmiarowymi przesuniêtymi z jednego obsza-
ru do drugiego, powstaje zewnêtrzne napiêcie.
Do budowy ogniw wykorzystuje siê ró¿nego 
rodzaju pó³przewodniki. Wiêkszoœæ z nich ma 
cztery elektrony walencyjne. Pó³przewodniki 
takie jak: krzem (Si), german (Ge), cyna (Sn) 
pochodz¹ z IV grupy uk³adu okresowego i s¹ to 
pó³przewodniki elementarne. Pó³przewodniki 
mo¿na równie¿ tworzyæ przez zwi¹zki metali z III 
i V grupy oraz z II i VI lub poprzez ich kombinacje. 
Budowê pojedynczego ogniwa przedstawiono 
na rysunku po prawej.  
Pojedyncze ogniwo w warunkach standardo-
wych pozwala na uzyskanie napiêcia w grani-
cach 0,55 ? 0,60 V, pr¹du maksymalnego ~ 300 
mA. Aby uzyskiwaæ napiêcie i moc u¿ytkow¹, 
pojedyncze ogniwa ³¹czy siê w modu³y lub 
panele. Ogniwa ³¹czy siê za pomoc¹ taœm 
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Nie jesteœmy w stanie funkcjonowaæ bez 
energii. Wykorzystujemy j¹ w wielu dziedzinach 
¿ycia. Obecnie energia w g³ównej mierze 
produkowana jest podczas procesów konwersji 
paliw kopalnych (g³ównie procesy spalania). 
Przemiany te nios¹ za sob¹ wiele wad. Zasób 
kopalin jest ograniczony, a to oznacza, ¿e 
w koñcu ulegn¹ wyczerpaniu. Tak¿e procesy 
spalania powoduj¹ olbrzymie spustoszenie 
w œrodowisku. Jednym z najpowa¿niejszych 
skutków ska¿enia œrodowiska produktami 
spalania paliwami kopalnymi, w g³ównej mierze 
produktami spalania wêgla kamiennego i bru-
natnego, jest efekt cieplarniany. Dlatego te¿, aby 
temu przeciwdzia³aæ, poszukuje siê innych 
czystych technologii. Jedn¹ z nich jest pozys-
kiwanie energii ze s³oñca. 
Promieniowanie s³oneczne jest noœnikiem 
energii w postaci fotonów. Energia fotonu jest 
równa:

przewodz¹cych w uk³adzie szeregowym 
w liczbie do 36. Nastêpnie tak po³¹czone 
ogniwa przykleja siê do pod³o¿a i zalewa siê 
transparentnymi ¿ywicami odpornymi na 
niekorzystne warunki pogodowe. Tak przygo-
towany panel zaopatruje siê w metalow¹ ramkê 
nadaj¹c¹ sztywnoœæ pod³o¿u oraz kable 
przy³¹czeniowe wraz z uk³adem zabezpie-
czaj¹cym. 
Sprawnoœæ ogniw jest niewielka i siêga do 30%. 
Nie jest ona sta³a i zale¿y od wielu czynników, 
np. widmo promieniowania czy temperatury 
pracy. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ wydajnoœæ ogniw 
spada wraz ze wzrostem ich temperatury. Wy-
soka temperatura ogniwa powoduje utratê  
zdolnoœci rozdzielenia fotogenerowanych noœ-
ników przez z³¹cze.
Dla klasycznych ogniw spadek mocy mo¿e 
siêgaæ 0,45% na ka¿dy stopieñ Celsjusza. 
W upalne dni temperatura ogniwa mo¿e prze-
kroczyæ 80°C, a przy wzroœcie temperatury 
z 25°C do 75°C ogniwo generuje ok. 1/4% 
energii mniej. 

Budowa i zasada dzia³ania ró¿nych 
ogniw fotowoltaicznych

E = h  í.

gdzie: 
h to  h= 6,66256·10-34 [Js] (sta³a Planca)
? - czêstotliwoœæ zwi¹zana z d³ugoœci¹ fali pro-

mieniowania l wyra¿eniem:

gdzie: 
c - prêdkoœæ œwiat³a

Najwiêksz¹ iloœæ energii przenosz¹ fotony o du-
¿ej czêstotliwoœci promieniowania. Absorpcja 
œwiat³a polega na przekazywaniu przez fotony 
ca³ej swojej energii atomom i cz¹steczkom 
substancji. Fotony docieraj¹ce do struktury 

í l = c / 

Obci¹¿enie 

Promieniowanie s³oneczne

Krzem typu n

Krzem typu p

Rys. 1. Budowa ogniwa fotowoltaicznego 
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dwóch pó³przewodników, po 50% z ka¿dego.

Najnowsz¹ odmian¹ ogniwa organicznego jest 
prototyp stworzony przez naukowców z Massa-
chusetts Institute of Technology. Umieœcili oni 
bia³ko pobrane ze szpinaku oraz bakterie 
Rhodobacter sphaeroides na szklanym pod³o¿u 
pokrytym tlenkiem cynowo-indowym i przykry-
li srebrn¹ elektrod¹. Bia³ko absorbuj¹c œwiat³o 
generowa³o elektron, który przechodzi³ do 
srebrnej elektrody powoduj¹c przep³yw pr¹du.
Mimo wielu technologii przetwarzania energii 
s³onecznej ten sposób produkcji energii 
elektrycznej nie jest wykorzystywany na wiêksz¹ 
skalê. Spowodowane jest to wysokimi kosztami 
wytworzenia ogniw, a tak¿e niewielk¹ 
sprawnoœci¹ urz¹dzeñ. Pomimo tych wad 
przewiduje siê jednak znaczny wzrost produkcji 
energii ze s³oñca. 

Etapy zachodzenia zjawiska fotowolta-
icznego w materia³ach organicznych 

powsta³e podczas procesu spalania). 
Budowa ogniwa jest doœæ skomplikowana. 
•ród³o ciep³a sprzê¿one jest z promiennikiem 
emituj¹cym promieniowanie podczerwone 
o odpowiedniej d³ugoœci. Na rysunku 4 
przedstawiono zasadê dzia³ania takiego ogni-
wa. Aby zwiêkszyæ efektywnoœæ, niewykorzys-
tana energia cieplna powinna byæ ponownie 
skierowana do promiennika. 

Stosowanie promienników ciep³a jest koniecz-
ne, poniewa¿ ogniwa nie mog¹ bezpoœrednio 
wykorzystaæ promieniowania emitowanego 
podczas spalania. Promieniowanie wytwarzane 
podczas procesu spalania jest ró¿ne i trudne do 
przewidzenia, dlatego tak wa¿ne jest stosowa-
nie promienników, które przetwarzaj¹ energiê 
ciepln¹ na promieniowanie o œciœle okreœlonej 
d³ugoœci fali, dziêki czemu mo¿liwa jest wydajna 
praca ogniwa.
Termiczne ogniwa fotowoltaiczne znajduj¹ zas-
tosowanie w samochodach hybrydowych 
spalinowo/elektrycznych jako ma³e generatory 
energii elektrycznej, ale przede wszystkim 
mog¹ produkowaæ energiê przetwarzaj¹c 
niewykorzystan¹ energiê ciepln¹ w procesach 
przemys³owych.

Historia pierwszych ogniw organicznych siêga 
lat 80. ubieg³ego stulecia. By³y to ogniwa jedno- 
lub dwuwarstwowe o wydajnoœci w granicach 
0,1-1%. Dopiero w 2005 roku, dziêki zasto-
sowaniu pó³przewodz¹cych polimerów, mo¿-
liwe by³o uzyskanie wydajnoœci na poziomie 
11%.
Ogniwo organiczne zbudowane jest z elektrody 
przezroczystej, warstwy buforowej, która za-
pewnia dobre przewodzenie miêdzy elektrod¹ 
a pó³przewodnikami organicznymi. Pó³prze-
wodnik typu p zbudowany jest z ZnPc (cynkowy 
pigment ftalocyjaninowy), a pó³przewodnik 
typu n zbudowany jest z fullerenu (C60). War-
stwê zaporow¹ tworzy siê z po³¹czenia tych 

Ogniwa organiczne 

Oprócz klasycznego ogniwa fotowoltaicznego 
wyró¿niæ mo¿na tak¿e inne, jak chocia¿by 
ogniwa barwnikowe, termiczne czy organiczne. 

Budowa ogniwa barwnikowego pokazana jest 
na poni¿szym rysunku. Ogniwo takie sk³ada siê 
z dwóch szklanych p³ytek, które s¹ pokryte 
warstw¹ przewodz¹c¹ pr¹d i przepuszczaj¹c¹ 
œwiat³o (SnO ). Pomiêdzy p³ytkami znajduje siê 2

tlenek tytanu, na którym zaabsorbowane s¹ 
cz¹steczki barwnika. Warstwa pomiêdzy p³yt-
kami nasycona jest elektrolitem (roztworem 
jodu i jodkiem potasu w glikolu etylenowym).

Ogniwa barwnikowe 
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Rys. 2. Budowa ogniwa barwnikowego

Cienka warstwa tlenku tytanu w znacznym 
stopniu nie poch³ania œwiat³a widzialnego. Sytu-
acja zmienia siê w przypadku zastosowania 
barwnika organicznego. Promieniowanie s³o-
neczne padaj¹c na cz¹steczki barwnika wzbu-
dza je do wy¿szych stanów elektronowych. 
Wzbudzony elektron przechodzi do pasma 
przewodnictwa tlenku tytanu i wêdruje do 
elektrody, cz¹steczka barwnika zaœ odzyskuje 
elektron pobieraj¹c go z przeciwelektrody za 
poœrednictwem odpowiedniego uk³adu redox.

P³omieñ Promiennik Szyba 
kwarcowa

Ogniwo

Odbiornik Obwód

Ciep³o

Rys. 3. Zasada dzia³ania ogniwa barwnikowego

Termiczne ogniwa fotowoltaiczne
Pierwsze ogniwa tego typu powsta³y w USA na 
pocz¹tku lat 60. Ogniwo takie s³u¿y do przetwa-
rzania nie tylko promieniowania s³onecznego 
na energiê elektryczn¹, ale tak¿e promieniowa-
nia podczerwonego (promieniowanie cieplne, 
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Rys. 4. Zasada dzia³ania ogniwa termicznego
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Rys. 5. Etapy zachodzenia zjawiska 
fotowoltaicznego w materia³ach organicznych 
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W rozwi¹zaniu tym podstawow¹ energi¹  
bêdzie energia s³oneczna, poniewa¿ bez wzglê-
du na warunki pogodowe bateria s³oneczna, 
nawet przy niedostatecznych warunkach 
oœwietlenia, produkuje zawsze pewn¹ iloœæ 
energii elektrycznej. Natomiast energia wiatro-
wa jest energi¹ niepewn¹, ze wzglêdu na wy-
mogi zasilania stacji bazowych. Niemniej jednak 
elektrownia wiatrowa mo¿e byæ Ÿród³em uzu-
pe³niaj¹cego ³adowania, dziêki czemu mo¿na 
zwiêkszyæ pojemnoœæ baterii akumulatorów 
i zapewniæ d³u¿szy czas pracy stacji w trudnych 
warunkach pogodowych.
Wszystkie elementy wchodz¹ce w sk³ad syste-
mu zasilania cechuje okreœlona sprawnoœæ 
energetyczna. Aby obliczyæ moc Ÿród³a zasilaj¹-
cego i sumaryczn¹ pojemnoœæ baterii akumula-
torów, nale¿y uwzglêdniæ sprawnoœæ nastêpu-
j¹cych elementów systemu elektrowni hybry-
dowej: przetwornicy DC/DC baterii s³onecznej, 
przetwornicy AC/DC generatora wiatrowego, 
uk³adu ³adowania akumulatorów, ogniwa che-
micznego (akumulatora) oraz przetwornicy DC 
12V/AC 230V.
Ze wzglêdu na fakt, i¿ zarówno energia s³o-
neczna, jak i wiatrowa s¹ generowane w zale¿-
noœci od warunków pogodowych, nale¿y za³o-
¿yæ minimalny czas podtrzymania pracy stacji 
BTS. 

Fotowoltaiczno-wiatrowe zasilanie stacji 
przekaŸnikowej telefonii komórkowej 
oddalonej od sieci energetycznej - cz. 2 

Rys. 1. Konfiguracja II
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Rys. 2. Graficzna ilustracja strat mocy w elektrowni hybrydowej

do na³adowania akumulatorów oraz bie¿¹cego 
zapotrzebowania energetycznego stacji BTS.

E  = E  + Ez a 0

gdzie: 
E - energia dostarczana przez Ÿród³a (energia z 

wiatru + energia s³oñca) [kWh]
E - energia ³adowania akumulatorów [kWh]a 

E - energia pobierana przez stacjê BTS [kWh].0 

W czasie gdy brak jest zasilania systemu z baterii 
s³onecznej oraz elektrowni wiatrowej, ca³e 
zapotrzebowanie energetyczne stacji BTS musi 
byæ pokryte energi¹ zgromadzon¹ w akumu-
latorach.

E  = E0 a’

gdzie:
E  - energia pobierana przez stacjê BTS [kWh]0

E - energia dostarczana przez akumulatory a' 

[kWh]

Obliczenie energii pobieranej przez stacjê BTS 
w czasie:

E  = P  · t0 wy

gdzie:
E  - energia pobierana przez stacjê BTS [kWh]0

P  - moc pobierana przez stacjê BTS [kW]wy

t - czas [h].

Obecnie projektowane uk³ady zasilania 
urz¹dzeñ telekomunikacyjnych przewiduj¹ ten 
czas na oko³o 3-7 dni. W dalszej czêœci wszelkie 
obliczenia bilansu energetycznego bêd¹ 
podane dla okresu: zamkniêty bilans 24-
godzinny, 2 dni, 5 dni, 7 dni.
Sposób dokonania obliczeñ bilansu energe-
tycznego pokazano na rysunku po prawej.
Energia dostarczana przez elektrowniê hybry-
dow¹ powinna byæ równa energii niezbêdnej 

Rys. 3. Bilans energetyczny stacji BTS zasilanej 
z elektrowni hybrydowej

Energia 
dostarczana 
przez Ÿród³a 

[E ]Z

Energia
³adowania 

akumulatorów 
[E ]a

Energia
pobierana

przez stacjê BTS 
[E ]0

Rys. 4. Bilans energetyczny przy zasilaniu jedynie 
z baterii akumulatorów

Energia 
pobierana 

przez stacjê BTS 
[E ]0

Energia 
dostarczana 

przez akumulatory 
[E ]a'

dla BTS 2 kW 48 96 240 336
dla BTS 5 kW 120 240 600 840

Moc pobierana                            Czas [h] 
[kWh] 24 48 120 168

Tab. 1. Wielkoœæ energii [kWh] dla ró¿nych odcinków
czasów

Znaj¹c wymagania energetyczne stacji oraz 
sprawnoœæ przetwarzania napiêcia sta³ego 12V 
na zmienne 230V, mo¿na obliczyæ wymagan¹ 
pojemnoœæ akumulatora. Sprawnoœæ akumula-
torów dostêpnych w handlu wynosi oko³o 80% 
(w odpowiednich warunkach klimatycznych). 
Do dalszych obliczeñ przyjêto sprawnoœæ 75%. 
Podobnie jak w przypadku przetwornicy 
wyjœciowej sprawnoœæ przetwornic stosowa-
nych w uk³adach kontroli ³adowania akumulato-
rów jest stosunkowo wysoka i mo¿na j¹ oszaco-
waæ na ok. 95%. Ostatnimi urz¹dzeniami, które 
wp³ywaj¹ na straty w uk³adzie elektrowni 
hybrydowej s¹ przetworniki AC/DC i DC/DC 
stosowane do zamiany napiêcia przemiennego 
na sta³e (w elektrowniach wiatrowych) i dopa-
sowanie napiêæ na wyjœciu panelu s³onecznego 
(konwerter DC/DC). Ich sprawnoœæ w przy-
padku przetwornic impulsowych z regulacj¹ 
wype³nienia wynosi oko³o 95%.

44 1/2009
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Analiza koncepcji przedstawionych w poprzedniej 
czêœci pozwoli³a na wybór optymalnego rozwi¹-
zania, jakim jest zasilanie stacji BTS napiêciem 
przemiennym 230V z konwertera, czyli rozwi¹-
zanie: bateria s³oneczna - elektrownia wiatrowa - 
generator awaryjny (konfiguracja II).

GLOBEnergia6Akademia Viessmann



                                                

energii odnawialnej, jest brak mo¿liwoœci 
optymalizacji po³o¿enia generatora wiatro-
wego i baterii paneli s³onecznych pod k¹tem 
maksymalizacji produkcji energii. Usytuowanie 
ca³ego systemu jest bowiem uzale¿nione od 
po³o¿enia stacji przekaŸnikowej BTS. Z ekono-
micznego punktu widzenia wiêkszoœæ tego 
typu inwestycji mo¿e wiêc byæ nieop³acalnych. 
Stacje przekaŸnikowe czêsto s¹ lokowane na 
przyk³ad w terenie górskim, na zboczach 
wzniesieñ, w pobli¿u terenów leœnych itp. 
Z tego wzglêdu moc Ÿróde³ pr¹du korzystaj¹-
cych z energii odnawialnej bêdzie zawy¿ona, co 
spowoduje spadek efektywnoœci ekonomicznej 
takiej inwestycji.
Aby zastosowaæ w projektowanym systemie 
zasilania konkretne urz¹dzenia, pos³u¿ono siê 
danymi pomiarowymi dotycz¹cymi warunków 
wiatrowych i s³onecznych na terenach 
po³udniowej Polski. Na tej podstawie mo¿na 
wyliczyæ wymagan¹ moc paneli fotowolta-
icznych zainstalowan¹ w zale¿noœci od 
warunków s³onecznych w danym miesi¹cu.

Dla stacji BTS o poborze mocy 2 kW dzienne 
zapotrzebowanie na energiê wynosi 74,5 kWh. 
¯¹dana moc zainstalowanych paneli s³onecz-
nych dla poszczególnych miesiêcy w roku 
przedstawiona jest w tabeli.

1. bateria s³oneczna w systemie zasilania 
stacji BTS

Reasumuj¹c, do zasilania stacji bazowej BTS 
o mocy pobieranej 2 kW lub 5 kW nale¿y 
zapewniæ dop³yw energii elektrycznej w iloœci 
zale¿nej od przewidywanych warunków 
wiatrowych i s³onecznych. Minimaln¹ wielkoœæ 
energii niezbêdnej do zasilania stacji okreœla 
bilans energetyczny dla okresu 24 h. Energia ta 
musi byæ dostarczona przez elektrowniê 
hybrydow¹ w ci¹gu doby. Mo¿na to zapewniæ 
stosuj¹c bateriê ogniw s³onecznych o odpo-
wiedniej mocy, przy za³o¿eniu  najgorszych 
warunków nas³onecznienia. Pojemnoœæ baterii 
akumulatorów powinna w takiej sytuacji 
zapewniaæ zapotrzebowanie na energiê stacji 
w czasie bez ekspozycji s³onecznej. Na przyk³ad 
w zimie powy¿ej 2/3 zapotrzebowania 
dobowego. Z uwagi na fakt, i¿ warunki 
pogodowe s¹ zjawiskiem stochastycznym 
(zmiennym), taka konfiguracja nie gwarantuje 
ci¹g³oœci zasilania stacji bazowej BTS. Pewnym 
rozwi¹zaniem jest zapewnienie ci¹g³oœci pracy, 
przez zwiêkszenie pojemnoœci akumulatorów 
do zbilansowania energii w okresie d³u¿szym 
ni¿ 24 godziny. Wi¹¿e siê to ze zwiêkszeniem 
pojemnoœci baterii akumulatorów (co za tym 
idzie - liczby akumulatorów) oraz zwiêkszeniem 
liczby ogniw s³onecznych dla zapewnienia 
energii niezbêdnej do ich ³adowania. Poniewa¿ 
poci¹gnê³o by to za sob¹ znaczny wzrost 
kosztów inwestycji, uzasadnione jest zasto-
sowanie dodatkowo elektrowni wiatrowej. 
Energia produkowana przez tak¹ elektrowniê 
mog³aby byæ magazynowana w akumula-
torach, zapewniaj¹c dodatkowy czas pracy 
stacji BTS w trudnych warunkach pogodowych.
W tabeli 2 zestawiono wymogi energetyczne 
Ÿróde³ zastosowanych w elektrowni hybry-
dowej.

Podobnie dla stacji BTS wymagaj¹cej do 
zasilania mocy 5 kW wyznaczono ¿¹dan¹ moc 
zainstalowan¹.
Z obliczeñ (tabela 3, 4) wynika, ¿e aby zapewniæ 
ci¹g³¹ pracê stacji przekaŸnikowej równie¿ 
w miesi¹cach zimowych, kiedy warunki 
oœwietlenia s¹ najgorsze, nale¿y zainstalowaæ 
panele s³oneczne o mocy co najmniej 2,2 kW dla 
stacji BTS 2kW i 5,5 kW dla stacji BTS 5kW.

Z analizy warunków wiatrowych wynika, ¿e 
najwiêksza produkcja energii ma miejsce w mie-
si¹cach zimowych, a najmniejsza w letnich, czyli 
panele fotowoltaiczne z elektrowni¹ wiatrow¹  
mog³yby nawzajem siê uzupe³niaæ w produkcji 
energii dla systemu zasilania BTS. Podobnie jak 

2. elektrownia wiatrowa w systemie 
zasilania stacji BTS

poprzednio, nale¿y wyznaczyæ wymagan¹ moc 
elektrowni dla poszczególnych miesiêcy w roku, 
z za³o¿eniem, ¿e ca³oœæ zapotrzebowania na 
energiê pokrywa elektrownia wiatrowa. 
Za³o¿ono równie¿, ¿e krzywa mocy elektrowni 
nie zmieni siê przy zmianie mocy wyjœciowej 
elektrowni.

Tab. 2. Wymogi energetyczne dla stacji BTS 
pobieraj¹cej moc 2 kW oraz 5 kW przy ró¿nych 
czasach podtrzymania zasilania

1 74,5 1 186,6
2 149,4 2 373,2
5 373,2 5 933,1
7 522,5 7 1306,2

BTS 2 kW BTS 5 kW

Warto zauwa¿yæ, ¿e dla zapewnienia pe³nego 
na³adowania akumulatorów, o pojemnoœci 
przewidzianej do 5-dniowego podtrzymania 
zasilania, iloœæ energii dostarczonej w ci¹gu 
jednego dnia pracy systemu nie musi byæ 
piêciokrotnie wy¿sza. Akumulatory mog¹ byæ 
do³adowywane w korzystnych warunkach 
meteorologicznych, w d³u¿szym czasie. 
Dalsze rozwa¿ania przedstawiaj¹ obliczenia 
bilansu energetycznego przeprowadzonego 
dla cyklu 24-godzinnego, z zapewnieniem 
dwukrotnego marginesu bezpieczeñstwa.

Podstawow¹ niedogodnoœci¹ projektu, uk³adu 
zasilania stacji telekomunikacyjnej za pomoc¹ 

Dopasowanie generatora wiatrowego 
i baterii s³onecznej do wymogów energe-
tycznych uk³adu zasilania stacji BTS

Czas
pracy
[dni]

Energia
ze Ÿróde³

[kWh]

Czas
pracy
[dni]

Energia
ze Ÿróde³

[kWh]

Tab. 3. Wyniki obliczeñ wymaganej mocy 
zainstalowanej w zale¿noœci od warunków 
oœwietlenia w danym miesi¹cu (BTS 2 kW)

Styczeñ 74,5 2172,01
Luty 74,5 1490,00
Marzec 74,5 762,93
Kwiecieñ 74,5 781,33
Maj 74,5 708,51
Czerwiec 74,5 583,63
Lipiec 74,5 829,16
Sierpieñ 74,5 587,08
Wrzesieñ 74,5 722,60
PaŸdziernik 74,5 1157,73
Listopad 74,5 2122,51
Grudzieñ 74,5 1915,17

Edx 

Dzienna energia
wyjœciowa  z baterii

o mocy P [kWh/dzieñ]x 

P  x

Moc baterii 

[W]

Miesi¹c
Styczeñ 74,5 10212,19
Luty 74,5 8543,38
Marzec 74,5 18709,19
Kwiecieñ 74,5 30712,78
Maj 74,5 60402,14
Czerwiec 74,5 70980,00
Lipiec 74,5 135874,52
Sierpieñ 74,5 103457,85
Wrzesieñ 74,5 36247,75
PaŸdziernik 74,5 25001,68
Listopad 74,5 11868,35
Grudzieñ 74,5 10640,88

Edx 

Dzienna energia
wyjœciowa  z baterii

o mocy P [kWh/dzieñ]x 

P  x

Moc
elektrowni

[W]

Miesi¹c

Tab. 5. Wyniki obliczeñ wymaganej mocy 
zainstalowanej w zale¿noœci od warunków 
wiatrowych w danym miesi¹cu (BTS 2 kW)

Styczeñ 186,6 25578,46
Luty 186,6 21398,59
Marzec 186,6 46860,87
Kwiecieñ 186,6 76926,25
Maj 186,6 151289,12
Czerwiec 186,6 262890,95
Lipiec 186,6 340324,64
Sierpieñ 186,6 259130,68
Wrzesieñ 186,6 90789,66
PaŸdziernik 186,6 62621,65
Listopad 186,6 29726,63
Grudzieñ 186,6 26652,19

Edx 

Dzienna energia
wyjœciowa  z baterii

o mocy P [kWh/dzieñ]x 

P  x

Moc 
elektrowni

[W]

Miesi¹c

Tab. 6. Wyniki obliczeñ wymaganej mocy 
zainstalowanej w zale¿noœci od warunków 
wiatrowych w danym miesi¹cu (BTS 5 kW)
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Tab. 4. Wyniki obliczeñ wymaganej mocy 
zainstalowanej w zale¿noœci od warunków 
oœwietlenia w danym miesi¹cu (BTS 5 kW)

Styczeñ 186,6 5440,23
Luty 186,6 3732,00
Marzec 186,6 1910,91
Kwiecieñ 186,6 1957,00
Maj 186,6 1774,61
Czerwiec 186,6 1461,81
Lipiec 186,6 2076,79
Sierpieñ 186,6 1470,44
Wrzesieñ 186,6 1809,90
PaŸdziernik 186,6 2899,77
Listopad 186,6 5316,24
Grudzieñ 186,6 4796,91

Edx 

Dzienna energia
wyjœciowa  z baterii

o mocy P [kWh/dzieñ]x 

P  x

Moc baterii 

[W]

Miesi¹c

ENERGETYKA S£ONECZNA

Dla najgorszego miesi¹ca - lipca moc elektrowni 
powinna wynosiæ:  Dla BTS 5 kW - 340324,64 W, 
a dla BTS 2 kW - 135874,52 W.

GLOBEnergia7Akademia Viessmann



Zasilanie stacji bazowej za pomoc¹ 
elektrowni hybrydowej
Zarówno elektrownia wiatrowa, jak i s³oneczna, 
w tak zbudowanym systemie zasilania, zapew-
ni³aby teoretycznie dzienne zapotrzebowanie 
na energiê, zasilaj¹c¹ stacjê BTS. Nale¿y jednak 
zauwa¿yæ, ¿e w miesi¹cach s³onecznych bateria 
ogniw s³onecznych, a w miesi¹cach wietrznych 
elektrownia wiatrowa produkowa³yby nadmiar 
energii elektrycznej. Czêœæ tej energii mo¿e 
zostaæ zu¿ytkowana do ³adowania baterii 
akumulatorów (zapas 5-dniowy), jednak 
pozosta³a nadwy¿ka by³aby tracona. W systemie 
hybrydowym obie elektrownie powinny siê 
uzupe³niaæ. Ze wzglêdów ekonomicznych 
wskazany jest tak i dobór parametrów 
energetycznych obu elektrowni, aby straty te 
by³y jak najmniejsze. Aby zbadaæ, czy mo¿liwe 
jest obni¿enie mocy obu elektrowni, nale¿y 
porównaæ rozk³ad produkcji energii elektrycz-
nej z obu Ÿróde³ w ci¹gu roku. W tym celu 
wyliczone wartoœci dzienne produkcji energii 

§Kinga Kalandyk, GLOBEnergia

z baterii s³onecznych i elektrowni wiatrowej 
zestawiono dla obu stacji BTS (2 kW i 5 kW). 
Wyniki ilustruj¹ tabela oraz wykresy.
Jak widaæ, zastosowanie elektrowni wiatrowej 
o mocy wyliczonej (rysunek 5) powoduje ma³¹ 
sprawnoœæ zasilania systemu. W miesi¹cach 
wiosennych i letnich energia s³oneczna wys-
tarcza do zasilania stacji BTS, jest te¿ 
magazynowana, natomiast w miesi¹cach 
jesiennych i zimowych uzupe³nianie energii 
w baterii akumulatorów jest wskazane, jednak 
nadprodukcja energii ze wzglêdu na du¿e 
prêdkoœci œrednie wiatru jest zbyt wysoka. 
Nale¿y wiêc zasymulowaæ produkcjê energii 
przez elektrowniê hybrydow¹, w sk³ad której 
wchodzi generator wiatrowy o mniejszej mocy. 
Symulacjê tak¹ przeprowadzono dla elektrowni 
wiatrowych o mocach 10 kW, 30 kW i 50 kW.
Nastêpnym etapem optymalizacji mo¿e byæ 
symulacja zachowania systemu hybrydowego 
przy zmniejszeniu mocy z baterii s³onecznych 
o 50%. Dla BTS 2kW przyjêto moc baterii na 

Dlatego te¿ zaproponowano elektrowniê 
o mocy 60 kW oraz zwiêkszenie mocy paneli 
s³onecznych do 3,5 kW. Wyniki obliczeñ energii 
dziennej dla obu elektrowni pokazuje tabela.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, 
jedynym miesi¹cem, w którym produkcja 
energii nie jest dwukrotnie wiêksza od 
zapotrzebowania jest lipiec.
Stosowany margines bezpieczeñstwa pokrycia 
zapotrzebowania na energiê zapewnia 
równoczeœnie mo¿liwoœæ gromadzenia energii 
w baterii akumulatorów. Pojemnoœæ akumu-
latorów decyduje natomiast o ci¹g³oœci zasilania  
w okresach o wyj¹tkowo trudnych warunkach 
pogodowych z punktu widzenia sposobu 
pozyskiwania energii elektrycznej ze Ÿróde³ 
odnawialnych. Minimalna pojemnoœæ akumu-
latorów powinna zapewniæ zasilanie stacji BTS 
na czas nie krótszy ni¿ 24 godziny, maksymalna 
jest ograniczona zarówno energi¹, jakiej mo¿e 

3. BTS 5 kW - bateria s³oneczna 3,5 kW, 
elektrownia wiatrowa 60 kW 
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Rys. 5. Dzienna produkcja energii dla BTS 2 kW 
(bateria s³oneczna 1,1kW, 
elektrownia wiatrowa 30 kW)
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Rys. 6. Energia dzienna z obu Ÿróde³ dla BTS 5 kW 
(baterie s³oneczne 3,5 kW, 
elektrownia wiatrowa 60 kW)

Rys. 4. Rozk³ad produkcji energii elektrycznej 
z obu Ÿróde³ w ci¹gu roku
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E Dzienna energia wyjœciowa z elektrowni o mocy 30kW [kWh/dzieñ]dw 

E  Dzienna energia wyjœciowa z baterii o mocy 1,1 [kWh/dzieñ]ds

1. dla BTS 2 kW 
Tab. 7. Rozk³ad produkcji energii elektrycznej 
z obu Ÿróde³ w ci¹gu roku

Styczeñ 75,46 1021,33
Luty 110,00 1220,83
Marzec 214,83 557,48
Kwiecieñ 209,77 339,60
Maj 231,33 172,68
Czerwiec 280,83 99,37
Lipiec 197,67 76,76
Sierpieñ 279,18 100,81
Wrzesieñ 226,82 287,74
PaŸdziernik 141,57 417,17
Listopad 77,22 878,81
Grudzieñ 85,58 980,18

Miesi¹c E                                       ds 

Dzienna energia 
wyjœciowa                                             

z baterii
o mocy Ps

[kWh/dzieñ] 

P                                       dw 

Dzienna energia 
wyjœciowa                                             

z elektrowni
o mocy Pw

[W] 

46 1/2009

ENERGETYKA S£ONECZNA

poziomie 1,1 kW i moc elektrowni wiatrowej 30 
kW, a dla BTS 5 kW moc baterii s³onecznej 2,7 kW 
i moc elektrowni wiatrowej 50 kW.

 (rysunek 6)
Dla stacji BTS 2kW taki rozk³ad mocy na oba 
Ÿród³a zasilania wydaje siê byæ optymalny. 
Zapewnia on dwukrotny zapas energii dla 
wszystkich miesiêcy z wyj¹tkiem lipca. Nale¿y 
jednak zauwa¿yæ,  porównuj¹c wynik i  
pomiarów w przyk³adowym roku, i¿ w tym 
okresie wystêpowa³a pewna anomalia 
pogodowa. Iloœæ dni s³onecznych w dwu 
kolejnych miesi¹cach jest o wiele wiêksza.
W przypadku BTS o mocy 5 kW symulacje 
wskazuj¹, ¿e system zasilania przy takich 
parametrach nie zapewnia potrzebnego 
marginesu bezpieczeñstwa energetycznego 
w dwóch miesi¹cach (lipiec i paŸdziernik). 

2. BTS 2 kW – bateria s³oneczna 1,1 kW, 
elektrownia wiatrowa 30 kW  

dostarczyæ system hybrydowy, jak i wzglêdami 
ekonomicznymi ( i loœæ akumulatorów).  
W projektowanej elektrowni hybrydowej iloœæ 
wyprodukowanej energii jest dwukrotnie 
wiêksza (w bilansie dziennym) od iloœci energii 
zu¿ywanej do zasilania przekaŸnika. W zwi¹zku 
z powy¿szym, bateria akumulatorów o pojem-
noœci pokrywaj¹cej zapotrzebowanie 5-dniowe 
spe³ni swoj¹ funkcjê, o ile niekorzystne 
energetycznie warunki pogodowe nie bêd¹ 
trwa³y d³u¿ej ni¿ oko³o piêæ dni i bêd¹ oddzie-
lone podobnym interwa³em czasowym (czas 
potrzebny do ponownego ³adowania akumu-
latorów).

GLOBEnergia8Akademia Viessmann
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Technologie wytwarzania 
ogniw fotowoltaicznych

W ostatnich latach roœnie zainteresowanie ogniwami fotowoltaicz-

nymi jako sposobem wytwarzania "darmowej" energii ze s³oñca. 

Wydajnoœæ ogniw uzale¿niona jest w du¿ej mierze od metody ich 

produkcji. S¹ to procesy skomplikowane oraz wymagaj¹ce du¿ej 

precyzji wykonania.

36 1/2010

Rys. 1. Struktura 
monokrystalicznego 
krzemu 
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Rys. 2. Struktura krzemu multikrystalicznego 

Ukierunkowane
krzepniêcie krzemu

Nagrzewnica

a)

b)

Roztopiony
krzem

Granica 
rozdzia³u faz

Nagrzewnica

Granica 
rozdzia³u faz

Ukierunkowane
krzepniêcie krzemu

Roztopiony
krzem

Odlewanie Kraystalizacja

Rys. 3. Otrzymywanie krzemu multikrystalicznego a) metod¹ Bridgmana, b) metod¹ odlewania  
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Zawiesina proszku œciernego
Blok Krzemu

Napêd podporz¹dkowany

Napêd g³ówny

Rys. 4. Pi³a drutowa przecinaj¹ca blok krzemu

obleczony. W taki sposób tworzy siê sieæ z³o¿on¹ z 500–700 równo-
leg³ych splotów drutu. Blok krzemowy przesuwany jest w kierunku 
siatki i ciêty równoczeœnie w setkach miejsc (rys.4).

Rys. 5. Proces czyszczenia oraz teksturyzacji

Rys. 6. Proces dyfuzji Ciêcie dokonywane jest przez zawiesinê proszku œciernego w cieczy. 

Proszek dostarczany jest przez dyszê umieszczon¹ nad sieci¹ 

i przenoszony jest przez drut w rzaz. 

Jako œcierniska u¿ywa siê wêglika krzemu (SiC) i diamentu 

o uziarnieniu 5–30 µm zawieszonego w roztworze na bazie oleju. 

Przeciêtna œrednica drutu wynosi 180 µm, ale straty na rzez siêgaj¹ 

oko³o 200–250 µm. Gruboœæ p³ytki, jak¹ mo¿na uzyskaæ, to 160 µm, 

tak wiêc rzez bywa szerszy ni¿ sama p³ytka. Proces ciêcia jest 

niezwykle niekorzystnym etapem w produkcji ogniw, wynika to 

z ogromnych strat surowca. Dlatego coraz czêœciej metody produkcji 

du¿ych bloków kryszta³u, a co za tym idzie proces ciêcia, zastêpuje siê 

produkcj¹ cienkich taœm krzemowych. Omija siê w ten sposób 

najbardziej niekorzystny proces – ciêcie.  

