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Efektywność instalacji fotowoltaicznych

Jak zoptymalizować projekt i zwiększyć opłacalność instalacji?
Krzysztof Czermak

Jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, to rynek polski dynamicznie się w tym zakresie
rozwija. Duży wpływ mają na to programy związane z ochroną środowiska i dotacje do inwestycji. Niestety, takie czynniki jak pośpiech przy ich organizacji, presja na minimalizację
nakładów czy brak doświadczenia powodują, że w trakcie przygotowywania inwestycji
często pomija się istotne czynniki mające wpływ na ich efektywność. Przede wszystkim
odnosi się to do braku analizy zacienienia dla instalacji PV.

P

ożądaną efektywność pracy instalacji fotowoltaicznej można uzyskać w kilku etapach
działań, które wzajemnie się uzupełniają.
⚫⚫I etap, czyli wykonanie za każdym razem pełnego zwiadu technicznego, który umożliwi
dobór właściwych komponentów oraz przeprowadzenie analizy zacienienia.
⚫⚫II etap, kluczowy, to opracowanie dobrego projektu instalacji. „Dobrego”, czyli takiego, który jest wykonany w dedykowanym
programie projektowym, uwzględnia pełną
analizę zacienienia i jest powiązany z analizą
ekonomiczną – nie chodzi bowiem o idealne rozwiązania techniczne, lecz o optymalne powiązania techniczno-ekonomiczne.
Podczas przygotowywania projektu należy
dokładnie przeanalizować kwestię zakupu
komponentów. Wiadomo, że zazwyczaj im
niższa jest ich cena, tym gorsza jest jakość.
Powinno się więc dobierać poszczególne części z rozsądkiem, zwracając uwagę
na parametry, certyfikaty, właściwości, a nie
głównie na cenę zakupu, ponieważ nadmierne oszczędności na tym etapie często rodzą
niepotrzebne koszty i straty podczas eksploatacji instalacji. Pamiętajmy też, że dobre
szyny, kable, moduły i falownik to tylko część
„układanki”. Etap II można modyfikować
nawet w trakcie budowy instalacji, oczywiście przy zachowaniu parametrów komponentów. Zmiany zazwyczaj wiążą się jednak
z niepotrzebnymi kosztami, znacznie przewyższającymi różnicę między złym a profesjonalnym opracowaniem.
⚫⚫III etap – montaż instalacji. Jak wiemy, nawet
najlepszy projekt może zostać zniweczony
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wskutek wadliwego montażu, dlatego tak
ważna jest rzetelność i profesjonalizm wykonawców.
W tym opracowaniu skupimy się szczególnie
na II etapie działań, czyli na tym, jak przygotować
dobry projekt.

Rynek zamówień
– kłopotliwe realia
Rentowność budowy instalacji fotowoltaicznych zwiększa się z każdym rokiem. Dla najbardziej opłacalnych uwarunkowań, w inwestycjach komercyjnych, zwroty pojawiają się już
po 8 latach. Niemniej jednak dla większości
analiz okres ten jest dłuższy. Długi okres zwrotu
inwestycji powoduje, że rynek wciąż działa głównie w rytmie ogłaszania programów wsparcia
dla fotowoltaiki. Problemem jest jednak nierównomierne ich rozplanowanie w czasie. Na ogół
nabory do konkursów ogłaszane są jednocześnie w wielu województwach, przy czym wyznaczany jest zbyt krótki okres realizacji dla ogromnej liczby projektów. To oznacza brak możliwości
wyboru doświadczonych projektantów i wykonawców, gdyż tych wciąż jest na rynku zbyt
mało. Braki „kadrowe” skutkują drastycznym skróceniem procesu przygotowania projektu dla
ogromnej części inwestycji. Dodatkowo, kryterium ceny, będące w większości głównym
wyznacznikiem w przetargach publicznych, nie
sprzyja jakości wykonywanej dokumentacji. Zbyt
często się zapomina, że wysoki koszt zakupu
odpowiedniego oprogramowania projektowego
w połączeniu z kosztem pracy specjalisty muszą
znaleźć odzwierciedlenie w cenie usługi.

!

