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1. WSTĘP  

W lipcu 2013 roku znowelizowana została Ustawa Prawo Energetyczne. 
Nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany dotyczące promowania instalacji 
odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jednocześnie zdefiniowane zostało 
pojęcie certyfikowanego instalatora systemów odnawialnych źródeł energii. 
W nawiązaniu do zmian w Ustawie Prawo Energetyczne w marcu 2014 roku 
ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. 
w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania 
organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii. Na mocy 
nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne oraz wymienionego rozporządze-
nia organem uprawnionym do akredytowania organizatorów szkoleń oraz 
do egzaminowania instalatorów i wydawania im certyfikatów w zakresie 
wybranych instalacji OZE jest Urząd Dozoru Technicznego. W rozporzą-
dzeniu zawarte zostały informacje na temat szczegółowych warunków, jakie 
muszą spełniać ośrodki szkoleniowe w celu uzyskania akredytacji oraz 
wyszczególnione zostały szczegółowe programy wg których powinni być 
kształceni certyfikowani instalatorzy systemów odnawialnych źródeł energii.

Niniejsza publikacja stanowi zbiór wskazówek dla trenerów szko-
leń z zakresu odnawialnych źródeł energii. Zawarte programy oraz krótki 
opis treści merytorycznych dotyczy trzech grup tematycznych: instalacji 
fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych oraz kotłów i pie-
ców na biomasę. Prezentowane programy szkoleń są spójne z programami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. 
w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania 
organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii. Nieliczne 
modyfikacje programów w stosunku do ww. rozporządzenia są wynikiem 
konsultacji na szczeblu międzynarodowym grupy ekspertów z takich kra-
jów jak Hiszpania i Włochy. Wieloletnie doświadczenie, jakim dysponują 
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specjaliści z południowej części Europy, dotyczące zarówno budowy jak 
i eksploatacji systemów opartych o odnawialne źródła energii, umożliwiło 
wyłonienie zagadnień na które warto zwrócić uwagę na etapie przygotowy-
wania instalatorów do pracy zawodowej.
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2.  SYSTEMY WSPARCIA DLA ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII  

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce otwiera możliwość zmniej-
szenia negatywnego wpływu na środowisko przez procesy wytwarzania 
energii oraz stwarza warunki do dywersyfikacji źródeł energii. Na podsta-
wie doświadczeń zdobytych przez kraje europejskie można stwierdzić, że 
intensywność rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii można sty-
mulować proponując odpowiednie systemy wsparcia. Postawione w Polity-
ce energetycznej Polski do 2030 r. cele związane ze zwiększeniem udziału 
energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz rozpowszechnienie tych 
technologii wśród inwestorów powodują, że polski system prawny powi-
nien zawierać instrumenty umożliwiające wspomaganie technologii OZE 
spełniając zasady zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak w pozostałych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej zamieszczonych w tabeli 1, 
powstała Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20 lutego 2015 r.

Tabela 1. Akty prawne określające zasady rozwoju i finansowania OZE w wybra-
nych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Państwo Angielska nazwa aktu prawnego

Austria Federal Act on the Promotion of Electricity Produced from Renewable 
Energy Sources (Green Electricity Act)

Bułgaria Energy from Renewable Sources Act

Cypr Law No. 33 I 2003 on the Promotion of Renewable Energy and Energy 
Efficiency

Dania Law on the Promotion of Renewable Energy

Finlandia Act No. 1396 of 30.12.2010 on the Promotion of Renewable Energy Ge-
neration
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Państwo Angielska nazwa aktu prawnego

Hiszpania

Profesional – Law 5/2002 of June 19 of qualifications and professional for-
mation
Order of that approves rules and technical instructions for homologation of 
PV installations
National plan of scientific research, development and technological innova-
tion 20013 – 2016
CTE – National building code

Holandia Wet IB 2001
Energy List 2014

Irlandia

Statutory Instrument (S.I.) 259 of 2008 – Building Regulations (Part L 
Amendment) Regulations
Statutory Instrument (S.I.) 542 of 2009 – The European Communities 
(Energy End-use Efficiency and Energy Services) Regulations 2009 and its 
amending regulation S.I. 151 of 2011
Statutory Instrument (S.I.) 259 of 2011 – Building Regulations (Part L 
Amendment) Regulations
Offshore Renewable Energy Development Plan (OREDP)