Nastêpnym etapem w procesie jest tworzenie ogniwa z p³ytek 

krystalicznych. P³ytki krzemowe wyciête z bloków krystalicznych 

poddawane s¹ teksturyzacji. P³ytki po przeciêciu odbijaj¹ ok. 35% 

promieni s³onecznych. W procesie teksturyzacji d¹¿y siê do zmniej-

szenia tego wspó³czynnika do ok. 10%. Osi¹ga siê to poprzez wytwo-

rzenie na powierzchni p³ytek struktury piramidalnej. 

Warstwa taka powoduje odbicie promieni s³onecznych do s¹siednich 

œcianek, dziêki czemu zwiêksza siê iloœd absorbowanego œwiat³a, a co 

za tym idzie zwiêksza siê sprawnoœd ogniw wykonanych z tych p³ytek. 

Proces teksturyzacji polega na zanurzeniu p³ytek w 20–30% wodnym 

roztworze wodorotlenku sodu (NaOH) lub wodorotlenku potasu (KOH) 
opodgrzanym do temperatury 80–90 C, a nastêpnie p³ukaniu w kwasie 

solnym lub azotowym (rys. 5). 

Ogniwa sk³adaj¹ siê z warstw typu p i n. Krzemowi nadaje siê ju¿ cha-

rakter pó³przewodnika p podczas krystalizacji, stosuj¹c odpowiednie 

domieszki, natomiast warstwê n tworzy siê metod¹ dyfuzji. Dyfuzja 
oprzeprowadzana jest w piecu w temperaturze 900 C z POCl . W wyso-3

kiej temperaturze przy powierzchni p³ytki zwiêksza siê koncentracja 

donorów, atomy fosforu zaczynaj¹ dyfundowad do powierzchni p³ytki 

i warstwa ta staje siê w rezultacie pó³przewodnikiem typu n.  

Dla zachowania prawid³owej izolacji z³¹cza p–n krawêdŸ p³ytki 

poddaje siê wytrawianiu plazmowemu. P³ytki uk³ada siê w stosy, 

dziêki czemu tylko krawêdzie maj¹ kontakt z plazm¹. Gazy reakcyjne 

(CF +O ) aktywowane przez plazmê dzia³aj¹ agresywnie na krawêdŸ 4 2

p³ytki, tworz¹c czyste po³¹czenie miêdzy warstwami p i n. 

W celu polepszenia sprawnoœci ogniwa na p³ytki nanoszona jest 

warstwa antyrefleksyjna. Materia³ u¿yty do wytworzenia warstwy musi 

byæ przezroczysty i charakteryzowaæ siê odpowiednim wspó³czynni-
GLOBEnergia14Akademia Viessmann
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kiem za³amania œwiat³a. Wymagania takie 

spe³niaj¹ TiO , SiO, SiO , SiN , AlO . Najczêœciej 2 2 4 3

stosuje siê dwutlenek tytanu (TiO ). Warstwê 2

osadza siê z fazy lotnej z (C H ) Ti. Drugim czêsto 2 5 4

wykorzystywanym zwi¹zkiem jest a-SiN H. x

Osiada on na warstwie p³ytek z NH +SiH  w pró¿ni 3 4

ow temperaturze 400 C. 

Ostatnim etapem produkcji ogniw jest nanosze-

nie elektrod: górnej i dolnej. Elektrody powinny 

byæ wykonane z materia³u o ma³ym oporze 

elektrycznym i dobrych w³aœciwoœciach mecha-

nicznych. Jako elektrody dolnej najczêœciej 

u¿ywa siê aluminium. Nanosi siê je na p³ytkê 

przez naparowanie w pró¿ni. Podczas wygrzewa-
onia w temperaturze 1000–1300 C aluminium 

dyfunduje do krzemu tworz¹c cienk¹ warstwê. 

Elektroda górna najczêœciej wykonana jest ze 

srebra. Nanosi siê je metod¹ sitodruku. Nastêp-
onie wygrzewa siê p³ytkê w 900 C, srebrna pasta 

w takiej temperaturze zag³êbia siê w krzem. 

Z górn¹ elektrod¹ jest jednak problem: ma³a 

powierzchnia elektrody powoduje du¿e opory 

wewnêtrzne ogniwa, co w konsekwencji ogranicza jego sprawnoœæ, 

natomiast du¿a powierzchnia przes³ania promieniowanie s³oneczne. 

Rozwi¹zaniem jest metoda nanoszenia elektrod zatopionych poprzez 

¿³obienie laserem. Wycina siê nim w p³ytkach odpowiednie rowki. 

Nastêpnie nanosi siê ponownie warstwê n. Kolejnym etapem jest 

naparowanie ca³ej p³ytki aluminium (etap ten potrzebny jest do 

wytworzenia dolnej elektrody), a potem poddanie galwanizacji 

(w rowkach tworz¹ siê górne elektrody).  

Tak przygotowane ogniwa s¹ testowane (rys. 7) i wykorzystywane do 

sk³adania w modu³ów, a nastêpnie paneli fotowoltaicznych, które 

z kolei s¹ ju¿  bezpoœrednio wykorzystywane do wytwarzania pr¹du.

Rys. 7. Testowanie ogniw fotowoltaicznych 
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Zespół naukowców z Politechniki Łódzkiej (Instytut Elektroenergetyki; 
Zespół Oświetlenia Elektrycznego) opracował projekt zastosowa-
nia odnawialnych źródeł energii – Słońca i wiatru w celu oświetle-
nia ulicznego.

O szczegółach tego pionierskiego projektu, który zyskał aprobatę władz 
miasta, zadowolenie mieszkańców ulicy Strefowej i zainteresowanie 
społeczne opowiada w wywiadzie Pani dr inż. Wiesława Pabjańczyk 
– pomysłodawczyni i kierowniczka zespołu projektowego.

Karolina Smętkiewicz / GLOBEnergia: Z jakich elementów 
składa się latarnia hybrydowa, jakimi parametrami technicznymi cha-
rakteryzuje się? Jak długo lampa może działać jednorazowo po nała-
dowaniu akumulatora?

Dr inż. Wiesława Pabjańczyk: Latarnia hybrydowa składa się 
z kilku elementów – na samej górze jest mikroturbina wiatrowa 
o mocy 600 W, niżej umieszczone są dwa panele fotowoltaiczne, 
o mocy około 200 W energii słonecznej, poniżej znajduje się źródło 
światła – oprawa LED o mocy 56 W (dwa panele LEDowe). Na dole 
10-metrowego, stalowego słupa latarni znajdują się dwa akumulatory. 
Rozwiązanie techniczne, które przyjęliśmy i zastosowaliśmy w łódz-
kich latarniach, daje gwarancję na działanie przez pięć dni wietrz-
nych i zachmurzonych. Panele fotowoltaiczne działają również pod-
czas zachmurzenia, więc akumulator zawsze ładuje się, ale z mniejszą 
sprawnością. 

Trwałość LEDów według producenta wynosi 50 000 godzin (12,5 
roku działania bezawaryjnego), przy założeniu, że lampa pracuje 
10 godz. dziennie. Oświetlenie uliczne pracuje średnio ok. 4 000 godzin 
w roku. Turbina wiatrowa ma trochę krótszą trwałość. Akumulatory są 
bardzo dobrej jakości, mogą funkcjonować 10 lat. Słup latarni też jest 
przeznaczony na kilkanaście lat. Najbardziej czułym elementem latarni 
jest elektronika, ale urządzenia te łatwo można kontrolować. 

KS: Jak w rzeczywistości wygląda oświetlenie ulicy za pomocą latarni 
hybrydowych, jak to jest w przypadku ulicy Strefowej w Łodzi?

WP: Powierzchnia oświetlonego obszaru została specjalnie dobrana 
do parametru długości całej ulicy. Oprawy LEDowe oświetlają obszar 
w kształcie prostokąta, słupy zostały więc ustawione w odległości kil-
kunastu metrów od siebie, aby zapewnić ciągłość dobrego, równo-
miernego oświetlenia. 

W terenie, gdzie postawione są latarnie, stwierdzono dobre warunki 
insolacyjne, tak więc nawet same panele słoneczne wystarczyłyby do 
funkcjonowania latarni. Trzeba było zastosować specjalny system blo-
kady energii wiatrowej, aby akumulatory nie ulegały przeładowywaniu. 
Teren, na którym stoją latarnie, charakteryzuje się występowaniem sil-
niejszych wiatrów ze względu na ukształtowanie jego powierzchni. 
Teoretycznie, sama turbina wiatrowa wystarczyłaby do wytworzenia 
odpowiedniej ilości energii. Chcemy teraz sprawdzić różne rozwiąza-
nia, aby móc wykorzystać nadmiar energii. 

KS: Czy istnieją jakieś uwarunkowania, którym podlega stawianie 
takich latarni hybrydowych?

WP: Postawienie latarni hybrydowych, jak każdy projekt, ma swoje 
ograniczenia. Przykładowo nie byłoby wskazane postawienie takiej 
latarni, oświetlenia LEDowego, w centrach miejscowości, a to ze 
względu na bezpieczeństwo użytkowników, które wymusza zapewnie-
nie stałego niezależnego od pogody odpowiedniego oświetlenia ulicy. 
Podobnie przy drogach słupy takie mogą przeszkadzać. Oczywiście, 
nad samą konstrukcją słupa i wyglądem latarni można jeszcze popra-
cować, aby zgodnie z sugestiami użytkowników dróg i mieszkańców 
móc je udoskonalać oraz dostosowywać do ich potrzeb. Podobne 
ograniczenia w stawianiu słupów latarni hybrydowych mogą wystą-
pić np. w parkach (ze względu na duże zadrzewienie terenu) czy na 
terenach o wysokiej zabudowie. Pracujemy nad efektywniejszym gro-
madzeniem energii, aby zwiększyć niezawodność świecenia, również 
przy współpracy z tradycyjną kablową instalacją energetyczną. 

Istnieją również pewne przeciwwskazania do stawiania latarni, które 
wykorzystują energię wiatru i Słońca. Ograniczenia te związane są 
z ukształtowaniem powierzchni. Są obszary wyraźnie uprzywilejowane 
dla zastosowania latarni hybrydowej (sprzyjające parametry wiatru 
i nasłonecznienia), tak jak w przypadku rejonu ulicy Strefowej w Łodzi 
dzięki m.in. występowaniu wzniesień. Niewielką przydatność miałyby 
tego rodzaju latarnie postawione w dolinach, obniżeniach terenu. Do 
zastosowania latarni hybrydowych konieczne jest zatem wcześniejsze 
przeprowadzenie badań, pomiarów, analizy uwarunkowań geograficz-
nych danego obszaru, przez co będzie lepsze dostosowanie parame-
trów oświetlenia i parametrów technicznych urządzenia do konkret-
nego miejsca.

Niewątpliwą zaletą przenośnych słupów latarni hybrydowych jest 
możliwość ich postawienia w miejscach bardziej niedostępnych, 
gdzie z różnych względów nie można poprowadzić instalacji elektrycz-
nej z wykorzystaniem kabla.

Latarnie 
„na wiatr i słońce” 
oświetlają łódzką ulicę

Ulica Strefowa w Łodzi – niepozorna, krótka uliczka na obrze-
żach miasta, ale jednak wyjątkowa… To pierwsza w Polsce ulica, 
która jest oświetlona latarniami wykorzystującymi energię wiatru 
i słońca. Dnia 4 listopada 2009 roku oddano do użytku trzy latarnie 
hybrydowe oświetlające tę ulicę.

Fot. 1. Trzy latarnie hybrydowe przy ul. Strefowej w Łodzi funkcjonują 
od listopada 2009 roku  (fot. K. Smętkiewicz) 
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Fot. 2. Jedna z trzech latarni hybrydowych 
„na wiatr i słońce” oświetlających ul. Strefową 
w Łodzi (fot. K. Smętkiewicz) 

Tab. 1. Podsumowanie – zalety hybrydowych latarni ulicznych zasilanych energią wiatru i Słońca, na przy-
kładzie projektu oświetlenia ulicy Strefowej w Łodzi

Uliczne latarnie hybrydowe „na wiatr i słońce” to rozwiązanie…

przyjazne 
środowisku

Rozwiązanie ekologiczne, wykorzystujące odnawialne źródła energii – bezpłatną energię słoneczną 
i wiatru, które wzajemnie uzupełniają się i są powszechnie dostępne.

Zastosowanie nowoczesnej technologii LEDowej jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska 
przyrodniczego – nie wykorzystuje się rtęci ani sody, które jak w przypadku zastosowania lamp 
wyładowczych zatruwają środowisko.

nowoczesne 
i wydajne

Oprawy LEDowe są coraz bardziej nowoczesne, mają coraz większą wydajność i konkurencyjną 
sprawność w porównaniu do lamp wyładowczych. Jest to rozwiązanie energooszczędne, ponadto 
lampy z diodami LED zapewniają bardzo jasne, równomierne oświetlenie.

Oprawy LED charakteryzują się długim czasem działania (12 h pracy każdej nocy = 10 lat działania), 
lampy sodowe są trzykrotnie mniej trwałe).

wygodne 
i praktyczne

Energia elektryczna przekształcona z energii wiatrowej i słonecznej gromadzona jest w akumulatorze 
na czas do 5 dób, dzięki czemu oświetlenie nie jest zależne od warunków pogodowych (prędkości 
wiatru i usłonecznienia).

Prosta konstrukcja latarni gwarantuje jej mobilność, fundament postawiony jest na ziemi – zawsze 
jest możliwość przeniesienia latarni w inne miejsce.

Naziemny betonowy fundament jako element konstrukcji latarni może pełnić jeszcze dodatkową 
funkcję małej architektury, np. można go przekształcić na ławeczkę.

Przy zakładaniu latarni brak jest konieczności prac ziemnych związanych z instalowaniem linii ener-
getycznej, co znacznie skraca czas wykonania projektu, redukuje koszty i ułatwia całość realizacji.

Zastosowanie latarni hybrydowej jest niezależne od zasilania z miejskiej sieci energetycznej.

Jest możliwość zastosowania lamp w miejscach, gdzie niewykonalne lub nieopłacalne jest doprowa-
dzenie linii energetycznej.

opłacalne finansowo Inwestycja pomimo swojej wyższej ceny niż w przypadku rozwiązania standardowego odznacza się 
szybkim okresem zwrotu kosztów. Od samego początku działania instalacji nie płaci się za energię 
elektryczną, gdyż pochodzi ona ze źródeł naturalnych – Słońce i wiatr. Ostateczna kalkulacja kosztów 
jest więc pozytywna.

przynoszące 
korzyści społeczne

Mieszkańcy łódzkiej ulicy zadeklarowali się do pilnowania, aby urządzenia pozostały w dobrym, 
nienaruszonym stanie. Jest to element odpowiedzialności społecznej za wspólne dobro, co też może 
z pewnością integrować mieszkańców jednej ulicy.

Można stwierdzić fakt zadowolenia społecznego z poprawy bezpieczeństwa na ulicy oraz z tego, że 
ulica czymś wyjątkowym się wyróżnia; jest to początek korzystnych przemian, za którymi pójdą nowe, 
kolejne inwestycje.

Karolina Smętkiewicz
GLOBEnergia

KS: Jakie były początki i jakie są dalsze plany pro-
jektu oświetlenia jednej z łódzkich ulic latarniami 
hybrydowymi? 

WP: Wykonałam już wiele projektów w zakresie 
oświetlenia miejskiego, jednak wszystkie były na zasa-
dach standardowych. Od dawna myślałam o nowych 
rozwiązaniach. W wyniku własnych obserwacji 
obszaru, na którym znajduje się ulica Strefowa, oraz 
rozmów z mieszkańcami ulicy, stwierdziliśmy, że teren 
ten odznacza się korzystnymi właściwościami (m.in. 
cechami wietrznymi, słonecznymi). Ponadto przy ulicy 
tej brakowało jakiegokolwiek oświetlenia, co zdecydo-
wanie negatywnie wpływało na opinie mieszkańców 
i ich poczucie bezpieczeństwa. Argumenty te pozwo-
liły na podjęcie decyzji o uzasadnionej realizacji pro-
jektu latarni hybrydowych. Do sfinalizowania pro-
jektu przyczynił się także jeden z mieszkańców ulicy 
Strefowej, który zachęcił nas do postawienia tego typu 
latarni. Wystąpiłam zatem do Urzędu Miasta z propo-
zycją wykonania koncepcji oświetlenia: standardo-
wej i hybrydowej. Po przeanalizowaniu obu propozy-
cji doszliśmy do wniosku, że rozwiązanie drugie jest 
korzystne pod wieloma względami, także ze względu 
na koszty. Urząd Miasta bez wahania przyjął naszą 
propozycję, zważając również na dobro i potrzeby 
mieszkańców tej ulicy oraz kierując się pełną akcep-
tacją społeczną nowego projektu. 

Nasza koncepcja została bardzo szybko zrealizowana 
– od oddania projektu w ciągu trzech tygodni nastę-
powała już realizacja. W ciągu jednej doby były już 
postawiane słupy oświetleniowe wraz  z wyposaże-
niem. W przypadku instalacji kablowej zamontowa-
nie oświetlenia trwa dużo dłużej, jest bardziej praco-
chłonne i kosztowne. Jest to kolejny atut rozwiązania 
hybrydowego.

W dalszej fazie rozwoju projektu oświetlenia ulicy 
latarniami hybrydowymi mamy w planach postawie-
nie kolejnych dwóch lub trzech latarni, tak by ulica na 
całej jej długości była w pełni oświetlona. Być może 
wystarczy nawet pięć słupów, ze względu na dobrą 
równomierność oświetlenia i wystarczającą szero-
kość oświetlanej powierzchni. Będziemy wykonywać 
jeszcze projekty oświetlenia kolejnych ulic w Łodzi. 
Ponadto wiele gmin wyraża swoje zainteresowanie 
naszymi projektami. 

KS: Czy mogłaby Pani w przybliżeniu określić, w jakim 
czasie koszty tej innowacyjnej inwestycji mogą się 
zwrócić? 

WP: Okres zwrotu kosztów inwestycji według naszych 
szacunków jest kilkuletni. W przypadku kosztów cał-
kowitych inwestycji obliczyliśmy, że już za ok. 4-5 lat 
jej koszty się zwrócą, nie uwzględniając wzrostu cen 
energii elektrycznej. 

KS: Uprzejmie dziękuję za rozmowę.

ENERGETYKA WIATROWA
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SOLARNY SŁUP REKLAMOWY 
–  PO RAZ PIERWSZY W POLSCE

3/2010 47

25 lutego 2010 roku po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano prototyp tzw. 
słupa solarnego – nowoczesnego nośnika reklamowego podświetlanego 
diodami LED, którego zasilanie pochodzi z ogniw fotowoltaicznych, czyli 
baterii słonecznych.
Słup solarny to innowacyjny nośnik reklamowy wykorzystujący najnow-
sze technologie. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej słup solarny może 
zostać postawiony w dowolnym miejscu bez ingerencji w tkankę miejską 
i niezależnie od infrastruktury sieci elektrycznej. Słup jest przyjazny dla śro-
dowiska, gdyż nie emituje dwutlenku węgla i promieni UV. 
Nowatorski nośnik reklamowy, jakim jest słup solarny, dedykowany jest 
szczególnie miastom. Poprzez swój wygląd i użyteczność nawiązuje do tra-
dycji reklamy miejskiej. Połączenie najnowszej technologii, wysublimowa-
nej stylistyki oraz innowacyjnych rozwiązań reklamowych daje możliwość 
stworzenia niepowtarzalnego wizerunku miejskiej przestrzeni publicznej. 
Daje także szansę szerokiej komunikacji społecznej w nowoczesny i este-
tyczny sposób. Doskonale komponuje się nawet z zabudową zabytkową.
To pionierskie na polskim rynku rozwiązanie powstało w wyniku współpracy 
trzech firm – spółki AMS SA, która na potrzeby projektu opracowała kon-
strukcję słupa, firmy Zolan SA, która dostarczyła podświetlenie w techno-
logii LED oraz opracowała konstrukcję łączenia i mocowania części skła-
dowych słupa, oraz firmy Wamtechnik Sp. z o.o. odpowiadającej za system 
zasilania i magazynowania energii.

Prototyp słupa można oglądać w Warszawie, na ul. Domaniewskiej 37.

źródło: Katarzyna Smolaga
Katarzyna.smolaga@artinfinito.pl
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ENERGETYKA SŁONECZNA

Zintegrowane systemy fotowoltaiczne są to elementy budynku, w któ-
rych tradycyjny materiał budowlany da się zastąpić modułami fotowol-
taicznymi. Co w praktyce oznacza, że można je montować w dowol-
nym miejscu budynku, wszystko zależy od tego, jakie dodatkowe 
bądź podstawowe funkcje oprócz generowania prądu ma speł-
niać moduł. Możemy wyróżnić konstrukcje, które mają spełniać 
funkcję dachu, fasady, zacienienia, ozdobną bądź też po prostu 
przeszklenia.

Coraz częściej systemy BIPV są brane pod uwagę przez architektów 
już na etapie projektowania, nie mniej jednak istniejące budynki rów-
nież można w takie systemy wyposażyć. Zaletą BIPV w stosunku do 
instalowania samodzielnych modułów słonecznych jest to, że począt-
kowe koszty inwestycyjne mogą być w rozliczeniu pomniejszone 
o kwoty, które i tak jesteśmy zmuszeni zapłacić za dany materiał oraz 
unikamy podwójnych kosztów robocizny. Ponadto, ponieważ BIPV są 
integralną częścią projektu, stanowią bardziej estetyczną formę paneli 
niż zwyczajne rozwiązania. Te zalety czynią BIPV jednym z najszybciej 
rozwijających się segmentów przemysłu fotowoltaicznego.  

Zintegrowane systemy fotowoltaiczne najlepiej sprawdzają się tam-
gdzie energia elektryczna wykorzystywana jest głównie za dnia, 
a dodatkowo tam gdzie można wykorzystać wolną przestrzeń taką 
jak dachy czy fasady. Do takich budynków zaliczamy:

• biurowce
• centra handlowe
• dworce kolejowe i autobusowe
• szkoły, uczelnie
• szpitale
• budynki użyteczności publicznej takie jak urzędy
• budynki przemysłowe itp.

W dobie rosnących cen za energię elektryczną oraz surowce 
energetyczne, coraz większy nacisk kładzie się na to, aby budy-
nek był energooszczędny a najlepiej samowystarczalny energe-
tyczne. Zadanie takie może spełniać instalacja fotowoltaiczna 
wytwarzająca prąd z promieniowania słonecznego dodatkowo 
polepszająca właściwości termiczne budynku. Najlepszym 
i coraz bardziej popularnym sposobem montażu systemów foto-
woltaicznych są systemy zintegrowane z budynkiem, w skrócie 
BIPV (building integrated photovoltaics).

Fotowoltaiczne systemy 
zintegrowane z budynkiem - BIPV

W tego typu budynkach energia elektryczna wytworzona przez 
ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywana jest na bieżąco bez potrzeby 
jej magazynowania (co wiąże się z mniejszymi kosztami inwesty-
cyjnymi gdyż nie trzeba stosować akumulatorów do gromadzenia 
energii). Dodatkowo wzrasta opłacalność takiej inwestycji gdyż 
zazwyczaj energia elektryczna w taryfie dziennej jest dużo droższa 
od nocnej.

BIPV może występować w różnych formach:

Na płaskich powierzchniach dachu najczęściej występują w postaci 
cienkowarstwowych ogniw słonecznych rozłożonych na całej jego 
powierzchni. Moduły przyjmują również formę dachówek. Fasady 
BIPV można instalować na nowych jak i na istniejących budynkach, 
dzięki czemu stare budynki zyskują nowy wygląd. Moduły te są monto-
wane na fasadzie budynku, w ciągu istniejącej struktury. Najciekawszą 
formą są półprzejrzyste moduły, które z powodzeniem mogą zastąpić 
szklane elementy takie jak okna czy świetliki.

Moduł fotowoltaiczny instalowany zamiast szyby spełnia kilka 
zadań, oprócz podstawowego, czyli przeszklenia dodatkowo zacie-
nia, zwiększa izolacyjność termiczną, poprawia design oraz pro-
dukuje prąd.

Moduły mają strukturę wielowarstwową. Ich budowa zaczynając od 
strony zewnętrznej to warstwa antyrefleksyjna, szkło, ogniwo foto-
woltaiczne, druga warstwa szkła, warstwa odbijająca promieniowanie 
podczerwone przy jednoczesnym przepuszczaniu światła widzialnego, 
szczelinę próżniową, warstwę izolacyjną oraz trzecią warstwę szkła.

Powłoka antyrefleksyjna ma za zadanie zminimalizować straty zwią-
zane z odbijaniem promieniowania słonecznego od powierzchni 
modułu, co zapewnia większą sprawność ogniw. Najczęściej stoso-
waną metodą jest stosowanie odpowiednio ukształtowanego szkła 
o niskiej zawartości żelaza. Ogniwa fotowoltaiczne umieszczane są 
między dwoma warstwami szkła, które zabezpieczają je przed działa-
niem czynników zewnętrznych. Różne rodzaje ogniw mają inną prze-
puszczalność światła widzialnego. Zależy ona od rozłożenia ogniw 
w module oraz od ich typu, które można dobierać według potrzeb. 
Przykładowe przepuszczalności światła podano w tabeli.

Rodzaj przeszklenia Przepuszczalność światła słonecznego

Pojedyncza szyba ~80%

Podwójne przeszklenie 
bez powłoki selektywnej 

~80%

Podwójne przeszklenie 
z powłoką selektywną

30-70%

Moduł z ogniwami PV 50-10%

Fot. 1. Przykład nie-
przemyślanego insta-
lowania modułów 
fotowoltaicznych. 
Instalacja zrealizowana 
na wcześniej położo-
nych dachówkach co 
skutkuje zwiększeniem 
kosztów robocizny oraz 
materiału 

Fot. 2. Prawidłowo zainstalowane panele fotowoltaiczne 
w płaszczyźnie połaci dachowej, oszczędność materiału gdyż 
moduły pełnią dodatkowo rolę dachówki, jak i robocizny
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Dzięki zastosowaniu warstwy izolacyjnej zwiększona 
jest izolacyjność termiczna modułu. Porównanie ze 
standardowymi oknami przedstawia tabela

Moduły BIPV mogą przyjmować niemal dowolne 
kształty i kolory, co czyni je bardzo atrakcyjnymi dla 
architektów. Wykorzystanie BIPV pozwala tworzyć 
futurystyczne kształty, poprawić wygląd budynku 
oraz sprawić, że jest przyjazny środowisku. O szyb-
kim rozwoju BIPV decyduje również rachunek ekono-
miczny. Cena wysokiej, jakości modułu jest porów-
nywalna z większością materiałów wykończeniowych. 
Architekci projektując je muszą jednak brać pod 
uwagę kilka istotnych czynników takich jak dostęp do 
światła słonecznego, który uzależniony jest od poło-

żenia geograficznego, orientację budynku względem 
stron świata jak również obiekty mogące zacieniać 
system (drzewa, inne budynki). 

W trosce o oszczędność energii cieplnej w budynku, 
elewacji stawia się zadanie zminimalizowania strat 
ciepła do otoczenia. Coraz powszechniej oczekuje 
się również pasywnego lub aktywnego wykorzysta-
nia energii słonecznej. Osobnym zagadnieniem jest 
dążenie architektów do projektowania fasad o nie-
banalnych kształtach – obiekt architektoniczny musi 
przykuwać uwagę. Wszystkie stawiane cele znakomi-
cie spełnia technologia fotowoltaiczna zintegrowana 
z budynkiem. Wspomaga ona bilans cieplny budynku 
w sposób pasywny, generując jednocześnie prąd elek-
tryczny. BIPV jest obecnie najbardziej obiecującą 
metodą pozyskiwania energii elektrycznej w przestrze-
niach wielkomiejskich.

1. http://www.sesam-uae.com/greenbuilding/presantation/
SOLARDAYS_PPP.pdf 

2. http://www.us.schott.com/2009_architecture/english/
download/asi_integrated_solar_glass_schott_us.pdf

Grzegorz Golubiewski

Rys. Schemat możliwych rozwiązań BIPV [1] Rys. Schemat modułu BIPV [1]

Rys.  izolacyjność modułów BIPV zimą i latem [2]

Przeszklenie Przenikanie ciepła U 
[W/m2K]

Pojedyncza szyba 5-6

Podwójna szyba 2,7

Podwójna szyba z powłoką 1,2

Moduł z ogniwami PV 1,2 

Fot. 3. Ogniwa fotowoltaiczne zintegrowane z fasadą budynku
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Energię promieniowania słonecznego można wykorzystywać na 

dwa podstawowe sposoby: zamieniać ją bezpośrednio w energię 

elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych lub zamieniać ją w cie-

pło, które z kolei może być wykorzystane np. do ogrzewania wody 

użytkowej lub w elektrowniach słonecznych do wytwarzania ener-

gii elektrycznej.

Graniczną mocą, jaką można uzyskać bezpośrednio z energii sło-

necznej na jednym metrze kwadratowym, jest tzw. stała słoneczna, 

która wynosi średnio 1367 W/m2 i jest mocą promieniowania sło-

necznego docierającą do zewnętrznej warstwy atmosfery. Część tej 

energii jest jednak odbijana lub pochłaniana przez atmosferę, tak 

więc efektywnie wykorzystać możemy do 1000 W/m2. 

Konwersja fotowoltaiczna

Konwersja fotowoltaiczna polega na bezpośredniej przemianie 

energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną za 

pomocą ogniw fotoelektrycznych. Działanie ogniwa słonecznego 

jest oparte na zjawisku fotowoltaicznym, polegającym na powsta-

niu siły elektromotorycznej w wyniku napromieniowania półprze-

wodnika. Wielkość napięcia i mocy uzyskiwanej z pojedynczego 

Słońce jest centralną gwiazdą Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia. Stanowi najjaśniejszy obiekt na 

niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi. Energia elektryczna wytwarzana zarówno z paliw kopal-

nych, takich jak ropa, węgiel (tworzyły się one przez miliony lat dzięki promieniowaniu słonecznemu), jak 

również z energii wiatru (różnica ciśnień w atmosferze jest spowodowana różnicą temperatur) są pochodnymi 

energii słonecznej. Dopiero stosunkowo niedawno nauczyliśmy się bezpośrednio wykorzystywać energię sło-

neczną do produkcji energii elektrycznej. 

ogniwa nie jest imponująca (ok. 0,5 V), dlatego też, aby urządze-

nie było użyteczne, ogniwa łączy się szeregowo w celu podwyższe-

nia napięcia i równolegle w celu zwiększenia mocy. W ten sposób 

powstaje moduł fotowoltaiczny. 

Elektrownie słoneczne składają się z odpowiednio połączo-

nych modułów fotowoltaicznych dołączonych do sieci elek-

troenergetycznej poprzez falownik. Nie zawierają one akumu-

latorów, a cała wyprodukowana energia przekazywana jest do 

sieci. Obecnie wyróżniamy dwie dominujące konfiguracje połą-

czeń modułów fotowoltaicznych do współpracy z siecią elektro-

energetyczną: wysokonapięciową (równoległą) oraz strunową 

(szeregową).

Przy konfiguracji wysokonapięciowej do połączenia z siecią 

wykorzystuje się jeden falownik o znacznej mocy (dopasowanej 

do liczby modułów fotowoltaicznych). W konfiguracji tej gene-

rator na wyjściu uzyskuje napięcie stałe rzędu kilkuset woltów. 

Równoległe łączenie modułów wymaga zastosowania wyso-

konapięciowych diod odcinających, blokujących wzajemne 

obciążanie się modułów przy nierównomiernym nasłonecz-

Elektrownie słoneczne

Fot. 1. Elektrownia 

fotowoltaiczna
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nieniu. Falownik zaprojektowany do optymalnej 

pracy modułów uniemożliwia rozbudowę elek-

trowni o kolejne moduły. Zaletą takiego systemu 

jest łatwa obsługa i prosty sposób monitorowa-

nia pracy systemu.

Inna koncepcja konfiguracji elektrowni fotowol-

taicznej opiera się na idei sumowania energii po 

stronie prądu przemiennego (nie występuje rów-

noległe łączenie modułów). Na generator sło-

neczny składa się kilka modułów połączonych 

szeregowo, tzw. strun o stałym napięciu wyjścio-

wym nieprzekraczającym 120 V. Generator foto-

woltaiczny przekazuje energię elektryczną do sieci 

poprzez falownik strunowy niskiej mocy rzędu 

1kW. Większą moc elektrowni uzyskuje się przez 

równoległe dołączanie do sieci kolejnych ukła-

dów. W systemie takim wyeliminowana zostaje 

droga aparatura łączeniowa i zabezpieczająca oraz 

pracuje ona przy bezpiecznym napięciu dotyko-

wym po stronie napięcia prądu stałego. Uzyskuje 

się w ten sposób znaczne obniżenie kosztów 

inwestycyjnych oraz większą sprawność systemu 

dzięki indywidualnemu sterowaniu grupą modu-

łów. Rozwiązanie strunowe jest bardzo elastyczne, 

jeśli chodzi o dołączanie kolejnych grup modułów, 

ponieważ pracują one niezależnie od siebie. Wadą 

tego rozwiązania jest konieczność monitorowania 

dużej liczby falowników w systemie. 

Konwersja fototermiczna polega na przemianie 

promieniowania słonecznego w ciepło doprowa-

dzane następnie do turbiny napędzającej generator. 

Stosowane są dwa systemy, tzn. CRS (ang. Central 

Receiver System), polegający na odbiciu promieni 

słonecznych z dużego obszaru i skierowaniu ich 

w jeden, centralnie umieszczony punkt, gdzie można 

osiągnąć bardzo wysoką temperaturę, a także  DSS 

(ang. Distributed Solar System) – tu promienie są 

kierowane (najczęściej za pomocą kolektorów para-

bolicznych) na rurę, w której płynie czynnik. 

Układ paraboliczny

Układ paraboliczny zbudowany jest w postaci dłu-

gich rynien powlekanych wewnątrz srebrem bądź 

polerowanym aluminium. Wzdłuż rynny bieg-

nie rurka wypełniona medium (zazwyczaj olej), 

na której skupiają się odbite promienie słoneczne. 

Uzyskiwanie energii elektrycznej może odbywać się 

na dwa sposoby: albo za pomocą turbogeneratorów 

umieszczonych bezpośrednio przy każdym kolek-

torze koncentrującym, co pozwala na zmniejsze-

nie strat, albo we wspólnym generatorze. Pierwsze 

rozwiązanie zmniejsza nakłady inwestycyjne dzięki 

Schemat ideowy cieplnej elektrowni słonecznej (parabolicznej) 

1 – kolektory liniowe, 2 – zbiornik wyrównawczy nośnika ciepła, 3 – rezerwowy podgrzewacz nośnika ciepła, 4 – chłodnica, 5 – przegrze-

wacz pary, 6 – wytwornica pary, 7 – pierwotny podgrzewacz pary, 8 – skraplacz, 9 – turbina parowa, 10 – transformator

Fot. 2. Cieplna elektrownia słoneczna w oparciu o system paraboliczny
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Fot. 3. Cieplna elektrownia słoneczna z silnikiem Stirlinga Fot. 4. Piec słoneczny

Największe elektrownie słoneczne na świecie

MOC ZAINSTALOWANA[MW] TYP ELEKTROWNI KRAJ NAZWA

354 paraboliczna USA Solar Energy Generating Systems

100 paraboliczna Hiszpania Andasol Solar Power Station

64 paraboliczna USA Nevada Solar One

60 fotowoltaiczna Hiszpania Olmedilla Photovoltaic Park

54 fotowoltaiczna Niemcy Strasskirchen Solar Park

53 fotowoltaiczna Niemcy Lieberose Photovoltaic Park

50 fotowoltaiczna Hiszpania Puertollano Photovoltaic Park

50 paraboliczna Hiszpania Energia Solar De Puertollano

50 paraboliczna Hiszpania Alvarado 1

46 fotowoltaiczna Portugalia Moura Photovoltaic Power Station

… … … …

20 wieża słoneczna Hiszpania Ps20 Solar Power Tower

1,5 z silnikiem cieplnym USA Maricopa Solar

możliwości seryjnego wytwarzania modułów, nie-

stety sprawność tego rozwiązania jest mniejsza ze 

względu na niższe temperatury czynnika roboczego. 

Częściej natomiast stosuje się przesyłanie czynnika 

roboczego między kolektorami koncentrującymi. 

Pozwala to na stopniowe podwyższanie jego tempe-

ratury, ale jednocześnie powoduje straty ciepła pod-

czas przesyłu oraz komplikuje instalację ze względu 

na dużą liczbę przewodów rurowych do obiegu czyn-

nika roboczego. W celu zmniejszenia strat przewody 

z czynnikiem roboczym umieszcza się w większym 

cylindrycznym przewodzie próżniowym. Czynnik 

roboczy podgrzewa się w ten sposób nawet do 

400 ºC i jest używany do produkcji pary wodnej. Rynny 

ustawia się najczęściej wzdłuż osi północ–południe, 

a wzdłuż osi wschód–zachód mają możliwość zmiany 

kąta nachylenia, aby podążać za Słońcem.

