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W niniejszej  pracy zostały przedstawione  podstawowe problemy w trakcie projektowania instalacji 
fotowoltaicznych małej mocy. Opis zjawiska konwersji energii słonecznej na energię elektryczną oraz 
zasady działania systemu fotowoltaicznego zostały przez autora celowo pominięte, gdyż są one 
opisywane szeroko w wielu artykułach. Artykuł ten koncentruje uwagę na zasadniczych etapach 
selekcji  elementów instalacji prosumenckiej .  
The article below presents basic problems which are made in the process of desinging small power 
photovoltaic installation. All the aspects describing the conversion of solar energy into direct current 
electricity and how the photovolatic system works  were omitted by the author on purpose. This 
article  concentrates on the most important stages of choosing basic prosument installation items.  
 
1. Wstęp 
 
Począwszy od roku 2015 rynek małych instalacji fotowoltaicznych  Polsce zaczął się rozwijać się  
bardziej intensywnie niż a latach poprzednich  co jest wynikiem rozpoczęcia działania programu 
Prosument oraz coraz większej świadomości obywateli ceniących niezależność również w produkcji 
własnej energii ze źródeł odnawialnych . Tym większa odpowiedzialność spoczywa na projektantach i 
doradcach technicznych, którzy rekomendują przyszłym inwestorom dostępne rozwiązania.  Jako 
liderzy nowoczesnych  wdrożeń fotowoltaicznych powinni  dołożyć  jak najwięcej starań 
w całym procesie implementacji systemów fotowoltaicznych, aby przyszli użytkownicy byli w pełni 
usatysfakcjonowani z funkcjonowania wybudowanego systemu. 
Projektanci i wykonawcy, działając w oparciu o wieloletnie doświadczenie wyniesione z 
projektowania systemów zmiennoprądowych, popełniają szereg mniej lub bardziej świadomych 
błędów, które prowadzą w efekcie do nieefektywnego pozyskiwana energii słonecznej w systemie 
fotowoltaicznym.  
 
2. Prawidłowy projekt instalacji 
 
Kluczowym zadaniem początkowych  prac nad systemem jest przygotowanie odpowiedniego 
projektu instalacji. Początkowo, gdy nie było wielu wykwalifikowanych projektantów zajmujących się 
fotowoltaiką, większość  instalacji budowanych była realizowana na zasadzie przekalkowywania 
istniejącego już projektu wykonanego dla innej lokalizacji. Był to duży problem, gdyż istnieje wiele 
elementów różniących dwie z pozoru identyczne l lokalizacje : położenie, zacienienie, różna 
konstrukcja dachowa czy choćby unikalny  zużycia energii. Prawidłowe uwzględnienie tych 
parametrów pozwoli na prawidłowe przygotowanie procesu realizacji prac. Dobrą praktyką jest 
przygotowanie projektu przy pomocy specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do 
tworzenia symulacji i projektów fotowoltaicznych, co wymaga dodatkowych umiejętności, ale w 
końcowym efekcie daje przewidywalne i dobre rezultaty. 
 
3. Poziom nasłonecznienia oraz zacienienie instalacji  
 
Częstokroć projektanci zbyt optymistycznie określają wartości nasłonecznienia w danej lokalizacji. 
Warto jest oprócz standardowego zestawu danych dostępnego w każdym programie symulacyjnym 
zastanowić się i ewentualnie skorygować te parametry w oparciu o wiedzę ściśle związaną z danym 
miejscem ( np. podwyższoną częstotliwość występowania mgieł) w przypadku lokalizacji przy rzece 
lub nad jeziorami.  Uwzględnienie specyfiki danej lokalizacji pozwoli nam na prawidłowe wyznaczenie 



przyszłych parametrów energetycznych systemu dzięki czemu  inwestor otrzyma do użytkowania 
system zoptymalizowany. Wszelkiego rodzaju okna dachowe, wykusze, drzewa , kominy , elementy 
wentylacyjne muszą być uwzględnione na etapie projektowania wspomaganego komputerowo co 
pozwoli przede wszystkim rzetelnie oszacować prawidłową ilość wyprodukowanej energii oraz 
wytypować  rodzaj paneli fotowoltaicznych.  
 
4. Kąt nachylenia modułów fotowoltaicznych 
 
Aby padający na ogniwa strumień światła był maksymalny niezbędne jest ich ustawienie pod kątem 
prostym pomiędzy płaszczyzną modułów a kierunkiem padania promieni słonecznych. 
W praktyce w przypadku szerokości geograficznej w Polsce będzie możliwe dla kąta około 30 stopni 
pomiędzy płaszczyzną Ziemi a płaszczyzną paneli. Należy zdawać sobie sprawę, że ze względów 
astronomicznych tenże kąt prosty będzie występował przez krótki okres w roku i dlatego też 
optymalizacja ustawienia modułów fotowoltaicznych powinna być realizowana dla okresów 
maksymalnej ekspozycji na Słońce, czyli dla okresu letniego. 
 