Litwa Law of the Republic of Lithuania on Renewable Energy

Luksemburg

RGD – Grand-Ducal decree of 5 May 2012
Law regarding the promotion of research, development and innovation
Grand-Ducal Regulation of 12 December 2012 establishing a support sys-
tem for efficient energy use and renewable energy in residential buildings
Law of 29 April 2014 regarding the budget of the State´s receipts and expen-
ses for the tax year 2014)

Łotwa Law on the Energy Performance of Buildings
Construction Law 

Malta Registration of Solar Water Heaters, Solar Collectors and Photovoltaic Sys-
tems

Niemcy

Act on Granting Priority to Renewable Energy Sources (Renewable Energy 
Sources Act)
Renewable Energies Heat Act
Renewable Energy Sources Act

Polska Act of Renewable Energy Sources 2015
Act of Energy Law – Small Energy Tri-Pack 2014

Portugalia the National Energy Efficiency Action Plan (PNAEE) for the period 2013-
2016

Słowacja Act No. 309/2009 Coll. on the Promotion of Renewable Energy Sources 
and High-efficiency Cogeneration and on Amendments to Certain Acts
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Państwo Angielska nazwa aktu prawnego

Słowenia

ZUP – Uradni List RS, 80/99 – Administrative Procedures Act
Energy Act – Uradni list RS, 79/99)
Public Procurements Act (Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) – Uradni list 
RS, št. 128/2006)
Decree on Green Public Procurement 102/2011
RS 52/2010 – Rules on thermal insulation and efficient energy use in buil-
dings
Public call to tender for co-financing of district heating using biomass for 
the period 2011 to 2015
Public call to tender for co-financing of individual heating systems using 
biomass for the period 2011 to 2014

Szwecja Act No. 2003:113 on Electricity Certificates

Węgry

Ministry without Portfolio Decree No. 7/2006. (V.24.) on the determination 
of buildings’ energy performance)
Ministry of Internal Affairs Decree No. 20/2014.(III.7.) on the modifi-
cation of the determination of buildings’ energy performance by Decree 
No. 7/2006(V.24.) of the Ministry without Portfolio)

Wielka  
Brytania

Microgeneration Strategy
UK Renewable Energy Strategy

Włochy

Legislative Decree 3 March 2011, no. 28. Implementation of Directive 
2009/28/CE on Promotion of Use of Energy from Renewable Energy So-
urces modifying and Repealing Directives 2001/77/CE and 2003/30/CE)
Decree of 22 January 2008, n. 37 of the Ministry of Economic Develop-
ment. Regulation related to the enactment of Art. 11-quaterdiecis, c. 13, l. 
a of law 248 of 2 December 2005, restructuring the dispositions related to 
activities of plant installation within buildings.
Ministerial Decree 25 November 2008, Regulation of the granting modali-
ties of the financing at a subsidized rate as scheduled by Art. 1, c. 1110-1115 
of l. 296/06.)

Większość krajów członkowskich Unii Europejskiej nie posiada dedy-
kowanej ustawy dotyczącej tylko odnawialnych źródeł energii. Zapisy 
dotyczące stosowania odnawialnych źródeł energii zawarte są w ustawach 
i rozporządzeniach dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej 
budownictwa. W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostanie szcze-
gółowo prawo obowiązujące w Hiszpanii oraz we Włoszech.
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2.1. Hiszpania  

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Hiszpanii promo-
wane było głównie poprzez system regulacji cen. Operatorzy mogli wybrać 
jedną z dwóch opcji: taryfy gwarantowane feed-in lub premia gwarantowana 
(premium) zależna od osiągniętej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym.

2.1.1. Taryfy gwarantowane  

System taryf gwarantowanych polega na wprowadzeniu z góry ustalonych 
cen energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji odnawialnego źró-
dła energii. Ustaloną cenę otrzymuje wytwórca energii odnawialnej od 
zobowiązanego do zakupu tej energii operatora sieci elektrycznej działa-
jącego w danym regionie kraju. Ceny te uwzględniają częściową rekom-
pensatę kosztów poniesionych przy budowie odnawialnego źródła energii. 
System taryf gwarantowanych przewiduje ustalenie cen energii na około 
15 lat. Daje możliwość dokładnego oszacowania przychodów i jednocze-
śnie określenia czasu zwrotu inwestycji bez ponoszenia ryzyka związanego 
ze zmianami cen energii na rynku hurtowym. Zmiana cen obowiązujących 
w taryfach gwarantowanych lub całkowita likwidacja taryf gwarantowanych 
może nastąpić w drodze zmiany prawa, czyli jest uwarunkowana ewentual-
nymi zmianami politycznymi.