Mimo iż nakłady na profesjonalny projekt z analizą zacienienia zwracają się
najczęściej kilku- lub nawet kilkunastokrotnie podczas eksploatacji instalacji, wymóg
wykonania analizy zacienienia prawie nigdy
nie jest wymieniany w specyfikacjach zamówień. Przyczyna – inwestorzy nie są świadomi konieczności i opłacalności wykonania
takich analiz.
O ile wiedza w zakresie samego doboru komponentów, czyli modułów, falowników czy
zabezpieczeń, jest już powszechna i poprawnie wykorzystywana, o tyle wykonywanie pełnej
i prawidłowej analizy zacienienia wciąż jest niezmierną rzadkością. To ogromny problem, ponieważ zacienienie ma fatalny wpływ na wydajność
układu. Mechanizm powstawania strat został szerzej omówiony w artykule „Konserwacja instalacji
fotowoltaicznych – Mycie modułów PV i zacienienie – zależności i efekty” („Polski Instalator”
5/2017), warto jednak tytułem przypomnienia
opisać najważniejsze zależności w tym zakresie.

Jak działa zacienienie
– w uproszczeniu
Otóż pojedyncze cele w modułach fotowoltaicznych są łączone w szereg w celu odpowiedniego
zwiększenia napięcia. Ponieważ różnica potencjałów na pojedynczym module jest zbyt mała,
tworzy się całe obwody połączonych w szereg
paneli. Najczęściej buduje się szeregowe połączenie kilkuset pojedynczych celek. Zacienione obszary poszczególnych cel polaryzują się
odwrotnie do oświetlonych i następuje w nich
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zamiana energii elektrycznej na cieplną. Aby
energia wytworzona w całym obwodzie nie
ulegała zamianie na cieplną w obszarze zacienionym, moduł składający się zwykle z 60 celek
dzieli się na kilka sekcji. Każda z sekcji ma równolegle podłączone diody bocznikujące. Ich zadaniem jest odcięcie przepływu prądu przez zacieniony obszar. Gdy powierzchnia cienia jest duża,
nie ma problemu. Diody radzą sobie doskonale
i nie tylko zapobiegają stratom energii elektrycznej, ale jeszcze chronią cele przed naprężeniami
spowodowanymi wysoką temperaturą. Kłopoty
zaczynają się przy bardzo małym zacienieniu.
Diody muszą mieć swój próg czułości, więc
minimalny poziom zacienienia nie wprowadzi
ich w stan przewodzenia dla obejścia zagrożonej
sekcji celek.
Przykład. Załóżmy, że instalacja składa się
z 21 modułów. Jeden zacieniony moduł pracuje z mocą o 10% niższą i generuje ciepło, które
osłabia przepływ prądu w całym szeregu połączonych z nim pozostałych 20 modułów o wspomniane 10%. Zacieniony moduł generuje zatem
90% możliwej do uzyskania mocy w danych
warunkach oświetlenia.
Załóżmy również, że normalnie pojedynczy panel
mógłby wyprodukować 200 W mocy. Bilans
energetyczny przedstawia się więc następująco:
⚫⚫częściowo zacieniony panel wytwarza 90%
z 200 W, czyli na plusie jest 180 W;
⚫⚫20 pozostałych modułów wykazuje stratę:
20 ∙ 10% ∙ 200 W, a więc wysokość straty
to 400 W;
⚫⚫bilans produkcji mocy przy braku aktywacji
diody (mały cień) jest ujemny i wynosi -220 W.
Wniosek: zacieniony moduł w krótkim okresie
występowania takiej sytuacji sam nie jest w stanie
wytworzyć tyle energii, aby uzupełnić spadek jej
produkcji przez pozostałe moduły, który jest spowodowany niewłaściwym działaniem zacienionego modułu przeniesionym na cały obwód. Działanie to można porównać do przepływu w ciągu
rur hydraulicznych: gdy połączy się 20 odcinków
rur o średnicy 10 cm, umieszczając w środku
jeden odcinek o średnicy 4 cm, to zahamuje to przepływ także w pozostałych odcinkach.
Wyliczanie strat w programie projektowym.
Opisaną sytuację można łatwo „wychwycić”,
wykonując analizę zacienienia przy wykorzystaniu specjalistycznych programów projektowych
uwzględniających zacienienie od obiektów
zewnętrznych typu: drzewa, ogniomurki, kominy itp. oraz wzajemne zacienianie się modułów.

www.polskiinstalator.com.pl

1. Straty procentowe dla poszczególnych modułów przed selekcją (źródło: Solwat)

Przykładowe straty procentowe dla poszczególnych modułów, wyliczone w takim programie,
przedstawia rys. 1. Średnia arytmetyczna strat
spowodowanych zacienieniem obiektów otaczających czy wpływem jednego szeregu na szereg umieszczony z tyłu wynosi około 8%. Jednak
interakcja między modułami powoduje znaczące zwiększenie strat całego obwodu.
W konkretnym przypadku pokazanym na rys. 1,
dla lokalizacji w okolicach Katowic, sumaryczne
obniżenie produkcji wyniesie aż 17,4%. Przekładając to na bilans korzyści, można stwierdzić,
że 1 kWp mocy tej instalacji, zamiast około 1000,
wyprodukuje 825 kWp/rok (kilowatogodzin/kilowat mocy/rok).