Układ luster z silnikiem cieplnym

Silnik Stirlinga to silnik cieplny, który przetwarza 

energię cieplną w energię mechaniczną, bez pro-

cesu wewnętrznego spalania paliwa, a na skutek 

dostarczania ciepła z zewnątrz, dzięki czemu moż-

liwe jest zasilanie go ciepłem z dowolnego źródła. 

Źródłem ciepła w tym przypadku są skupione przez 

układ luster promienie słoneczne. Silnik napędza 

generator elektryczny, tworząc tym samym elektro-

wnię. Szacuje się, że przy średnim nasłonecznieniu 

1000 W/m2, silnik o mocy 25 kW wymaga lustra 

o średnicy 10 m. Sprawność konwersji energii pro-

mieniowania słonecznego na elektryczną przy tej 

technologii może osiągać nawet 30%. 

Układ luster z centralną wieżą

Instalacja taka pozwala uzyskiwać bardzo wysokie 

temperatury rzędu 3000ºC. Ruchome lustra zajmu-

jące dużą powierzchnię odbijają promienie słoneczne 

w jeden punkt – umieszczony na szczycie wieży piec. 

Wypełniony jest on substancją mającą dobre parame-

try gromadzenia ciepła, np. ciekły. Dzięki temu elek-

trownia może pracować przez kilka godzin także po 

zachodzie Słońca. Dalszy proces technologiczny jest 

taki sam jak konwencjonalnej elektrowni – ciepło 

służy do wytworzenia pary wodnej. 

Energetyka słoneczna jest bardzo obiecującym spo-

sobem pozyskiwania energii i do tego niewytwarza-

jącym żadnych zanieczyszczeń. Coraz wyższe spraw-

ności oraz coraz niższe ceny sprawiają, że systemy 

takie są coraz bardziej opłacalne, co daje nadzieję na 

zastąpienie energii ze źródeł kopalnych czystą ener-

gią słoneczną. Do wyprodukowania energii, jaką 

obecnie zużywa się na całym świecie, potrzeba by 

wybudować elektrownię słoneczną (przy spraw-

ności 10%) o powierzchni równej 1/3 powierzchni 

Sahary. Potrzeby Polski zaspokoiłaby elektrownia 

słoneczna zajmująca kwadrat o boku 70 km – to 

jest 1,6% powierzchni kraju.

źródła:

T. Rodacki A. Kandyba, Przetwarzanie energii w elektro-

wniach słonecznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 

Gliwice 2000

www.zb.eco.pl

www.wikipedia.org

Grzegorz Golubiewski
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Dlaczego producenci ogniw fotowoltaicznych rezygnują 

z krzemu krystalicznego? 

Krzem jest bardzo popularnym pierwiastkiem na Ziemi, a produko-

wane z niego ogniwa są relatywnie bardzo wydajne. Niestety pro-

dukcja tanich ogniw z krzemu krystalicznego napotyka szereg prob-

lemów. Pierwszym z nich i najbardziej istotnym jest słaba absorpcja 

światła przez krzem, w wyniku czego ogniwa z niego produkowane 

muszą być relatywnie grube (obecnie ok. 0.25 mm). Drugi prob-

lem to wysokie koszty pozyskiwana bardzo czystego krzemu nie-

zbędnego do produkcji ogniw (minimum 99.99999%). Duża ener-

gochłonność całego procesu produkcji znacząco podnosi koszty 

zwłaszcza w czasach rosnących cen energii. Trzeci problem to brak 

możliwości znaczącej poprawy sprawności, gdyż obecnie produ-

kowane ogniwa krzemowe są już bardzo blisko sprawności teore-

tycznej dla tego materiału. Te trzy problemy stanowią duże wyzwa-

nie dla producentów ogniw fotowoltaicznych. Z jednej strony rynek 

wymusza na nich ciągłą obniżkę cen, z drugiej zbliżają się do gra-

nic możliwości redukcji kosztów. Z tego też powodu pojawiają się 

coraz częściej opinie, że dalszy dynamiczny rozwój energetyki sło-

necznej możliwy będzie jedynie dzięki zmianie technologii i odej-

ściu od wykorzystywania krzemu krystalicznego. 

CdTe – 50 lat oczekiwania na swoją szansę 

Już w latach 50. minionego wieku odkryto, że tellurek kadmu 

(CdTe) bardzo dobrze absorbuje światło i może być wykorzystany 

do produkcji ogniw fotowoltaicznych w układzie CdTe jako złącze 

typu P i CdS jako złącze typu N. Do końca lat 90., mimo wielu prób, 

żadnej z firm nie udało się wprowadzić tej technologii do masowej 

produkcji nawet pomimo dużego zaangażowania ze strony ośrod-

ków naukowych. W roku 1992 po wielu latach badań na uniwer-

sytecie południowej Florydy opracowano strukturę bardzo cien-

kiego ogniwa w układzie TCO/CdS/CdTe o sprawności 15% (obecny 

rekord 16.5%). Dawało to otwartą drogę do komercjalizacji nowych 

tanich i wydajnych ogniw fotowoltaicznych wolnych od krzemu. 

Niestety przejście z laboratoryjnej do masowej skali produkcji nie 

jest proste i w przypadku CdTe trwało prawie dekadę. Prawdziwy 

przełom nastąpił dopiero za sprawą amerykańskiej firmy First Solar 

założonej w 1999 r., której po trzech latach prac w 2002 r. udało się 

skomercjalizować produkcję ogniw PV opartych na tellurku kadmu. 

Czy ogniwa drugiej generacji oparte 

na CIGS i CdTe staną się początkiem 

końca ogniw krzemowych? 

Jeszcze kilka lat temu praktycznie wszystkie masowo produkowane ogniwa fotowoltaiczne oparte były na krzemie krystalicznym. 

Dziś sytuacja na rynku energetyki słonecznej dynamicznie się zmienia, pojawiają się nowi gracze, a wraz z nimi technologie, które 

chętnie zastępują krzem innymi materiałami. W roku 2009 ogniwa fotowoltaiczne niezawierające krystalicznego krzemu osiągnęły 

18% rynku, a analizy wskazują, że udział ten może zostać podwojony w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. 

Początkowo produkcja nie była duża i do 2005 r. nie przekraczała 

25 MW rocznie. Firma jednak doskonale trafiła w czasie ze swoim 

produktem. Początek nowego milenium przyniósł ponownie duże 

zainteresowanie wykorzystaniem energii ze Słońca. Uwagę inwe-

storów zaczęły zwracać nowe niekrzemowe technologie, które 

w relatywnie krótkim czasie pozwalały znacząco obniżyć koszty 

produkcji. Wkrótce okazało się, że Fiest Solar posiadał produkt, na 

który czekał masowy rynek fotowoltaiki. W ciągu 5 lat firmie udało 

się poprawić sprawność produkowanych modułów z niecałych 7% 

do nieco ponad 10% oraz ponad 40-krotnie zwiększyć moce pro-

dukcyjne. Na koniec 2009 r. firma we wszystkich swoich fabrykach 

osiągnęła łączną wydajność ponad 1 GW ogniw rocznie, stając się 

tym samym największym na świecie producentem ogniw foto-

woltaicznych. Oprócz rekordu w wolumenie produkcji First Solar 

także jako pierwszy ogłosił przekroczenie psychologicznej bariery 

cenowej 1$ za 1 Wat mocy ogniwa, a krótkoterminowym celem 

firmy jest osiągnięcie poziomów 65–70 centów za wat do 2012 r. 

Olbrzymi sukces firmy First Solar to jednocześnie ogromny sukces 

ogniw II generacji cieńszych, tańszych i szybszych w produkcji.

CIGS – nowy silny gracz na rynku ogniw II generacji 

Skrót CIGS pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw pierwiast-

ków copper (miedź), Indium (ind), gallium (gal), selenium (selen), 

które połączone razem tworzą mieszaninę półprzewodników bar-

dzo wydajnie i efektywnie absorbujących światło. Niektórzy pro-

ducenci stosują formułę CIS pozbawioną galu, nie jest ona jednak 

zbyt popularna, gdyż eliminacja galu odbywa się kosztem zwięk-

szonego zużycia indu droższego i trudniej dostępnego. 

Ogniwo CIGS składa się zazwyczaj z 1–2 mikrona warstwy 

Cu(In,Ga)Se
2
, która stanowi złącze typu P oraz warstwy ZnO o gru-

bości 0.1 mikrona, która stanowi złącze typu N. 

Około sto razy cieńsze niż w przypadku krzemu krystalicznego 

ogniwo zbudowane z miedzi indu galu i selenu pozwala absorbo-

wać porównywalny zakres promieniowania słonecznego. Obecny 

rekord sprawności dla ogniw opartych na CIGS należy do amery-

kańskiego National Renewable Energy Laboratory (NREL) i wynosi 

19.9%; jest to najlepszy wynik wśród ogniw II generacji. Mimo iż 

od opracowania struktury ogniw CIGS minęły dziesięciolecia, zale-

dwie kilka lat temu wdrożono je do masowej produkcji. Z uwagi na 
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ogromy potencjał tej technologii szybko rośnie zain-

teresowanie inwestorów jej wdrożeniem. Obecnie 

16 firm ma w swojej ofercie ogniwa oparte na for-

mule CIGS, jednak zazwyczaj nie są to duże wolu-

meny produkcji. Na szczególną uwagę zasługuje 

firma Nanosolar, która do tej pory jako jedyna opra-

cowała i wdrożyła na szeroką skalę rewolucyjną 

technikę drukowania mieszaniny CIGS na aluminio-

wej folii. Produkowane w ten sposób ogniwa foto-

woltaiczne są bardzo tanie i wydajne, o potwier-

dzonej sprawności 15.3% (wartości porównywalne 

z ogniwami z krzemu polikrystalicznego). Choć 

Nanosolar nigdy oficjalnie nie podał kosztów pro-

dukcji ogniw, techniką drukowania, spekuluje się, 

że może być on niższy od 0.5 dol. za Wat. Z końcem 

roku 2009 Nanosolar oddał do użytku swoją drugą 

fabrykę z w pełni zautomatyzowaną linią produk-

cyjną, której wydajność potencjalnie sięga 640 MW 

rocznie. Stanowi ona nową jakość w podejściu do 

produkcji ogniw fotowoltaicznych, gdyż skumulo-

wany czas produkcji jednego panelu słonecznego to 

zaledwie 10 s. 

Dlaczego CdTe oraz CIGS i dlaczego teraz 

Zaletą wszystkich ogniw drugiej generacji, do któ-

rej także należą CdTe i CIGS, jest radykalna reduk-

cja zużycia drogich półprzewodników, a tym samym 

poprawa stosunku ceny do mocy wyprodukowa-

nego ogniwa. Standardowa płytka krzemowa, która 

jest bazą do produkcji ogniwa mono czy polikry-

stalicznego, ma grubość 200–300 mikrometrów. 

Stosując tellurek kadmu (CdTe) równie skutecznie 

można absorbować promieniowanie słoneczne za 

pomocą warstwy 2 mikrometrów, a w przypadku 

CIGS wystarcza zaledwie warstwa 1 mikrome-

tra. Chociaż nominalnie zarówno CdTe, jak i CISG są 

znacznie droższe od krzemu krystalicznego, to jednak 

ponad 100-krotna redukcja zużycia półprzewodnika 

rekompensuje wyższe koszty ze znaczną nawiązką. 

Wiele osób może zadawać sobie pytanie, dlaczego 

teraz tak dynamicznie rozwija się rynek ogniw II 

generacji skoro technologia ta znana była dziesiątki 

lat temu. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo zło-

żona. Od początku rozwoju fotowoltaiki aż do końca 

lat 90. nikt realnie nie widział w Słońcu źródła ener-

gii dla mas. Ogniwa fotowoltaiczne postrzegane były 

wyłącznie w kontekście zastosowań specjalnych. Na 

tym polu drogie, wydajne i produkowane w małej 

skali ogniw krzemowe spisywały się dobrze. Jeszcze 

na początku tego milenium roczna produkcja paneli 

PV nie przekraczała 300 MW rocznie. Rynek był mały 

i przez to nieatrakcyjny dla kosztownych technolo-

gii, które stają się opłacalne, gdy jedna linia pro-

dukcyjna wytwarza setki megawatów ogniw. Dziś 

sytuacja jest zupełnie inna. Na koniec 2009 r. roczna 

produkcja ogniw fotowoltaicznych sięgała 7000 

MW, a rynek z roku na rok szybko rośnie. Duża liczba 

odbiorców daje potencjalnym inwestorom nadzieję 

na zwrot poniesionych kosztów. 

CdTe i CIGS największe zagrożenie rozwoju to 

brak surowców 

Zarówno ogniwa produkowane w oparciu o tellurek 

kadmu (CdTe), jak i mieszaninę pierwiastków zwaną 

CIGS mają ten sam problem związany z wykorzysty-

waniem rzadkich w skorupie ziemskiej pierwiast-

ków. Szeroko krytykowane ogniwa krzemowe mają 

na tym polu olbrzymią przewagę. Krzem jest drugim 

pod względem powszechności pierwiastkiem na 

Ziemi, a jego udział wagowy w skorupie ziemskiej 

wynosi 26.95%. Z tego powodu producenci ogniw 

krzemowych nie mają powodu do obaw o zasoby 

surowca, w przeciwieństwie do tych, którzy posta-

wili na CdTe czy CIGS. Piętą achillesową ogniw CdTe 

jest tellur, ekstremalnie rzadki pierwiastek w sko-

rupie ziemskiej o udziale rzędu 1–5 ppb (części 

na miliard). O unikalności tego pierwiastka może 

świadczyć światowa skala jego produkcji niewiele 

przekraczająca 100 ton rocznie (150 razy mniejsza 

od rocznego wydobycia złota). Rosnący popyt na tel-

lur związany z popularnością ogniw CdTe rodzi uza-

sadnione obawy o możliwości zapewniania odpo-

wiedniego poziomu wydobycia. Już obecnie rynek 

telluru odnotowuje duże wzrosty, w 2010 r. cena 

przekroczyła 200 dol./kg rosnąc nieustanie od roku 

2000, w który kilogram tego pierwiastka kosztował 

30 dol. Także ogniwa CIGS mają swój słaby punkt, 

którym z kolei jest ind, także bardzo rzadki pierwia-

stek. Zawartość indu w skorupie ziemskiej wynosi 

0.25 ppm (część na milion), a roczna produkcja nie 

przekracza 500 ton. Problem zaopatrzenia w ind nie 

polega tylko na dużej rzadkości jego występowa-

nia, lecz także na dużej popularności w elektronice. 

Znaczące ilości tego pierwiastka wykorzystywane 

są do produkcji wyświetlaczy LCD, lamp fluore-

scencyjnych, przeźroczystych warstw przewodzą-

cych ITO. Zasoby indu są dobrze zagospodarowane 

i istnieje obawa, że rosnąca produkcja ogniw CIGS 

może zwiększyć popyt na ten rzadki pierwiastek 

ponad możliwości zwiększenia wydobycia. Obecna 

cena indu przekracza nieznacznie 550 dol./kg, co 

można uznać za rezultat kryzysu i zmniejszonego 

popytu na elektronikę. Rekordowe ceny indu noto-

wane były w roku 2008 i przekraczały 1000 dol./

kg. Należy dodać, że mimo ciągle rosnących cen tel-

luru czy indu w dalszym ciągu koszt zakupu tych 

materiałów nie stanowi istotnych kosztów produk-

cji ogniw drugiej generacji. Mimo to pojawiają się 

coraz częściej alarmujące głosy mówiące, że obecny 

dynamiczny rozwój ogniw II generacji może zostać 

znacznie ograniczony z uwagi na problemy z podażą 

rzadkich pierwiastków wykorzystywanych przy 

ich produkcji. Z drugiej strony przemysł wydobyw-

czy zazwyczaj potrzebuje kilku lat, aby dostosować 

wydobycie do rosnącego popytu, który w dłuższym 

okresie powinien zostać zrównoważony. Także pro-

ducenci ogniw II generacji prowadzą szereg badań 

nad ograniczeniem lub wyeliminowaniem rzadkich 

pierwiastków ze swoich produktów. Bardzo obiecu-

jące na tym polu są prace naukowców z IBM, którym 

udało się opracować ogniwo fotowoltaiczne z mie-

szaniny miedzi (Cu), cyny (Sn), cynku (Zn), siarki 

(S), i/lub selenu (Se) o sprawności 9.6%. 

Wzrost produkcji ogniw fotowoltaicznych w latach 2001-2009 (źródło: opracowanie własne) 

Fot. 1. W pełni zautomatyzowana linia produkcji ogniw 

fotowoltaicznych II generacji w firmie Nanosolar 

(źródło: www.technologyreview.in) 
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Redakcja: Skąd zainteresowanie energią 

odnawialną? 

Pascal Brodnicki: Moją pasją jest goto-

wanie, gdzie promuję ekologiczne produkty 

dobrej jakości. Dbanie o zdrowie i naszą pla-

netę to moje priorytety od zawsze. Odnosząc to 

do energetyki słonecznej, są duże możliwości 

działania na rzecz ochrony środowiska, polega-

jące chociażby na redukcji emisji, CO
2
. 

Redakcja: Rozumiem, że głównym powodem 

zainteresowania OZE jest czynnik ekologiczny? 

PB: Tak, ale to także biznes.

Red.: Dlaczego fotowoltaika, a nie inne odna-

wialne źródła? 

PB: Mam w tej branży sporo kontaktów, które 

umożliwiają mi dostęp do paneli fotowoltaicz-

nych dobrej jakości, posiadających długą gwa-

rancję, jednocześnie mających dobre ceny. 

Weryfikujemy produkty przed wprowadzeniem 

na rynek.

Red.: Na jakim rynku Pana firma się kon-

centruje?

PB: Interesuje nas głównie Polska, Chorwacja 

i Bośnia, z czego te dwa ostatnie rynki są dla 

nas bardzo interesujące. Jak zapewne Państwo 

wiedzą, polski grunt jest bardzo trudny dla 

rynku fotowoltaicznego. Wszyscy czekamy na 

zmianę systemu wsparcia i wprowadzenie sta-

łych taryf (system gwarantowanych cen na wzór 

systemu feed in tarif: przypis redakcyjny). 

Red.: Pozwiedzał Pan, że Polska jest trudnym 

rynkiem. Jakie widzi Pan perspektywy rozwoju 

tego rynku? 

PB: Wielkie! W Europie fotowoltaika jest przy-

szłością. Obecnie rozwój branży w Polsce 

zapewniają dotacje z UE, jednak wprowadze-

nie systemu gwarantowanych cen wzorem 

zachodnich krajów znacznie poprawiłoby ren-

towność tego biznesu. 

Red.: Czy uważa Pan, że możliwa jest zmiana 

obecnego systemu wsparcia OZE w niedalekiej 

przyszłości? 

PB: Jak już wspominałem, rozwiązaniem na 

dzisiaj są dotacje z UE. Patrząc na zamieszanie 

i opóźnienia przy wdrażaniu przepisów promu-

jących odnawialne źródła energii, mam obawy 

co do rychłego wprowadzania systemu gwa-

rantowanych cen dla fotowoltaki w Polsce. 

Nie do przyjęcia jest fakt, że w ramach struk-

tur UE mamy obowiązek do 5 grudnia przesłać 

gotowy KDP, a dokument jest jeszcze w powi-

jakach (mowa o KPD – Krajowy Plan Działania 

na Rzecz Energii ze Źródeł Odnawialnych: przy-

pis redakcyjny). 

Z drugiej strony Polska jest jednym z ostat-

nich krajów posiadających system wpar-

cia OZE oparty na systemie certyfikatów i ten 

stan rzeczy będzie musiał ulec zmianie (zie-

lone certyfikaty, prawa majątkowe za ener-

gię produkowaną z energii odnawialnej: przy-

pis redakcyjny). Pamiętajmy o zobowiązaniach 

europejskich dotyczących produkcji energii 

z OZE oraz redukcji emisji CO
2
. Europa wcze-

śniej czy później wymusi na nas odpowiednie 

dziania. Już obecnie widać coraz większe zain-

teresowanie fotowoltaiką mimo niekorzyst-

nych przepisów. Liczba ogłaszanych przetar-

gów na elektrownie słoneczne rośnie. Pojawia 

się także coraz więcej zastosowań specjalnych, 

jak chociażby oświetlanie znaków drogowych 

czy reklam. To jest pewien proces, w który my 

wierzymy, że będzie miał miejsce. 

Red.: Czy dostrzega Pan negatywny lobbing 

dla rozwoju proekologicznych źródeł energii? 

PB: Mam takie odczucie, że branża węglowa 

widzi w fotowoltaice zagrożenie. Nawet jeżeli 

fotowoltaika pokrywałaby jedynie 1% zużycia 

energii, energetyka węglowa by to odczuła.

Red.: Nawiązując do statystyk – prognoza sto-

warzyszenia EPIA mówi o możliwości produkcji 

w skali UE 12% energii elektrycznej z fotowol-

taiki do 2020 roku. Czy uważa ją Pan za moż-

liwą do realizacji?

PB: Poziom jak najbardziej jest realny patrząc 

jak szybko rozwija się fotowoltaika w Europie. 

Pytanie, jaki udział będzie miała w tym Polska. 

Red.: Prawdopodobnie niezbyt duży. 

PB: Możliwe, że niewielki, ale jak wspomi-

nałem, widzę w Polsce duży potencjał. Mamy 

wiele do zrobienia także na polu edukacji. 

Ludzie muszą zrozumieć, że w Polsce są dobre 

warunki do rozwoju fotowoltaiki. Tu ogromna 

rola różnego rodzaju spotkań, kongresów 

czy mediów. Znamienny też jest tutaj efekt 

domina: jedna osoba coś zrobi, zobaczy, że to 

działa, powie innej i tak dalej. 

Red.: Czy zauważa Pan ogólny brak wiedzy na 

temat OZE w Polsce?

PB: Tak, choć muszę powiedzieć, że sytuacja 

ulega znaczniej poprawie. W pierwszym roku 

działalności mieliśmy pytania, gdzie do naszych 

ogniw wlewa się wodę. Panele fotowoltaiczne 

notorycznie były mylone z kolektorami. 

Red.: Czy wasza firma może pochwalić się już 

jakąś inwestycją? 

PB: W Jaworznie realizujemy inwestycję foto-

woltaiczną o mocy 71 kW na dachu kościoła. 

Będzie to największa instalacja w Polsce. 

Red.: Czy Państwa firma ma jakieś autorskie 

rozwiązania z zakresu energetyki odnawialnej? 

PB: Tak, pracujemy nad wykorzystaniem foto-

woltaiki w instalacjach kolektorów słonecz-

nych, aby były zupełnie niezależne od energii 

elektrycznej z sieci. 

Red.: Dziękujemy za interesującą rozmowę. 

Skoro rozmawialiśmy o energii, czy może Pan 

polecić coś „energetycznego” naszym czytelni-

kom na obecne szare jesienne dni?

PB: Jedzmy owoce morza! To bogate źródło 

w witaminy D!

e energią

jest goto-

e produkty

l

zapewniają dotacje z UE, jednak wprowadze-

nie systemu gwarantowanych cen wzorem 

zachodnich krajów znacznie poprawiłoby ren-

towność tego biznesu. 

jak szybko rozwija się fotowoltaika w Europi

Pytanie, jaki udział będzie miała w tym Polska

Red.: Prawdopodobnie niezbyt duży.

PB: Możliwe, że niewielki, ale jak wspom

nałem, widzę w Polsce duży potencjał. Mam

wiele do zrobienia także na polu edukacj

Ludzie muszą zrozumieć, że w Polsce są dob

warunki do rozwoju fotowoltaiki. Tu ogromn

rola różnego rodzaju spotkań, kongresów

czy mediów. Znamienny też jest tutaj efe

domina: jedna osoba coś zrobi, zobaczy, że t

d i ł i i j i t k d l j

Po prostu 

fotowoltaika!
Rozmowa z Pascalem Brodnickim

Z Pascalem Brodnickim, prezesem zarządu 

EKOpower21 www.ekopower.pl 

rozmawiali: 

Grzegorz Burek, Bogdan Szymański

Redakcja GLOB Energia
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Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują efekt konwersji foto-

woltaicznej – bezpośredniej zamiany energii promienio-

wania słonecznego na energię elektryczną. Efekt ten zaob-

serwowano po raz pierwszy w 1839 roku, jednak dopiero 

w latach 70. ubiegłego wieku zainteresowano się fotowol-

taiką na szerszą skalę. Przyczynił się do tego rozwój techno-

logii półprzewodników – podstawowego materiału używa-

nego do produkcji ogniw fotowoltaicznych. 

Najczęściej stosowanym materiałem jest krzem. 

Podstawę ogniwa stanowi półprzewodnikowe złącze P-N. 

W przypadku warstwy typu N, do krzemu dodaje się fos-

for (tworzy się „nadwyżka” wolnych elektronów). W war-

stwie typu P, zamiast fosforu używa się boru (zamiast 

wolnych elektronów, warstwa P ma ich niedobór). Na 

skutek absorpcji promieniowania wytwarzane są nośniki 

ładunków. Wybite „wolne” elektrony z warstwy N prze-

chodzą do warstwy P, by zniwelować „niedobór” elektro-

nów w tej warstwie. Pojawia się napięcie na zaciskach. 

Po dołączeniu urządzenia (obciążenia) płynie przez nie 

prąd.

Ogniwa fotowoltaiczne wytwarza się najczęściej 

z krzemu mono-, poli-, multikrystalicznego albo amorficz-

nego. Najwyższą sprawność uzyskują ogniwa monokrysta-

liczne. Pojedyncze ogniwa mają moc od 1 do 3 W. W celu 

uzyskania większych napięć bądź prądów ogniwa są łączone 

ze sobą, tak połączone ogniwa tworzą moduły. 

Systemy fotowoltaiczne możemy podzielić na kilka grup:

• najprostsze – gdzie moduł podłączony jest bezpośrednio 

do zasilanego urządzenia,systemy wolnostojące – autono-

miczne: systemy montowane w miejscach, gdzie w dużym 

stopniu ograniczony jest dostęp do energii z sieci. W skład 

systemu wchodzą moduły, kontrolery ładowania, baterie 

(akumulatory),

• systemy przyłączone do sieci – systemy produkujące ener-

gię i wprowadzające ją do sieci elektrycznej; zestaw w tym 

przypadku to moduły fotowoltaiczne przetwarzające ener-

gię i falownik, zamieniający prąd stały na prąd zmienny 

przekazywany do sieci.

Jest wiele instalacji, które posłużyć mogłyby za przy-

kłady wykorzystania fotowoltaiki. Nie musimy szukać daleko. 

Elektrownie fotowoltaiczne 

w Czechach

Współcześnie świat wymaga coraz więcej energii. Pochodzi ona głównie ze spalania węgla, ropy i gazu, energii jądrowej i cieszą-

cej się coraz większą popularnością energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Najszybciej rozwijającą się gałęzią OZE w dzisiej-

szych czasach jest fotowoltaika, czyli bezpośrednie przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. 

W Polsce dział ten praktycznie nie istnieje. Potentatami w korzystaniu z tego rodzaju energii są za to Hiszpania i nasi zachodni sąsie-

dzi, Niemcy. Dorównać tym państwom chcą Czesi, gdzie od kilku już lat widać wyraźny wzrost zainteresowania tą gałęzią OZE.
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Zalety Wady

Odnawialne źródło energii 
Brak emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych 
Cicha praca, brak ruchomych części 
Łatwa instalacja 
Prosta obsługa 
Wysoka niezawodność działania 

Zmienna roczna intensywność promieniowania słoneczne- 
go w zależności od regionu
Niejednakowe średnie roczne nasłonecznienie dla różnych  
regionów
Wahania natężenia promieniowania w ciągu roku 
Niska sprawność 
Wysoki koszt inwestycji 
Krótka żywotność w stosunku do ceny 

Nasi południowi sąsiedzi – Czesi od kilku już lat 

systematycznie powiększają moc uzyskiwaną 

z OZE. Dzięki jasno określonym przepisom, 

dofinansowaniom i ustalonym taryfom, insta-

lacje fotowoltaiczne budowane są jedna po 

drugiej. W Czechach pracuje obecnie ponad 50 

instalacji fotowoltaicznych o mocach powyżej 

1 MW. Nie sposób opisać wszystkich instalacji, 

zatem zwróćmy uwagę na kilka ciekawszych.

Elektrownia solarna w miejscowości 

Ostrožská Lhota zajmuje obszar 5 hektarów nie-

użytków rolnych w strefie przemysłowej. Obecnie 

elektrownia ma moc 2225 kW. Elektrownię two-

rzy 11 880 paneli fotowoltaicznych. Roczna pro-

dukcja energii pozwala na zaspokojenie potrzeb 

700 gospodarstw domowych.

Ciekawa ze względu na swe położenie 

instalacja znajduje się w miejscowości Zlín. 

Fotowoltaiczny system słoneczny o mocy 

200 kW zainstalowany jest na południowym 

stoku zamkniętej części składowiska odpadów 

komunalnych. Instalacja oddana została do 

użytku w czerwcu 2008 roku. Inwestor, Zakład 

Usług Miejskich Zlin Sp. z o.o., zamontował na 

składowisku 1 144 sztuki ogniw. Zajmują one 

powierzchnię 1601,2 m2, a całkowity koszt 

realizacji przedsięwzięcia wyniósł około 1,1 

miliona euro.

Park solarny Dubňany zajmuje obszar 

7 hektarów w przemysłowej części miasta. 

Fotowoltaika, podobnie jak inne sposoby wytwarzania energii, ma wady i zalety: 

Fot. 1. Elektrownia fotowoltaiczna Dubňany (fot. M. Kaczmarczyk, 

Redakcja GLOB Energia)

Fot. 2. Elektrownia fotowoltaiczna Ostrožská Lhota

Pierwotną instalację fotowoltaiczną z 2007 

roku rozbudowano w 2008 roku do 2,1 MW. 

Elektrownia składa się z 12 050 sztuk ogniw 

fotowoltaicznych o mocy 125–200 W każde. 

Planowa produkcja pokrywa zapotrzebowanie 

410 przeciętnych domów jednorodzinnych.

Elektrownia w miejscowości Stříbro w rejo-

nie Tachov była największą elektrownią foto-

woltaiczną w Czechach. Zbudowana na terenie 

dawnej bazy wojskowej ma moc zainstalowaną 

równą 13,6 MW. Panele fotowoltaiczne zajmują 

powierzchnię 30 hektarów. Podłączona jest do 

sieci CEZ, największego dystrybutora energii elek-

trycznej w Republice Czeskiej. Elektrownia została 

oddana do użytku jesienią 2009 roku. Roczna pro-

dukcja energii elektrycznej to 3 650 000 kWh. 

We wrześniu w miejscowości Vepřek do 

użytku oddano obecnie największą elek-

trownię fotowoltaiczną w Europie Środkowej, 

Południowej i Wschodniej . Moc zainstalowa-

nych ogniw fotowoltaicznych to 36,1 MW. Panele 

monokrystaliczne – 186 960 sztuk o mocy 185 

i 190 W – zamontowane zostały na powierzchni 

82,5 hektara. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 

około 140 milionów dolarów. Szacuje się, że moc 

elektrowni wystarczy na zaspokojenie potrzeb 

energetycznych 1000 mieszkań.

Oprócz wymienionych powyżej insta-

lacji komercyjnych w Republice Czeskiej są 

także prowadzone akcje edukacyjne związane (fot. M. Kaczmarczyk, Redakcja GLOB Energia)
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z wykorzystaniem fotowoltaiki. Projekt „Slunce 

do ŝkol” – Słońce w szkołach – pomógł stwo-

rzyć 22 instalacje, spośród których 19 to insta-

lacje o mocy 1,2 kW, oraz większe instalacje 

o mocy 20 kW i 40 kW. Projekt został prze-

prowadzony m.in. na uniwersytetach w Brnie, 

Pradze i Libercu. Łączna zainstalowana moc 

tych instalacji wyniosła 122,8 kW.

Energia elektryczna pochodząca z bezpo-

średniego przetwarzania energii Słońca wyko-

rzystywana jest w wielu dziedzinach naszego 

codziennego życia. Małe ogniwa fotowoltaiczne 

zasilają nasze zegarki czy kalkulatory. Większe 

systemy dostarczają energię w miejscach poło-

żonych daleko od sieci elektrycznej, służą jako 

zapasowe źródło energii. Fotowoltaika stoso-

wana jest w satelitach i na stacjach kosmicz-

nych. Powstające duże instalacje fotowolta-

iczne pozwalają dostarczać do wspólnej sieci 

tanią, alternatywną, odnawialną energię. 

Wysoki koszt budowy elektrowni fotowolta-

icznych na przestrzeni kilku lat powinien zma-

leć (ten trend już jest widoczny) ze względu na 

rosnące zainteresowanie tym sposobem pozy-

skiwania energii oraz rozwijajce się cały czas 

nowe technologie wytwarzania tańszych i bar-

dziej sprawnych ogniw. Energia pochodząca ze 

Słońca jest czysta i odnawialna, a fotowolta-

ika jest bez wątpienia dobrym, alternatywnym 

wyjściem dla paliw konwencjonalnych.

REKLAMA

Bartosz Zieliński

AGH Katedra Surowców Energetycznych

Fot. 3. Elektrownia fotowoltaiczna Sudomerice (fot. M. Kaczmarczyk, Redakcja GLOB Energia) Fot. 4. Elektrownia fotowoltaiczna Zlin (fot. M. Kaczmarczyk, Redakcja GLOB Energia)
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Organiczne ogniwa słoneczne 

– czy zaistnieją na rynku? 

Obecny rynek fotowoltaiczny zdominowany jest przez 

klasyczne ogniwa krzemowe, z roku na rok coraz sil-

niejszą pozycję zdobywają cienkowarstwowe ogniwa 

II generacji. Na horyzoncie pojawia się jednak zupełnie 

nowa technologia. Coraz więcej laboratoriów i koncer-

nów pracuje nad przygotowaniem i wdrożeniem do 

masowej produkcji organicznych ogniw fotowoltaicz-

nych. Czy uda im się zaistnieć na rynku energetyki sło-

necznej i zmienić jego oblicze? 

Czym są ogniwa organiczne? 

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne (OPV) to urzą-

dzenia zbudowane ze związków organicznych, czyli 

takich, które w swoim składzie zawierają atomy węgla 

(prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węgla-

nów, wodorowęglanów). Fotowoltaika organiczna do 

budowy ogniw wykorzystuje polimery oraz małe orga-

niczne molekuły zdolne do absorpcji promieniowania 

słonecznego oraz przewodzenia energii elektrycznej. 

W swej budowie i właściwościach fizykochemicznych 

ogniwa organiczne przypominają powszechnie sto-

sowany plastik. Dzięki temu proces ich produkcji jest 

szybki i tani. Przy wykorzystaniu inżynierii moleku-

larnej skład związków organicznych może być łatwo 

zmieniany, dostosowując właściwości polimerów do 

aktualnych potrzeb. Niestety, mimo licznych zalet, 

obecnie produkowane ogniwa organiczne charakte-

ryzują się niską sprawnością, małą stabilnością pracy 

i krótkim okresem żywotności. 

 

Ogniwa o pojedynczej warstwie 

organicznego półprzewodnika 

Najprostsze ogniwo organiczne zbudowane jest 

z pojedynczej warstwy półprzewodnika organicz-

nego znajdującego się między dwoma elektrodami 

(rys. 1). Górna elektroda musi mieć zdolność doskona-

łego przewodzenia światła, zazwyczaj jest zbudowana 

z ITO (mieszanina 90% In
2
O

3
, 10% SnO

2
). Dolna elek-

troda zbudowana jest zazwyczaj z metali dobrze prze-

wodzących energię elektryczną. Zasada działania tego 

typu ogniwa jest bardzo prosta. W ogniwach orga-

nicznych odpowiednikiem wartości przerwy energe-

tycznej półprzewodnika jest różnica pomiędzy ener-

giami orbitali HOMO (ang. Highest Occupied Molecular 

Orbital) i LUMO (ang. Lowest Unoccupied Molecular 

Orbital). HOMO odpowiada pasmu walencyjnemu pół-

przewodnika, z kolei LUMO to pasmo przewodzenia 

półprzewodnika. W wyniku absorpcji promieniowania 

słonecznego przez aktywną warstwę półprzewodnika 

elektrony ulegają wzbudzeniu i wchodzą w pasmo 

przewodzenia orbitalu LUMO. Jednocześnie w orbi-

talu HOMO pozostają dziury „posiadające” ładunek 

dodatni. Powstały układ elektron – dziura jest zdolny 

do wykonania pracy. Jak w każdym ogniwie fotowolta-

icznym, elektrony poruszają się w kierunku elektrody 

dodatniej, a dziury w kierunku elektrody ujemnej. 