2.1.2. Premia gwarantowana  

Ten system nie jest zdefiniowany jako system wsparcia, ale jako dopłata 
do energii odnawialnej, aby umożliwić drogim technologiom odnawialnym 
konkurowanie z tradycyjnymi technologiami obecnymi na rynku energii.

Wysokość dopłat wyznaczana jest na podstawie szeregu parametrów 
obliczonych dla „standardowych instalacji” odnawialnego źródła energii. 
Kwoty dopłat są tak dobrane, aby w przedsiębiorstwach dobrze zarządza-
nych produkcja była opłacalna. W Hiszpanii, wysokość dopłaty szacowana 
jest również na podstawie rzeczywistego poziomu produkcji energii elek-
trycznej w OZE w stosunku do założonego przez Państwo planu produkcyj-
nego. Szczegółowe określenie wielkości dopłat przedstawione jest w art. 19 
Dekretu Królewskiego RD 413/2014.

Technologie kwalifikowane do systemu dopłat wymienione są w art. 2 
Dekretu Królewskiego RD 413/2014. Należą do nich:
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● energia wiatrowa,
● energia słoneczna,
● energia geotermalna,
● biogaz,
● biomasa,
● energia wody.

System regulacji cen jest obecnie wycofany na podstawie Królew-
skiego Dekretu 9/2013. Przed wycofaniem wsparcia ustalono, że do 2013 
roku część wpływów za energię elektryczną powinna w pełni zrówno-
ważyć koszty poniesione przez państwo wynikające z systemu wsparcia. 
W rzeczywistości cel ten nie został osiągnięty i dlatego wszystkie syste-
my wsparcia dla odnawialnych źródeł energii elektrycznej zostały zablo-
kowane. Na decyzję tą miał wpływ szybki wzrost mocy zainstalowanej 
odnawialnych źródeł energii, który przekroczył założony przez państwo 
poziom.

Obecnie w Hiszpanii wdrażany jest krajowy plan badań naukowych, 
rozwoju i innowacji technologicznych 2013 – 2016 określający cele i prio-
rytety polityki badawczej w kraju. Plan obejmuje bardzo różne obszary 
i tematy. Jednym z jego działań strategicznych jest „Niezawodna, bezpiecz-
na i czysta energia”. W ramach tej strategii działania wyróżniono dziesięć 
priorytetowych obszarów:
1. Energia słoneczna (cieplna, PV, termoelektryczna).
2. Energetyka wiatrowa.
3. Energia biomasy i biogazu.
4. Utylizacja odpadów z procesów energetycznych.
5. Wodór i ogniwa paliwowe.
6. Energia prądów i pływów morskich.
7. Energia geotermalna.
8. Zrównoważona energia jądrowa.
9. Przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.
10. Smart grid.

2.1.3. System szkoleń  

Szkolenia dla instalatorów zapewnia Krajowy system kwalifikacji i kształ-
cenia zawodowego. System zapewnia świadczenie kształcenia zawodowego 
w 26 różnych dziedzinach zawodowych, wśród których znajduje się rów-
nież szeroko pojęta energetyka. W obszarze energetyki instalatorów obo-
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wiązują certyfikaty wydane po spełnieniu szczegółowych wymagań w niżej 
wymienionych zakresach:
● Instalacja i utrzymanie urządzeń fotowoltaicznych;
● Instalacja i utrzymanie urządzeń solarnych;
● Instalacja i utrzymanie farm wiatrowych.

INCUAL (Narodowy Instytut Kwalifikacji, który realizuje postano-
wienia Ogólnej Rady Kształcenia i Szkolenia Zawodowego) opracowuje 
i aktualizuje krajowy katalog kwalifikacji zawodowych. Na podstawie tego 
katalogu realizowane są kursy mające na celu osiągnięcie przez instalatorów 
odpowiednich kwalifikacji.

2.1.4. Podsumowanie  

Krajowy plan badań naukowych, rozwoju i innowacji technologicznych 
2013 – 2016 jest narzędziem określającym cele i priorytety krajowej polity-
ki badawczej. Jednym z jego działań strategicznych jest „Energia i zmiany 
klimatyczne”. W ramach tego planu zakłada się, że wszystkie nowe budynki 
lub poddawane gruntownej renowacji, w których istnieje zapotrzebowanie 
na ciepło lub chłód, powinny być wyposażone w systemy umożliwiające 
częściowe pozyskanie energii ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł.

Krajowy system kwalifikacji i szkolenia zawodowego (NSWPF) zapew-
nia dopasowanie ram kształcenia zawodowego dla energetyki odnawialnej. 
W Hiszpanii istnieje obowiązek instalowania certyfikowanych urządzeń 
w instalacjach odnawialnych źródeł energii, a prace monterskie powinien 
wykonywać przeszkolony personel posiadający certyfikat z danego obszaru 
OZE.