5. Dobór konstrukcji nośnej , paneli i ich konserwacja. 
 
Częstokroć, kierując się zbytnią oszczędnością wielokrotnie wybierane są panele o niższej sprawności, 
co w warunkach polskich jest nawykiem nagminnym ukształtowanym przez wieloletnią dominację 
strategii najniższej ceny w naszym życiu gospodarczym. Natomiast dla ograniczonych 
powierzchniowo małych systemów dachowych, głównym kryterium powinna być sprawność 
energetyczna i jakość wybranego rozwiązania zarówno na początku jak i przez cały okres eksploatacji.  

Sprawą oczywistą, ale wielokrotnie pomijaną  jest prawidłowa ocena stanu technicznego 
modułów w momencie zakupu. Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki w jakich są on 
składowane i zabezpieczone. Czy nie są uszkodzone, czy posiadają prawidłowe zabezpieczenia na 
dalszy transport, czy przewody instalacyjne i złącza są w stanie nienaruszonym. Dobrą praktyką jest 
umieszczanie na opakowaniach transportowych informacji dotyczących sposobów  i zapewnienia 
wszelkiej ostrożności w czasie transportu do miejsca docelowego. Sprawdzenie pod względem 
uszkodzeń mechanicznych i zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego transportu to sprawa bardzo 
ważna, ale kluczową sprawą jest dopasowanie elektryczne modułów do warunków pracy. Instalator 
musi być pewny, że instalowane posiadają identyczne parametry elektryczne.   

Mając na względzie wieloletni bezawaryjny okres pracy systemu fotowoltaicznego 
powinniśmy zwrócić baczną uwagę na dobór systemu montażowego, który będzie dopasowany do 
rodzaju pokrycia dachowego i konstrukcji nośnej. Instalatorzy powinni wiedzieć, że dla różnych 
rodzajów dachówki, czy też dla różnych blach trapezowych istnieją dedykowane systemy uchwytów 
zapewniające przede wszystkim utrzymanie szczelności przy zachowaniu wszystkich parametrów 
konstrukcyjnych pokrycia dachowego. Nagminne bagatelizowana jest sprawa korozji galwanicznej 
występująca w przypadku łączenia elementów zbudowanych z różnych metali. Mając na uwadze 
wagę konstrukcji oraz fakt, że prawie wszystkie krzemowe moduły monokrystaliczne i polikrystaliczne 
posiadają aluminiową ramkę stosowane nośnych konstrukcji aluminiowych jest najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem.  
Dostawcy instalacji fotowoltaicznych bardzo często przekonują klientów o samooczyszczaniu się 
paneli w trakcie opadów deszczu, co przekłada się na powszechną opinię o całkowitej 
bezobsługowości paneli. Niestety, założenie to nie sprawdza się we wszystkich przypadkach. Deszcz 
faktycznie umożliwia oczyszczanie paneli z osadzającego się na nich kurzu, jednak znacznie gorzej 
radzi sobie z innymi zabrudzeniami takimi jak np. ptasie odchody czy przyległe liście. W wypadku 
takich zabrudzeń konieczna jest interwencja człowieka.  W związku z czym, co najmniej raz w roku 
kub przy zauważalnym spadku poziomu wytwarzania energii przy dobrym nasłonecznieniu,  powinno 
się dokonać inspekcji instalacji i usunięcia zabrudzeń, które mogą wpływać na spadek sprawności 
instalacji. Kolejnym ważnym problemem na który warto zwrócić uwagę jest zalegający na panelach w 



miesiącach zimowych śnieg. Pokrycie paneli pokrywą śnieżną jest zjawiskiem równie niechcianym co 
zacienienie i może znacznie obniżyć sprawność instalacji.   
 
6. Kable fotowoltaiczne  i złącz DC 
 
Wielokrotnie kierując się  rutyną , szczególnie przez doświadczonych elektryków mających swój 
rodowód w instalacjach prądu przemiennego zauważalne jest stosowanie kabli innych niż te , które 
są dedykowane specjalnie do instalacji fotowoltaicznych oraz złącz DC służących do ich połączenia. 
Sprawa jest o tyle prozaiczna, że przecież wszystkie, spełniające normy, moduły fotowoltaiczne są 
wyposażone przez producenta  w przewody zakończone odpowiednimi złączami . W przypadku 
małych instalacji wystarczy, mówiąc wprost,  przedłużyć to co już zastosował producent aby instalacja 
była poprawna , a dla instalacji bardziej rozbudowanych  po  odpowiednich  przeliczeniach 
projektowych zastosować właściwy przekrój przewodu fotowoltaicznego ze szczególnym zwróceniem 
uwagi  na dopuszczalne temperaturowe, prądowe i środowiskowe parametry pracy.  
 