Fot. 1. Integracja ogniw 

fotowoltaicznych 

z konstrukcjami budynków, 

tzw. BIPV  (fot. Konarka)

Organiczne ogniwa słoneczne ryzują się 

Organiczne 

ogniwa słoneczne
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Pierwsze ogniwo tego typu zostało 

zbudowane już w roku 1958 i miało spraw-

ność zaledwie 0,01%. Niestety mimo 

wielu lat pracy nad ogniwami z pojedyn-

czą warstwą półprzewodnika organicz-

nego nie uzyskano zadowalających wyni-

ków i nawet obecnie sprawność tego typu 

ogniw nie przekracza 0,1%.

Ogniwa o podwójnej warstwie 

organicznego półprzewodnika

W tym typie ogniwa organicznego pomię-

dzy elektrodami można wyszczególnić 

dwie odmienne warstwy aktywnego pół-

przewodnika (rys. 2).  Mają one różne zdol-

ności przyłączania elektronów i tworzenia 

jonów. Z uwagi na różnice fizyko-che-

miczne, między warstwami powstaje siła 

elektrostatyczna. Warstwa, która posiada 

większą zdolność do przyłączania elek-

tronów i tworzenia jonów ujemnych, 

jest warstwą akceptorową, czyli odpo-

wiada złączu typu N w klasycznym ogni-

wie. Warstwa, która ma mniejszą zdolność 

do przyłączania elektronów i tworzenia 

jonów ujemnych, jest warstwą donorową, 

czyli odpowiada złączu typu P w klasycz-

nym ogniwie. 

Ogniwa zbudowane z dwóch różnych 

warstw półprzewodników organicznych 

charakteryzują się wyższą sprawnością niż 

ogniwa o warstwie pojedynczej. Niestety 

osiągane efektywności ciągle są znacz-

nie poniżej akceptowanego przez rynek 

poziomu i zazwyczaj nie przekraczają 1%. 

Ogniwa o warstwie wymieszanych 

półprzewodników organicznych  

W tym typie ogniwa organicznego war-

stwy półprzewodnika o charakterze akcep-

torowym i donorowym są wymieszane 

(rys. 3), tworzą polimerową mieszaninę. 

Skład, ilość i długość tworzących miesza-

ninę polimerów jest precyzyjnie dobierany 

w celu jak najbardziej efektywnego pozy-

skiwania promieniowania słonecznego. 

Ten typ ogniw organicznych rodzi naj-

większe nadzieje na wdrożenie do maso-

wej produkcji i sukces rynkowy. Osiągane 

sprawności oscylują obecnie wokół kilku 

procent (obecny rekord to 8,1%), a wiele 

firm pracujących nad komercjalizacją tej 

technologii zapowiada rychłe przekrocze-

nie sprawności 10%.

Przykłady rozwiązań komercyjnych 

Spośród ogniw organicznych największy 

sukces rynkowy odniosła firma Konarka, 

producent cienkiego, elastycznego foto-

ogniwa sprzedawanego pod nazwą Power 

Plastic.      Ogniwo jest budowane z prze-

wodzących elektryczność polimerów 

i organicznego nanomateriału. 

Ogniwo jest bardzo cieknie i lekkie, 

potrafi skutecznie absorbować zarówno 

bezpośrednie, jak i rozproszone promie-

niowanie. Sprawność produkowanych 

ogniw wynosi obecnie nieco ponad 8%, 

a firma z roku na rok poprawia współ-

czynnik konwersji. Technologia ta posiada 

także duży potencjał zwłaszcza pod wzglę-

dem redukcji ceny w przeliczeniu na Wat 

mocy. Ogniwa organiczne w przypadku 

firmy Konarka produkowane są w tech-

nologii specjalnego druku, który bardzo 

przypomina proces drukowania gazet. 

Jest to bardzo szybki, wydajny i tani spo-

sób produkcji. Obecnie Konarka szacuje 

koszty wytworzenia ogniw z serii Power 

Plastic na 1 $/W. Jednocześnie twierdzi, 

że w momencie uruchomienia wielko-

skalowej produkcji koszty te będą mogły 

spaść nawet do 0,1 $/W. Znacząca reduk-

cja ceny wydaje się możliwa, gdyż ogniwa 

produkowane są z powszechnie dostęp-

nych i tanich materiałów. Wysokie koszy 

generują głównie prace naukowe i labora-

toryjne, które przy małej skali produkcji są 

jednostkowo bardzo wysokie. 

Zastosowania dla ogniw organicznych

Z uwagi na swoje właściwości, potencjał 

rynkowy OPV jest bardzo duży. Jak dotąd 

ogniwa organiczne najczęściej wykorzy-

stywane są do produkcji przenośnych 

ładowarek do telefonów, odtwarzaczy 

MP3, laptopów itp. Elastyczność ogniwa 

oraz niska waga pozwala w łatwy sposób 

łączyć je z tekstyliami. Niska sprawność nie 

stanowi większego ograniczenia w tego 

typu zastosowaniach, gdyż urządzenia 

przenośnie charakteryzują się zazwyczaj 

niskim poborem mocy. 

Kolejnym sposobem wykorzystania 

ogniw organicznych jest budowa z ich 

wykorzystaniem różnego rodzaju zada-

szeń. Lekka konstrukcja i łatwość zmiany 

kształtu pozwala adaptować tego typu 

ogniwa do wielu konstrukcji. 

Zadaszenia chroniące przed słoń-

cem zintegrowane z ogniwami fotowol-

taicznymi poszerzają znacznie funkcjonal-

ność wielu konstrukcji. Przykładowo wiaty 

przystanków z ogniwami OPV na dachu 

dają nie tylko schronienie przed warun-

kami atmosferycznymi, ale także stają się 

źródłem energii dla urządzeń elektrycz-

nych znajdujących się na przystankach, 

jak choćby automaty biletowe czy elektro-

niczne informatory miejskie. 

Rys. 1. Ogniwa organiczne o pojedynczej war-

stwie półprzewodnika

Rys. 2. Ogniwo organiczne o podwójnej war-

stwie półprzewodnika

Rys. 3. Ogniwo o warstwie wymieszanych pół-

przewodników organicznych  

Fot. 2. Fotoogniwo sprzedawane pod nazwą 

Power Plastic (fot. Konarka)
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Najciekawszym zastosowaniem ogniw 

fotowoltaicznych jest ich integracja z kon-

strukcjami budynków, tzw. BIPV. Ogniwa 

organiczne dzięki częściowej transparent-

ności mogą być wkomponowane nie tylko 

w pokrycia dachowe, lecz także w konstruk-

cje okien czy żaluzji. Instalacje fotowolta-

iczne wkomponowane w elementy budyn-

ków wpływają na poprawę efektywności 

energetycznej budownictwa i przybliżają 

niezależność energetyczną. Integrowanie 

fotowoltaiki z budynkiem jest przykładem 

dobrej praktyki, gdyż energia jest wytwa-

rzana w miejscu jej zużycia (ogranicze-

nie strat przesyłu).  Ponadto ogniwa wbu-

dowane w elewację czy dach nie zajmują 

dodatkowej przestrzeni wokół budynku. 

Z pewnością tego typu rozwiązania wyzna-

czają kierunek, w jakim powinna podążać 

rozproszona energetyka odnawialna. 

Ogniwa organiczne mimo obecnie 

niewielkiego udziału w rynku, z pewno-

Fot. 3. Przenośna ładowarka wykorzystująca ogniwa organiczne 

(fot. Konarka) 

Fot. 4. Wiata przystankowa wykorzystująca ogniwa organiczne 

(fot.  Konarka) 

Bogdan Szymański

Redakcja GLOB Energia

ścią mają duży potencjał rozwoju i mogą 

mieć wiele zastosowań. Kluczem do popu-

laryzacji jest w tym przypadku poprawa 

niskiej sprawności, stabilności i długości 

pracy. Rosnące zainteresowanie dużych 

koncernów komercjalizacją tej technolo-

gii rodzi nadzieję na szybką popularyzację 

ogniw organicznych i spadek ich cen. 

REKLAMA
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OZE

Do problemów nierozwiązywalnych w Polsce można zali-

czyć zagadnienia związane ze zdrowotnymi aspektami 

oświetlenia oraz zagadnienia dotyczące jakości oświe-

tlenia zewnętrznego i nowych materiałów, a także ich 

wpływu na bezpieczeństwo ruchu na drogach. Przy pro-

jektowaniu ulic nie bierze się obecnie pod uwagę jakości 

oświetlenia, lecz tylko jego natężenie. Tymczasem źródła 

światła nowego typu, np. świetlówki rtęciowe wysoko-

prężne, sodowe czy laserowe mnożą problemy, jakich 

wcześniej nie było. Pojawia się kwestia ochrony przed 

zniekształcaniem naturalnych barw, tzw. zatrucia świa-

tłem, szkodliwego promieniowania UV i podczerwonego.

Modernizacja oświetlenia

Obecnie na wymianę czekają przede wszystkim ener-

gochłonne, przestarzałe i nieskuteczne lampy oświe-

tlenia ulic.

Modernizacja oświetlenia ulic, dróg, węzłów komuni-

kacyjnych, placów i innych obiektów użyteczności publicz-

nej przynosi niekwestionowane korzyści, takie jak:

• znaczna poprawa jakości oświetlenia, 

• spełnienie wymagań dotychczasowych parametrów 

Ekologiczne oświetlenie ulic
Polski przemysł źródeł światła dopiero od niedawna dogania osiągnięcia światowej technologii i wzornictwa. Jest to 

związane głównie z wejściem na polski rynek zagranicznych producentów. Jak dotąd jednak, wagę przywiązuje się 

prawie wyłącznie do energooszczędności źródeł światła (zużycie – 35% energii elektrycznej).  Wartość rynku oświe-

tleń terenów publicznych w Polsce ocenia się na ok. 100 mln USD rocznie. W powszechnej świadomości istota pro-

blemu sprowadza się do montażu lamp energooszczędnych. Jest to jednak tylko jeden z wielu tematów dotyczą-

cych oświetlenia, który czeka w Polsce na odkrycie.

oświetlenia (przede wszystkim wartości luminancji, 

natężenia oświetlenia i równomierności), 

• zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów jej 

zakupu, 

• obniżenie kosztów konserwacji. 

Uzyskane oszczędności pokrywają koszt inwestycji, 

a po jej spłaceniu mogą być przeznaczone na inne cele 

(w tym rozbudowę sieci oświetleniowej).

Podstawą systemu jest wymiana istniejących opraw 

i źródeł światła na oprawy energooszczędne. Z porów-

nania różnych instalacji oświetlenia ulicznego wynika, 

że ogólne koszty roczne i zużycie energii są najniższe 

w przypadku oświetlenia, w którym zastosowano wyso-

koprężne lampy sodowe. 

Projekty modernizacji, w których zastosowano 

lampy sodowe, pozwalają na zmniejszenie mocy zain-

stalowanych opraw oświetleniowych w granicach 

40–60% w stosunku do mocy przed modernizacją. 

Dodatkowe 9–15% oszczędności daje modernizacja sys-

temu sterowania. 

Modernizacja systemu sterowania, prowadząca do 

efektywniejszego wykorzystania energii elektrycznej 

to głównie stosowanie rozwiązań, w których zmniej-

szono zużycie energii w określonych porach nocnych. 

Ponieważ współczesne wymagania co do równomier-

ności oświetlenia wykluczają stosowanie rozwiązań 

polegających na wyłączeniu połowy opraw oświetle-

niowych, efekt zmniejszenia zużycia energii osiąga się 

poprzez:

• obniżenie napięcia sieci zasilającej oprawy 

oświetleniowe,

• instalowanie układu ograniczającego pobieraną moc 

w każdej oprawie oświetleniowej.

Praca lampy przy zmniejszonym poborze mocy przynosi 

znaczne oszczędności. Dla przyjętej wersji oprawy oświe-

tleniowej z reduktorem mocy, pracującej w sieci oświe-

tleniowej sterowanej cyfrowym zegarem astronomicz-

nym, oszczędza się prawie 15% mocy zainstalowanej.

Warunki prawidłowego oświetlenia drogi

Prawidłowe oświetlenie drogi daje wiele korzyści, które 

mają zarówno charakter wymierny, jak i niewymierny. 

Oświetlenie drogowe bezpośrednio wpływa na ogra-

niczenie liczby wypadków i zwiększenie bezpieczeń-

stwa kierowców oraz pieszych na drodze i poboczu. 

Oświetlenie to także bezpieczeństwo osobiste. Dzięki 

oświetleniu drogowemu zmniejsza się liczba kradzieży 

i napadów. Nadto oświetlenie drogowe może służyć 

do kreowania atmosfery. Rodzaj zastosowanego świa-

tła, jego barwa i stopień oddawania kolorów oraz spo-

sób i typ zastosowanych opraw oświetleniowych będą 

tworzyć jasną przestrzeń dla człowieka. Można przez to 
GLOBEnergia33Akademia Viessmann
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uzyskać niepowtarzalny charakter danego 

miejsca, stworzyć wizytówkę gminy.

Badania prowadzone na całym świe-

cie potwierdzają bezspornie, że instalowa-

nie dobrego oświetlenia zmniejsza ilość 

wypadków średnio o 30%, a w miejscach 

niebezpiecznych, takich jak skrzyżowania 

i wiejskie drogi, nawet o ponad 45%.

Obowiązki w zakresie 

oświetlenia terenów publicznych

Oświetlenie dróg, ulic, mostów itp. należy 

do zadań publicznych realizowanych głów-

nie przez jednostki organizacyjne samo-

rządu terytorialnego. Obowiązek ten wynika 

z przepisów ustaw ustrojowych samorządu 

terytorialnego. Tak jak w przypadku innych 

dóbr, które mają charakter niepodzielny, 

również oświetlenie ulic i placów rodzi sze-

reg niejasności co do wyznaczenia zakresu 

rzeczowego takiego dobra. 

Oświetlenie uliczne 

zasilane wiatrem i energią Słońca 

Spotykane najczęściej rozwiązania oświetle-

nia ulicznego zasilanego panelami słonecz-

nymi nie zawsze się sprawdzają w naszych 

warunkach klimatycznych, zwłaszcza zimą, 

kiedy jest mniej dni słonecznych, a czas pro-

mieniowania słonecznego jest ograniczony 

zaledwie do kilku godzin. Z drugiej strony 

długie zimowe noce i wieczory wyma-

gają znacznie dłuższego czasu oświetlania. 

W takiej sytuacji sam panel słoneczny oka-

zuje się być niewystarczający. Dlatego roz-

wiązanie, jakim jest system hybrydowy, 

łączący panel słoneczny z małą turbiną wia-

trową, gwarantuje pracę latarni ulicznej nie-

zależnie od pory roku czy chwilowych ano-

malii pogodowych. Lampy hybrydowe to 

nowość w Polsce. Jest to rozwiązanie eko-

logiczne, niezużywające energii elektrycz-

nej z sieci. Lampy zawieszone są na około 

ośmiometrowych stalowych słupach.

Zasilane są przede wszystkim bateriami 

słonecznymi. Energia słoneczna w ciągu 

dnia ładuje akumulatory żelowe, dzięki któ-

rym latarnie mogą świecić w nocy. Na szczy-

cie każdej znajduje się również mała turbina 

wiatrowa o wydajności na przykład 400 W, 

której zadaniem jest wspomaganie panelu 

Standardowe punkty oświetlenia Hybrydowe punkty oświetlenia

Czas inwestycji 9–12 miesięcy 3 miesiące

Uciążliwość społeczna Duża Znikoma

Dyscyplina finansów publicznych Finansowanie spółki zewnętrznej Zwiększenie majątku gminy i zdolności kredytowej

Ekologia Generowanie dwutlenku węgla Zielona energia

Dotacja Brak Fundusze unijne i ekologiczne

Wpływ na środowisko Znaczny Znikomy

Ingerencja w infrastrukturę Mozaikowość, uszkodzenia Mniejsza ingerencja

Roboty dodatkowe Duża możliwość Znikome prawdopodobieństwo

Świadomość ekologiczna społeczeństwa i prestiż gminy w kraju Nie Tak

Przy liniach napowietrznych Oblodzenia kabli Brak wpływu

Awaryjność zasilania Jedno uszkodzenie – brak światła w całym rejonie Lampy niezależne – praca autonomiczna

fotowoltaicznego w pochmurne dni oraz 

zimą, gdy nasłonecznienie jest niewielkie. 

W Polsce funkcjonuje już kilka takich 

instalacji oświetlenia ulicznego wykorzy-

stujących energię Słońca i wiatru, niemniej 

wciąż jest to nowość. 

Wyposażenie hybrydowej instalacji to:

• oprawa oświetleniowa z diodami LED,

• panele fotowoltaiczne przetwarzające 

energię słoneczną na energię elektryczną, 

do zasilenia opraw LED,

• akumulatory żelowe,

• mikroturbina wiatrowa umieszczona na 

wierzchołku słupa,

• urządzenie sterujące pracą turbiny, łado-

wania akumulatorów umieszczone 

w fundamencie.

Słup latarni mocowany jest na fundamen-

cie betonowym, zapewniającym stabilność 

posadowienia słupa. W niektórych roz-

wiązaniach możliwe jest wykonanie fun-

damentu w postaci bloku betonowego 

postawionego na gruncie bez zakopywa-

nia. Fundament taki może służyć również 

jako siedzisko. Rozwiązanie to pozwala na 

korekcję położenia słupów w przypadku 

takiej konieczności wynikającej z różnych 

potrzeb. Można uznać, że jest to rozwiąza-

nie przenośne, niepołączone trwale z grun-

tem, jednak wymagające do tego prze-

mieszczenia ciężkiego sprzętu. 

Zaletą takiego systemu są niskie koszty 

konserwacji, bo w zasadzie przez wiele lat 

instalacja nie wymaga czynności konserwa-

cyjnych. Słupy są stawiane na fundamencie 

wkopywanym w ziemię lub postawionym 

na gruncie. Brak kolizji z instalacjami pod-

ziemnymi. Czas potrzebny na postawie-

nie słupów hybrydowych jest wielokrotnie 

krótszy od czasu potrzebnego na wykona-

nie robót kablowych i instalacyjnych przy 

tradycyjnych rozwiązaniach oświetlenia 

ulicznego.

Przy rozważaniu tego typu inwestycji 

podstawowe znaczenie ma sam fakt pomi-

nięcia w kalkulacji budżetu kosztów ener-

gii elektrycznej, za którą nie trzeba będzie 

płacić. Przy kalkulacji kosztów planowa-

nej inwestycji całkowicie można pominąć 

koszt prac ziemnych związanych z kładze-

niem kabla, koszt samego kabla, przewier-

tów pod jezdnią i innych ograniczeń.

Hybrydowe latarnie są niezależne 

od zasilania z miejskiej sieci energetycz-

nej, a więc mogą być stosowane wszę-

dzie tam, gdzie dotychczas doprowadze-

nie linii energetycznej było kosztowne czy 

wręcz nieopłacalne.

Aspekt ekologiczny

Należy pamiętać, że oprócz oczywistych 

korzyści ekonomicznych, racjonalizacja 

użytkowania energii na potrzeby oświetle-

nia ulicznego daje także znaczne, dostrze-

galne w skali globalnej efekty ekologiczne. 

Ogólna wielkość mocy elektrycznej zamó-

wionej na potrzeby oświetlenia ulicznego 

w skali kraju to kilkaset megawatogodzin, 

a zużycie energii liczone jest w milionach 

megawatogodzin. Tak więc redukcja tych 

wielkości o blisko połowę to istotne zmniej-

szenie emisji zanieczyszczeń, wynikających 

z produkcji energii elektrycznej, oraz ogra-

niczenie zużycia paliw pierwotnych.

Nowe dotacje do budowy ekologicznych 

elektrowni i inteligentnych sieci

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej kończy konsultacje 

nowego programu wsparcia efektywności 

energetycznej. Program ma ruszyć najwcze-

śniej za kilka miesięcy. Jego budżet w latach 

2011–2018 wyniesie 550 mln zł. Z tej puli 

65% zostanie przeznaczone na budowę 

inteligentnych sieci energetycznych, a 35% 

na bezpośrednie inwestycje w produkcję 

zielonej energii, ekologiczne oświetlenie 

ulic i magazynowanie energii. 

Program będzie skierowany do jed-

nostek samorządu, dystrybutorów ener-

gii elektrycznej, gazu, ciepła i wody, a także 

spółek zarządzających specjalnymi strefami 

ekonomicznymi. 

Źródła:

• www.rp.pl

• www.phonosolar.pl

• www.novalight.pl

• www.energia-za-darmo.pl
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Hybrydowe kolektory, bo o nich mowa, oznaczane 
są skrótem PVT od angielskich słów Photovoltaic 
Thermal. Takie połączenie ma dwie ważne zalety. 
Pierwszą z nich jest chłodzenie ogniw w wyniku, któ-
rego w upalne dni pracują one z wyższą sprawno-
ścią. Wraz ze wzrostem temperatury sprawność ogniw 
krzemowych spada, dlatego ich chłodzenie z punktu 
widzenia efektywności pracy instalacji fotowoltaicz-
nej jest bardzo korzystne. Drugą zaletą jest wykorzy-
stanie odpadowego ciepła w użyteczny sposób. Za 
pomocą jednej instalacji możliwe jest dostarczenie do 
budynku zarówno ciepła, jak i elektryczności. Zamiast 
dwóch osobnych instalacji, fotowoltaicznej do pro-
dukcji energii elektrycznej i kolektorów słonecznych 
do ogrzewanie ciepłej wody, na dachu instalowana 
jest jedna.  Rozwiązanie to ma dużą zaletę zwłaszcza 
w przypadku ograniczonego miejsca na montaż insta-
lacji słonecznej. 

Ciepła woda czy ciepłe powietrze?
Wśród systemów hybrydowych można wyróżnić dwie 
zupełnie różne konstrukcje. Systemy hybrydowe oparte 
na budowie płaskiego kolektora cieczowego, w którym 
pod ogniwami fotowoltaicznymi znajduje się absorber 
i wężownica, w której przepływający czynnik grzewczy 
odbiera ciepło z ogniw. Tego typu kolektory hybrydowe 
podłączane są do słonecznej instalacji grzewczej w ana-
logiczny sposób jak klasyczne kolektory słoneczne. 
Stosowany w nich czynnik grzewczy także jest iden-
tyczny jak ten wykorzystywany w zwykłej instalacji 
solarnej. Odmienną budowę mają systemy hybrydowe 
oparte na budowie mało znanych w Polsce kolektorów 
powietrznych. W tym przypadku czynnikiem grzewczym 
jest powietrze, które przepływa pod ogniwami foto-
woltaicznymi. Systemy hybrydowe oparte na kolekto-
rze powietrznym są znacznie tańsze i prostsze w budo-
wie, jednak ich zastosowanie staje się uzasadnione, gdy 

Kogeneracja w energetyce słonecznej
Panel fotowoltaiczny i kolektor słoneczny w jednym

W energetyce słonecznej od dziesięcioleci rozwijają się równolegle i niezależnie technologie kolektorów słonecz-
nych i paneli fotowoltaicznych. W ostatnich latach pojawiły się jednak firmy, które zaczęły próbować łączyć obie 
technologie poprzez tworzenie konstrukcji hybrydowych – połączenie panelu fotowoltaicznego z kolektorem sło-
necznym. Takie rozwiązanie pozwala lepiej zagospodarować miejsce pod instalację słoneczną i wykorzystać w uży-
teczny sposób ciepło odpadowe z ogniw PV. W efekcie zwiększona jest ogólna efektywność wykorzystania energii 
słonecznej. 

Fot. 1. Budynek w Zaberfeld na dachu zainstalowane kolektory hybrydowe o łącznej powierzchni 246 m2 (Źródło: solarhybrid)
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występuje lokalne zapotrzebowanie na cie-
płe powietrze, np. w przypadku instalacji 
w budynku mechanicznej wentylacji. 

Dlaczego takie rozwiązanie nie są czę-
sto spotykane na polskich dachach? 

Do tej pory główną wadą produkowa-
nych kolektorów hybrydowych był niski 
transfer ciepła z ogniw do absorbera odbie-
rającego ciepło. Wynikał on za technologii 
produkcji, w której całe moduły PV były 
przyklejane do metalowego absorbera 
odbierającego ciepło. Słaby kontakt cieplny 
połączenia znacznie ograniczał możliwości 
odzysku energii cieplnej z ogniw.  W efek-
cie układ pracował mało wydajnie, a zyski 
energii cieplnej w stosunku do zwiększo-
nych kosztów produkcji były niezadowa-
lające. Nowym rozwiązaniem, jakie poja-
wiło się na rynku kolektorów PVT, jest 
bezpośrednia laminacja ogniw fotowolta-
icznych na płycie absorbera. Dzięki temu 
rozwiązaniu wymiana ciepła między ogni-
wem a czynnikiem grzewczym jest znacz-
nie bardziej efektywna. Z tego względu 
nowe konstrukcje hybrydowych kolekto-
rów są w stanie osiągnąć sprawność rzędu 
70-80%, co jest wynikiem kilkakrotnie wyż-
szym od sprawności instalacji fotowolta-
icznej i porównywalnym z instalacją kolek-
torów słonecznych.  

Głównym czynnikiem ograniczającym 
rozwój instalacji PVT na polskim rynku 
jest wysoka cena samych ogniw fotowol-
taicznych, która sprawia, że budowane 
w oparciu o nie kolektory hybrydowe są 
znacznie droższe od zwykłych kolektorów 
cieczowych płaskich, a także próżniowych. 
Zakup urządzeń hybrydowych wydaje się 
ekonomicznie uzasadniony tylko w przy-
padku, gdy inwestor rozważa inwestycję 
w instalację fotowoltaiczną. W takim przy-
padku urządzenia hybrydowe są dobrym 
sposobem na optymalizację kosztów 
montażu i miejsca przeznaczonego pod 
instalację słoneczną. Dobre panele foto-
woltaiczne są w stanie przetworzyć na 
energię elektryczną zaledwie 15% ener-
gii promieniowania słonecznego. Oznacza 
to, że 85% jest niewykorzystane i w więk-
szości zostaje wypromieniowana z ogniw 
w postaci ciepła. Taka proporcja daje duże 
możliwości zagospodarowania traconego 
ciepła i sprawia, że systemy hybrydowe 
mogą być jednocześnie wydajnym źró-
dłem ciepła. Odnosząc się do testów syste-
mów słonecznych, 5 m2 instalacji PVT jest 
w stanie produkować porównywalną ilość 
ciepła i dwukrotnie większą ilość energii 
elektrycznej, co układ dwóch instalacji: 
słonecznej instalacji grzewczej i instalacji 
fotowoltaicznej po 2,5 m2 każda. W prak-

Fot. 2. Instalacja kolektorów hybrydowych 

powietrznych na fasadzie budynku (Źródło: 

SolarWall)

tyce kolektory hybrydowe nie mają selek-
tywnego absorbera i tak dobrej izolacji 
cieplnej jak urządzenia specjalnie dedy-
kowane do słonecznej energetyki grzew-
czej. Z tego też względu posiadają wyższe 
straty ciepła, a uzyskiwana z nich tempe-
ratura czynnika grzewczego jest niższa niż 
z kolektorów słonecznych. Należy mieć 
również na uwadze to, że część promienio-
wania słonecznego, zwłaszcza w paśmie 
widzialnym, jest wykorzystywana do pro-
dukcji energii elektrycznej i nie uczestni-
czy w produkcji ciepła. 

Najnowszym trendem w rozwoju sys-
temów hybrydowych jest ich adaptacja 
do współpracy z pompą ciepła. Duże osią-
gnięcia na tym polu posiada niemiecki 
instytut badawczy ISFH. W modelowych 
instalacjach ciepło z systemu PVT jest 
wykorzystywane do podniesienia tem-
peratury dolnego źródła pompy ciepła, 
co pozwala jej pracować w bardziej efek-
tywny sposób. Dodatkowo produkowana 
przez ogniwa fotowoltaiczne energia elek-
tryczna jest wykorzystywana do zasilania 
kompresora pompy. Taki układ pozwala na 
znaczne obniżenie kosztów pracy pompy 
ciepła i poprawę efektywności jej pracy. 

Fot. 3. Dom rodzinny w Lüneburg na dachu zainstalowane kolektory 

hybrydowe o łącznej powierzchni 19,84 m2 (Źródło: solarhybrid)

Fot. 4. Łączenie kolektorów hybrydowych przebiega analogicznie jak 

w przypadku kolektorów płaskich (Źródło: Solimleks)

Rys. 1. Spadek sprawności ogniw fotowoltaicznych w klasycznym panelu oraz w kolektorze hybrydowym

Bogdan Szymański
Redakcja GLOB Energia
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Fotowoltaika w liczbach
Podsumowanie rozwoju i kosztów produkcji ener-
gii elektrycznej ze słońca w 2010 roku
W 2010 roku na świecie zostało zainstalowanych 16 

GW nowych mocy PV. Skumulowana moc instala-

cji fotowoltaicznych przekroczyła w skali globu już 

40 GW, co jest wielkością większą niż moc polskiego 

systemu energetycznego. Dynamika rozwoju rynku 

energetyki słonecznej w ostatnim roku była dla wielu 

zaskoczeniem. Mimo ogólnoeuropejskiego kryzysu 

w wielu gałęziach przemysłu, produkcja i montaż 

ogniw PV z roku na rok dynamicznie rośnie opiera-

jąc się spowolnieniu gospodarczemu i ograniczaniu 

dofinansowania. 

 Wiele branż mogłoby pozazdrościć fotowolta-

ice dynamiki rozwoju. Na przestrzeni ostatnich 10 lat 

średnia prędkość wzrostu tego rynku wyniosła 55%, 

a w latach 2008 i 2010 przekroczyła 100%. Głównym 

motorem rozwoju systemów słonecznych w dalszym 

ciągu pozostaje Europa, gdzie w ubiegłym roku zain-

stalowano 13 z 16 GW, czyli 81% łącznej mocy. W pierw-

szej dziesiątce krajów najintensywniej inwestujących 

w produkcję energii elektrycznej ze słońca jest 7 kra-

jów europejskich. Niekwestionowanym światowym 

liderem pozostają Niemcy, które stanowią obecnie 

43% rynku. Kraj ten od dawna dzierży palmę pierw-

szeństwa w rozwoju słonecznych instalacji zarówno 

grzewczych, jak i fotowoltaicznych.  Dużym zaskocze-

niem jest za to bardzo wysoka trzecia pozycja Czech, 

gdzie w ubiegłym roku zainstalowano 1,3 GW instala-

cji PV. 
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Dzięki wysokiemu poziomowi wspar-

cia, jakie rząd Czech udzielił fotowolta-

ice w postaci gwarancji zakupu ener-

gii elektrycznej w cenie ok. 1,8 zł/kWh, 

kraj ten w przeciągu kilku lat stał się jed-

nym z liderów rynku energetyki słonecz-

nej. Dynamika rozwoju słonecznych insta-

lacji zaskoczyła czeskich decydentów i od 

dłuższego czasu toczy się w tym kraju dys-

kusja o konieczności przyhamowania roz-

woju fotowoltaiki w Czechach. Branża bar-

dzo obawia się scenariusza hiszpańskiego, 

który jest przykładem wybitnie niezrów-

noważonego rozwoju energetyki odna-

wialnej. Zbyt wysoko ustalone wspar-

cie dla fotowoltaiki sprawiło, że w latach 

2007–2008 w Hiszpanii odnotowano 

wzrost instalowanych mocy PV rzędu 

350%, następnie wymuszone kryzysem 

radykalne ograniczenie dofinansowania 

dla energetyki słonecznej zaskutkowało 

spadkiem zainstalowanych mocy z 2605 

MW w 2008 roku do zaledwie 69 MW 

w 2009 roku. Zawirowania wokół systemu 

wsparcia wprowadziły na długo wielką 

niepewność na hiszpańskim rynku instala-

cji fotowoltaicznych. 

Koszty instalacji fotowoltaicznej
Ceny ogniw fotowoltaicznych, a co za tym 

idzie ceny instalacji PV ciągle szybko spa-

dają. W ostatnim roku średnia cena deta-

liczna paneli fotowoltaicznych spadła o ok. 

18% z 13,6 zł/Wp (3,4 euro/Wp) w marcu 

2010 do 11,2 zł/Wp (2,8 Euro/Wp) (Dane 
z rynku UE i USA).  

Ceny paneli fotowoltaicznych charak-

teryzują się dużą rozpiętością. Wielu pro-

ducentów, którzy zlokalizowali swoje 

fabryki w Chinach i innych krajach połu-

dniowo-wschodniej Azji oferuje sprzęt 

solarny w znacznie bardziej atrakcyjnej 

cenie niż średnia rynkowa. Tanie panele 

zbudowane z ogniw monokrystalicznych 

można w detalu kupić obecnie za ok. 5,30 

zł/Wp. Panele z ogniw polikrystalicznych 

są nieco tańsze i można znaleźć je w cenie 

5,10 zł/Wp. Najtańsze są cienkowarstwowe 

ogniwa II generacji, w przypadku których 

trafiają się modele sprzedawane w cenie 

ok. 3 zł/Wp. Z porównania widać, że naj-

tańsze modele paneli fotowoltaicznych są 

nawet połowę tańsze niż średnia na rynku. 

Trudno ich jednak szukać wśród polskich 

dystrybutorów sprzętu solarnego. Z uwagi 

na niską sprzedaż polskie firmy nie są w sta-

nie zamawiać dużych ilości paneli (zamó-

wienia rzędu kilku MW rocznie), w związku 

z tym trudno im wynegocjować atrak-

cyjne ceny i sprzedawać urządzenia z niską 

marżą. Spadające ceny ogniw fotowolta-

icznych sprawiają, że zmienia się struktura 

kosztów instalacji PV.  W przeciągu ostat-

nich 5 lat udział kosztów zakupu paneli 

słonecznych w kosztach całej instalacji 

spadł ze średnio 70% do 50%.  

Coraz większego znaczenia w opty-

malizacji kosztów instalacji fotowoltaicz-

nej nabierają prace montażowe i elementy 

techniczne instalacji, jak konstrukcja 

wsporcza, okablowanie, urządzenia steru-

jące itp. Rosnące ceny miedzi i aluminium 

sprawiają, że coraz ważniejszy staje się 

sposób montażu paneli. Z roku na rok kon-

cerny fotowoltaiczne więcej uwagi poświę-

cają budowie samego panelu, tak aby jego 

montaż był możliwie szybki i tani. 

Koszty energii z fotowoltaiki 
Olbrzymie znaczenie dla ekonomiki działa-

nia elektrowni fotowoltaicznej ma poziom 

nasłonecznienia danego regionu. Dla przy-

kładu w krajach skandynawskich do  metra 

kwadratowego powierzchni dociera nie 

więcej niż 600–900 kWh energii słonecznej, 

natomiast południowe krańce Hiszpanii, 

Włoch czy Grecji mogą pochwalić się 

nasłonecznieniem przekraczającym 1900 

kWh/m2 na rok. W przypadku dużych elek-

trowni fotowoltaicznych koszt produkcji 

energii elektrycznej w 2010 roku wynosił 

od ok. 1,16 zł/kWh w północnej Europie do 

0,6 zł/kWh w krajach południowej Europy.  

Z uwagi na spadające ceny elementów 

instalacji fotowoltaicznych stowarzysze-

nie EPIA prognozuje znaczący spadek ceny 

energii elektrycznej ze słońca w przeciągu 

najbliższej dekady. W 2020 roku instala-

cje fotowoltaiczne usytuowane w bar-

dzo dobrze nasłonecznionej południowej 

Europie osiągną koszty produkcji energii na 

poziomie 0,28 zł/kWh. W tym samym cza-

Rys. 1. Moc zainstalowana w fotowoltaice na świecie w latach 2000–2010

Rys. 2. Moc instalacji fotowoltaicznych zainstalo-

wanych w poszczególnych krajach w 2010 r. 

Rys. 3. Udział poszczególnych krajów w łącznej 

mocy instalacji PV zainstalowanych w 2010 r. 

Rys. 4. Przykładowa struktura kosztów małej 

instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci
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Rys. 5. Średnie ceny ogniw PV w ostatnim roku na rynku amerykańskim i 

europejskim (źródło: opracowanie własne na postawie danych Solarbuzz)

Rys. 6. Rynkowe ceny energii elektrycznej w UE i koszty produkcji energii z 

fotowoltaiki (źródło: EPIA)

sie w północnej Europie będzie to ok. 0,65 

zł/kWh. Obecnie nadrzędnym celem 

fotowoltaiki jest  osiągnięcie tzw. pary-

tetu sieciowego, czyli poziomu ceno-

wego, w którym energia produkowana ze 

Słońca będzie w cenie tej z paliw kopal-

nych. W takiej sytuacji rozwój systemów 

słonecznych będzie postępował w dużej 

mierze niezależnie od systemu i poziomu 

wsparcia. 