2.2. Włochy  

Systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii we Włoszech są nadzo-
rowane i zarządzane przez Operatora Usług Energetycznych (GSE – Gestore 
dei Servizi Energetici). Produkcja energii elektrycznej w źródłach odnawial-
nych jest promowana przez taryfy premium, taryfy gwarantowane i syste-
my przetargowe. Dodatkowo wprowadzony jest system regulacji podatkowej 
(tax regulation mechanisms) zmieniający zasady opodatkowania przychodów 
ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach 
energii.
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Operatorzy sieci mają obowiązek w pierwszej kolejności przyłączyć 
i odkupić energię elektryczną produkowaną w odnawialnych źródłach ener-
gii. Wytwórca ma prawo zwrócić się do operatora sieci, aby zmodernizo-
wać lub rozbudować sieć elektroenergetyczną, jeśli wymaga tego połączenie 
odnawialnego źródła energii.

System regulacji podatkowej (tax regulation mechanisms) głównie jest 
skierowany dla wytwórców ciepła w instalacjach OZE. W latach 2012, 
2013, 2014 były uruchomione specjalne fundusze, w ramach których udzie-
lano preferencyjnych pożyczek na budowę nowych instalacji OZE. Dla 
instalacji, w których produkowana jest energia cieplna, przewidziano rów-
nież mechanizm umożliwiający preferencyjne warunki w rozliczaniu dostaw 
ciepła do lokalnych sieci ciepłowniczych.

Wszystkie nowe lub remontowane budynki muszą posiadać zintegro-
wane systemy odnawialnych źródeł energii. W budynkach użyteczności 
publicznej źródła energii odnawialnej powinny pokryć minimum 10% zapo-
trzebowania na energię.

2.2.1. Taryfa gwarantowana I (taryfa inclusive)

Wszystkie instalacje OZE (z wyjątkiem instalacji fotowoltaicznych) o mocy 
zainstalowanej między 1kW i 1 MW mają prawo wyboru taryfy gwaran-
towanej I (art. 7, c. 4 DM 07.06.12). W zależności od mocy, instalacje 
mogą przystąpić do tej taryfy bezpośrednio lub po umieszczeniu w rejestrze 
i weryfikacji rocznego poziomu produkcji energii. Możliwość skorzystania 
z tej taryfy posiadają następujące rodzaje odnawialnych źródeł:
● Elektrownie wiatrowe – od 1 kW do 1 MW (art. 3 i 4, DM 07.06.12), 

przy czym elektrownie o mocy poniżej 60 kW mogą skorzystać z tej tary-
fy bezpośrednio (art. 4, c. 3 DM 07/06/12) zaś elektrownie o mocy od 60 
kW do 1 MW muszą być wpisane do rejestru (art. 4, c. 1 i 3 DM 7.06.12);

● Instalacje geotermalne – od 1 kW do 1 MW (art. 3 i 4, DM 07.06.12);
● Biogazownie – od 1 kW do 1 MW (art. 3 i 4, DM 07.06.12), przy czym 

instalacje o mocy poniżej 100 kW mogą skorzystać z tej taryfy bezpo-
średnio (art. 4, c. 3 DM 07/06/12) zaś instalacje o mocy od 100 kW do 1 
MW muszą być wpisane do rejestru (art. 4, c. 1 i 3 DM 7.06.12);

● Biomasa – od 1 kW do 1 MW (art. 3 i 4, DM 07.06.12), przy czym 
instalacje o mocy poniżej 200 kW mogą skorzystać z tej taryfy bezpo-
średnio (art. 4, c. 3 DM 07/06/12) zaś instalacje o mocy od 200 kW do 
1 MW muszą być wpisane do rejestru (art. 4, c. 1 i 3 DM 7.06.12);
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● Elektrownie wodne – od 1 kW do 1 MW (art. 3 i 4, DM 07.06.12), przy 
czym instalacje o mocy poniżej 50 kW (250 kW, w przypadkach wymie-
nionych w art. 4, c. 3, l. DM 07/06/12) mogą skorzystać z tej tary-
fy bezpośrednio (art. 4, c. 3 DM 07/06/12) zaś instalacje o mocy od 50 
kW (250 kW) do 1 MW muszą być wpisane do rejestru (art. 4, c. 1 i 3 
DM 7.06.12).