Wpływ szerokości geograficznej. Straty
na modułach nie zależą jednak tylko od wysokości i kąta horyzontu, jaki zajmują obiekty
zacieniające. Zacienienie, a dokładniej: zasięg
cienia, zależy również od szerokości geograficznej. Instalacja otoczona tymi samymi obiektami
zacieniającymi, ale położona na północy lub
południu Polski będzie już miała inne straty,
ponieważ moduły wchodzą w zacienienie, gdy
promienie słoneczne padają pod innym kątem.
Zależność tę przedstawia rys. 2.
Zobrazowaniem tej zależności jest również rys. 3.
Program zawierający dane astronomiczne (opisujące kąt, pod jakim świeci Słońce) oraz dane
wymiarów i położenia wprowadzonych obiek-

Południe
Minimalny kąt zacienienia przy którym zaczynają się
straty dla Katowic 16,30°

Powierzchnia dachu

Północ

Minimalny kąt zacienienia przy którym zaczynają się
straty dla Rozewia 11,73°

2. Minimalny kąt zacienienia instalacji, od którego zaczynają się straty, w zależności od położenia geograficznego (źródło: Solwat)

3. Wizualizacja zasięgu cienia na dzień 9 stycznia, godzina 11 – porównanie dla lokalizacji w Katowicach oraz w okolicach Rozewia
(źródło: Solwat)
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Korzyści z korekt i analiz

4. Zacienienie spowodowane umieszczeniem na dachu cienkich rurek (źródło: Solwat)

5. Wizualizacja obiektu z instalacją PV, dla której autor wykonał analizę zacienienia i zoptymalizował projekt (źródło: Solwat)

tów wykazał różne zasięgi cienia w zależności
od szerokości geograficznej. W tym samym czasie (9 stycznia o godzinie 11) zacienienie sięgało do piątego rzędu modułów dla instalacji
w Katowicach i do szóstego rzędu w okolicach
Rozewia. Powodem był mniejszy kąt, pod jakim
Słońce widoczne było na horyzoncie w okolicach Rozewia.
Powierzchnia zacienienia a wielkość strat.
Powszechne jest przeświadczenie, iż obowiązuje
zasada proporcjonalności strat do zacienianego
obszaru. Nie jest to do końca prawda. Czasami
zaskakująco małe elementy zacieniające, typu
maszt z anteną, przynoszą straty większe od rzucającego się w oczy np. dużego drzewa. Duża
powierzchnia zacienienia powoduje co prawda
wyłączanie sporych obszarów z produkcji, ale
jednocześnie większe zacienienie szybciej aktywuje diody bocznikujące i tym samym problem
pozostaje „na miejscu”, czyli nie zmniejsza się
wydajność pozostałych paneli z połączonego
w szereg obwodu.
Zależność tę ilustruje rys. 4. Początkowo, w wyniku selekcji polegającej na rezygnacji z montażu
mocno zacienionych modułów, a także większego niż zalecany rozsunięciu rzędów modułów i podcięciu drzew, straty spowodowane
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zacienieniem przez kominy, attykę i wzajemne
zasłanianie słońca przez rzędy paneli zminimalizowano do 5% (przypomnę, że ten sam obiekt
zobrazowany na rys. 1 miał aż 17,4% strat).
W kolejnym kroku na dachu dodano 5 cienkich rurek o średnicy 1 cm i o wysokości 2,8 m
(na wizualizacji średnica jest większa, aby rurki
były widoczne). Zmiana ta, choć powierzchnia zacienienia od rurek wydaje się znikoma,
spowodowała podwojenie strat. Ich poziom
doszedł do 10,7%.

!

Powyższe przykłady są dowodem na to,
iż analiza zacienienia powinna być przeprowadzana dla każdego obiektu, a zwłaszcza dla obiektów z wieloma elementami
na dachu. Bardzo często zaliczają się do nich
budynki wielorodzinne czy obiekty użyteczności publicznej. Ze względu na charakter
użytkowania dachy są tam wręcz „obsypane”
wylotami wentylacyjnymi, antenami, klimatyzatorami oraz innymi elementami rzucającymi cień.
Podczas analizy zacienienia należy oczywiście
wziąć pod uwagę również straty z powodu rozrastania się roślinności czy planowanej, przyszłej,
gęstszej zabudowy otoczenia instalacji.