Systemy fotowoltaiczne Schüco

www.schueco.pl
Bilans energetyczny budynku odgrywa coraz większą rolę. 
Dlatego Schüco oferuje przyszłościowe rozwiązania Energy2, 
które umożliwiają oszczędzanie energii i pozyskiwanie ener-
gii dzięki innowacyjnym systemom solarnym. 

Schüco International Polska Sp. z o.o.
e-mail: schueco@schueco.pl

Okna i systemy solarne. Właściwy adres

Osiągnięcie rynkowego poziomu cen 

przez energię elektryczną produkowaną 

z promieniowania słonecznego w dużej 

mierze zależy od poziomu nasłoneczniania 

w danym regionie. Już obecnie w krajach 

południowej Europy koszty produkcji ener-

gii przez instalacje fotowoltaiczne są niższe 

niż jej cena w szczycie zapotrzebowania. 

Przy obecnych trendach na rynku PV koszty 

„słonecznej” energii elektrycznej mogą osią-

gnąć rynkowy poziom ceny w regionach 

o wysokim nasłonecznieniu w przeciągu 

najbliższych 5 lat. W przypadku Polski, gdzie 

ilość energii słonecznej jest znacznie niższa 

na osiągnięcie parytetu sieciowego w przy-

padku technologii fotowoltaicznych, przyj-

dzie nam czekać znacznie dłużej – prawdo-

podobnie nie mniej niż 10 lat.

Bogdan Szymański
Redakcja GLOB Energia

REKLAMA
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Warunki atmosferyczne, oprócz wpływu na produk-

cję energii elektrycznej, wpływają także na sposób jej 

wykorzystywania (od temperatury zależy ilość energii 

zużywanej np. na klimatyzację).

Istnieją trzy zasadnicze parametry, które określają 

wielkość energii promieniowania słonecznego moż-

liwego do pozyskania ze słońca. Są nimi: napromie-

niowanie (zwane także nasłonecznieniem), usłonecz-

nienie i gęstość strumienia promieniowania. Dzięki 

tym parametrom możemy charakteryzować energię 

promieniowania słonecznego zarówno w sposób ilo-

ściowy, jak i jakościowy. 

Napromieniowanie definiowane jest jako ilość 

energii docierającej do powierzchni odbiornika (np. 

modułu fotowoltaicznego) w określonej jednostce 

czasu. Możliwe jest określenie napromieniowania 

w okresie: dnia, tygodnia, miesiąca. Jednak najczęściej 

wartość ta określana jest dla całego roku. Podawana 

jest zasadniczo w dwóch jednostkach: kWh bądź MJ na 

jednostkę powierzchni i przedział czasowy. Na obsza-

rze Polski warunki nasłonecznienia na powierzch-

nię płaską oscylują w granicach ok. 950–1200 

kWh/m2*rok.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie metodolo-

gii obliczania charakterystyki energetycznej budynku 

i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 

samodzielną całość techniczno-użytkową oraz spo-

3/201122

Warunki meteorologiczne i ich wpływ 
na produkcję energii elektrycznej
Wykorzystanie zasobów energii słonecznej zarówno do konwersji fotowoltaicznej, jak i fototermicznej limitowane 

jest przez wiele czynników, takich jak pora roku bądź aktualne warunki pogodowe. Wiedza na ich temat pozwala na 

optymalne podejście do zagadnienia w sferach: konstrukcyjnych, projektowych i eksploatacyjnych.
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sobu sporządzania i wzorów świadectw 

ich charakterystyki energetycznej udo-

stępnione zostały wartości średnich para-

metrów otoczenia. Zapisy są uśrednione 

z okresu 30 lat i przedstawione dla 57 sta-

cji meteorologicznych rozmieszczonych 

na powierzchni całego kraju. 

Usłonecznienie definiowane jest jako 

ilość godzin z widoczną operacją sło-

neczną. Wielkość ta przydatna jest dla 

układów energetycznych działających na 

promieniowanie słoneczne bezpośrednie.

Gęstość promieniowania określa zaś 

wielkość strumienia energii docierającego 

do odbiornika. Wyrażana jest zazwyczaj 

w Watach na jednostkę powierzchni (naj-

częściej W/m2). 

Wielkość gęstości strumienia promie-

niowania słonecznego docierającego do 

zewnętrznej warstwy atmosfery jest znana 

i określona jako stała słoneczna, a jej war-

tość wynosi 1367 W/m2. Przechodząc przez 

atmosferę, część strumienia ulega odbiciu 

(od zewnętrznej części atmosfery), rozpro-

szeniu i absorpcji. W zależności od długo-

ści drogi, przez jaką promieniowanie musi 

„przejść”, jego gęstość maleje. Dlatego też, 

największą wartość osiąga na równiku 

i tam przyjmuje wartość ok. 1000 W/m2 

(promienie słoneczne padają prostopadle 

do powierzchni). 

Suma powyższych zjawisk pozwala 

scharakteryzować zasobność promienio-

wania słonecznego w czasie całego roku. 

Mianowicie w okresie letnim, kąt padania 

promieniowania słonecznego jest mały 

(kąt padania mierzymy w stosunku do 

płaszczyzny normalnej do powierzchni), 

dlatego promieniowanie słoneczne ma 

mniejszą drogę do przebycia. Dodatkowo 

w okresach letnich występuje stosun-

kowo niskie zachmurzenie, więc składowa 

promieniowania rozproszonego odgrywa 

mniejsze znaczenie. Dlatego też nasło-

necznienie, jak i gęstość promieniowania 

jest dużo wyższa niż w okresie zimowym, 

kiedy kąt padania jest wysoki i występuje 

duży udział promieniowania rozproszo-

nego. Miesięczne rozkłady napromienio-

wania przedstawia rysunek 1. 

Omawiane wyżej czynniki dotyczą 

energii dostępnej ze źródła (Słońca). Przez 

analogię do konwencjonalnych nośników 

źródeł energii jest to tzw. energia pier-

wotna (czyli energia zawarta w „paliwie”). 

Od odbiornika, a konkretnie sprawno-

ści konwersji, zależeć będzie ilość energii 

możliwej do wytworzenia. Ogniwa foto-

woltaiczne z krzemu monokrystalicznego 

mają sprawność konwersji na poziomie 

16–18%. Jednak są to wielkości osiągane 

w ściśle określonych warunkach, tzw. 

STC (standard test conditions) – czyli dla 

gęstości strumienia promieniowania 1000 

W/m2, temperatury ogniwa na pozio-

mie 25 stopni i widma promieniowa-

nia słonecznego Air mass 1,5. Standard 

ten umożliwia określenie warunków refe-

rencyjnych pracy ogniw (aby umożliwić 

porównanie parametrów ogniw produko-

wanych na całym świecie). 

Moc maksymalna oraz sprawność 

ogniw fotowoltaicznych zależna jest od 

ich temperatury pracy. Moduł fotowolta-

iczny do konwersji fotoelektrycznej wyko-

rzystuje jedynie część widma promie-

niowania słonecznego (pozostała część 

konwertowana jest w postaci ciepła). 

Efekty temperaturowe ogniw opisy-

wane są poprzez parametr zwany NOCT 

(nominal operating cell temperature), czyli 

tzw. temperaturę nominalną modułu okre-

ślaną w standardach SRE (standard reference 
environment) dla gęstości promieniowa-

nia 800 W/m2, przy temperaturze otocze-

nia 20 stopni i prędkości wiatru na pozio-

mie 1 m/s (Klugmann, 2010). Parametr ten 

podawany jest przez producentów ogniw. 

Dzięki niemu można oszacować tempera-

turę modułu dla dowolnej gęstości promie-

niowania korzystając ze wzoru:

Znając temperaturę ogniwa, można 

oszacować spadek parametrów pracy 

modułu. Zmiany wielkości parametrów 

temperaturowych poszczególnych ogniw 

podawane są przez producentów. 

W następnym numerze: „Finansowanie 

instalacji PV w Polsce”.

Źródła:
• Pluta Z., 2006: „Podstawy teoretyczne fototer-

micznej konwersji energii słonecznej” 

• Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2006.

• Klugmann, 2010: „Fotowoltaika w teorii i prak-

tyce”, Wydawnictwo btc, Legionowo 2010.

• www.re.jrc.ec.europa.eu

• www.mi.gov.pl 
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Rys. 1. Rozkład napromieniowania dla poszczególnych miesięcy, a także udział promieniowania 

bezpośredniego i rozproszonego dla Warszawy (źródło: www.mi.gov.pl) 

Bogusław Pieczykolan
EKOpower21

Opracowanie rysunku: Anna Wachowicz
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Abstrahując od tych wydarzeń, dziś doskonale rozwija 

się rynek z coraz lepszymi technologiami paneli foto-

woltaicznych. Przykładem mogą być najnowsze „bio-

panele”, być może przyszłość rynku paneli PV. Są one 

wykonane z ulegających biodegradacji składników, 

najczęściej z filmem z nanoplastiku absorbującego 

promieniowanie słoneczne. Film wciska się w najcia-

śniejszą szczelinę, dzięki czemu wykorzystuje się mak-

simum powierzchni aktywnej baterii.

Naukowcy z Kopenhagi twierdzą, że ich badania 

nad zwiększeniem efektywności przetwarzania ener-

gii słonecznej w elektryczność pozwoliły na opraco-

wanie baterii słonecznych, w których wykorzystuje się 

struktury krystaliczne, takie nanopłatki. I dzięki nim 

efektywność paneli solarnych gwałtownie wzrasta, 

ponieważ 30% docierającego do powierzchni aktyw-

nej promieniowania słonecznego zostaje zamienione 

w prąd elektryczny.

Coraz głośniej na rynku o ogniwach wykonanych 

właśnie w technologii THIN-FILM (bardzo cienka war-

stwa materiału światłoczułego mocowana w obudo-

wie ze szkła lub tworzywa). Obecnie ponad 15% ogniw 

wykonanych jest właśnie w ten sposób. Ich produkcja 

jest stosunkowo tania w przeliczeniu na 1 kWh energii. 

Ogniwa te mają mniejszą wydajność, dlatego ich insta-

lacje mają zwykle większe powierzchnie.

Pojawiają się także produkty zwane CPV (ang. con-
centrator photovoltaics). Dzięki dodatkowym układom 

optycznym (podwójne lustro), które koncentrują pro-

mienie słoneczne na ogniwie, można osiągnąć spraw-

ności przekraczające 20%. Z każdym rokiem osiągi są 

znacznie polepszane, co dobrze wróży ogniwom CPV. 

Dzięki takim produktom rynek ma szanse rozrosnąć 

się znacznie bardziej niż przewidywania.

Całkiem niedawno powstała również nowa 

tkanina, która jest miękka jak delikatna bibułka, 

a przy tym nie ustępuje wytrzymałością słynnemu 

Kevlarowi. Nowy materiał fotowoltaiczny jest wyko-

nany z nanowłókien germanu i krzemu. Ma on zdol-

ność absorbowania promieniowania słonecznego 

– również widma niewidzialnego dla ludzkiego 

oka i przekształcania zebranej energii w prąd elek-

tryczny. Niezwyczajna wytrzymałość nowej tkaniny 

była przedmiotem szczególnego zainteresowania 

naukowców, którzy próbowali stworzyć alternatywę 

dla kamizelek kuloodpornych, uszytych z Kevlaru. 

Kwestia wykorzystania aktywności włókien germanu 

w połączeniu z krzemem do wyłapywania ener-

gii światła wypłynęła dopiero wówczas, kiedy oka-

zało się, że german świetnie nadaje się do wyłapywa-

nia energii świetlnej. Na dodatek german w postaci 

nanowłókien jest elastyczny – w przeciwieństwie do 

innych postaci tego pierwiastka, dzięki którym znany 

jest ze swojej wyjątkowej kruchości.

Również firma IBM skłoniła się ku technologii ener-

getycznego wykorzystania Słońca. Chodzi o wykorzy-

stanie wydajnych i naturalnych ogniw słonecznych, 

które z powodzeniem można produkować z pier-

wiastków, których jest najwięcej na naszej planecie. 

Technologia przewiduje użycie w procesie produk-

cyjnym ogniw fotowoltaicznych miedzi, cyny, cynku, 

siarki oraz selenu. Faktem jest, że już wcześniej powsta-

Słońce i jego fotowoltaiczne 
wykorzystanie

„Energetyczna” gwiazda, którą jest Słońce, jest od kilku lat w kolejnym 11-letnim cyklu podwyższonej aktywności. 

Świadczą o tym pojawiające się na jego powierzchni miejsca (plamy) o szczególnie wysokiej aktywności magnetycz-

nej. Naukowcy szacują, że maksimum słonecznej aktywności przypadnie na przełom lat 2011/2012. Wówczas w kie-

runku naszej planety docierać będzie spora liczba cząstek wyrzuconych z powierzchni Słońca w czasie słonecznych 

wybuchów. Przejawem wzmożonej „aktywności” Słońca mogą być kłopoty z elektrycznością, nawigacją, a nawet 

telekomunikacją. Magnetyczne zakłócenia mogą uprzykrzać nam życie.

4/201136
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wały projekty, w których próbowano użyć 

naturalnych i łatwo dostępnych materia-

łów do wytwarzania ogniw, ale ostateczna 

efektywność takich produktów była bar-

dzo niska. Koncern komputerowy podaje, 

że jego opracowanie pozwoli uzyskać sku-

teczność w konwertowaniu energii sło-

necznej na elektryczną rzędu 10%. Taki 

wynik, dla porównania, jest o 40% wyższy 

od podobnych i naturalnych paneli.

Z kolei grupa naukowców z University 

of California z Berkeley zdołała opracować 

poprzez infekcję tytoniu zmodyfikowa-

nym wirusem nowy sposób wywarzania 

sztucznych fotowoltaicznych i fotoche-

micznych komórek. Dzięki temu solarna 

technologia będzie bardziej przyjazna dla 

środowiska, ponieważ panele słoneczne 

wyprodukowane nową metodą będą bio-

degradowalne. Naukowcy są w posia-

daniu zaprogramowanego wirusa, który 

wywołuje w roślinach tytoniu produkcję 

sztucznych chromosomów odpowiedzial-

nych za zdolność konwertowania światła 

słonecznego w elektrony. Atutem nowej 

technologii jest jej niska cena oraz niewiel-

kie koszty produkcji związane z samym 

wytwarzaniem nowego typu ogniw. Tak 

naprawdę, każdy zakład wytwarzający 

solarki w nowej ekologicznej technolo-

gii mógłby mieć własne pole z uprawami 

tytoniu, które jest łatwo założyć i równie 

szybko zlikwidować w razie potrzeby. 

Według Europejskiego Stowarzyszenia 

Przemysłu Fotowoltaicznego w 2010 roku 

na świecie dodano 16 GW nowych sys-

temów fotowoltaicznych – co oznacza 

ponad dwukrotny wzrost w porównaniu 

z rokiem 2009 (zainstalowanych nowych 

systemów PV było 7,2 GW), co oznacza 

wzrost zainstalowanej mocy rok do roku 

o przeszło 120%. Skumulowana światowa 

łączna moc instalacji fotowoltaicznych na 

koniec 2010 roku to prawie 40 GW (23 GW 

w roku 2009).

Po raz pierwszy to europejski sek-

tor fotowoltaiczny zainstalował więcej 

ogniw PV niż jakiegokolwiek innego źró-

dła energii odnawialnej w ciągu roku. 

EurObserv’ER szacuje, że jest to 130 GW. 

Liderem są tu Niemcy (prawie 7 GW) 

i Włochy (3 GW). Pozostali gracze europej-

scy to m.in.: Czechy (1,3 GW), Francja (0,5 

GW), Hiszpania (0,4), Belgia (0,25) i Grecja 

(0,2). Poza Europą największe rynki to 

Japonia (około 1 GW), Stany Zjednoczone 

(0,8 GW) i Chiny (0,4 GW). Pozytywnym 

motorem napędowym rynku PV będzie 

zapewne cena ogniw fotowoltaicznych, 

która zmniejszyła się o połowę od 2007 

roku, o około 1,8 dolarów za Wat na koniec 

2010 roku w porównaniu z 3,7 dolarów 

trzy lata wcześniej. 

Rynek ogniw fotowoltaicznych jest 

ciągle młody i nieustannie prężnie się roz-

wija. Sprawność urządzeń jest na niskim 

poziomie (zwykle 8–15%), ale dochodzą 

głosy od producentów o urządzeniach, 

których efektywność przekracza 25% 

(nawet 41% w warunkach labolatoryj-

nych). Poszukiwane są nowe rozwiązania 

dążące do lepszych uzysków ogniw oraz, 

co bardzo ważne – minimalizacji kosztów 

wytworzenia w przeliczeniu na 1 kWp. 

Tab. Wartość dodana nowych instalacji ogniw fotowoltaicznych w 2009 i 2010 roku w UE w MWp 

 2009 2010

 On-grid Off-grid Suma On-grid Off-grid Suma

Niemcy 3 935,000 5,000 940,000 7 406,000 5,000 7 411,000

Włochy 698,700 0,100 698,800 2 321,000 0,100 2 321,100

Czechy 408,626 0,020 408,646 1 489,780 0,000 1 489,780

Francja 215,200 6,000 221,200 719,000 0,146 719,146

Hiszpania 15,765 1,245 17,010 369,000 1,000 370,000

Belgia 503,109 0,000 503,109 213,425 0,000 213,425

Grecja 36,200 0,300 36,500 150,300 0,100 150,400

Słowacja 0,116 0,010 0,126 143,567 0,050 143,617

Austria 19,961 0,248 20,209 50,000 0,000 50,000

Wielka Brytania 6,922 0,155 7,077 45,000 0,255 45,255

Holandia 10,578 0,091 10,669 29,393 0,000 29,393

Portugalia 34,153 0,100 34,253 28,545 0,100 28,645

Słowenia 6,858 0,000 6,858 27,332 0,000 27,332

Bułgaria 4,285 0,008 4,293 11,540 0,000 11,540

Cypr 1,109 0,033 1,142 2,869 0,049 2,918

Dania 1,200 0,100 1,300 2,300 0,200 2,500

Finlandia 0,000 2,000 2,000 0,000 2,000 2,000

Rumunia 0,000 0,190 0,190 1,100 0,200 1,300

Szwcja 0,516 0,338 0,854 1,000 0,300 1,300

Węgry 0,180 0,020 0,200 1,050 0,050 1,100

Luxemburg 1,795 0,000 1,795 0,916 0,000 0,916

Polska 0,121 0,248 0,369 0,150 0,220 0,370

Malta 1,289 0,000 1,289 0,143 0,000 0,143

Estonia 0,000 0,038 0,038 0,000 0,030 0,030

Litwa 0,000 0,015 0,015 0,020 0,010 0,030

Irlandia 0,000 0,210 0,210 0,000 0,000 0,000

Łotwa 0,003 0,001 0,004 0,000 0,000 0,000

Suma EU 27 5 901,700 16,500 5 918,200 13 013,400 9,800 13 023,200

Rys. Wartość mocy zainstalowanej w ogniwach fotowoltaicznych w UE na koniec 2010 roku 

(źródło: EurObserv’ER 2011)

Źródła: 
• EurObserv’ER 2011. Photovoltaic 

Barometr 2010

• Ekologia.pl 

• www.reuters.com 

Skumulowana moc zainstalowana w kra-

jach UE na koniec 2010 roku (MWp)

Moc zainstalowana w krajach UE w 2010 

roku (MWp)

Kinga Kalandyk
Redakcja GLOB Energia
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Efekt fotowoltaiczny i jego odkrycie
Fotowoltaika jest to dziedzina energetyki słonecznej 

związana z bezpośrednią konwersją energii promie-

niowania słonecznego na energię elektryczną, zacho-

dzi w sposób elektronowy w wyniku zjawiska fotowol-

taicznego wewnętrznego. Podstawą działania ogniw 

fotowoltaicznych jest wewnętrzny efekt fotowoltaiczny 

polegający na wybijaniu elektronów z pasma walen-

cyjnego do pasma przewodnictwa w półprzewodniku 

pod wpływem działania promieniowania o określonej 

długości fali. Elektrony w półprzewodnikach mogą się 

znajdować na ustalonych poziomach energetycznych, 

Podstawy fotowoltaiki
pomiędzy poziomami zaś jest przerwa (energetyczna). 

Elektron będący na niższym poziomie energetycz-

nym może przejść na wyższy. Jeśli foton promieniowa-

nia słonecznego ma wystarczająco dużą energię, może 

on wybić elektron do pasma przewodnictwa. Pierwszy 

raz zjawisko fotowoltaiczne zostało zaobserwowane 

w 1839 roku przez Henri’ego Becquerela. Zauważył on 

występowanie potencjału elektrycznego na naświetla-

nej elektrodzie zanurzonej w elektrolicie. Zjawisko to 

przez wiele lat pozostawało niewytłumaczone. Dopiero 

Albert Einstein w 1905 roku opisał powstawanie efektu 

fotoelektrycznego, za co otrzymał nagrodę Nobla.  

5/201142
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Pierwsze ogniwo fotowoltaiczne o spraw-

ności około 6% zostało stworzone w 1954 

roku w Bell Laboratories w Stanach 

Zjednoczonych. Oparte było ono na krze-

mowym złączu p-n. W 1958 roku w kosmos 

wystrzelony został pierwszy satelita zasi-

lany ogniwami fotowoltaicznymi. Od tego 

momentu na wiele lat rozwój fotowoltaiki 

został związany głównie z odkrywaniem 

kosmosu, budowaniem satelitów i stat-

ków kosmicznych.

Ogniwa fotowoltaiczne
Typowe ogniwa fotowoltaiczne zbudo-

wane są ze złącza p-n, jest to połącze-

nie dwóch półprzewodników o różnym 

domieszkowaniu. Półprzewodniki wyko-

rzystywane w energetyce słonecznej to 

materiały o takiej szerokości przerwy ener-

getycznej, która umożliwia przechodzenie 

elektronów pomiędzy poziomami ener-

getycznymi pod wpływem promieniowa-

nia słonecznego. W materiałach tego typu 

może zachodzić efekt fotowoltaiczny. 

Uzupełniając materiał półprzewodnikowy 

innymi pierwiastkami można otrzymać 

materiał posiadający więcej swobodnych 

elektronów (typ n) lub więcej dziur (typ p). 

Łącząc materiał półprzewodnikowy typu 

p oraz typu n, otrzymuje się złącze p-n. 

W złączu takim na styku dwóch materia-

łów powstaje pole elektryczne, które roz-

dziela powstające pod wpływem działania 

promieniowania słonecznego pary elek-

tron – dziura. Zamknięcie obwodu elek-

trycznego spowoduje przepływ prądu pod 

warunkiem oświetlania złącza. Na rysunku 

1 przedstawiono schemat krzemowego 

ogniwa fotowoltaicznego. Oprócz opisa-

nego wyżej złącza w ogniwie znajdują się 

elektrody zbierające ładunek oraz przezro-

czyste spoiwo chroniące materiał półprze-

wodnika. Dodatkowo w ogniwie takim 

może znajdować się warstwa antyreflek-

syjna zapewniająca lepszą absorpcję pro-

mieniowania w ogniwie.

Rodzaje ogniw fotowoltaicznych
Ogniwa fotowoltaiczne, w zależności od 

poziomu technologicznego, dzielone są 

na kolejne generacje. Pierwsza genera-

cja ogniw fotowoltaicznych to ogniwa 

z krzemu krystalicznego (poli- i monokry-

stalicznego). Jest to historycznie najstar-

szy typ ogniw, obecnie najbardziej roz-

powszechniony. Blisko 90% światowej 

produkcji to właśnie ogniwa pierwszej 

generacji. Zaletą ogniw z krzemu mono-

krystalicznego jest ich relatywnie wysoka 

sprawność. Dostępne na rynku ogniwa 

osiągają sprawności do 22%. Wadą ogniw 

tego typu jest wysoki koszt produkcji.

Druga generacja to ogniwa cienkowar-

stwowe. Ich przykładem może być ogniwo 

z krzemu amorficznego. Sprawności tych 

urządzeń to około 10-15%. Niższa spraw-

ność ogniw drugiej generacji rekompen-

sowana jest niższą ceną. Krzem amor-

ficzny jest znacznie łatwiej uzyskać niż 

krzem monokrystaliczny. Ogniwa cienko-

warstwowe (amorficzny krzem, CIS, CdTe) 

dostępne są na rynku i stanowią pozostałe 

10% światowej produkcji.

 Ogniwa trzeciej generacji to ogniwa 

wielozłączowe, np. tandemowe. Do ich 

tworzenia wykorzystuje się, co najmniej 

dwa złącza p-n, wykonane z różnych 

materiałów. Każde złącze ma za zadnie 

zaabsorbować część widma promie-

niowania słonecznego. Pasmo absorp-

cji danego półprzewodnika jest znacznie 

węższe niż widmo promieniowania sło-

necznego, przez co sprawność ogniwa 

jest ograniczona. Budując ogniwa tande-

mowe w technologii cienkowarstwowej, 

możliwe jest uzyskiwanie ogniw o wyso-

kich sprawnościach. Ogniwa trzeciej gene-

racji są obecnie w trakcie badań i nie są 

powszechnie dostępne na rynku.

Podstawowe parametry 
ogniw fotowoltaicznych
Moc ogniw fotowoltaicznych wyrażana jest 

w watach mocy szczytowej (Watt Peak). 

Jest to moc, jaką posiada ogniwo badane 

w warunkach standardowych (Standard 

Test Conditions, przy natężeniu promie-

niowania 1000 W/m2 AM 1.5, 25°C). W rze-

czywistych warunkach ogniwo rzadko 

będzie osiągać podaną moc. W głównej 

mierze zależeć będzie ona od warunków 

nasłonecznienia. Sprawność ogniwa foto-

woltaicznego oznacza, jaki procent ener-

gii promieniowania słonecznego konwer-

towany (przetwarzany) jest na energię 

elektryczną. Im wyższa sprawność ogniwa, 

tym mniejsza powierzchnia będzie wyma-

gana do uzyskania zadanej mocy przez 

moduł fotowoltaiczny.

Zastosowanie
Ogniwa fotowoltaiczne są obecnie sze-

roko stosowane – od zasilania urządzeń 

powszechnego użytku, takich jak kalkula-

tory, aż po zasilanie satelit czy stacji kosmicz-

nych. Coraz częściej ogniwa fotowoltaiczne 

możemy zobaczyć przy drogach w postaci 

urządzeń autonomicznych, gdzie zasilają 

oświetlenie ostrzegawcze. Są one również 

stosowane w postaci modułów zintegro-

wanych z obudową budynku w postaci tzw. 

BIPV – Building Integrated PhotoVoltaics. 

Dzięki obniżaniu cen ogniw fotowoltaicz-

nych popularne staje się inwestowanie 

w małe systemy fotowoltaiczne wspoma-

gające na przykład zasilanie w budynkach 

jednorodzinnych czy budynkach użytecz-

ności publicznej. Ogniwa fotowoltaiczne 

mogą również wytwarzać energię na dużą 

skalę, elektrownie fotowoltaiczne istnieją 

w wielu europejskich krajach – największe 

o mocy zainstalowanej rzędu kilkudziesię-

ciu MW działają w Hiszpanii i Niemczech.

Rys. 1. Schemat budowy krzemowego ogniwa fotowoltaicznego (źródło: www.Soltec.pl)

Słownik 

Półprzewodnik typu P powstaje 

w wyniku wprowadzenia domieszki dają-

cej nadmiar elektronów (w stosunku do 

półprzewodnika samoistnego), domieszka 

taka nazywana jest domieszką donorową 

(„oddaje elektron”).

Półprzewodnik typu N powstaje 

w wyniku wprowadzenia domieszki dają-

cej niedobór elektronów (w stosunku do 

półprzewodnika samoistnego), domieszka 

taka zaś nazywana jest domieszką akcep-

torową („przyjmuje elektron”).

Złącze P-N to istniejąca granica w pół-

przewodniku między dwoma obszarami 

typu N i typu P. W obszarze typu n (nega-

tive) nośnikami większościowymi są elek-

trony (ujemne). Analogicznie w obszarze 

typu p (positive) nośnikami większościo-

wymi są dziury, czyli atomy z brakują-

cym elektronem walencyjnym o ładunku 

dodatnim. 

Bogusław Pieczykolan
EKOpower21
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Jak to działa?

Na przełomie roku 2010 i 2011 na Sanktuarium Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie została wybu-

dowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 71,76 KW. 

Pomysłodawcą przedsięwzięcia był proboszcz parafii, 

ksiądz Józef Lenda. Urządzenia dostarczyła firma EKOpo-

wer21 z Warszawy, a generalnym wykonawcą inwestycji 

była firma OPA-SOLAR z Siemianowic Śląskich. Instalacja  

w Jaworznie jest największą, a zarazem jedną z czterech 

instalacji fotowoltaicznych wybudowanych w Polsce, 

posiadających koncesję Urzędu Regulacji Energetyki.

ENERGETYKA SŁONECZNA
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Kościół w Jaworznie – Elektrownia słoneczna na dachu

Wykorzystanie fotowoltaiki w Polsce staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Większość zainteresowanych 

tematyką osób kojarzy ten rodzaj wykorzystania energii promieniowania słonecznego z produkcją energii elektrycz-

nej. Należy jednak pamiętać o możliwości ogrzewania budynku przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Przykładem 

może być Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie, gdzie instalacja fotowoltaiczna została wyko-

nana właśnie w celu produkcji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia i ogrzania obiektu. Jak to działa i czy inwe-

stycja okazała się opłacalna?

Instalacja składa się 312 sztuk modułów polikry-

stalicznych 230 Wp, o sprawności sięgającej 14,8%. 

W instalacji zostały zastosowane falowniki firmy SMA 

(zamieniają napięcie stałe występujące na zaciskach 

modułów na napięcie zmienne, dzięki czemu możliwe 

jest wykorzystywanie uzyskanej energii przez odbior-

niki między innymi oświetlenia i ogrzania elektrycz-

nego budynku) o sprawności sięgającej 98%. Cała kon-

strukcja została podłączona do instalacji odgromowej 

obiektu. Ponadto,  w instalacji fotowoltaicznej zasto-

sowano aparaturę do wizualizacji danych oraz stanu 

Fot. 1. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu Sanktuarium (fot. EKOpower21)
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Tab. 1. Dane techniczne zastosowanych modułów  – parametry elektryczne

Moc znamionowa 230 Wp 

Tolerancja +/-3 % 

Napięcie przy mocy maksymalnej 30,1 V 

Prąd przy mocy maksymalnej 7,64 A 

Napięcie w stanie bez obciążenia 36,3 V 

Prąd zwarcia 8,48 A 

Sprawność modułu 14,80% 

Standardowe warunki testu: naświetlenie 1000 W/m2, widmo AM 1,5, temperatura 250C 

Tab. 2. Dane techniczne zastosowanych modułów – zależności temperaturowe

Moc (Pm) -0,5/0C 

Napięcie przy mocy maksymalnej (Vpm) -0,38%/0C 

Prąd przy mocy maksymalnej (Ipm) +0,1%/0C 

Napięcie w stanie bez obciążenia (Voc) -2,23mv/0C 

Prąd zwarcia (Isc) +0,065%/0C 

Wartości graniczne 

Napięcie maksymalne systemu 1000 V 

Temperatura pracy od -400C do +850C 

Maksymalne obciążenie zewnętrzne 2400 Pa 

Tab. 3. Produkcja energii elektrycznej z poszczególnych falowników w kWh (przypadająca na jeden falownik)

Kąt nachylenia modułów/moc falownika 
Miesiąc/2011 

marzec kwiecień maj czerwiec 

30°/10kW 1051 1156 1662 1312,2 

37°/10kW 1020 995 1345 1045 

90°/3kW 282,1 211,6 248,1 182 

Tab. 4. Produkcja energii elektrycznej w miesiącu z 1 Wp mocy zainstalowanej w Wh 

Kąt nachylenia modułów/moc falownika 
Miesiąc/2011 

marzec kwiecień maj czerwiec 

30°/10kW 101 112 160 127 

37°/10kW 98 96 130 101 

90°/3kW 88 66 77 57 

Tab. 5. Wpływ promieniowania na uzysk energii (dane rzeczywiste)

Kąt nachylenia modułów/moc falownika 
Dzień pochmurny Dzień słoneczny 

71,76 kWp z 1 Wp 71,76 kWp z 1 Wp 

30°/10kW 8,2 kWh 0,8 Wh 69,2 kWh 6,68 Wh 

37°/10kW 6,4 kWh 0,62 Wh 54,2 kWh 5,24 Wh 

90°/3kW 0,9 kWh 0,28 Wh 15,7 kWh 4,86 Wh 

Tab. 6. Całkowita rzeczywista produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach z instalacji PV

Kąt nachylenia modułów/

szt*moc falownika 

Miesiąc/2011 
Razem MWh 

marzec kWh kwiecień kWh maj kWh czerwiec kWh 

30°/4x10kW 4195 4469 6384 5174 20,22 

37°/2x10kW 2040 1990 2690 2090 8,81 

90°/3x3kW 846 635 744 546 2,77 

Razem MWh 7,08 7,09 9,82 7,81 31,80 MWh 

Rys. 1. Uproszczony schemat instalacji fotowoltaicznej Rys. 2. Prognozowana średnia produkcja roczna energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

GLOBEnergia47Akademia Viessmann



pracy całej instalacji Sunny Webbox (także 

firmy SMA), która umożliwia zdalny pod-

gląd całkowitego uzysku energii, uzysk 

energii elektrycznej z poszczególnych 

generatorów oraz podgląd oszczędności 

emisji dwutlenku węgla.

Instalacja została wykonana na trzech 

różnych płaszczyznach (trzy różne kąty 

nachylenia modułów: 300, 370, 900), co 

pozwala uzyskać większą produkcję ener-

gii elektrycznej w miesiącach zimowych. 

W miesiącach letnich natomiast nad-

wyżka produkcji energii sprzedawana jest 

do sieci energetycznej.

Interesująco przedstawia się śred-

nia produkcja energii z instalacji, którą 

przedstawia rysunek 2. Przy opracowaniu 

wykresu uwzględniono: średnią wartość 

promieniowania słonecznego w poszcze-

gólnych miesiącach, straty na kablach po 

stronie DC, jak i AC, sprawność modu-

łów PV oraz sprawność falowników oraz 

kąt nachylenia poszczególnych modu-

łów PV. Prognoza roczna uzysku ener-

gii z instalacji fotowoltaicznej o mocy 

71,76 kWp wynosi 65308 kWh. W okresie 

letnim produkcja energii z całej instalacji 

w słoneczny dzień wynosi 370-400 kWh 

w ciągu dnia, przeciętnie w ciągu mie-

siąca: 7-10 MWh, co całkowicie pokrywa 

potrzeby obiektu, a dosyć duże nadwyżki 

są sprzedawane do sieci.

Rzeczywiste dane z produkcji ener-

gii instalacji PV od chwili jej pełnego uru-

chomienia (1 kwietnia 2011 r.) przed-

stawione zostały w tabelach 3, 4, 5 i 6. 

Produkcja energii elektrycznej z poszcze-

gólnych falowników w kWh (tab. 3) poka-

zuje, że duży wpływ na produkcję energii 

ma kąt nachylenia modułów. Rozważając 

miesiące wiosenno-letnie, przy nachyle-

niu modułów 30° można zaobserwować 

tendencję wzrostową produkcji, nato-

miast przy nachyleniu 90° – spadek pro-

dukcji  w kolejnych miesiącach. Odwrotna 

sytuacja nastąpi w miesiącach zimowych. 

Warto zwrócić uwagę, że przy nachyleniu 

37° produkcja w czerwcu jest niższa o 20% 

niż przy nachyleniu 30°. 

Produkcja energii elektrycznej 

w poszczególnych miesiącach z 1 Wp 

mocy zainstalowanej (tab. 4) pokazuje, że 

przy pionowym montażu modułów pro-

dukcja energii w porównaniu z monta-

żem optymalnym jest w marcu o 13% niż-

sza, natomiast w czerwcu aż o 55% niższa. 

Wpływ promieniowania na uzysk ener-

gii (tab. 5) wskazuje natomiast, że róż-

nica w produkcji energii w zależności od 

pogody kształtuje się w dzień pochmurny 

na poziomie 8 kWh, natomiast w dzień 

słoneczny na poziomie 70 kWh, co sta-

nowi blisko 9-krotną różnicę. 

Podsumowując, moduły fotowolta-

iczne montowane pionowo na elewa-

cji w ciągu roku wyprodukują 30–35% 
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Fot. 2. Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie (fot. EKOpower21) Fot. 3. Licznik (fot. EKOpower21)

Fot. 4. Falowniki (fot. EKOpower21) Fot. 5. Rozdzielnia (fot. EKOpower21)
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mniej energii niż gdyby były nachylone 

pod kątem 300 – ma to jednak tę zaletę, że 

w okresie zimowym produkcja energii 

z Wp mocy zainstalowanej jest wyższa 

w porównaniu z nachyleniem 300.