7. Dobór falownika 
 
Falownik stanowi podstawowy element pomiędzy  obwodem prądu stałego, a siecią energetyczną 
prądu przemiennego. Dlatego też niezmiernie ważna jest sprawa odpowiedniego doboru tego 
urządzenia do konkretnego przypadku.  W przypadku instalacji gdzie kąt padania promieni 
słonecznych jest różny od kąta prostego należy zapewnić większą moc  modułów fotowoltaicznych w 
stosunku do mocy czynnej falownika. Dla instalacji wykonywanych w warunkach polskich gdzie kąt 
nachylenia modułów fotowoltaicznych wynosi około 30 stopni ta różnica powinna wynosić ok.10%.  
Kolejną rzeczą , która nie jest w należyty sposób dobierana przez projektantów ,to dosyć szeroki 
zakres napięcia MPP (Maximum Power Point). Ma to bezpośredni  wpływ na pracę w słabszych 
warunkach pogodowych gdy z powodu mniejszego nasłonecznienia spada napięcie na 
poszczególnych modułach przez co wypadkowe napięcie wejściowe na zaciskach DC falownika jest 
niskie. Praca na granicy minimalnego napięcia wejściowego falownika może  doprowadzać do jego 
częstego załączania i rozłączania. 
Warto też wybierać takie falowniki które mają wysoki dopuszczalny prąd wejściowy co daje 
możliwość stosowania  modułów o dużej wydajności prądowej lub realizując ich równoległe 
połączenia. Często z powodów ustawienia modułów względem Słońca niezbędne jest aby falownik 
posiadał dwa niezależnie obwody wejściowe DC ze śledzeniem maksymalnego punktu pracy. 
 
8. Brak instalacji odgromowej 
 
Wielu inwestorów daje się namówić na instalowanie systemu fotowoltaicznego bez instalacji 
odgromowej. Bagatelizując ewentualne skutki wyładowań atmosferycznych uważają oni, że skutki 
uderzeń pioruna ich nigdy nie dosięgną i rezygnują z tej funkcjonalności. Jest to źle rozumiana 
oszczędność porównywalna do rozmowy przez telefon komórkowy bez systemu głośnomówiącego w 
drogim samochodzie. Dlatego też uważam, że prawidłowo wykonana instalacji fotowoltaiczna 
powinna posiadać prawidłowo zaprojektowaną i wykonaną instalację odgromową. Na rynku istnieje 
wiele produktów o zróżnicowanych cenach, które mogą być stosowane w zależności od możliwości 
finansowych danego inwestora. 
 
9. Brak ubezpieczenia 
 
Tak jak instalacja odgromowa, tak i ubezpieczenie instalacji może być dla niektórych zbędnym 
wydatkiem. Niestety, niechciane zdarzenia losowe mają miejsce w naszym życiu zbyt często, dlatego 
nie powinnyśmy zapominać o tej formie zabezpieczenia się przed nimi. Co więcej, w przyszłości mogą 
one być  obowiązkiem przy realizacji inwestycji wspomaganej kredytem czy dotacjami. 
 



 
10. Kompetentność sprzedawcy 
 
W związku z brakiem wśród społeczeństwa wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii w branży 
nie brakuje przedsiębiorców obiecujących „złote góry”. Oferują oni bardzo często produkty bardzo 
niskiej jakości, naginają informacje dotyczące ich sprawności, czy też podają błędne obliczenia 
dotyczące okresu zwrotu instalacji, oraz proponują przewymiarowane rozwiązania wykraczające poza 
potrzeby swoich klientów. Dlatego też w przypadku rozważania inwestycji w instalację fotowoltaiczną 
zawsze należy zapoznać się z ofertami kilku przedsiębiorstw lub skontaktować się z niezależnym 
ekspertem. 
 
11. Podsumowanie 
 
Reasumując należy stwierdzić, że instalacje prosumenckie mają ogromną szansę stać się znaczącym 
źródłem zasilania dla wielu tysięcy gospodarstw domowych w Polsce. Mając na uwadze fakt, że 
powinna ona pracować ponad dwadzieścia lat, zasadniczą sprawą staje się jej prawidłowe 
zaprojektowanie, instalacja oraz konserwowanie podczas eksploatacji. Dlatego też dołożenie 
należytej staranności przez wysoko wykwalifikowanych instalatorów na poszczególnych etapach prac 
jest sprawą kluczową. 
 
  
 