W praktyce analiza zacienienia dla inwestycji najczęściej wygląda tak, że firmy „doradcze”, chcąc
wykonać jak najwięcej dokumentacji podczas
krótkich naborów, stosują uproszczone metody
szacunku możliwości posadowienia jak największej liczby modułów w zacienianych obszarach
dachów czy działek w celu uzyskania maksymalnego poziomu dotacji. Niechlubną, ale
powszechną zasadą jest szacowanie potencjału
dachów czy działek jedynie na podstawie zdjęć
satelitarnych czy często nieaktualnej dokumentacji technicznej. Tymczasem prawidłową procedurą powinna być – za każdym razem – wizyta
projektanta na obiekcie. Musi on dokładnie zinwentaryzować wszystkie potencjalne obiekty
zacieniające, zagrażające stratą produkcji. Często pomiary kominów, anten, drzew czy sąsiednich budowli trwają godziny gdyż tylko wtedy
algorytm wyliczania zasięgu cienia umożliwi
skuteczną selekcję miejsc, w których inwestycja w moduły będzie zwracać się zbyt długo.
Wykreowanie w wirtualnej przestrzeni obiektu
wraz z otoczeniem to również ogromnie pracochłonny proces. Dlatego prawidłowo wykonana
analiza zacienienia kosztuje zwykle co najmniej
od 1000 zł dla prostszych sytuacji do kilkunastu tysięcy zł dla lokalizacji na kilku skomplikowanych, dużych połaciach dachowych i dla
układów składających się z setek czy tysięcy
modułów. I tu najczęściej pada pytanie: Czy
warto dokładać za „papierek”? Otóż bezwzględnie warto.
Aby to uzasadnić, powołam się na wykonaną
przeze mnie dla pewnego inwestora korektę
projektu instalacji (rys. 5 pokazuje obiekt, dla
którego było wykonane opracowanie), a właściwie całkowicie nową koncepcję instalacji, która
wykazała, że na skutek optymalizacji rozkładu
modułów i dzięki zastosowaniu dodatkowych
optymalizatorów (omówionych szerzej w dalszej
części artykułu), zmniejszył się wpływ zacienienia pojedynczych modułów na inne połączone z nimi w obwód. Działania te sumarycznie
zwiększyły wydajność instalacji o około 20% przy
dodatkowym koszcie wynoszącym 11%. Dzięki analizie zacienienia i nowej koncepcji klient
powinien uzyskać zatem korzyść wynoszącą
około 9%. Zakładając sumaryczny dochód 0,4 zł
z tytułu każdej wytworzonej dzięki optymalizacji
dodatkowej kilowatogodziny, precyzyjnie obliczono zysk z takiego opracowania. Przy założeniu jedynie 3% wzrostu cen energii i planowanej mocy siłowni (wynoszącej 75 kWp) w tym

Polski Instalator 6/2017

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

6. Mniejsze straty procentowe produkcji energii dla poszczególnych modułów PV po podcince drzew – do porownania z rys.1
(źródło: Solwat)
konkretnym przypadku zysk wyniesie minimum
75 tys. zł. Zakres cenowy tego typu opracowania
dla podobnie złożonego obiektu wynosi od 4
do 8 tys. zł. Z wyliczeń wynika zatem, że na analizie zacienienia nie opłaca się oszczędzać. Niestety, jest ona przeprowadzana jedynie dla kilku
procent zacienionych obiektów.