Czy to się opłaca?

Parafia uzyskała dofinansowanie z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska w Katowicach w wysokości 30% 

całego przedsięwzięcia (283 tys. zł) oraz 

60% nisko oprocentowanego kredytu 

(536 tys. zł), którego raty w wysokości ok. 

12 tys. zł miesięcznie pokrywane są ze 

sprzedaży nadwyżki energii oraz praw do 

emisji dwutlenku węgla (po spłacie połowy 

zadłużenia kredyt zostanie umorzony).

W związku z tym, że w okresie zimowym 

parafia zużywa całość produkowanej przez 

siebie energii, prosty czas zwrotu z inwe-

stycji szacowany jest na około 10 lat (obec-

nie parafia za 1 MWh płaci operatorowi 

650 zł brutto), natomiast żywotność insta-

lacji przewiduje się na 25–30 lat. Należy 

jednak pamiętać o spadku uzysków energii 

z modułów 0,5–1% rocznie – zużywanie się 

fotoogniw, po 20 latach spadek 10–20%.

Źródło: Krzysztof Mata, EKOpower21

Redakcja
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Fot. 7. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu Sanktuarium (fot. EKOpower21)

Fot. 6. Prace insalacyjne na dachu Sanktuarium (fot. EKOpower21)

Poprzednia edycja

www.solar.globenergia.pl
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Pierwsza polska farma fotowoltaiczna
Fotowoltaika jest na świecie najszybciej rozwijającą się gałęzią energetyki. W krajach europejskich jak Francja, Wło-

chy czy Niemcy buduje się farmy o łącznych mocach rzędu gigawatów. Polska na tym tle jest białą plamą jednak poja-

wiają się pierwsze jaskółki jak choćby inwestycja zrealizowana w Wierzchosławicach w województwie małopolskim. 

Oddana do użytku w drugiej połowie 2011 roku 

farma fowoltaiczna w gminie Wierzchosławice po-

siada moc dokładnie 1 MW. Jak dowiedzieliśmy się 

w spółce zarządzającej farmą wielkość instalacji była 

w zasadzie limitowana wielkością środków, z re-

gionalnego programu operacyjnego, jakie moż-

na było pozyskać. Limit wynosił 10 mln zł net-

to kosztów kwalifi kowanych. Jak dodaje prezes 

Energia Wierzchosławice Sp. z o.o. Marcina Wasa 

koszty budowy farmy fotowoltaicznej były pozy-

tywnym zaskoczeniem ze wstępnych kalkulacji 

i początkowych wycen zakładany był koszt powsta-

nia 1 MW farmy rzędu 12–14 mln zł udało się zamknąć 

inwestycję kwotą niecałych 10 600 000 zł brutto do-

kładnie 8 600 000 zł netto. Jest to dowód jak szybko 

tanieją te technologie. 

U podstaw pomysłu budowy farmy fotowol-

taicznej w gminie Wierzchosławice stało założe-

nie, że warto szukać i realizować inwestycje, które 

poza aspektem ekologicznym będą także przynosić 

w przyszłości korzyści fi nansowe dla gminy. Warszawa 

ciągle przekłada na samorządy nowe obowiązki, na 

które trzeba znaleźć fi nansowanie. Stąd też z inicjatywy 

wójta zrodził się pomysł budowy farmy fotowoltaicznej 

zwłaszcza, że istniała możliwość dofi nansowania inwe-

stycji, ze środków europejskich dokładnie ze środków 

regionalnego małopolskiego programu operacyjnego. 

2/201236

Fot. 1. Widok na elektrownię Wierzchosławice 

(fot. Archiwum „Energia Wierzchosławice” Sp. z o.o.)

Z tego źródła udało się sfi nansować 50% inwestycji. 

Przedstawiciele gminy chwalą się, że choć konkuren-

cja w konkursie była bardzo duża, jako jedyny wniosek 

Wierzchosławic dotyczył fotowoltaiki, w urzędzie mar-

szałkowskim pomysł bardzo się spodobał, o czym może 

świadczyć najwyższa ilość zdobytych punktów z pośród 

92 wniosków, jakie zostały złożone w tym naborze. Po-

zostałe 50% inwestycji udało się sfi nansować z pożycz-

ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Komercyjny kredyt był potrzebny 

jedynie do sfi nansowania Vat-u i innych niekwalifi kowa-

nych kosztów inwestycji takich jak przyłączenie do sieci. 

Niestety przy obecnych kosztach budowy elektrowni fo-

towoltaicznych bez zewnętrznego fi nansowania nie ma 

podstaw ekonomicznych dla tego typu inwestycji.

Realizację budowy farmy prowadziło konsorcjum 

dwóch polskich fi rm. Małopolski producent paneli foto-

woltaicznych fi rma SOLAR GEORYT, była głównym wy-

konawcą, fi rma ELZAG PROTECH odpowiedzialna była 

za część elektryczną i podłączenie do sieci. Obecnie, gdy 

farma funkcjonuje od kilku miesięcy jej właściciel chwali 

niewielkie koszty obsługi podkreśla, że jest to instalacja 

praktycznie bezobsługowa. Głównymi kosztami funk-

cjonowania są koszty osobowe. W rozmowie z osobami 

odpowiedzialnymi za budowę podkreślane są pozy-

tywne doświadczenia w aspekcie przyłączenia do sieci. 

Zakład energetyczny z Tarnowa (Tauron dystrybucja), 
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Fot. 2. Rozdzielnia z inwerterami (fot. B. Szymański, GLOBEnergia) Fot. 3. Połączenie paneli fotowoltaicznych (fot. B. Szymański, GLOBEnergia)

który odkupuje energię z farmy fotowolta-

icznej stanął na wysokości zadania i oprócz 

wywiązania się obowiązków, jakie nakłada 

na niego prawo chętnie służył pomocą, bez 

której nie udałoby się uruchomić elektrowni 

w tak krótkim czasie. Farma była budowana 

1,5 miesiąca z czego efektywnie prace trwa-

ły 4–5 tygodni. W tak krótkim czasie udało 

się całą elektrownię wybudować, przyłą-

czyć do sieci i uruchomić. Jest to dowód 

jak szybko można budować elektrownie 

fotowoltaiczne. Zdaniem prezesa Energia 

Wierzchosławice Sp. z o.o. Marcina Wasy 

budowa tego typu obiektu łącznie z całą 

drogą proceduralną i uzyskaniem wszelkich 

pozwoleń jest możliwa w 6 miesięcy. Pre-

zes podkreśla, że duże znacznie ma tu do-

świadczenie inwestora. W przypadku farmy 

w Wieszchosławicach od pomysłu do uru-

chomienia upłynęło prawie 2 lata, choć 

zespół, który pracował przy jej realizacji 

nabierał dopiero doświadczenia. Zdaniem 

właścicieli elektrowni planowana rozbudo-

wa będzie znacznie szybciej realizowana. 

Na przykładzie Wieszchosławic widać, 

że w Polskich warunkach budowa farmy 

fotowoltaicznej może być realizowana 

w stosunkowo krótkim czasie, jeże-

li odniesiemy go do innych elektrowni 

w branży OZE jak np. biogazownie czy 

farmy wiatrowe. Dodatkowo należy za-

znaczyć, że farmy fotowoltaicznenie 

nie są budowlami, które mogą znaczą-

co lub potencjalnie znacząco oddzia-

ływać na środowisko z tego powodu 

nie jest wymagany raport oddziaływa-

nia na środowisko jak ma to miejsce 

w przypadku farm wiatrowych, co znacz-

nie skraca proces inwestycyjny. Jak doda-

je prezes Wasa w przypadku elektrowni 

fotowoltaicznych wystarczy być właści-

cielem gruntu (mieć tytuł prawny do tego 

gruntu), posiadać warunki przyłączenia 

do sieci i mieć zgłoszenie robót budowla-

nych, aby realizować inwestycję. 

Bogdan Szymański

GLOBEnergia

REKLAMA
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Parametry paneli fotowoltaicznych podawane przez 

producentów wyznaczane są w znormalizowanych 

warunkach pracy, tzw. STC (standard test conditions), 

w których natężenie promieniowania słoneczne-

go wynosi 1000 W/m², temperatura otoczenia 25°C, 

a grubość atmosfery, przez którą przechodzi promie-

niowanie, wynosi 1,5. Patrząc na te warunki, łatwo 

można zauważyć, że w rzeczywistych warunkach pra-

cy panel fotowoltaiczny będzie zazwyczaj pracował 

z mocą niższą od nominalnej. W przypadku baterii sło-

necznych moc urządzenia spada w przybliżeniu pro-

porcjonalnie do spadku natężenia promieniowania 

słonecznego. 

Typowy panel fotowoltaiczny uzyskuje nominal-

ną sprawność w szerokim zakresie natężenia pro-

mieniowania słonecznego 400–1000 W/m2. Jedynie 

w zakresie bardzo niskiego promieniowania poniżej 

300 W/m2 spada sprawność konwersji fotowoltaicznej 

do poziomu 90–95% wartości nominalnej. 

Zakładając, że posiadamy panel fotowoltaiczny 

o mocy nominalnej 100 W, wartość tę będziemy 

mogli uzyskać przy promieniowaniu 1000 W/m2. 

Gdy wartość natężenia promieniowania spadnie do 

500 W/m2, nasz panel fotowoltaiczny będzie genero-

wał 50 W. Z kolei w pochmurny dzień, gdy wartość 

promieniowania słonecznego spadnie do 200 W/m2, 

100-watowy panel fotowoltaiczny będzie generował 

ok. 19 W. 

Drugim ważnym aspektem pogodowym wpły-

wającym na moc baterii słonecznej jest temperatura. 

W testach panele fotowoltaiczne badane są przy 25°C, 

w trakcie słonecznej letniej pogody temperatura pa-

nelu fotowoltaicznego jest często znacznie wyższa 

od 25°C, co przekłada się na niższą sprawność baterii 

słonecznej w stosunku do informacji podawanej przez 

producenta. 

Każda bateria słoneczna traci moc wraz ze wzro-

stem temperatury, jednak wielkość spadku zależy od 

rodzaju materiału, z którego wykonane są ogniwa. 

Najsilniejszy spadek odnotowują ogniwa monokry-

staliczne, które na każdy 1°C tracą prawie 0,5% mocy 

nominalnej. Najbardziej odporny na wzrost tempera-

tury jest tellurek kadmu, który traci zaledwie 0,25% 

mocy nominalnej na każdy 1°C. Zazwyczaj producen-

ci oznaczają wskaźnik spadku mocy baterii słonecznej 

w funkcji wzrostu temperatury jako „Temperature 

Coeffi  cient of PMPP(max)” podając wartość w procen-

tach spadku mocy nominalnej na 1 stopień wzrostu 

temperatury ponad 25°C. 

Obliczenia zawarte w tabeli 2 wyraźnie wskazują, 

że w upalne dni spadek mocy zwłaszcza baterii krze-

mowych może być znaczący, dochodząc do przeszło 

20% dla paneli zbudowanych z ogniw monokrystalicz-

nych. Z tego też względu warto umożliwić bateriom 

słonecznym ruch powietrza, które będzie je chłodziło, 

co korzystnie wpłynie na osiąganą wydajność. 

Kolejną grupę czynników wpływających na wydaj-

ność paneli fotowoltaicznych stanowi rodzaj instalacji 

i sposób podłączenia. Każda bateria słoneczna posia-

da charakterystykę prądowo-napięciową, czyli wy-

kres natężenia prądu w funkcji napięcia przy danym 

natężeniu promieniowania słonecznego. 

Wielu fascynatów fotowoltaiki zapewne zadaje sobie pytanie, jaka jest rzeczywista moc baterii słonecznych w rze-

czywistych warunkach pracy. Moc ta będzie zasadniczo zależała od dwóch grup czynników: warunków pogodowych 

oraz typu instalacji.

Rzeczywista moc baterii słonecznej

2/201238
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Baterie słoneczne generują prąd stały, 

stąd mnożąc napięcie razy natężenie 

uzyskujemy moc baterii słonecznej, która 

zależy nie tylko od warunków słonecz-

nych, lecz także od sposobu obciążenia. 

Moc panelu fotowoltaicznego znajdują-

ca się na tabliczce znamionowej poda-

wana jest przez producenta w punkcie 

mocy maksymalnej, czyli w miejscu, 

w którym iloczyn napięcia i natężenia 

prądu jest największy. Z tego też po-

wodu na module fotowoltaicznym mo-

żemy znaleźć oznaczenia typu VMPP 

(Voltage at Maximum Power), napięcie 

w punkcie mocy maksymalnej oraz IMPP 

(Current at Maximum Power), natężenie 

prądu w punkcie mocy maksymalnej. 

Mając panel fotowoltaiczny, którego 

napięcie w punkcie mocy maksymalnej 

wynosi np. 40 V, i podłączając go do sys-

temu 24 V, w którym akumulatory łado-

wane są napięciem ok. 26 V, przesuwamy 

się w lewo na charakterystyce prądowo-

-napięciowej, a iloraz napięcia i natęże-

nia jest niższy od maksymalnego. Jesz-

cze większe straty będzie miał system 

12V, w przypadku którego iloraz napięcia 

i natężenia będzie ponad dwukrotnie 

mniejszy od optymalnego. Najprostszym 

rozwiązaniem problemu spadku mocy 

baterii słonecznych przy ładowaniu aku-

mulatorów jest zastosowanie regulatora 

ładowania wykorzystującego technikę 

MPPT (Maksimum Power Point Tracking). 

Tego typu regulator wyposażony jest 

w przetwornicę DC/DC oraz algorytm 

śledzenia punktu maksymalnej mocy. 

Takie regulatory niezależnie od napię-

cia ładowania, zapewniają odpowiednie 

dopasowanie energetyczne modułu fo-

towoltaicznego wymuszając pracę bate-

rii słonecznej z optymalnym napięciem 

i natężeniem prądu, zamieniając je na-

stępnie na odpowiednie napięcie łado-

wania akumulatora. Zastosowanie regu-

latora MPPT zapewnia wysoką wydajność, 

niestety regulatory tego typu są drogie 

i zasadność ich wykorzystania pojawia się 

w przypadku większych instalacji – ponad 

1–2-kilowatowych. W przypadku wyspo-

wych mikroinstalacji fotowoltaicznych 

rozwiązaniem jest dopasowanie napię-

cia panelu fotowoltaicznego do napięcia 

systemu. Należy pamiętać, że napięcie 

w punkcie mocy maksymalnej zmienia 

się w niewielkim zakresie w szerokim 

spektrum warunków słonecznych, na-

tomiast znacząco zmienia się natężenie 

prądu. Dobierając panel fotowoltaiczny 

o napięciu w punkcie mocy maksymalnej 

nieznacznie wyższym od napięcia syste-

mu, sprawimy, że strata mocy baterii bę-

dzie niewielka.

Tab. 1. Spadek mocy w zależności od temperatury 

Tab. 2. Spadek mocy baterii słonecznych związany ze wzrostem temperatury 

(temperatury odnoszą się do baterii słonecznej nie do temperatur otoczenia)

Rys. 1. Zależność relatywnego poziomu nominalnej sprawności od wielkości 

natężenia promieniowania słonecznego

Rys. 2. Charakterystyka prądowo-napięciowa w zależności od wielkości 

natężenia promieniowania słonecznego

Bogdan Szymański

GLOBEnergia

Typ baterii słonecznej Spadek mocy na 1°C Źródło danych 

Krzem monokrystaliczny 0,47% Qcell

Krzem poliktystaliczny 0,43% Qcell

CdTec 0,25% FirstSolar

CIS/CIGS 0,38–0,45% Solibro, Solyndra

Typ baterii 

słonecznej

Spadek 

mocy 

na 1°C

Moc no-

minalna 

[W] przy 

25oC

Spadek 

mocy 

[%] przy 

40oC

Moc [W] 

przy 

40oC

Spadek 

mocy 

[%] przy 

50oC

Moc [W] 

przy 

50oC

Spadek 

mocy 

[%] przy 

70oC

Moc [W] 

przy 

70oC

Krzem 

monokry-

staliczny 

0,47% 100 7,10% 92,95 11,80% 88,25 21,20% 78,85

Krzem 

polikrysta-

liczny

0,43% 100 6,50% 93,55 10,80% 89,25 19,40% 80,65

CdTe 0,25% 100 3,80% 96,25 6,30% 93,75 11,30% 88,75

CIS/CIGS 0,40% 100 6,00% 94 10,00% 90 18,00% 82
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Niemiecki producent systemów fotowoltaicznych 
Firma Schüco odpowiadając na zapotrzebowanie 
rynku, wprowadza do swej oferty tzw. Solar Car-
port. Jest to kompletne stanowisko parkingowe wy-
posażone w moduły fotowoltaiczne, przeznaczone 
do zapewnienia energii elektrycznej do ładowania 
pojazdów (samochodów, skuterów, etc.) z napędem 
elektrycznym. 

Budowa modułowa
Dzięki modułowej budowie jest to rozwiązanie prze-
znaczone nie tylko dla budynków mieszkalnych lub 
domów jednorodzinnych (oferta Solar Carport zawie-
ra wersję na 1 lub 2 samochody) ale może być również 
wykorzystane na dużych parkingach przed superma-
ketami, czy budynkami biurowymi i użyteczności 
publicznej. Zaletą budowy modyłowej jest ponadto 
duże pole manewru w przystosowaniu Solar Car-
port, w zależności od indywidualnych potrzeb klien-
tów (swoboda w dopasowaniu szerokości, długości  
i wysokości). W skład Solar Carport wchodzą moduły 
fotowoltaiczne, rama montażowa, falownik (ewentu-
alnie kilka falowników dla dyżych powierzchni par-
kingowych) oraz stacja ładująca. Takie rozwiązanie 
systemowe pozwala na wysoki poziom niezawodno-
ści pracy, jak również na szybki i bezpieczny montaż. 
Patrząc na rozwiązanie zupełniej prozaicznie, można 
stwierdzić, że dodatkową zaletą Solar Carport jest 
ochrona pojazdu przed niekorzystnymi zjawiskami 
pogodowymi (deszcz, śnieg).

Solar Carport

Rozwój branży fotowoltaicznej nabiera tempa. Jedną z zaprezentowanych ostatnio koncepcji wykorzystania ogniw 
fotowoltaicznych jest Solar Carport – modułowa stacja ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. 

ENERGETYKA SŁONECZNA
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Produkcja energii elektrycznej
Solar Carport może być wyposażony w moduły kry-
staliczne lub moduły cienkowarstwowe. Co istotne, 
nadwyżka mocy może być wykorzystana dla innych 
celów niż ładowanie auta, chociażby zasilenia urzą-
dzeń elektrycznych w budynkach sąsiadujących  
z Solar Carport. Ciekawostką są przedstawione przez 
Schuco pomiary świadczące o tym, że mimo nieco 
mniejszej sprawności moduły cienkowarstwowe  
w ujęciu całorocznym produkują więcej energii niż 
standardowe moduły krystaliczne. Ten efekt uzyska-
no dzięki następującym parametrom:
•	 mniejszej utracie sprawności modułów w trakcie 

ich nagrzewania się np. latem,
•	 lepszej od standardowych modułów krystalicz-

nych absorpcji promieniowania rozproszonego.

Czy to przyszłość?
Solar Carport to kolejny krok, po rozwiązaniach zapew-
niających produkcję energii elektrycznej dla potrzeb 
własnych budynków biurowych, czy domów jednoro-
dzinnych, które wpisuje się w ideę rozproszonej produk-
cji energii elektrycznej, tak ważnej z punktu widzenia 
decentralizacji zarządzania energią oraz wykorzystania 
do produkcji energii innych źródeł niż paliwa konwen-
cjonalne. Biorąc pod uwagę rozwój branży samocho-
dów elektrycznych, może to być rozwiązanie, które co-
raz częściej będziemy spotykać na swojej drodze.

Źródło: Schüco

Fot. Przykład Solar Carport przeznaczonego  
dla dużej ilości samochodów (fot. Schüco International KG)
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Co to jest efekt fotowoltaiczny?
Nie wdając się w skomplikowane wzory, można by powiedzieć  
w wielkim skrócie, że efekt fotowoltaiczny polega na wzbudzeniu 
złącza półprzewodnikowego (zbudowanego np. z kryształów krze-
mu dotowanych fosforem i borem) za pomocą fotonów światła 
słonecznego. Światło padając na płytkę ze złączem półprzewodni-
kowym z odprowadzeniami, które połączono, np. przez odbiornik  
o odpowiedniej rezystancji), powoduje przepływ prądu elektrycz-
nego. W zależności od materiałów, z jakich zrobiono złącza (mono-, 
polikrystaliczny lub amorficzny krzem, CdTe, inne) ogniwa mają 
różne napięcie i są w stanie dać prąd o różnym natężeniu. Ogniwa 
łączy się w panele o żądanym dla całkowitej instalacji napięciu i prą-
dzie. Aktualnie produkowane komercyjnie panele mają sprawność 
13–17% przetworzenia energii Słońca w prąd w zależności od zasto-
sowanej technologii. 

Typy instalacji 
Generalnie instalacje fotowoltaiczne można podzielić na dwa pod-
stawowe typy; pracujące na sieć wydzieloną (off-grid) i zintegrowa-
ne z siecią energetyczną (on-grid). Te pierwsze, składają się z paneli 
fotowoltaicznych, regulatora ładowania, baterii akumulatorów oraz 
przetwornicy DC/AC. Istnieją również instalacje tego typu pracują-
ce na sieć wydzieloną prądu stałego, ale wtedy konsekwentnie cała 

instalacja wewnętrzna musi pracować na prąd stały (stosowane np. 
na łodziach czy kamperach). Do użytku domowego stosuje się jed-
nak najczęściej wydzieloną sieć 230 VAC, pracującą z odpowiedniej 
mocy przetwornicą DC/AC. Jeżeli dołączymy do tego odpowied-
nio duży zestaw akumulatorów, możemy zasilać wybrane lub na-
wet wszystkie odbiorniki naszego domu w energię elektryczną po-
zyskiwaną wyłącznie z OZE przez czas określony ich pojemnością  
i zapotrzebowaniem domu na energię.

Kiedy mamy możliwość podłączenia i zintegrowania na-
szej elektrowni z siecią elektryczną niskiego napięcia, to spra-
wa znacznie się upraszcza i możemy zastosować rozwiązanie 
on-grid, czyli zintegrowane z siecią energetyczną zasilającą  
w prąd elektryczny. Wtedy przydomowa instalacja znacznie się 
upraszcza, ponieważ można zastosować jedno tylko urządzenie, 
zwane string-inverterem, będące zintegrowanym regulatorem 
pracy paneli fotowoltaicznych oraz inwerterem DC/AC (mo-
gącym zintegrować się z zewnętrzną siecią niskiego napięcia).  
W warunkach domowych (np. w Niemczech) urządzenie takie 
podłącza się wprost do wydzielonego gniazda 230 VAC, które ma 
licznik oddanej energii elektrycznej. Rozwiązanie takie wymaga  
w Polsce założenia działalności gospodarczej, uzyskania koncesji 
i podpisania wielu umów z sieciami energetycznymi (PSE SA). Być 
może zmieni się to z wprowadzeniem nowej ustawy o OZE. 
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Tak więc, w zależności od tego, czy chce-
my pracować tylko na sieć wydzieloną, czy 
zakładamy możliwość odsprzedaży energii 
z promieni słonecznych do lokalnej sieci 
energetycznej, organizujemy swoją przydo-
mową elektrownię jako instalację off-grid 
lub on-grid. Autor, ze względu na fakt, że roz-
począł swoje badania kilka lat temu, pracuje  
w droższej wersji na sieć wydzieloną z aku-
mulatorami. Wspomniana nowa ustawa  
o OZE wprowadzi możliwość pracy na sieć 
własną z możliwością odsprzedaży energii 
– wprowadzając pojęcie „prosument”, czyli 
konsumenta, który jest jednocześnie produ-
centem energii elektrycznej z OZE.

Integracja systemu PV  
z innymi urządzeniami w domu
Obydwie formy współpracy naszej elektrow-
ni fotowoltaicznej wymagają w warunkach 
polskich zaplanowania przemyślanej, racjo-
nalnej i ekonomicznie uzasadnionej współ-
pracy z domową siecią elektryczną. Praca  
z siecią zewnętrzną nie zawsze jest opłacal-
na. Zgodnie z obowiązującym ustawodaw-
stwem jej cena w dużym stopniu zależy od 
kraju, w którym zostaje przekazana do sieci. 
Okazuje się, że ta sama kilowatogodzina 
energii wyprodukowana w Niemczech czy 
Wielkiej Brytanii, dzięki funkcjonującym 
tam ustawom feed-in-tariffs (czyli dopłat do 
energii pobieranych od wszystkich odbior-
ców i stworzenia w ten sposób funduszu tra-
fiającego do prosumentów energii ze źródeł 
odnawialnych), będzie warta znacznie więcej 
niż w Polsce. W Polsce praktycznie można 
będzie za nią dostać 25 gr (przy cenie zaku-
pu 1 kWh wraz z przesyłem za 55 gr), kiedy 
w Niemczech dostaniemy za nią znacznie 
więcej niż nawet zapłacimy za kupioną tam 
kilowatogodzinę. Jasno z tego wynika, że  
w Polsce nie opłaca się (na razie) produkcja 
własnej energii elektrycznej na sprzedaż, 
skoro dostaniemy za nią mniej niż połowę 
tego co zapłacimy za energię z ZE. Pierwsi 
prosumenci różnie reagują na ten stan rze-
czy. Na pewno dużym producentom opłaca 
się pomimo wszystko sprzedawać energię 
do sieci. Mniejsi próbują to robić nielegalnie 
lub energię kupowaną z sieci energetycz-
nych „zastępować na miejscu” wyproduko-
waną u siebie. W związku z tym projekto-
wane w ten sposób instalacje (na dziś) mają  
w jak największym stopniu zaspokoić po-
trzeby energetyczne budynku mieszkalnego 
w czasie, kiedy świeci słońce lub/i wieje wiatr. 
Okazuje się bowiem, że składowanie energii 
elektrycznej przy obecnych cenach akumu-
latorów (czy super kondesatorów) jest nie-
opłacalne ze względu na ich żywotność. 

Innym rozwiązaniem zastosowanym 
z powodzeniem przez autora w systemie 
domu energetycznie samowystarczalnego 
BMS Unihome jest składowanie tej energii 
w specjalnych akumulatorach zamontowa-
nych w aucie z napędem elektrycznym lub 

elektryczno-spalinowym (czyli PHEV – wię-
cej o tym na popularnonaukowej stronie 
internetowej: www.elektryczneautohybry-
dowe.pl). Rozwiązanie to jest jednak do-
piero w fazie testów. 

Aktualny na dziś rachunek ekonomiczny 
wskazuje, że własna elektrownia wiatrowa 
czy słoneczna ma o tyle sens, o ile produ-
kowaną energię będziemy w stanie natych-
miast zużyć, ograniczając tym samym zuży-
cie „drogiej” energii z ZE oraz ograniczając 
jej „drogie” składowanie. Już krótka refleksja 
na ten temat prowadzi do wniosku, że po-
trzebny będzie zautomatyzowany system, 
który mógłby przełączać nasze domowe 
odbiorniki pomiędzy siecią zewnętrzną  
a wewnętrzną zasilaną ze źródeł odnawial-
nych. Nie można tego jednak robić w naj-
prostszy sposób progowy (to znaczy kiedy 
napięcie PV osiągnie określoną wartość), 
ponieważ ilość przełączeń w czasie jednej 
doby mogłaby spowodować przedwczesne 
zużycie zasilanych w ten sposób urządzeń 
(przez sam fakt zbyt częstego wyłączania 
i włączania ich w efekcie przełączania ich 
pomiędzy źródłami zasilania). Musi być to 
układ inteligentny, czyli stosujący zaawan-
sowane algorytmy całkujące i różniczkujące 
w celu obliczenia i dokonania „gładkiego 
przechodzenia” z jednego źródła na dru-
gie. Zaprojektowany system BMS Unihome 
(więcej na www.unihome.pl) właśnie tym 
się zajmuje. Jako system tzw. inteligentnego 
budynku jest w stanie zarządzać wszystkimi 
podsystemami domu w pełni zautomaty-
zowanego, w tym również procesem pozy-
skiwania energii elektrycznej ze MTW i PV 
w taki sposób, aby zapewnić jak najrzadsze 
przełączenia pomiędzy ZE i OZE. 

Z przeprowadzonych doświadczeń wy-
nika, że dziś optymalnie działa to z odpo-
wiednią liczbą akumulatorów, kiedy udaje 
się uzyskać dłuższe okresy (kilkadziesiąt do 
kilkuset godzin) pracy całego domu tylko ze 
źródeł OZE. W tym przypadku należy zało-
żyć, że otrzymaną energią z OZE całkowicie 
zaspokojono potrzeby prądu elektryczne-
go w okresach, kiedy jest słonecznie albo 
wietrznie, a nadmiary są składowane.

Czy PV się opłaca?
Chcąc kupić energię elektryczną w ZE, za  
1 kWh z przesyłem i kosztami stałymi musimy 
zapłacić 55 gr, ale chcąc odsprzedać ją do sieci 
energetycznej, otrzymamy ok. 20 gr za 1 kWh 
(nie mając firmy zajmującej się koncesjono-
waną produkcją energii elektrycznej, mogą-
cą liczyć dodatkowo na zielone certyfikaty). 
W rezultacie Jan Kowalski mając własną przy-
domową elektrownię PV nie jest zaintereso-
wany sprzedażą swojego „zielonego prądu”. 
Przykładowo, jeżeli jego dom zużywa średnio  
1 kWh na każde dwie godziny, i udało mu się 
zaspokajać z mikroelektrowni PV potrzeby 
energetyczne w 100% przez 72 godziny, to 
po trzech dobach pracy wszystkich urządzeń 

w swoim domu, które zużyły 36 kWh, nie za-
płacił do ZE 36 x 0,55 = 19,80 zł. Zatem war-
tość wyprodukowanej (prywatnie dla niego) 
energii elektrycznej wynosi 19,80 zł – czyli 
tak jakby sprzedał ja do ZE po 55 gr/kWh,  
a nie po 20 gr za kWh jak oferował mu ZE czy 
PSE. Oczywiście problem w tym, ile go kosz-
towała elektrownia OZE, ale to osobne duże 
zagadnienie. Należy pamiętać, że praca na 
sieć wydzieloną to koszt zakupu i amortyza-
cji w dłuższym czasie wszystkich urządzeń,  
i właśnie tym zajmiemy się w dalszej części.

Efektywność instalacji. Ile możemy uzy-
skać z przydomowej instalacji OZE?
Ograniczmy swoje rozważania jedynie do 
małej prywatnej mikroelektrowni złożonej  
z paneli fotowoltaicznych. Do naszych roz-
ważań przyjmijmy, że kupiliśmy kilka do-
brych paneli (kraj producenta nie jest tu 
ważny), powiedzmy sumarycznej mocy 1000 
Wp – dla przypomnienia 1 Wp = 1000 W –  
w warunkach standardowych (STC), a więc 
nasłonecznienie 1000 W/m2 (określona tem-
peratura 25oC i masie powietrza AMD=1,5 
odniesionej do poziomu morza). Takie wa-
runki zdarzają się w Polsce kilka dni w roku. 

Dla urealnienia wyników, ze względu na 
podwyższenie temperatury ogniw, niepro-
stopadłość padania promieni słonecznych, 
możemy przyjąć, że nasze panele 1 kWp 
ułożone prostopadle do Słońca (dającego  
w okolicach Krakowa ok. 1000 W/m2) średnio-
rocznie przyniosą ok 80–90%, czyli ok 800–
900 Wp z 1 kWp. Jeżeli przyjmiemy, że liczba 
godzin słonecznych w Polsce jest mniej wię-
cej stała (w okolicach przeprowadzonych ba-
dań – ok. 1020 godzin rocznie), to otrzymamy 
optymistyczne 918 kWh rocznie. 

W praktyce założenie 1000 h pracy 
ogniw jest zbyt optymistyczne, ponieważ 
np. w Niemczech dane z rynku wskazują 
na 900 h/rok. Okazuje się, że teoretycz-
nie w pierwszym roku będziemy mieli ok. 
800–900 kWh energii elektrycznej, zakła-
dając jednak, że będziemy ją umieli całko-
wicie odebrać! 

Trzeba przyznać, że nie jest to proste, 
ponieważ np. jedną z podstawowych funk-
cji regulatora solarnego PV (off-grid) jest 
kontrola stanu odbioru energii elektrycz-
nej, która nie dopuszczając do uszkodze-
nia się ogniw, powoduje ich galwaniczne 
zwieranie, kiedy energia nie jest odbierana.  
A więc w każdej sytuacji, w której nie 
umiemy odebrać energii z paneli PV, uzysk  
z nich będzie równy zero. Dotyczy to rów-
nież momentów przełączenia zasilania  
z ZE na OZE, muszą być one tak dobrane, 
aby nie maksymalne napięcie na ogniwach 
powodowało przełączenie obciążenia, ale 
aby następowało ono na moment przed ich 
„zwarciem”. Podobnie kwestia częściowego 
zasłonięcia panelu (nawet kilku ogniw) po-
woduje częściowe lub całkowite wyłączenie 
go z produkcji energii. Tym zajmuje się mię-
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dzy innymi inteligencja BMS, próbując nie dopuścić do „tracenia” 
energii nieodebranej albo przynajmniej informowania użytkowni-
ków o tym, że panele nie dają energii choć powinny. 

Jak już szczęśliwie podłączymy swoją mikroelektrownię PV, 
to ile energii otrzymamy?
Najważniejsze jest pytanie, ile warte jest dziś 900 kWh prądu. Je-
żeli je dziś sprzedamy do ZE, to otrzymamy ok. 180 zł, jeżeli na-
tomiast wykorzystamy je w domu po 55 gr, to da nam to 495 zł. 
Jeżeli na panele (1 kWp) wydaliśmy ok. 1500 euro (za dobrej jako-
ści panele o uzyskach +5% z gwarancją), a na osprzęt kolejnych 
ok. 800 euro, to elektrownia kosztowała nas 2300 euro, czyli ok. 
10 000 zł. Założono również, że robimy to z własnych środków, 
ponieważ całkowity realny koszt kredytu (np. hipotecznego) to 
co najmniej 12% dodatkowo rocznie. Powstaje uzasadnione py-
tanie: po jakim czasie inwestycja się zwróci?

Uproszczony rachunek wskazywałby, że instalacja zastępująca 
konieczność kupowania prądu z ZE zwróciłaby się w ciągu ponad 20 
lat. Ale tu kryje się następna pułapka, mianowicie każdy fachowiec 
wie, że panele PV ulegają z czasem degradacji, czyli „wypalają się” 
i ich uzysk spada min ok. 1% rocznie (dobry producent gwarantuje 
80% sprawności po 20 latach). Z drugiej strony czeka nas nieuniknio-
ny wzrost cen energii elektrycznej o co najmniej 6% rocznie (jest to, 
zdaniem autora, nierealnie niski wzrost). Tak więc, układając prostą 
formułę w arkuszu kalkulacyjnym okazuje się, że na zwrot powinni-
śmy liczyć po ok. 16 latach. Dla równowagi należy powiedzieć, że te 
same panele zainstalowane w Niemczech (zakładając nieco wyższy 
poziom cen zakupu instalacji oraz 0,5 euro za 1 kWh), zwróciłyby się 
po niecałych 6 latach. Być może w świetle wspominanej już usta-
wy o OZE będziemy mogli legalnie sprzedawać energię również  
w postaci prądu elektrycznego z przydomowego mikrogeneratora 
PV. W zależności od tego, jaki scenariusz dopłat zostanie przyjęty  
i jak zostaną potraktowane postulaty środowiska PV (autor był jedną  
z osób, które złożyła swoje uwagi), nowa ustawa o OZE zaproponuje 
nam od 350 do 815 zł za 1 MWh.