Wsparcie publiczne dla
projektów OZE a analiza
zacienienia
Brak wspomnianej analizy może być szczególnie
przykry w skutkach dla beneficjentów pomocy
publicznej. W programach wsparcia określa się
efekt ekologiczny, czyli zaoszczędzoną emisję
CO2. Konieczne jest więc uzyskanie odpowiedniej wielkości produkcji z dotowanych instalacji
PV. Gdy przyszła produkcja będzie niższa od wpisanej do wniosku, konieczny może się okazać
zwrot wsparcia. Dlatego przy takich inwestycjach niezbędna jest pomoc prawdziwego profesjonalisty. Po wykonaniu inwentaryzacji obiektów zacieniających podpowie on, jakie środki
zaradcze można zastosować.
Dobór środków zaradczych. Niewątpliwie
będzie zależeć od zaawansowania w realizacji
projektu. Najkorzystniejsza jest oczywiście konsultacja z profesjonalistą i dokonanie przez niego
ewentualnych korekt zanim zamontuje się instalację w oparciu o wadliwą dokumentację.
W skomplikowanym otoczeniu, nawet gdy instalacja PV jest zamontowana, jedną z wielu, a przy
tym najprostszą metodą poprawy jej efektywności będzie podcięcie otaczających drzew
o maksymalną dozwoloną prawem wysokość,
usunięcie nieużywanych anten czy masztów
itp. Bywają instalacje, w których takie działania
dają nawet kilkunastoprocentowy wzrost produkcji (rys. 6).
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Częstą przyczyną strat bywa np. zbyt gęste rozstawienie rzędów modułów powodujące ich
wzajemne zacienianie się oraz umieszczenie
modułów za kominami czy wylotami wentylacyjnymi. Zasadniczo, o ile instalacja nie jest
już w budowie, możliwe jest w takiej sytuacji
np. zmniejszenie zaplanowanej mocy instalacji. To działanie przynoszące konkretne korzyści. Należy wówczas zrezygnować z montażu
modułów w miejscach szczególnie zacienionych, a jeśli się da, to najlepiej dodatkowo
rozsunąć rzędy dla osłabienia wpływu wzajemnego zacieniania. Przeanalizowanie kilku czy
kilkunastu wariantów działań w programach
symulacyjnych z pewnością pozwoli na wybór
optymalnej kombinacji.

!

Wykonanie takiego opracowania oraz
przekazanie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie wielowariantowej
analizy powinno być normą dla firmy oferującej pomoc w takich sytuacjach.
Dlaczego warto „ograniczać apetyt” na moc
instalacji w sytuacji zacienienia? Poniżej
przedstawię uzasadnienie ekonomiczne dla

sensowności „ograniczania apetytu” inwestora
do najbardziej optymalnego obszaru niemającego dużych strat na zacienieniu.
Założenia dla instalacji (przedstawionej na rys. 6)
bez jej optymalizacji, czyli bez selekcji modułów
i rozstawiania ich rzędów:
⚫⚫95 modułów PV, łącznie 11 rzędów co 1 m;
⚫⚫całkowita produkcja systemu w pierwszym
roku po podcince drzew: 270 Wp ∙ 95 ∙ 829,67
kWh/kWp/rok = 21 281,035 kWh/rok.
Założenia dla tej samej instalacji po jej optymalizacji (rys. 7):
⚫⚫po selekcji 85 modułów i łącznie 10 rzędów
rozstawionych co 1,3 m;
⚫⚫całkowita prognozowana produkcja systemu w pierwszym roku po selekcji modułów za kominami, szerszym rozstawieniu ich
rzędów (mniejsze zacienianie wzajemne)
i podcince drzew: 270 Wp ∙ 85 ∙ 892,73 kWh/
kWp/rok = 20 488,153 kWh/rok.
Jak wynika z obliczeń, skromniejsza instalacja
z mniejszym zacienieniem wyprodukuje mniej
energii: jedynie 792,88 kWh/rok. Warto jednak
przeanalizować ekonomiczny sens umieszczania 10 dodatkowych modułów powodujących dużo większe straty na zacienieniu. Mała
i mniej zacieniona siłownia o mocy 22,95 kWp
została wyceniona na 120 382 zł brutto. Instalacja z gęściej rozmieszczonymi dodatkowymi 10 modułami i mocą 25,65 kWp zwiększa
koszt inwestycji do 131 251 zł brutto. Dołożenie
10 869 zł wiązało się więc z uzyskaniem
dodatkowych 792,88 kWh/rok, a więc jedynie
293,65 kWh/rok (po przeliczeniu na kilowat mocy). Przy produktywności 892,73 kWh
na kilowat mocy uzyskanej ze zoptymalizowanej, nieznacznie mniejszej instalacji, wydajność
na mocno zacienionych obszarach wypada
wręcz dramatycznie – jedynie 33% oczekiwanej
wydajności dla poprawnej części instalacji.

7. Straty procentowe w produkcji energii po zoptymalizowaniu układu PV: uwzględniona zmiana rozstawu modułów po selekcji
najbardziej zacienionych, powiększenie przerw między rzędami oraz podcinka drzew – do porównania z rys. 1 i 6 (źródło: Solwat)
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Trzeba również pamiętać, że wytwarzanie energii nie zawsze sprzężone jest
z potrzebami klienta. Wpływ na to mają: dni
wolne, sezon urlopowy, godziny działania
firmy czy instytucji, brak synchronizacji produkcji energii z jej chwilowym zużyciem. Dlatego oczekiwana korzyść ekonomiczna z tytułu wyprodukowanej energii jest przeważnie
średnią ważoną wynikającą z proporcji energii zużytej bezpośrednio na miejscu i sprzedanej do sieci.
Uwzględniajmy stawki kupna i sprzedaży energii. Przypomnieć należy, że energia elektryczna
sprzedawana jest do sieci po cenach kilkukrotnie
niższych w przypadku podmiotów publicznych
czy wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych. Wykonanie kilku symulacji określających, ile
procent energii zostanie odprowadzone do sieci
publicznej, a ile zużyte na miejscu powinno zatem
być standardem. W celu podniesienia efektywności ekonomicznej inwestycji, należy szczególnie dokładnie zbadać zużycie energii w okresie
letnim, gdy instalacja fotowoltaiczna produkuje
jej kilkukrotnie więcej niż zimą. Zbyt duża moc
instalacji spowoduje wtedy sprzedaż nadwyżek
do sieci po cenie około 17 gr. Jest to kwota zdecydowanie niższa od stawek płaconych operatorowi
sieci. W omawianym przypadku, po optymalizacji
układu, symulacja wskazywała, że inwestor sprzedałby do sieci tylko 30% energii wyprodukowanej
z instalacji. Cała reszta pozwoliłaby mu zaoszczędzić na rachunkach dzięki niższym zakupom energii sieciowej po stawce 0,47 zł. Średnia ważona
obu tych korzyści to 0,38 zł. Jednakże, upychając
moduły gęściej i w zacienione miejsca, uzyskałby
dodatkowo tylko 301,29 zł w pierwszym roku produkcji (792,88 kWh ∙ 0,38 zł/kWh = 301,29 zł). Przy
dodatkowych kosztach omówionych wcześniej
oznacza to rentowność poniżej 3% z powodu
„dopakowania” mocy w obszarach nadmiernie
zacienionych.
Skoro upychanie modułów w mocno zacienione obszary nie jest opłacalne, to dlaczego
jest wręcz normą? Główna przyczyna to kompletny brak wiedzy o skali destrukcyjnego działania zacienienia wśród inwestorów i wykonawców. Poza tym spadek produktywności na kilku
zacienionych modułach nie uwidacznia się
mocno w bilansie korzyści, a to dzięki uśrednieniu z kilkudziesięcioma wydajnymi modułami.
Dodam, że nawet na bardzo dojrzałym rynku
niemieckim, z dorobkiem ponad 2 milionów
instalacji, wiele z nich również zostało wykona-
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O czym powinno się pamiętać przy realizacji
inwestycji fotowoltaicznych?
Podane niżej zalecenia w szczególności dotyczą inwestycji z wykorzystaniem dotacji środowiskowych oraz realizowanych na większych obiektach publicznych i komercyjnych.
⚫⚫Zawsze warto zamówić pełną analizę zacienienia. W przypadku projektów dotowanych
niespełnienie wskazanych we wniosku założeń w zakresie wielkości produkcji energii może
skutkować zwrotem dotacji.
⚫⚫Korzyści uzyskane dzięki analizie są najefektywniejszą częścią inwestycji. Z reguły każda
wydana na ten cel złotówka zwraca się kilkunastokrotnie.
⚫⚫Nawet źle zaprojektowaną instalację fotowoltaiczną można poprawić. Im wcześniejszy etap
realizacji, tym łatwiej i taniej można zwiększyć rentowność inwestycji.
⚫⚫Najprostsze metody poprawy efektywności to usunięcie zbędnych obiektów zacieniających oraz odpowiednia podcinka otaczającej roślinności.
⚫⚫W średnio zaawansowanych projektach, gdy nie da się zmniejszyć mocy instalacji, a montaż paneli jeszcze nie nastąpił, warto rozważyć zastosowanie wydajniejszych modułów, aby
zrezygnować z zacienionych obszarów.
⚫⚫Na etapie planowania warto bardzo dokładnie przeliczyć sens instalowania paneli w mocno
zacienionych obszarach. Bardzo łatwo ukryć ich skandalicznie niską wydajność poprzez
uśrednienie wyników z normalnie pracującymi panelami.
⚫⚫Normą powinno być dopasowanie mocy instalacji do potrzeb, aby mało opłacalna sprzedaż do sieci była jak najniższa.
⚫⚫Zarówno na istniejących, jak i dopiero planowanych obiektach warto rozważyć zainstalowanie optymalizatorów. Z reguły dodatkowy koszt na ich zakup zwraca się w zdecydowanej części nawet dla instalacji bez dużych problemów z zacienieniem.
⚫⚫Optymalizatory stanowią często jedyny skuteczny ratunek dla instalacji mocno zacienionych.
⚫⚫Należy pamiętać o bezpieczeństwie pożarowym instalacji już na etapie projektowania.
Zastosowanie optymalizatorów pozwala na odcinanie lub redukcję napięcia stałego pojedynczych modułów do 1 V.