W scenariuszu niekorzystnym (350 zł za MWh), nasza instala-
cja zwróci się po ponad 30 latach, czyli po okresie jej amortyzacji 
(szacownym na 25 lat). Nie będzie się więc opłacało sprzedawać 
energii do sieci energetycznych w takiej cenie. Licząc jednak, 
że dostalibyśmy 815 zł za każdą MWh, to nasza inwestycja mo-
głaby się zwrócić po kilkunastu latach. Takie rozwiązanie mia-
łoby sens nie tylko dla Kowalskiego. Głównie dlatego, że dziś, 
aby zużyć w gospodarstwie domowym 1 kWh, należy w elek-
trowni wytworzyć 3 kWh, ponieważ taką mamy efektywność 
przesyłu energii w Polsce (2 kWh to straty). W takiej sytuacji 
największym beneficjentem byłaby Polska gospodarka, któ-
ry nie musiałby wydawać miliardów złotych na modernizację 
bloków elektrowni węglowych czy budowanie elektrowni ato-
mowych, ponieważ za każdą wyprodukowaną przez Kowalskie-
go w mikrogeneracji 1 MWh nie musiałby produkować 3 MWh 
w elektrowni. Niemcy w ciągu 15 lat dzięki wysokim dopłatom 
(ale nie rządowym, tylko społecznym – system feed-in-triffs) 
doprowadzili do zainstalowania systemów PV o łącznej mocy 
ponad 24 GW (głównie prywatne inwestycje). W Polsce mamy 
już pierwszą elektrownię 1 MW, w sumie jest ich ok. 3 MW,  
a więc jesteśmy na samym początku drogi, choć warto za-
uważyć, że planowane elektrownie jąrowe dadzą zaled-
wie 2 x 1,6 GW. Polsce opłaca się zacząć gonić kraje Euro-
py (32 kraje mają feed-in-tariff) ze względu na ceny energii 
z OZE, która szybko zacznie tanieć. Warto też wspomnieć  
o redukcji emisji CO₂ i realnym zwiększeniu udziału OZE w bilansie 
energetycznym kraju, którego zadeklarowany poziom 15% na rok 
2020 jest nie do zrealizowania bez pospolitego ruszenia na Słońce,  
a więc fotowoltaika może się opłacać.

dr inż. Jacek Biskupski
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Chcąc kupić energię elektryczną  
w Zakładzie Energetycznym, za 1 kWh  
z przesyłem i kosztami stałymi musimy  

zapłacić 55 gr, ale chcąc odsprzedać ją do sieci  
energetycznej, otrzymamy ok. 25 gr za 1 kWh.  

W rezultacie Jan Kowalski mając własną  
przydomową elektrownię PV  

nie jest zainteresowany sprzedażą 
swojego „zielonego prądu”.
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Dokąd zmierza fotowoltaika?
W latach 70. XX wieku po euforii lądowania człowieka na Księżycu i w objęciach kryzysu paliwowe-
go amerykańskie media wskazywały, że w przeciągu dziesięciolecia fotowoltaika stanie się podsta-
wą produkcji energii. Z perspektywy czasu wiemy, że wizja ta nie spełniła się z kilku powodów.  Po 
pierwsze technologia produkcji energii elektrycznej ze Słońca była w tych czasach dalece niedo-
skonała i droga, po drugie kryzys paliwowy szybko minął, a spadek cen energii zniechęcił firmy do 
inwestycji w drogą i niepewną technologię. Czy dziś mamy szansę na rewolucję fotowoltaiczną? 
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Niemcy – niedościgniony lider
W przeciągu kilku ostatnich lat fotowol-
taika przeżyła wprost niewyobrażalny 
rozwój zarówno od strony technologicz-
nej, jak i zainstalowanych mocy. W wielu 
krajach instalacje fotowoltaiczne od zasi-
lania znaków drogowych przeobraziły się  
w nieoderwalny element krajowego 
energy mix. Kraje Unii Europejskiej, które 
na stałe wpisały w rozwój gospodarczy 
odnawialne źródła energii, w wielu przy-
padkach intensywnie inwestowały i in-
westują w fotowoltaikę, mimo relatywnie 
wysokich kosztów produkowanej przez 
tę technologię energii. W tej branży nie-
doścignionym wzorem do naśladowania 
są Niemcy, które tylko w zeszłym roku 
zainstalowały 7,5 GW elektrowni fotowol-
taicznych, a łączna moc zainstalowana  
w tym kraju osiągnęła już 25G Wp. W maju 
tego roku przekroczona została psycholo-
giczna granica 20 GW mocy dostarczonej 
przez instalacje fotowoltaiczne do syste-
mu energetycznego. Dnia 25 maja o godz. 
1:45 na 65 GW mocy systemu aż 22.24 GW 
pochodziło z elektrowni fotowoltaicz-
nych. 1/3 energii słonecznej w krajowym 
systemie energetycznym Niemiec to jed-
nocześnie powód do zadowolenia, jak  
i zmartwienia. Rozwój, który z jednej 
strony prowadzi nie tylko do wzrostu za-
instalowanej mocy, ale także do rozwoju 
branży spadku cen urządzeń, wzrostu 
zatrudnienia w nowej gałęzi gospodarki,  
z drugiej strony rodzi obawy o możliwość 
systemu na przyjęcie tak dużych mocy 
niestabilnej bądź co bądź energii. Coraz 
częściej podnoszone są głosy, że rozwój 
fotowoltaiki nie będzie możliwy bez zmia-
ny systemu wsparcia, który będzie pre-
miować mikrogenerację i systemy maga-
zynowania energii. Problemem zaczynają 
być wielkie kilkudziesięciomegawatowe 
farmy fotowoltaiczne, które muszą być 
saportowane przez coraz liczniejsze elek-
trownie gazowe uzupełniające brakującą 
moc w systemie w przypadku niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych. Opi-
sane problemy są pochodną odejścia od 
korzeni rozwoju fotowoltaiki, która miała 
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być źródłem rozproszonej energii. Z tego 
też powodu nowe regulacje u naszych 
zachodnich sąsiadów zmierzają do ogra-
niczenia wsparcia dla dużych instalacji  
i wsparcia małych dachowych mikroelek-
trowni, z których przynamniej część ener-
gii będzie konsumowana lokalnie. 

Chiny – wschodząca potęga
Branża fotowoltaiczna praktycznie od po-
czątku została zdominowana przez trzy 
kraje: Japonię, USA i Niemcy. W krajach 
tych prowadzono badania, znajdowały się 
fabryki produkujące podzespoły, a więk-
szość produkowanych urządzeń była insta-
lowana lokalnie. Na przestrzeni ostatnich 
pięciu lat rynek zmienił się diametralnie, 
zwłaszcza pod kątem produkcji. W rynku 
producentów w pierwszej kolejności udział 
zaczęli tracić Amerykanie, następnie dołą-
czyła do nich Japonia i Niemcy. Dotych-
czasowych liderów zaczęli zastępować 
Chińczycy, których udział na przestrzeni 
ostatnich pięciu lat wzrósł z 5 do 50%. 

Problem przez długi czas był w Euro-
pie bagatelizowany. Chińskie produkty 
kojarzone z niską jakością nie były postrze-
gane jako zagrożenie dla wysokiej klasy 
europejskich (niemieckich) paneli fotowol-
taicznych. Rzeczywistość pokazała, że pro-
dukcja baterii słonecznych nie jest aż tak 
skomplikowana, a znajdująca się na rynku 
technologia doszła praktycznie do granic 
ulepszeń. W takich warunkach konkuren-
cja między firmami przeniosła się głównie 
na pole ceny. Wzrost mocy produkcyjnych 
nie wymaga zaś licznej i wysoce wykwali-
fikowanej kadry. Przynajmniej takiej kadry, 
której nie dałoby się zebrać po relatywnie 
krótkim przeszkoleniu. W taki oto sposób 
w ciągu pięciu lat rynek fotowoltaiczny 
wywrócił się do góry nogami. Chińskie 
firmy zdominowały światową produkcję 
ogniw i modułów, a niemieckie zaczęły 
upadać. Przerażenie w branży wywołało 
bankructwo firmy – legendy – niemieckie-
go Q-cella, który końcem marca tego roku 
złożył wniosek o upadłość. Można by rzec: 
Jeśli Q-cell może upaść to, kto nie może? 
W niemieckiej branży fotowoltaicznej ewi-

dentnie widać strach i powstaje pytanie 
o to, czy jeśli produkcja przeniosła się za 
granicę, to wsparcie dla rozwoju instalacji 
w kraju ma sens. 

 
Kierunki rozwoju rynku 
Europejska, japońska i amerykańska branża 
PV zauważyła, że jedynie obniżenie kosz-
tów produkcji pozwoli utrzymać się im na 
rynku. Z tego też względu często za euro-
-amerykańsko brzmiącymi markami kryją 
się chińskie, tajwańskie czy malezyjskie ba-
terie słoneczne. Fabryka w Azji czy spółka 
joint venture to dla wielu firm jedyny ratu-
nek pozwalający obniżyć koszty produkcji i 
utrzymać się na trudnym rynku. Obniżanie 
przez europejskie kraje wysokości wsparcia 
wywiera na producentów coraz większą 
presję na dalszą obniżkę ceny i osiągnięcie 
parytetu sieciowego, czyli takiego poziomu,  
w którym energia produkowana przez insta-
lacje fotowoltaiczne będzie porównywalna 
z tą kupowaną z sieci. W brew pozorom nie 
jest to bardzo odległa przyszłość. W wielu 
krajach afrykańskich oraz Indiach koszty 
energii produkowanej z instalacji fotowol-
taicznej są niższe niż w przypadku genera-
torów zapewniających szczytowe dzienne 
zapotrzebowanie na moc oraz zasilających 
liczne wyspowe instalacje. Utrzymanie 
spadkowego trendu kosztów instalacji foto-
woltaicznej oraz wzrostowego trendu kosz-
tów wytwarzania energii z paliw kopalnych 
pozwoli w przeciągu kilku najbliższych lat 
osiągnąć parytet sieciowy także w krajach 
europejskich. W takich warunkach dalszy 
rozwój fotowoltaiki nie byłby zagrożony 
systemem dotacji, a opierałby się na natu-
ralnych rynkowych zasadach. Z tego wzglę-
du największym zagrożeniem dla rozwoju 
fotowoltaiki jest kryzys gospodarczy, który 
pociągnąłby za sobą spadek zapotrzebowa-
nia na energię, a co za tym idzie spadek ceny 
energii produkowanej z paliw kopalnych.  
W takie sytuacji rozpoczęta słoneczna re-
wolucja mogłaby się znów zatrzymać na 
długie dziesięciolecia. 

Rys. 2. Ceny systemów fotowoltaicznych w Niemczech 
(źródło: BSW-Solar)

Rys. 1. Najwięksi producenci paneli fotowoltaicznych na świecie  
(udział procentowy w całkowitej produkcji)

Bogdan Szymański
GLOBEnergia
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Fotowoltaika jest to dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli 
inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicz-
nego. Każdego roku wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną. Roczny wzrost zużycia w krajach rozwiniętych 
wynosi ok. 1%, a w krajach rozwijających się ok. 5%. Z tego powodu oraz z faktu, że światowe zasoby paliw kopalnych są 
ograniczone, istnieje pilna potrzeba pozyskiwania energii elektrycznej innymi metodami niż tradycyjne.

Jedną z metod jest stosowanie układów fotowolta-
icznych wykorzystujących do produkcji energii elek-
trycznej promieniowanie słoneczne. Prognozy wska-
zują, że około od roku 2050 energetyka słoneczna 
będzie stanowić główną pozycję w wykorzystaniu 
źródeł energii. Do urządzeń wchodzących w skład in-
stalacji fotowoltaicznej należą:
•	 moduł fotowoltaiczny,
•	 inwerter,
•	 kontroler napięcia (regulator napięcia),
•	 akumulatory,
•	 centrala komunikacyjna,
•	 wyświetlacze danych instalacji,
•	 sensory do pomiaru napromieniowania, tempera-

tury modułu, prędkości wiatru (opcja) i temperatu-
ry otoczenia, 

•	 system montażowy.

Ich wybór, liczba i rodzaj zależą od zastosowanego 
trybu pracy liczby modułów, zasilania jedno- lub trzy-
fazowego. Współczesne instalacje fotowoltaiczne sto-
sowane są do zasilania różnych obiektów, począwszy 
od obszarów poza zasięgiem sieci elektroenergetycz-

Fotowoltaika
wszystko co warto wiedzieć cz. 1

ENERGETYKA SŁONECZNA

nej, gospodarstw domowych i rolnych, domów letni-
skowych itp., aż do instalacji energetyki zawodowej  
i sprzedaży energii do sieci. Najczęstsze zastosowania 
przedstawiono w tabeli 1.
 
Typy modułów fotowoltaicznych
Istnieje wiele kryteriów podziału modułów fotowol-
taicznych. Wyznacznikiem może być zarówno zasto-
sowany rodzaj materiału półprzewodnikowego (Si, 
Ge, związki półprzewodnikowe CdTe, CdS), struktura 
półprzewodnika (monokrystaliczne, polikrystaliczne, 
amorficzne), jak i typ złącza (homozłączowe, hetero- 
złączowe) oraz oparte na złączach metal-półprzewod-
nik lub p-i-n), a także grubość ogniwa, np. cienkowar-
stwowe (poniżej 20 μm), grubowarstwowe.

Wśród modułów fotowoltaicznych wykonanych na 
bazie krystalicznego krzemu wyróżnia się głównie:
•	 Monokrystaliczne (mc-Si)– składają się z pojedyn-

czych ogniw wykonanych z jednorodnego krysz-
tału o uporządkowanej budowie wewnętrznej. 
Moduły monokrystaliczne charakteryzują się długą 
żywotnością oraz najwyższą sprawnością docho-
dzącą nawet do 15%. 

GLOBEnergia61Akademia Viessmann
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Tab. 1. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych

•	 Polikrystaliczne (multikrystaliczne, c-Si) 
– zbudowane są z małych kryształków 
krzemu tworzących niejednorodną po-
wierzchnię. Charakteryzują się mniejszą 
mocą niż monokrystaliczne, prostotą 
produkcji oraz niską ceną.

•	 Amorficzne (a-Si) – cienka, na ok. 2 mikro-
ny, warstwa krzemu osadzona jest na po-
wierzchni innego materiału, np. na szkle. 
Cechują się niskim kosztem produkcji 
oraz niską sprawnością – do 8,5%.

Oprócz wymienionych powyżej modułów 
fotowoltaicznych dostępne są także inne, 
jak np. cienkowarstwowe (CIS), hybrydowe 
– heterozłączowe (mono-Si + a-Si), charakte-
ryzujące się wysoką sprawnością do ok. 20%, 
jednak koszt ich produkcji jest wysoki.

Osobną grupę modułów fotowolta-
icznych stanowią moduły zbudowane z 
ogniw organicznych. Są one tworzone z 
materiałów organicznych o małym cię-
żarze cząsteczkowym lub z polimerów 
aktywnie uczestniczących w konwersji 
energii świetlnej na elektryczną. Tego 
typu moduły są lekkie, elastyczne, giętkie, 
tanie w produkcji i częściowo przeźroczy-
ste. Mogą być wytwarzane na dużej po-
wierzchni. Wszystkie te cechy powodują, 
że zakres zastosowań fotowoltaiki orga-

Systemy autonomiczne Systemy podłączone do sieci

Indywidualne Przemysłowe Odległe od sieci Rozproszone Scentralizowane

Kalkulatory Sygnalizacja drogowa Campingi Szkoły Elektrownie na ziemi

Wagi elektroniczne Telekomunikacja Rolnictwo Szpitale Elektrownie na budynkach

Telefony Bilbordy Ładowanie akumulatorów Domy prywatne Osiedla mieszkaniowe

Ładowarki Schroniska Parkingi

Latarki Hotele Lampy uliczne

Oświetlenie drogowe Parkomaty Zastosowanie kosmiczne

Jachty Nawigacje Budki telefoniczne

nicznej w przyszłości znacznie się rozsze-
rzy, np. zasilanie przenośnych urządzeń 
elektronicznych, montaż na ścianach, da-
chach i oknach budynków, wykorzystanie 
w przemyśle odzieżowym, turystycznym  
i wojskowym.

Zmiana mocy modułu spowodowana 
zacienieniem
Moduły fotowoltaiczne pracują w różnych 
warunkach atmosferycznych. W związku 
z tym, w czasie ich pracy intensywność 
napromieniowania będzie zmienna, a ich 
moc wraz ze zmianą napromieniowania 
będzie także ulegać zmianie. Na rysunku 
6 przedstawiono przykładowy przebieg 
zmian charakterystyki generatora oraz 
położenia punktu MPP w zależności od 
zmiany napromieniowania. 

Planując montaż instalacji fotowol-
taicznej, należy szczególną uwagę zwra-
cać na zabudowę bliskiego otoczenia 
(np. dachu) oraz na istniejącą lub plano-
waną zabudowę w najbliższej okolicy. 
Dotyczy to także istniejących drzew lub 
planowanych nasadzeń. Podczas pro-
jektowania ułożenia modułów fotowol-
taicznych na dachu należy sprawdzić, 
czy cień od innych elementów konstruk-
cji budynku (dachu) – a więc, anteny, 

kominy, wywietrzniki itp. – nie będzie 
powodował niekorzystnego zacienie-
nia. Zacienienie modułu fotowoltaicz-
nego jest powodem, w zależności od 
sposobu montażu, zmniejszenia mocy 
modułu lub ostatecznie całego gene-
ratora (panela). Jeśli moduły fotowolta-
iczne są połączone w szereg i dojdzie 
do zacienienia jednego z nich, to mo-
duł zacieniony zachowa się jak opornik 
elektryczny. Powstanie wówczas tzw. 
efekt gorącego punktu i całe pole może 
dostarczyć tyko tyle prądu, ile przepły-
wa przez zacieniony moduł. Należy więc 
unikać „efektów gorącego punktu”.

Jeśli w żaden sposób nie można unik-
nąć częściowego zacienienia powierzchni 
planowanej pod moduły fotowoltaiczne, 
należy zaprojektować takie ułożenie mo-
dułów, aby strata mocy generatora była 
jak najmniejsza. Moduły można układać 
pionowo lub poziomo, szeregowo lub 
równolegle albo w sposób kombinowany 
szeregowo-równolegle, łącząc je w pola. 
Na rysunku 1 przedstawiono wybór ułoże-
nia modułów dla przypadku, gdy nieunik-
nione jest częściowe zacienienie. Widać  
z niego, że przy ułożeniu pionowym, przy 
częściowym dolnym zacienieniu, moc ge-
neratora (całego pola) będzie dużo mniej-
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Rys. 3. Połączenie szeregowe – moc częściowo zacienionego generatora

Rys. 4. Połączenie równoległe – moc niezacienionego generatora Rys. 5. Połączenie równoległe – moc częściowo zacienionego generatora
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Rys. 2. Połączenie szeregowe – moc niezacienionego generatora

Rys. 1. Wybór ułożenia 
modułów fotowoltaicznych

sza niż przy ułożeniu poziomym, przy 
którym moc dwóch dolnych poziomów 
rzędów zmaleje, lecz pozostałych rzędów 
pozostanie niezmienna. A więc moc ge-
neratora (całego pola) będzie większa.

Na rysunku 2 przedstawiono połą-
czenie szeregowe w ułożeniu poziomym. 
Przy braku zacienienia moc końcowa pola 
będzie równa sumie mocy poszczegól-
nych modułów. Na rysunku 3 przedsta-
wiono połączenie szeregowe w ułożeniu 
poziomym, ale dla przypadku, gdy moc 
jednego modułu na skutek zacienienia 
zmalała do 95 Wp. Ponieważ zacieniony 
moduł pracuje z większym oporem elek-
trycznym, natężenie prądu przepływają-
cego przez niego zmaleje i będzie takie 
samo dla pozostałych, niezacienionych 
modułów. Moc końcowa pola będzie 
równa iloczynowi liczby modułów w polu  
i mocy modułu zacienionego. Korzystniej-
sze dla opisanej powyżej sytuacji będzie 
ułożenie modułów równolegle. Podobnie 
jak poprzednio, przy braku cienia moc 
końcowa będzie iloczynem mocy modułu 
i ich liczby (rys. 4).

Na rysunku 5 przedstawiono połącze-
nie równoległe w ułożeniu poziomym, 
ale dla przypadku, gdy moc jednego mo-
dułu na skutek zacienienia zmalała do  
95 Wp. Ponieważ zacieniony moduł pracuje  
z większym oporem elektrycznym, natę-
żenie prądu przepływającego przez niego 

zmaleje, lecz dla pozostałych niezacienio-
nych modułów będzie niezmienione. Moc 
końcowa pola będzie równa sumie mocy 
poszczególnych modułów w polu.

Taki sam niepożądany efekt może 
wywołać okresowe zacienienie spowo-
dowane obecnością zanieczyszczeń, 
takich jak: liście, igliwie, pyłki, nasiona, 
kurz, pył, sadza, ptasie odchody. Zanie-
czyszczeń tego rodzaju nie można za-
zwyczaj przewidzieć na etapie projekto-
wania. Jeśli jednak pozostają one przez 
dłuższy czas na powierzchni fotoogniw, 
to należy się liczyć z odpowiednim spad-
kiem uzysku energii. Efekt wystarczają-
cego samoczyszczenia oraz spłukiwania, 
względnie rozpuszczania zanieczysz-
czeń przez spływające wody deszczowe, 
uzyskuje się przy kącie nachylenia modu-
łów wynoszącym min. 15o. W wypadku 
mniejszych kątów nachylenia można za-
stosować dodatkowo inne metody czysz-
czenia. Wiążą się one jednak z dużymi 
nakładami, a ponadto wymagają zacho-
wania szczególnej ostrożności ze wzglę-
du na możliwość uszkodzenia ogniw.

Zmiana mocy modułu spowodowana 
zmianą temperatury
Nagrzanie ogniwa wzgl. modułu zmie-
nia jego charakterystykę i zmniejsza 
moc. W przypadku modułów krystalicz-
nych, moc zmniejsza się o ok. 0,5% na  

1 stopień wzrostu temperatury (w przy-
padku modułów cienkowarstwowych  
o ok. 0,2%). Wartości mocy podawane 
w danych technicznych odnoszą się naj-
częściej do warunków STC, tzn. do tem-
peratury modułu 25oC. W kartach kata-
logowych z informacjami technicznymi 
modułu podawany jest temperaturowy 
współczynnik mocy. Znając jego war-
tość, można porównywać moduły róż-
nych producentów oraz obliczyć zmia-
nę mocy modułu dla innych, wyższych 
temperatur. W ciepłych, słonecznych 
dniach, temperatura modułu może osią-
gać wartości od 55oC do 70oC. 

Wielkość napromieniowania i tempe-
ratura generatora (modułu, ogniwa) za-
leży także od orientacji i nachylenia mo-
dułów. Generator solarny, zorientowany 
na południe i nachylony względem po-
ziomu pod kątem 35–40o daje w Polsce 
najwyższe, średnioroczne uzyski prądu. 
Ale nawet przy większych odchyleniach 
od orientacji optymalnej i nachyleniu 
np. 25o instalacja fotowoltaiczna jest na-
dal opłacalna. Jeśli nie można zoriento-
wać generatora solarnego na południe, 
mniejsze nachylenie jest korzystniejsze. 
Instalacja fotowoltaiczna przy nachy-
leniu 30o, nawet przy orientacji 45o na 
południowy-zachód dostarcza jeszcze 
95% uzysku optymalnego. Nawet przy 
orientacji na wschód lub zachód można 
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jeszcze liczyć na 80% uzysku, jeśli nachy-
lenie mieści się w zakresie 25–40o. Zimą 
korzystniejsze jest wprawdzie większe 
nachylenie, ale instalacja wytwarza 2/3 
uzyskiwanej energii latem. Należy jednak 
unikać nachylenia mniejszego od 20o, 
gdyż wtedy znaczny wpływ na zmniej-
szenie mocy ma zanieczyszczenie po-
wierzchni generatora.

Ponieważ instalacje solarne wymagają 
stosunkowo dużych powierzchni, można 
rozdzielić powierzchnię generatora na 
różne połacie dachu. Jeśli połacie mają 
różną orientację i nachylenie, to każdy  
z generatorów musi współpracować  
z własnym inwerterem. Zapewni to opty-
malne dopasowanie i tym samym uzysk 
energii. Nie jest to jednak warunek ko-
nieczny dla przypadku, gdy połacie różnią 
się tylko nachyleniem.

Współczynnik AM
Do powierzchni Ziemi dociera ok. 40% 
promieniowania słonecznego. Pozostała 
ilość jest odbijana (40%) i pochłaniana 
(20%) przez atmosferę. Na wartość pro-
mieniowania słonecznego docierające-
go do powierzchni Ziemi ma znaczący 
wpływ współczynnik AM (Air Mass), 
określający warunki oświetlenia na po-
wierzchni w zależności od kąta pada-
nia promieniowania. Wyznacza się go 
uwzględniając kąt pomiędzy położe-

Rys. 6. Zmiana charakterystyki oraz położenia punktu MPP  
w zależności od napromieniowania

Rys. 7. Zmiana charakterystyki i położenia punktu MPP  
w zależności od temperatury

Rys. 8. Zmiana mocy modułu w 
zależności od temperatury

niem Słońca a zenitem. AM wzrasta wraz 
ze wzrostem kąta padania promieniowa-
nia, natomiast gęstość mocy promienio-
wania maleje.

Tryby pracy instalacji fotowoltaicznej
Instalacjia fotowoltaiczna jest wyposa-
żona w odpowiednią grupę urządzeń 
umożliwiających wykorzystanie energii 
wyprodukowanej w modułach fotowol-
taicznych. Ilość i rodzaj urządzeń instala-
cji fotowoltaicznej zależą od jej przezna-
czenia. Rozróżniamy wiele trybów pracy. 
Podstawowe to:
•	 współpraca z siecią energetyczną  

(bez akumulatorów)
•	 praca „wyspowa“ (autonomiczna),  

lecz z doładowywaniem akumulatorów 
przez sieć energetyczną

•	 praca „wyspowa” (autonomiczna) bez 
sieci energetycznej z wykorzystaniem 
akumulatorów

•	 praca z przełączaniem:  
sieć energetyczna –„wyspa“

Szczegółowy opis trybów pracy insta-
lacji fotowoltaicznej, a także informacje  
o stosowanych w nich inwerterach, aku-
mulatorach oraz o kosztach związanych  
z montażem i użytkowaniem instalacji 
fotowoltaicznej w drugiej części ar-
tykułu już we wrześciowym numerze 
GLOBEnergia.
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Wybór paneli fotowoltaicznych to jedna z ważniejszych decyzji, przed jaką stoi każdy inwestor z branży PV. Decyzja 
ta jest o tyle kluczowa, że koszt zakupu modułów fotowoltaicznych stanowi ponad 50% kosztów budowy instalacji 
fotowoltaicznej. Dodatkowo zastosowanie niskiej jakości urządzeń stwarza ryzyko produkcji mniejszej ilości energii 
niż zostało to założone, a zagrożenie awarii będzie wysokie. Jakie zatem wybrać panele fotowoltaiczne? 

Cienkowarstwowe czy krzemowe? 
Każdy inwestor po zapoznaniu się z technologia-
mi fotowoltaicznymi wcześniej czy później stanie 
przed wyborem, czy w swojej instalacji PV posta-
wić na sprawdzoną technologię I generacji opartą 
na krzemie krystalicznym mono lub poli, czy pójść 
drogą nowszej technologii II generacji skoncen-
trowanej wokół paneli cienkowarstwowych a-si, 
CdTe, CIGS. Jeszcze kilka lat temu panele cienko-
warstwowe były wyraźnie tańsze, dziś ta różnica 
zmalała do kilkunastu procent, a uwzględniając 
wyższe koszty montażu instalacja paneli cienko-
warstwowych jest porównywalna cenowo z kla-
syczną, wykorzystującą panele z krzemu krysta-
licznego. Każda technologia ma także swoje wady 
i ograniczenia. Panele cienkowarstwowe w zdecy-

Wybór PV
            czym się kierować?

dowanej większości mogą współpracować tylko 
z inwerterami transformatorowymi, a brak odpo-
wiedniego uziemiania grozi ryzykiem korozji war-
stwo TCO. Z drugiej strony klasyczne panele krze-
mowe mogą współpracować zazwyczaj z każdym 
typem inwertera, z kolei w ich przypadku pojawia 
się ryzyko wystąpienia gorących punktów. Z tego 
względu każdy inwestor musi sam zbilansować 
korzyści i ograniczenia danej inwestycji, mając na 
uwadze stosunek ceny do jakości.

Niemieckie, chińskie czy polskie? 
Wśród inwestorów utarło się przekonanie, że szu-
kając dobrych urządzeń z branży fotowoltaicznej 
skazani jesteśmy na drogie urządzenia niemieckie 
czy szerzej amero-europejskie. Z drugiej strony  
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w Chinach dostępne są produkty tanie i 
słabej jakości. Z kolei powstające polskie 
firmy wypełniają niszę produktów dobrej 
jakości za rozsądną cenę. Takie stereoty-
powe myślenie może prowadzić do du-
żych błędów inwestycyjnych. Już dawno 
wiele zachodnich koncernów przeniosło 
swoje fabryki na Wschód, a wiele z tych, 
które ciągle produkują (składają panele) 
w Europie, kupuje ogniwa od wielkich 
koncernów chińskich, które praktycznie 
zdominowały ten segment gospodarki. 
Z tego też powodu nawet kupując panel 
PV ze znaczkiem „made in UE„ poszcze-
gólne elementy tego panelu będą „made 
in China”. Przy wyborze paneli PV kraj po-
chodzenia już od dawna nie ma większe-
go znaczenia. Wybierając daną firmę po-
winniśmy zwrócić uwagę na to, czy działa 
w Europie czy prowadzi tu serwis i dys-
trybucję, jakiej gwarancji udziela, a nie 
na to, gdzie została założona. W branży 

PV przyjęte jest udzielanie długiej gwa-
rancji, nawet 10 lat, na ukryte wady pro-
duktu. To oczywiście dobra wiadomość 
dla potencjalnego inwestora, jednak pod 
warunkiem, że firma, która udziela tej 
gwarancji, przetrwa następne 10 lat na 
coraz trudniejszym fotowoltaicznym ryn-
ku. Każdy potencjalny inwestor powinien 
zdawać sobie sprawę z faktu, że w branży 
PV będzie dochodzić do licznych ban-
kructw, a rynek będzie się konsolidował. 
Nie jest to dobra wiadomość szczególnie 
dla małych producentów, którzy z uwagi 
na małą skalę produkcji ponoszą wyższe 
koszty. Rynek oczekuje w przyszłym roku 
przekroczenia bariery 0,5 euro za wat 
peak paneli PV – taki poziom cenowy 
możliwy będzie do osiągnięcia przy pro-
dukcji rzędu 1 GW i większej. 

Wybór paneli PV nie jest łatwy, cho-
ciażby z uwagi na mnogość technologii  
i producentów. W szczególności każdemu 

inwestorowi można zalecić poniższą listą 
sprawdzającą:
•	 czy panel posiada stosowne certyfikaty,
•	 czy parametry panelu wpływające na 

uzysk energii są powyżej średniej,
•	 czy dostępne są niezależne informacje 

na temat jakości danego panelu, 
•	 czy producent prowadzi serwis i dys-

trybucję w Europie, 
•	 czy pozycja producenta na rynku daje 

nadzieję, że będzie on działał w okresie 
gwarancji, 

•	 jaka jest cena panelu w przeliczeniu  
na kWh wyprodukowanej energii? 

Przy zakupie paneli PV powinniśmy zadać 
sobie te pytania i w oparciu o nie podjąć 
decyzję co do zakupu.

Bogdan Szymański
GLOBEnergia
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Fotowoltaika jest to dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli 
inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaiczne-
go. W poprzednim numerze przedstawione zostały m.in. rodzaje modułów oraz sposoby ich połączenia. Pora na drugą 
część informacji o fotowoltaice.

Inwertery
Zadaniami inwertera są zamiana prądu stałego na prze-
mienny oraz nadanie odpowiedniego kształtu przebie-
gu prądu przemiennego. Do ważnych cech inwertera 
należą: możliwość pracy ciągłej, niezawodność i cha-
rakterystyka sprawności. Sprawność inwertera poda-
wana jest najczęściej dla jego zaprojektowanej mocy. 
Jednak przez większość czasu pracuje on przy niepeł-
nym obciążeniu. Przy obciążeniu pełnym sprawność 
waha się w granicach od 90% do 96%, a przy obciąże-
niu 10% – od 85% do 95%. Im mniejsza moc wyjściowa 
i wejściowa, tym sprawność jest mniejsza. 

Możliwe odczyty z nowoczesnych inwerterów:
•	 impedancja sieci
•	 łączna ilość energii oddanej do sieci 
•	 liczba zaistniałych zdarzeń
•	 częstotliwość sieci
•	 oznaczenie aktualnego zakłócenia / aktualnego błędu
•	 łączna ilość godzin pracy
•	 łączna ilość godzin pracy z zasilaniem sieci
•	 prąd sieci
•	 prąd DC
•	 łączna ilość łączeń z siecią
•	 moc oddawana AC
•	 rezystancja izolacji instalacji fotowoltaicznej przed 

połączeniem z siecią

Fotowoltaika
wszystko co warto wiedzieć cz. 2

ENERGETYKA SŁONECZNA

•	 numer seryjny inwertera
•	 wskazanie aktualnego stanu roboczego
•	 napięcie sieci
•	 fotowoltaiczne napięcie wejściowe
•	 wartość zadana napięcia fotowoltaicznego

Do wyboru jest wiele typów inwerterów zależnie 
od mocy oraz typu instalacji fotowoltaicznej. Ze 
względu na typ instalacji dostępne są inwertery 
sieciowe (on grid) – przygotowane do współpracy 
z siecią elektryczną – lub inwertery „wyspowe” (off 
grid) – do pracy w systemach autonomicznych. In-
wertery – w zależności od typu mogą wytwarzać 
prąd przemienny jednofazowy lub trójfazowy, 
mogą być bez izolacji galwanicznej lub z izolacją  
w postaci transformatora.

Inwertery bez izolacji galwanicznej
Zalety: kompaktowy, lekki, wysoka sprawność
Wady: konieczne dodatkowe zabezpieczenia – brak 
galwanicznego rozdziału, nie we wszystkich krajach 
dopuszczony.

Inwertery z izolacją galwaniczną
Zalety: kompaktowy, wysoka sprawność, bezpieczeń-
stwo poprzez rozdział galwaniczny
Wady: wysoka cena, technicznie skomplikowany

GLOBEnergia67Akademia Viessmann
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Współpraca z siecią energetyczną (bez akumulatorów)

Praca „wyspowa“ (autonomiczna), lecz z doładowywaniem 
akumulatorów przez sieć energetyczną.

Praca „wyspowa” (autonomiczna) bez sieci energetycznej 
z wykorzystaniem akumulatorów.

Praca z przełączaniem: sieć energetyczna –„wyspa“ Tryb współpracy z siecią elektroenergetyczną
Systemy podłączone do sieci – służą do komercyjnej produkcji energii 
elektrycznej, sprzedawanej do sieci publicznej. Wyposażone są w inwerter, 
który przemienia prąd stały na prąd przemienny i synchronizuje system  
z siecią. Pełni on również rolę zabezpieczenia w przypadku awarii sieci.

Tryby pracy instalacji fotowoltaicznej
Instalacja fotowoltaiczna jest wyposażona w odpowiednią 
grupę urządzeń umożliwiających wykorzystanie energii wy-
produkowanej w modułach fotowoltaicznych. Ilość i rodzaj 
urządzeń instalacji fotowoltaicznej zależą od jej przeznacze-
nia. Rozróżniamy wiele trybów pracy. Podstawowe to:

Tryb pracy „wyspowej” bez akumulatorów
Systemy autonomiczne, w których urządzenie zasilane jest bezpośred-
nio z modułów. Energia (prąd stały DC) wyprodukowana w modułach 
jest wykorzystywana do bezpośredniego zasilania urządzenia.

Tryb pracy „wyspowej” z akumulatorami, instalacja na prąd stały
Systemy autonomiczne na prąd stały DC-DC. Energia wyprodukowana  
w modułach jest wykorzystana do ładowania akumulatora, z którego 
może być pobrana o każdej porze dnia i nocy. W systemie takim występu-
je regulator ładowania, który steruje procesem ładowania akumulatora, 
chroniąc go przed przeładowaniem lub zbyt głębokim rozładowaniem.

Tryb pracy „wyspowej” z akumulatorami,  
instalacja na prąd stały i zmienny
Systemy autonomiczne produkujące prąd przemienny 230 V. System 
bliźniaczo podobny do systemu autonomicznego na prąd stały, wy-
posażony dodatkowo w inwerter, który przetwarza prąd stały na prąd 
przemienny 230 VAC.

Tryb pracy „wyspowej” – hybrydowy z akumulatorami, 
instalacja na prąd stały i zmienny
Systemy autonomiczne – hybrydowe. System bliźniaczo podobny do 
systemu autonomicznego na prąd przemienny, wyposażony dodat-
kowo w generator prądotwórczy lub wiatrak, który służy do produkcji 
energii w okresach szczytowego zapotrzebowania.
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Rys. 1. Komunikacja przewodowa (wytwarzanie energii elektrycznej: 1– inwertery, 2– generator solarny; 
kontrola pracy: 3– Sunny Sensorbox, 5– Sunny Web Box, 6– Sunny Portal, 7– Flashview, 8– Sunny Matrix)

Rys. 2. Komunikacja bezprzewodowa (wytwarzanie energii elektrycznej: 1– inwertery (Bluetooth),  
2– generator solarny; kontrola pracy: 3 –Sunny Beam (Bluetooth), 4 –Sunny Explorer (Bluetooth)  
i Sunny Portal, 5 – Sunny Sensorbox (Bluetooth), 6 – Sunny Web Box (Bluetooth), 7 – mobilny dostęp)

Komunikacja, połączenia elektryczne  
i montaż
Na rysunkach 1, 2 przedstawiono sposoby 
komunikacji pomiędzy urządzeniami insta-
lacji fotowoltaicznej.