nych całkowicie bez analizy zacienienia. Świadomość zapotrzebowania na projekty z dokładną analizą zacienienia pojawiła się jako wiedza
szerzej dostępna dopiero po latach wielkiego
boomu. W Niemczech za montaż i projektowanie również brali się „eksperci” z ulicy. Dokładnie
taki sam proces można zaobserwować obecnie
w naszym kraju.
Jak jeszcze poprawić efektywność instalacji? Wracając do tematu poprawy efektywności
w instalacjach, oprócz rozsunięcia modułów w
celu zmniejszenia ich wzajemnego zacieniania
czy usunięcia modułów z nadmiernie zacienianych obszarów, warto również rozważyć zastosowanie wydajniejszych modułów wszędzie tam,
gdzie inwestycja jest jeszcze w fazie planowania.
Przykładowo: moc około 25,65 kWp można
uzyskać stosując 95 modułów o mocy 270 kWp
lub stosując 85 sprawniejszych paneli o mocy
300 kWp. To oznacza możliwość rezygnacji
z montażu 10 modułów w najbardziej zacienionych obszarach. Należy jednak uważnie analizować koszty takiej zamiany. Bywa, że zwiększenie
mocy modułów oznacza podwyżkę ceny całej

instalacji, choć samych modułów jest mniej.
Należy skorelować takie decyzje z możliwością
i wysokością otrzymanej dotacji.
Kolejnym sposobem na poprawę wydajności
instalacji jest zmiana połączeń modułów. Obowiązuje tu zasada łączenia modułów w myśl
reguły „słaby ze słabym” i „dobry z dobrym”. Chodzi o to, aby moduły zacieniane nie były łączone
z tymi bez problemów (niezacienianymi). Rzadziej dojdzie wtedy do „wytłumiania” produkcji.
Rysunek 8 ukazuje sytuację, w której występuje
duże zacienienie pionowe od budynku po prawej stronie (szary pasek). W nieuwzględniającej
tego problemu dokumentacji założono tworzenie obwodów równolegle do połaci dachu. Samo
przegrupowanie kabli pozwoliło w tej sytuacji
obniżyć straty o 3,3%!
Większa produkcja dzięki optymalizatorom.
W sytuacjach bardzo trudnych, gdy w otoczeniu
i na dachu obiektu występuje dużo „nienaruszalnych” obiektów zacieniających, należy rozważyć
zainstalowanie optymalizatorów. Są to urządzenia powodujące wybór najlepszego punktu pracy
na poziomie modułów, a nie całych obwodów.
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8. Poprawa efektywności instalacji PV przez zmianę sposobu okablowania: a) spadek mocy całej instalacji 7,3%; b) spadek mocy całej instalacji 3,3% (źródło: „Małe instalacje fotowoltaiczne”, B. Szymański)

Tym samym każdy z nich pracuje bez przenoszenia „swoich problemów” na pozostałe, połączone
z nim w szeregu. Można w uproszczeniu powiedzieć, że straty na zacienieniu zostaną zredukowane do średniej arytmetycznej poszczególnych
modułów. Dzieje się tak dlatego, że częściowo
zacienione moduły nie mają wpływu na pracę
pozostałych, a więc nie występuje między nimi
interakcja (wygaszanie pracy).
Gdy zamontujemy optymalizatory na modułach
niemających żadnych problemów z zacienieniem czy nadmiernym zabrudzeniem, podniosą one wydajność instalacji już w pierwszym
roku o około 1,7%. Dzieje się tak, ponieważ
moduły zawsze mają odrobinę różną wydajność.
Do tego pracują w zróżnicowanych warunkach.
Moduły znajdujące się bliżej skraju dachu będą
np. chłodniejsze, a tym samym wydajniejsze,
gdyż panele fotowoltaiczne w przeciwieństwie
do „solarów” tracą wydajność wraz ze wzrostem
temperatury. Zdarzają się także różnego rodzaju zabrudzenia (ptasie odchody czy opadająca
materia organiczna). Tego rodzaju zacienienia
są za słabe, aby aktywować diody bocznikujące.
Z upływem czasu moc paneli spada. Nie dzieje
się to w sposób równomierny. W ciągu 20-25 lat
eksploatacji niektóre z nich pracują o kilka procent mniej wydajnie od pozostałych. W przypadku „najtańszych” modułów takie zróżnicowanie
może sięgać kilkunastu procent.
Produkcja energii będzie się także zmniejszać
z powodu złego połączenia modułów, czyli
zamiast „dobry z dobrym” będzie wykonane
łączenie „dobry za słabszym o większym spadku wydajności”. Optymalizatory w takim przypadku, podobnie jak przy pracy w zacienieniu,
spowodują brak interakcji obniżającej wydajność
do poziomu najsłabszego modułu. Zyski z powodu dodatkowej produkcji będą narastać w miarę
upływu czasu.
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Bezpieczeństwo dzięki optymalizatorom.
Warto również pamiętać, że optymalizatory,
oprócz optymalizacji pracy i znacznego podniesienia produkcji, mają też inne funkcjonalności
– w zależności od producenta i wersji. Pierwszą jest możliwość perfekcyjnego monitoringu
już na poziomie każdego modułu, a nie całego
obwodu. Pozwala to w trybie on-line na zdiagnozowanie większości odchyleń od standardowych parametrów pracy instalacji PV. Tym
samym optymalizatory chronią przed potencjalnymi stratami spowodowanymi pracą uszkodzonych modułów i znacząco przyspieszają
ich wymianę w razie takiej potrzeby. Z punktu
widzenia inwestycji realizowanych na obiektach
publicznych najważniejsze jest jednak znaczące
podniesienie bezpieczeństwa.
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Optymalizatory dają możliwość podjęcia akcji gaśniczej w każdych warunkach, gdyż redukują napięcie wyjściowe
modułów od zera do 1 V przy standardowej
procedurze wyłączania przez straż pożarną
zasilania od strony sieci publicznej.
Ma to ogromne znaczenie w razie konieczności prowadzenia długiej akcji gaśniczej przy
użyciu wody.
W zwykłej koncepcji instalacji, bez optymalizatorów czy wielokrotnie droższych systemów
odcinania napięcia, straż pożarna może przerwać akcję gaśniczą z powodu ryzyka porażenia.
Istnieje ono nawet po odcięciu napięcia sieci
prądu zmiennego, gdyż moduły dalej wytwarzają napięcie stałe rzędu kilkuset nawet do 1000 V.
Dotyczy to akcji gaśniczej prowadzonej w dzień
(gdy występuje generowanie napięcia przez
moduły). Nie zawsze do dyspozycji będą środki
gaśnicze przewidziane do gaszenia pracujących
urządzeń elektrycznych.

W Niemczech problem ten został już dostrzeżony. Ma odzwierciedlenie w procedurach straży pożarnej, zabezpieczeniach dodatkowych
samych instalacji i w stawkach za ubezpieczenie
obiektów z instalacjami PV. Natomiast w Polsce,
w przeciwieństwie do rozwiniętych rynków fotowoltaiki, zagadnienie doprecyzowania procedur
straży pożarnej w sytuacji pożaru instalacji PV
jest dopiero dyskutowane i możliwe są dwa kierunki działań:
⚫⚫jednym z nich może być wprowadzenie bezwzględnego zakazu gaszenia bezpośrednim
strumieniem wody samej instalacji PV, bez
odcięcia napięcia stałego na poziomie każdego modułu;
⚫⚫drugim może być wprowadzenie w przyszłości obowiązku instalowania dodatkowych
urządzeń odcinających poszczególne moduły. Taki system, „odcinania modułów” niestety
znacząco podniesie cenę instalacji PV – od kilkanastu do kilkudziesięciu procent wartości
samej siłowni.
Zdecydowanie korzystniej jest zatem od razu
zainstalować optymalizatory. Oprócz większego bezpieczeństwa pożarowego zlikwidują
one również ryzyko dodatkowych nakładów
na wymuszone systemy zabezpieczeń w przyszłości. 
■
Dokładne omówienie funkcjonalności optymalizatorów oraz racjonalności ich stosowania stanowi
bardzo obszerne zagadnienie i będzie tematem
kolejnego artykułu.
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