Instalacje fotowoltaiczne mogą być 
montowane w różnych miejscach, w po-
łożeniu poziomym lub pionowym, o po-
chyleniu wynikającym z konstrukcji dachu 
lub położenia geograficznego i gabarytów 
modułu. Projektując instalację na dachu 
skośnym, powinno się uwzględnić do-
stępną powierzchnię. Jeśli miejsce mon-
tażu jest na płaskim dachu lub terenie, 
należy określić liczbę rzędów modułów 
oraz odległości pomiędzy rzędami (rys. 3). 
Projekt powinien zawierać ułożenie pól 
montażowych modułów, a także liczba  
i połączenia pól elektrycznych.

Połaczenia: moduły – inwerter
Sposób podłączenia do inwertera modu-
łów fotowoltaicznych zależy od typu in-
wertera. W prostych i tanich urządzeniach 
jest jedno wejście „(+) i (-)”. W tym przypad-
ku, chcąc podłączyć kilka pół elektrycz-
nych, należy zastosować skrzynkę przy-
łączeniową. W inwerterach najnowszej 
generacji jest kilka wejść A „(+) i (-)” i jedno 
wejście B „(+) i (-)”. Liczba dostępnych wejść 
zależy od typu inwertera.

Projektując połączenia pól modułów 
(obwodów elektrycznych modułów) z in-
werterem, należy przestrzegać wymagań 
producenta. W inwerterach firmy SMA 
Solar Technology AG do wejść A nale-
ży wpinać obwody elektryczne zbudo-
wane z takich samych typów modułów  
i o tej samej liczbie, tak samo skierowanych 

w stronę świata i o identycznym pochyle-
niu. Do wejścia B można dołączyć inne typy 
modułów i inną ich liczbę niż w obwodzie 
A. Liczba pól oraz dopuszczalna minimalna 
i maksymalna liczba modułów w polu jest 
zależna od typu inwertera. Na przykład do 
inwerterów firmy SMA typu Sunny Tripower 
8000TL/10000TL/12000TL można podłączyć 
do wejścia A do czterech pól elektrycznych 
lub do pięciu pól do inwerterów typu Sun-
ny Tripower 15000TL/17000TL. Do wejścia  
B można podłączyć jeden obwód (rys. 4).

Dotychczas instalacje fotowoltaiczne 
musiały niezwłocznie odłączać się od sieci, 
także przy krótkich załamaniach napięcia sie-
ciowego, co stwarzało problemy ze wzglę-
du na coraz większą moc przyłączonych do 
sieci instalacji. Już krótkie, w zasadzie łatwe 
do opanowania, zakłócenie w sieci mogło 
powodować udarowe odłączenie dużej 
mocy zasilającej, wytrącając w ten sposób 
sieć z równowagi energetycznej. Dlatego 
dyrektywa średnionapięciowa (wytyczna 
„Przyłączenie i praca równoległa urządzeń 
wytwórczych z siecią średniego napięcia“ Fe-
deralnego Związku Gospodarki Energetycznej  
i Wodnej BDEW) wymaga, aby inwertery pod-
trzymywały sieć w przypadku zakłócenia. 
Przy załamaniach napięcia sieci trwających do  
1,5 sekundy, powinny pozostać połączone  
z siecią i bezpośrednio potem – po ustąpie-
niu zakłócenia – zasilać ją normalnie.

Inwertery są także w stanie, podczas za-
łamania napięcia sieci, zasilać sieć mocą bier-
ną, pomagając w zareagowaniu układów 
ochrony sieci. Inwertery przeznaczone do 
współpracy z siecią elektroenergetyczną po-
winny mieć działający samoczynnie odłącz-
nik instalacji fotowoltaicznej w przypadku 
zaniku napięcia w sieci. Odłącznik, działa sa-
moczynnie. Jest niedostępny dla operatora 
sieci i stanowi interfejs między instalacją fo-
towoltaiczną a siecią niskiego napięcia. 

Dobór urządzeń do pracy  
autonomicznej
Praca autonomiczna („wyspowa”) jest jedną 
z możliwości wyboru trybu pracy systemu 
fotowoltaicznego. Stosowana jest do niewiel-
kich instalacji rzędu kilku kilowatów. Charak-
teryzuje się brakiem kontaktu z siecią elektro-
energetyczną. W związku z tym, w okresach, 
w których brak nasłonecznienia lub jest ono 
niewystarczające, energia elektryczna musi 
być dostarczana z innego źródła. W tym wy-
padku najprostszym, dodatkowym źródłem 
energii elektrycznej są akumulatory. Powinny 
one zapewnić komfort elektryczny dla wy-
branych wcześniej urządzeń przez określoną 
liczbę dni lub godzin.

W większości przypadków stosuje się 
akumulatory kwasowo-ołowiowe, składa-
jące się z 6 ogniw połączonych szeregowo. 
Elektrolitem jest w nich wodny roztwór 
kwasu siarkowego, a elektrody zbudowa-
ne są z ołowiu PB (katoda) i tlenku ołowiu 
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Rys. 4. Sposób podłączenia obwodów do inwertera. Do inwerterów firmy SMA typu Sunny Tripower 
15000TL/17000TL można podłączyć do wejścia A do pięciu pól. Do wejścia B można podłączyć  
natomiast jeden obwód

Rys. 3. Wymagana odległość między rzędami ogniw fotowoltaicznych podczas montażu instalacji  
oraz przykład obliczenia prawidłowej odległości między ogniwami

Przykład
Wrocław leży w przybliżeniu na równoleżniku 51,1o N

Kąt b = 90o – 23,5o 
(23,5o należy traktować jak stałą – nachylenie osi obrotu Ziemi do prostej prostopadłej do płaszczyzny orbity)

90o – 23,5o – 51,1 = 15,4o

h = 993 mm, α = 35o, b = 15,4o

z = 2,89 m

odstęp

PBO2 (anoda). Można również stosować 
akumulatory innego typu, jak np. żelowe 
(HZY), w których elektrolit unierucho-
miony jest w formie żelu lub akumulatory 
wykonane w technologii AGM (Absorbent 
Glass Mat), w których elektrolit jest unieru-
chomiony w macie szklanej. Są one bezob-
sługowe. Niestety, ich cena jest wysoka.

Zalety akumulatorów żelowych:
•	 zwiększona ilość głębokich cykli  

rozładowania – ładowania
•	 zżelowany elektrolit
•	 odporność na wysoką temperaturę
•	 pełny powrót ze stanu głębokiego 

rozładowania
•	 bardzo dobra wydajność przy długich 

okresach rozładowania
•	 do zastosowań przy niestabilnej sieci 

zasilającej

Zalety akumulatorów AGM:
•	 niższy koszt początkowy w porównaniu 

z akumulatorami żelowymi
•	 większy prąd i moc przy krótkich czasach 

ładowania
•	 idealne do zastosowań rozruchowych

Akumulatory w instalacjach fotowoltaicz-
nych powinny charakteryzować się możliwo-
ścią wielokrotnego ładowania i rozładowy-
wania. Próg dopuszczalnego rozładowania 
powinien być jak najmniejszy. Istotną cechą 
doboru akumulatorów jest ich pojemność 
podawana w amperogodzinach [Ah]. Po-
jemność całkowitą zespołu akumulatorów 
wyznaczamy w zależności od potrzeb pracy 
autonomicznej.

Koszty
Koszty eksploatacji oraz niezawodność insta-
lacji fotowoltaicznej zależą w głównej mierze 
od wybranego schematu instalacji. Przed 
przystąpieniem do projektowania należy 
zmierzyć czas średniego dobowego zacie-
nienia modułów i na tej podstawie określić 
potencjalne straty oraz ewentualnie wybrać 
powierzchnie jak najmniej zacienione. Pod-
czas pomiaru zacienienia należy zwracać 
uwagę, w jakich godzinach ono występuje. 
Zacienienie w godzinach południowych po-
woduje większe straty niż w wieczorem lub 
wcześnie rano. Czynności te można wykonać 
jeszcze przed zakupem urządzeń.

Wielkość szacowanych kosztów zależ-
na jest także od wyboru typu modułów  
i pozostałych elementów instalacji, czyli od 
urządzeń zależnych od mocy – koszt zmie-
nia się liniowo wraz ze wzrostem mocy – 
oraz od części instalacji związanej ze stero-
waniem – koszt wybranego inwertera jest 
stały, ale może być ich różna liczba.

Kolejną pozycją wpływającą na koszt 
inwestycji jest koszt okablowania zależny 
m.in.od ułożenia modułów. Koszt ten może 
stanowić ważną część kosztów całkowitych, 

ponieważ zastosowane kable mogą być  
o różnym przekroju i z osłonami odpornymi 
na promieniowanie UV. Ciągłe oddziaływa-
nie promieni słonecznych na „zwykły“ ka-
bel niszczy powłokę izolacyjną.

Następnym zagadnieniem, które należy 
uwzględnić, są straty elektryczne wybra-
nym rozplanowaniu modułów. W każdym 
urządzeniu energoelektronicznym straty 
można podzielić na stałe (zasilanie układu 
sterowania i urządzeń pomiarowych) oraz 
straty zmienne (będące liniową funkcją 
mocy). W przypadku dużych odległości po-
między generatorem a pozostałymi urzą-
dzeniami należy również uwzględnić straty 
wynikające ze spadku napięcia na przewo-
dach elektrycznych. Straty te zależą od na-
pięcia i prądu, jaki płynie przez kable, a więc 
od odległości i ułożenia modułów.
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Inwestycja fotowoltaiczna  
  krok po kroku

Rozmowa z Józefem Drożyńskim (Budropol Niemcy) przeprowadzona przez naszą redakcję to zapowiedź cyklu 
publikacji w 2013 roku dotyczącego praktycznego inwestowania w instalacje fotowoltaiczne. 

Józef Drożyński (fot. Budropol)

Fotowoltaika stanowi stosunkowo młodą gałąź prze-
mysłu energetycznego w Polsce. Rynek technologii  
i praktyki związanej z odnawialnymi źródłami ener-
gii w zachodniej Europie jest silniej rozwinięty niż 
ma to miejsce we wschodniej jej części. Doświadcze-
nia naszych sąsiadów mogą być dla nas nieocenio-
ną pomocą w prawidłowym i sprawnym wdrażaniu 
nowych rozwiązań na polski rynek. Józef Drożyński 
działa nieprzerwanie na niemieckim rynku OZE od 
1992 roku w ramach usług z zakresu fotowoltaiki: 
projektowanie i montaż oraz szeroko pojęty monito-
ring i serwis instalacji PV. 

Grzegorz Burek: Jakie są etapy procesu inwesty-
cyjnego?
Józef Drożyński: Inwestycja fotowoltaiczna wymaga 
sporządzenia szczegółowego planu, którego celem 
jest prawidłowe wykonanie i działanie instalacji PV. 
Proponuję następujące etapy:
1. Wybór terenu,
2. Sprawdzenie podłoża,
3. Potwierdzenie statyki obiektów,
4. Dobór komponentów i kontrola ich zgodności  

z ofertą i założeniami instalacji,
5. Zabezpieczenie terenu budowy,
6. Odbiór budowy z równoczesnym protokołowa-

niem działań i przebiegu inwestycji,
7. Ubezpieczenie instalacji,
8. Eksploatacja.

G.B.: Jakimi kryteriami należy się kierować przy 
doborze firmy wykonującej instalację?
J.D.: Najistotniejsze dla inwestycji z praktycznego  
i prawnego punktu widzenia jest, w miarę możli-
wości, ograniczenie liczby usługodawców. Całość 
inwestycji powinna być przeprowadzana przez jedną 
firmę. Działanie takie pozwala zachować sprawny 
charakter prac, jak również uniknąć ewentualnych 
problemów cywilnoprawnych. 

Drugim aspektem branym pod uwagę podczas 
doboru instalatora powinno być doświadczenie fir-
my. Sama wiedza teoretyczna nie powinna przekonać 
inwestora do współpracy. Istotne jest doświadczenie 
praktyczne. 

G.B.: Najważniejsze problemy na drodze do 
posiadania sprawnej i efektywnie działającej 
instalacji PV?
J.D.: Największy problem stanowi jakość kompo-
nentów. Niedoświadczony polski rynek może stać 
się celem nieuczciwych dostawców elementów 
fotowoltaicznych. Należy wystrzegać się produktów 
z najniższej półki cenowej w celu uniknięcia słabych 
jakościowo produktów, które mogą się przyczynić do 
znacznego wzrostu kosztów eksploatacyjnych inwe-
stycji. Warto zakupić komponenty sprawdzonych  
i dostępnych na pobliskim rynku firm. 

76% całkowitej ceny inwestycji stanowią panele 
fotowoltaiczne, dlatego też tak istotny jest prawi-
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dłowy i ostrożny dobór tego elementu. 
Pułapką, w którą często wpada inwestor, 
jest zakup tanich paneli PV na podstawie 
oferowanej przez producenta gwarancji. 
Gdy moduł fotowoltaiczny produkowany 
jest na obcych i odległych rynkach (np. 
Chiny, Tajwan), wyegzekwowanie gwa-
rancji może być trudne, skomplikowane 
lub wręcz niemożliwe. Drugim elemen-
tem instalacji mogącym sprawić proble-
my lub zwiększenie kosztów są inwertery. 
Tak jak w przypadku paneli, dobrze jest 
decydować się na zakup urządzeń  
u sprawdzonych dostawców. Oszczę-
dzanie na falowniku może skończyć się 
zwiększeniem wydatków o 20%  
w przypadku konieczności zakupu nowe-
go urządzenia w miejsce wadliwego.

G.B.: Jakie są dodatkowe, pozaprojek-
towe i montażowe koszty, z którymi 
musi liczyć się inwestor?
J.D.: Dodatkowe koszty inwestycji są 
nieuniknione. Główne wydatki związane 
są z naprawami i przeglądami. Istotne 
jest także ubezpieczenie instalacji, które 
może uchronić przed znacznymi stratami. 
Konkretne kwoty przeznaczyć należy 
również na stały i sezonowy monitoring 
instalacji. Monitoring stały ma przeciw-
działać kradzieżom i innym szkodom 
związanym z niepożądanym działaniem 

osób trzecich. Monitoring sezonowy 
konieczny jest dla utrzymania stałego 
uzysku energetycznego i bezawaryjnego 
działania instalacji. Poniesione koszty 
przeznaczone będą na naprawy lub 
wymiany poszczególnych elementów, jak 
również na mycie paneli. 

G.B.: Jak długo działać będzie  
instalacja?
J.D.: Ogniwo fotowoltaiczne przez 
swoją prostą budowę i działanie 
zapewnia bezawaryjne działanie oraz 
długi czas eksploatacji. Dobre jako-
ściowo i odpowiednio eksploatowane 
panele działają nawet do 50 lat. Degra-
dacja mocy panelu jest kontrolowana. 
W pierwszych latach spadek wydaj-
ności ogniw fotowoltaicznych wynosi 
15%, w następnych 5–8%, a w dalszej 
kolejności równolegle do lat użytkowa-
nia. Niższy stopień trwałości prezen-
tują inwertery. Niezależnie od jakości 
produktu, żywotność falowników nie 
przekracza 10 lat, co należy uwzględ-
nić w kosztach poprzez cykliczną 
zmianę urządzenia w czasie użytkowa-
nia instalacji. 

G.B.: Czy należy myć moduły  
fotowoltaiczne?
J.D.: Mycie paneli fotowoltaicznych jest 

konieczne i należy do sezonowych kon-
troli instalacji PV. Czyszczenie lub jego 
brak może zmieniać efektywność baterii 
słonecznej aż do 20%. Częstotliwość my-
cia paneli uzależniona jest od lokalizacji  
i ułożenia modułów fotowoltaicznych.  
W terenach narażonych na zwiększo-
ną ilość pyłków roślinnych lub kurzu 
konieczne bywa czyszczenie instalacji 
dwa razy do roku. W innych przypadkach 
bywa, że nie zauważa się znaczących za-
nieczyszczeń nawet po pięciu latach. Dla 
optymalnych efektów zaleca się mycie 
instalacji przynajmniej raz w roku, np. 
wiosną, po okresie głównego pylenia. 

G.B.: Podsumowując…
J.D.: Gdy spełnione zostaną w sposób 
rzetelny sugerowane etapy procesu 
inwestycyjnego, a instalacja składa się 
ze sprawdzonych i dobrych jakościowo 
komponentów, inwestor powinien być 
spokojny o długie i bezproblemowe dzia-
łanie instalacji fotowoltaicznej. 

Rozmowę przeprowadził Grzegorz Burek 
redaktor naczelny GLOBEnergii.

Opracowanie materiałów:
Anna Wańska
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Wzrost popularności instalacji fotowoltaicznych stanowi motor napędowy dla rozwoju tej dziedziny. 
Intensywnie prowadzone badania oraz wprowadzane na rynek coraz nowsze rozwiązania techniczne 
zwiększają efektywność pozyskiwania energii ze Słońca. Jednym z głównych problemów pojawiających 
się w praktycznym zastosowaniu paneli PV jest zacienienie.

Zacienienie
instalacji fotowoltaicznej
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Zacienienie instalacji 
Z zacienieniem mamy do czynienia, gdy 
część panelu fotowoltaicznego zostanie na 
krótko bądź długotrwale odcięta od dostę-
pu promieni słonecznych. Cienie padające 
na instalację możemy podzielić na stałe 
i okresowe. Zacienienie stałe spowodo-
wane jest bliskim sąsiedztwem obiektów 
rzucających cień na panel. Mogą to być 
elementy zabudowy – np. daszki, kominy, 
lukarny, anteny, wywietrzniki, odgromni-
ki itp., otaczająca roślinność – np. drzewa 
oraz inne elementy krajobrazu – wzniesie-
nia terenu itp. Zacienienia okresowe będą 
powodowały wszystkie obiekty, których 
chwilowa obecność na panelu wywoła 
spadek uzyskiwanej z niego mocy. Będzie 
to np. śnieg, liście, odchody ptasie, a nawet 
kurz, pył czy sadza. Charakter cieni zależny 
jest od ruchu Słońca, a więc od pory dnia, 
ale i roku. Zimą, gdy Słońce świeci pod 
mniejszym kątem, cienie będą dłuższe. 
Ponadto mniejszy negatywny wpływ mają 
cienie rozproszone, a więc od obiektów 
daleko położonych – np. drzew, niż od tych 
w zupełnej bliskości, gdy przeniknięcie 
promieni słonecznych jest niemal zupełnie 
niemożliwe.

Zacienienie jest niepożądane głów-
nie ze względu na spadek uzysku energii  
z instalacji fotowoltaicznej. Spadek ten jest 
niewymiernie duży w stosunku do zacie-
nionej powierzchni i może spowodować 
całkowity zanik mocy całego panelu. Przy-
czyną takiego efektu jest szeregowe połą-
czenie modułów w instalacji PV. W przysło-
niętej części panelu następuje odwrócenie 
polaryzacji napięcia, w konsekwencji cze-
go będzie ona działać jak odbiornik ener-
gii, powodując spadek mocy otaczających 
ogniw niezacienionych. Z tym zjawiskiem 
związane jest również niebezpieczne dla 
całego panelu podwyższenie temperatu-
ry w zaciemnionym ogniwie. Szczególnie 
groźne jest to w przypadku występowa-
nia defektów panelu powstałych na eta-
pie produkcyjnym, instalacyjnym bądź 
eksploatacyjnym. Uszkodzone ogniwa za 
sprawą prądu wstecznego nagrzewają się 
szybciej, co prowadzi do ich przegrzania 
i powstania tzw. gorących punktów (hot 
spot). Zbyt wysoka temperatura prowa-
dzi do całkowitego zniszczenia ogniwa,  
a w ekstremalnych przypadkach nawet do 
samozapłonu panelu. [6]

Jak radzić sobie z zacienieniem
Aby zapobiec negatywnym wpływom 
cienia na instalacje PV, konieczne jest 
przeanalizowanie obecności ewentual-
nych zacienień już na etapie projektowa-
nia. Do kompleksowej wiedzy przydatne 
będą symulacje komputerowe (np. anali-
za drogi Słońca), a także informacje na te-
mat ewentualnych planów budowlanych  
w otoczeniu instalacji.

•	 Rozwiązania etapu projektowania
Podstawową i najprostszą metodą uniknię-
cia cieni jest odpowiednie rozmieszczenie 
paneli fotowoltaicznych. Już niewielkie 
oddalenie od obiektów przysłaniających 
może dać wystarczające efekty. Gdy nie-
możliwe jest uniknięcie zacienienia, istotne 
będzie takie połączenie paneli, by zacie-
nione fragmenty nie powodowały spadku 
mocy całej instalacji. Panele o podobnym 
stopniu nasłonecznienia należy łączyć ra-
zem. Można wykorzystać łączenia równo-
ległe, szeregowe bądź mieszane oraz uło-
żenie paneli pionowe bądź poziome. 

Trudna do przewidzenia jest obecność 
zacienienia okresowego przez zabrudzenie 
instalacji. Montaż panelu pod odpowied-
nim kątem będzie umożliwiał do pewnego 
stopnia jego samooczyszczanie np. przez 
wody deszczowe i naturalny spadek zanie-
czyszczeń. Najlepsze efekty usuwania za-
brudzeń dają instalacje zamontowane pod 
kątem nie mniejszym niż 15⁰ [1].

Samooczyszczenie baterii słonecznych 
przez deszcz stanowi wystarczający poziom 
dbałości o instalację. Jeśli jednak zabrudze-
nia są na tyle silne, by zmniejszyć wydajność 
produkcji energii, zaleca się mechaniczne 
oczyszczenie paneli. Najlepszym rozwiąza-
niem jest zlecenie mycia wyspecjalizowanej 
firmie. W przypadku, gdy czyszczenie chce-
my wykonać samodzielnie, konieczne jest 
uzdatnienie wody poprzez wytrącenie soli 
i kwasów. Woda do czyszczenia instalacji 
PV musi być zneutralizowana chemicznie. 
Nie należy stosować detergentów, a także 
ostrych narzędzi, gdyż mogą one zaryso-
wać i uszkodzić powierzchnię panelu. Rów-
nie ryzykowne i niezalecane jest czyszcze-
nie modułów „na sucho”. 

•	 Diody obejściowe
Gdy zacienienie panelu fotowoltaicznego 
stanowi nie więcej niż 10% całkowitej po-
wierzchni instalacji, dobrym i wystarczają-
cym rozwiązaniem problemu ze spadkiem 
energii będzie zastosowanie diod boczni-
kujących (dioda bypass). Diody obejściowe 
montowane są w znaczącej większości pro-
dukowanych obecnie paneli, w gnieździe 
przyłączeniowym każdego modułu. Diody 
powinny bocznikować od 16 do 20 ogniw 
[2]. Gdy dane ogniwo jest martwe, diody 
umożliwiają przepływ prądu wokół zacie-
nionego obszaru z pominięciem ogniwa 
zacienionego. Należy jednak pamiętać, że 
w zależności od liczby diod spada moc mo-
dułu o jedną do dwóch trzecich. 

•	 Inwertery modułowe i łańcuchowe
Przy zacienieniach o wyższej wartości niż 
10% możliwe jest zmniejszenie strat mocy 
poprzez odpowiednie dobranie inwerte-
ra/inwerterów. Zastosowanie falowników 
modułowych (module oriented inverters) 
pozwala na ograniczenie wpływu zacie-

nienia tylko do tylu modułów, do ilu podłą-
czony jest przetwornik. W praktyce do mo-
dułu podłączany jest najpierw przetwornik 
DC–DC, którego zadaniem jest sumowa-
nie wszystkich wartości prądu płynących  
w szeregowo podłączonym ciągu modu-
łów, a następnie przetworniki DC–DC łą-
czą się z klasycznym falownikiem DC–AC. 
Zastosowanie falowników modułowych 
pozwala zwiększyć o połowę uzysk ener-
gii z zacienionych paneli. Falowniki łańcu-
chowe (multistring inverters) łączą w sobie 
zalety falowników centralnych i moduło-
wych w jednym urządzeniu. [4][7]

•	 Śledzenie punktu maksymalnej 
mocy

Najskuteczniejsza i najnowocześniejsza me-
toda niwelująca wpływ zacienienia oparta 
jest na stosowaniu systemów śledzenia 
punktu mocy maksymalnej (MPPT – Maxi-
mum Power Point Tracking). Część produ-
centów wyposaża swoje produkty w algo-
rytmy przystosowane do zaciemnionych 
ogniw. System MPPT ma postać regulatora, 
którego zadaniem jest utrzymanie napięcia 
na poziomie koniecznym do zapewnienia 
pracy fotoogniwa w warunkach mocy mak-
symalnej. Algorytmy działania MPPT są róż-
ne. Podstawowe polegają na prostych tech-
nikach pomiaru napięcia i przepływającego 
przez panel prądu. Inna metoda bazuje na 
porównaniu powyższych wartości z prze-
wodnością przyrostową. Systemy MPPT in-
staluje się przy przetwornikach DC – DC lub 
przy regulatorach ładowania. [4][5]

Spośród obecnie stosowanych spo-
sobów radzenia sobie ze spadkiem mocy 
instalacji PV pod wpływem zacienienia, 
metody poruszone w powyższym tekście 
zdają się być najlepiej rokującymi. Cho-
ciaż nadal potrzeba wiele nowych rozwią-
zań dla wzrostu efektywności, to tempo 
rozwoju technologii solarnych czyni ener-
gię słoneczną coraz bardziej dostępną dla 
rosnącego grona odbiorców. 
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Instalacja fotowoltaiczna, jak każda inna, będzie ulegać zabrudzeniu pod wpływem czynników atmosferycznych. Osad po-
przez ograniczenie przepuszczalności światła przyczynia się do spadku wydajności paneli fotowoltaicznych. Wydaje się, że 
naturalnym odruchem każdego użytkownika instalacji powinno być regularne mycie instalacji fotowoltaicznej, ale niestety 
zwyczajowo panele fotowoltaiczne montowane są na dachu z dala od bystrego wzroku użytkownika, ponadto głosi się, że 
instalacja fotowoltaiczna ulega samooczyszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Upraszczając,  można założyć, że kurz i inne nietrwa-
le związane z panelem zabrudzenia w większości są 
usuwane przez deszcz. Z tego względu na okolicz-
ność ich występowania można by nie myć paneli 
fotowoltaicznych. Wyjątek stanowi długi okres bez 
opadów, w czasie którego nagromadzenie kurzu 
może być bardzo duże i znacząco ograniczać prze-
zierności szyby, a co za tym idzie – istotnie wpływać 
na spadek produkcji energii. 

Brak czyszczenia wpływa także na kumulowanie 
się zabrudzeń silnie związanych z panelem, takich 
jak odchody ptaków czy inne, często trudne do zde-
finiowania pod kątem pochodzenia zabrudzenia, 
które mają kilka wspólnych cech:
•	 w znacznym stopniu są odporne na czyszczenie 

przez deszcz, 
•	 długo zalegają, 
•	 mają charakter punktowy. 

Ponieważ zacienienie nawet fragmentu ogniwa 
w panelu znacząco przekłada się na zmniejszony 
uzysk energii z całego modułu PV, eliminowanie 
tego typu zanieczyszczeń jest ważnym elemen-
tem wydajnej pracy całej instalacji. W przypadku 

Myć czy nie myć?

dominującej obecnie konstrukcji paneli fotowol-
taicznych z trzema diodami bypass, punktowe za-
cienienie powoduje istotny, bo ok 33-procentowy 
spadek mocy. 

Brak cyklicznego czyszczenia całej instalacji mi-
nimum 1–2 razy w roku ma istotny wpływ na zmniej-
szenie produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej. 
Zarówno małe punktowe zabrudzenia, jak i różnego 
rodzaju plamy w dużym stopniu przekładają się na 
zmniejszoną produkcję energii.  

Przykłady tylko niektórych zanieczyszczeń, ja-
kie można spotkać na panelach fotowoltaicznych, 
przedstawione zostały na  fotografiach 3, 4 oraz 5. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że duże za-
brudzenie ptasimi odchodami, z uwagi na rozmia-
ry, może ograniczać lub całkowicie wyeliminować  
z pracy część panelu PV i istotnie wpływa na wydaj-
ność całego stringa. 

Niezależnie od marketingowego przekazu pro-
ducentów paneli, czystości instalacji PV nie zapewni 
sam deszcz. Mając na uwadze wydajną pracę syste-
mu, zaleca się więc regularne usuwanie większych 
zabrudzeń oraz cykliczne, minimum 1–2 razy w roku 
mycie całego generatora PV.
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Fot. 1. Na pierwszy rzut oka czysty panel  
fotowoltaiczny nie jest w pełni pozbawiony  
zabrudzeń (zdjęcie wykonane dwa dni po  
opadach deszczu)

Fot. 2. Patrząc nawet na silnie zabrudzony 
kurzem panel, często trudno zauważyć 
skalę zabrudzenia, gdyż nierównomierny 
kolor oraz pryzmatycznie szło przesłony 
skutecznie maskują kurz, który dobrze  
widać na jasnej ramce czy obwódce 
wokół ogniw. Zazwyczaj najwięcej  
zabrudzeń będzie gromadzić się  
w dolnej części modułu. 

Fot. 3, 4, 5. Przykłady niektórych za-
nieczyszczeń, jakie można spotkać na 
panelach fotowoltaicznych. Warto zwró-
cić uwagę, że duże zabrudzenie ptasimi 
odchodami, które z uwagi na rozmiary, 
może ograniczać lub całkowicie wyelimi-
nować z pracy część panelu PV i istotnie 
wpływa na wydajność całego stringa. 

Rys. 1. Zasłonięcie jednego ogniwa w panelu  
fotowoltaicznym przy klasycznej jego budowie  
z trzema diodami bypass powoduje ok.  
33-procentowy spadek mocy. 

Artykuł pochodzi z książki Bogdana Szy-
mańskiego, pt. Małe instalacje foto-
woltaiczne, która zostanie w wydana 
na początku 2013.

Bogdan Szymański
GLOBEnergia

ENERGETYKA SŁONECZNA
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www.globenergia.pl

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych 
źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku 
zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie 
zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń bran-
żowych, prowadzimy dwa portale internetowe GLOBEnergia.pl 
oraz Termo24.pl w tematyce technologii energooszczędnych. 
Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. Pod 
koniec 2012 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu –  
internetowy kanał wideo „GLOBEnergia HD”.

Informator 2013

Wydarzenia Internet Prasa
Media dla inwestorów i wykonawców instalacji energooszczędnych
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Wydarzenia

26.02.2013, Kielce, podczas ENEX Nowa Energia
Jedyna cykliczna impreza w Polsce
Odbiorcy: projektanci, wykonawcy instalacji, inwestorzy

27.02.2013, Kielce, podczas ENEX Nowa Energia
FOTOWOLTAIKA, KOLEKTORY SŁONECZNE
Odbiorcy: projektanci, wykonawcy instalacji, inwestorzy

28.02.2013, Kielce, podczas ENEX Nowa Energia
Małe i duże instalacje wiatrowe
Odbiorcy: projektanci, inwestorzy, samorządy

Ogólnopolski kongres, kwiecień 2013, Kraków
Dodatkowo edycja studyjna w wybranej gminie w Polsce, wrzesień 2013
Odbiorcy: przedstawiciele Gmin i samorządów z całej Polski

18.06.2013, Kielce, podczas SACROEXPO
Dodatkowo wizyta studyjna w wybranej instalacji, wrzesień 2013 
Odbiorcy: ekonomowie zakonni i diecezjalni – inwestorzy kościelni

październik 2013 podczas targów POLEKO, Poznań
Odbiorcy: uczestnicy targów, projektanci i wykonawcy instalacji
Impreza towarzysząca: Targi POLEKO, GMINA, KOMTECHNIKA

Impreza edukacyjna podczas targów i eventów branżowych.  
POLE SPONSORA – kolportaż materiałów reklamowych (koszt 3000 zł netto) 
Miejsce: Warszawa (Renexpo), Poznań (Greenpower, Poleko), Kielce (Enex)

www.kolo.globenergia.pl

www.globenergia.pl

www.sacroenergia.pl

www.wind.globenergia.pl www.energiawgminie.pl

www.gpe.globenergia.pl

www.forumpompciepla.pl www.solar.globenergia.pl

www.solar.globenergia.pl

SOLAR+ to spotkanie inwestorów z praktykami branży fotowoltaicznej. 
Program ma na celu przeprowadzić kursanta przez kompleksowy proces 
inwestycji fotowoltaicznej.

26–28.02.2013, Kielce, podczas ENEX Nowa Energia
Grupa stoisk eksperckich organizowanych przez GLOBEnergia. 
Opieka techniczna i medialna.

17–19.06.2013, Kielce, podczas SACROEXPO
Grupa stoisk eksperckich organizowanych przez GLOBEnergia. 
Opieka techniczna i medialna.

VI edycja FORUM POMP CIEPŁA IV edycja FORUM SOLAR+

V edycja FORUM WIATR+ V edycja ENERGIA W GMINIE

VI edycja KONFERENCJA SACROENERGIA IMPREZA TARGOWA GLOB PEŁEN ENERGII

KOŁO PEŁNE ENERGII Warsztaty FOTOWOLTAICZNE SOLAR+

PASAŻ ENERGETYCZNY ENEX PASAŻ ENERGETYCZNY SACROEXPO

www.globenergia.pl
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Internet Prasa

Bezpłatny dodatek tematyczny poświęcony zagadnieniom 
szeroko pojętej termomodernizacji budynków.
 

Portal oraz e-wydanie termo24.pl.
Serwis porusza zagadnienia związane z modernizacją 
cieplną budynków, ocieplaniem przegród, modernizacją 
systemów grzewczych i wentylacyjnych.

Cennik reklam dostępny jest na stronie www.termo24.pl 
w zakładce Reklama.

prasa

e-wydanie

portal

E-czasopismo Termomodernizacja

Kanał wideo GLOBEnergia HD

Serwis w jakości HD (1080) to materiały filmowe zawie-
rające komentarze redakcyjne, wywiady z zaproszonymi 
ekspertami, prezentacje nowych technologii czy też cie-
kawych realizacji. Odbiorcami są profesjonaliści branżowi 
oraz inwestorzy strukturalni.

Partner odcinka: 3500 zł netto
Lokowanie produktu: 1000 zł netto (1 odcinek)

Kanał wideo dostępny jest na stronie www.globenergia.pl 
w zakładce wideo.

Tematyka: odnawialne źródła energii, budownictwo oraz 
instalacje energooszczędne

Odbiorcy: wykonawcy, projektanci, inwestorzy

Nowy dział redakcyjny ENERGIA 2.0, w każdym numerze 
artykuły poradnikowe POMPY CIEPŁA i FOTOWOLTAIKA.

Cennik – dwumiesięcznik GLOBEnergia, format A4
(reklama lokowana dodatkowo w wybranym artykule w portalu  
 GLOBEnergia.pl lub Termo24.pl; pełny cennik na www.globenergia.pl)

Artykuł sponsorowany 4000 zł

1 strona 4000 zł

1/2 strony 2000 zł

Okładka IV 6000 zł

Okładka II 5000 zł

Lokowanie produktu 1000 zł

Dwumiesięcznik GLOBEnergia

e-wydanie

portal
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www.solar.globenergia.pl

Cykl szkoleń SOLAR+

Najbliższa edycja: 8–9 listopada 2012 w Krakowie. Odpłatność: 900 zł +23% VAT, zniżki dla grup. Warsztaty dwudniowe.

GEOSYSTEM, Redakcja GLOBEnergia
ul. Cechowa 51,  30-614 Kraków, Polska

e-mail: redakcja@globenergia.pl
tel./fax: +48 12 654 52 12

Sekretarz Redakcji (materiały prasowe) 
+48 606 367 564

Reklama i współpraca 
+48 600 296 916

www.globenergia.pl   
www.termo24.pl

Zapraszamy na warsztaty „Fotowoltaika: teoria, praktyka, inwestycje”

KONTAKT

1. Wprowadzenie do fotowoltaiki
koncepcja budowy systemu PV / rodzaje modułów PV /  
jakość, cena / problemy wynikające z błędów projektowo- 
instalacyjnych / certyfikty, normy / ustawa o OZE

2. Proces inwestycyjny instalacji fotowoltaicznej 
przebieg procesu inwestycyjnego / uwarunkowania praw-
ne przyłączenia do sieci / lokalizacja a możliwości przyłącze-
nia / pozwolenie na budowę czy zgłoszenie
 

3. Źródła finansowania farm fotowoltaicznych

4. Ekonomika instalacji fotowoltaicznej
wysokość wsparcia w świetle ustawy o OZE (małe średnie 
i duże instalacje) / koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 
farmy PV / analiza finansowa dla inwestycji 1 MW 

5. Podsumowanie: pytania do ekspertów

6. Wizyta na instalacji fotowoltaicznej
uwagi praktyczne

PROGRAM SZKOLENIA
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