2.2.2. Taryfa gwarantowana II  

W taryfie tej w przeciwieństwie do klasycznej taryfy gwarantowanej sprze-
daż energii elektrycznej jest regulowana. Operator Usług Energetycznych 
(GSE) zarządza sprzedażą energii na rzecz producentów OZE, którzy dzię-
ki temu rozwiązaniu nie muszą brać udziału w sprzedaży energii na wol-
nym rynku. GSE występuje tu w roli pośrednika pomiędzy producentami 
OZE a rynkiem energii. System ten oferuje łatwiejszą formę dostępu energii 
odnawialnej do rynku energii. Z tego rozwiązania nie mogą skorzystać pod-
mioty przynależące do taryfy Premium II.

Poniżej wymieniono technologie odnawialnych źródeł energii upraw-
nione do skorzystania z tego systemu wsparcia:
● Elektrownie wiatrowe;
● Elektrownie słoneczne;
● Instalacje geotermalne;
● Biogazownie;
● Biomasa;
● Elektrownie wodne.

2.2.3. Net-mettering  

We Włoszech, producenci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł mogą 
korzystać z net-metering’u – czyli z zasady rozliczania licznika netto, jeśli 
moc instalacji OZE wynosi od 20 kW do 200 kW (poniżej 20 kW, jeżeli 
umowa została zawarta przed 31 grudnia 2007 roku). Zasada ta umożliwia 
rozliczanie energii sprzedanej lub zakupionej bilansując przepływ ener-
gii w określonym okresie eksploatacji (we Włoszech jeden rok). Właściciel 
instalacji OZE otrzyma rekompensatę w wysokości wynikającej z różnicy 
pomiędzy ilością energii elektrycznej wyprodukowanej i przesłanej do syste-
mu elektroenergetycznego i ilości energii elektrycznej zużytej. Jeśli produkcja 
energii jest większa niż zapotrzebowanie na energię to dodatni bilans może 
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zrekompensować ewentualny ujemny bilans w następnych latach. W tym 
systemie nadprodukcja nie jest płatna, może tylko przejść na następny okres 
rozliczeniowy. Gdy bilans roczny wychodzi ujemny, czyli zapotrzebowanie 
przewyższyło produkcję energii elektrycznej to właściciel instalacji OZE 
w rozliczeniu rocznym uiszcza opłatę wynikającą z rocznego bilansu energii 
elektrycznej.

System net-metering przeznaczony jest dla niżej wymienionych techno-
logii odnawialnych źródeł energii:
● Elektrownie wiatrowe;
● Elektrownie słoneczne;
● Instalacje geotermalne;
● Biogazownie;
● Biomasa;
● Elektrownie wodne.

2.2.4. Taryfa Premium I  

Taryfa Premium I jest skierowana do wszystkich typów odnawialnych 
źródeł energii z wyjątkiem instalacji fotowoltaicznych. Instalacje o mocy 
zainstalowanej między 1 kW i 1 MW mają prawo do wyboru taryfy gwa-
rantowanej I lub alternatywnie Taryfy Premium I (art. 7, c. 4 DM 07.06.12). 
Możliwość skorzystania z taryfy Premium I posiadają następujące rodzaje 
odnawialnych źródeł:
● Elektrownie wiatrowe – od 1 kW do 5 MW (art. 3 i 4, DM 07.06.12), 

przy czym elektrownie o mocy poniżej 60 kW mogą skorzystać z tej 
taryfy bezpośrednio (art. 4, c. 3 DM 07/06/12) zaś elektrownie o mocy 
od 60 kW do 5 MW muszą być wpisane do rejestru (art. 4, c. 1 i 3 
DM 7.06.12);

● Instalacje geotermalne – od 1 kW do 20 MW (art. 3 i 4, DM 07.06.12);
● Biogazownie – od 1 kW do 5 MW (art. 3 i 4, DM 07.06.12), przy 

czym instalacje o mocy poniżej 100 kW mogą skorzystać z tej tary-
fy bezpośrednio (art. 4, c. 3 DM 07/06/12) zaś instalacje o mocy 
od 100 kW do 5 MW muszą być wpisane do rejestru (art. 4, c. 1 i 3 
DM 7.06.12);

● Biomasa – od 1 kW do 5 MW (art. 3 i 4, DM 07.06.12), przy czym 
instalacje o mocy poniżej 200 kW mogą skorzystać z tej taryfy bezpo-
średnio (art. 4, c. 3 DM 07/06/12) zaś instalacje o mocy od 200 kW do 
5 MW muszą być wpisane do rejestru (art. 4, c. 1 i 3 DM 7.06.12);
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● Elektrownie wodne – od 1 kW do 10 MW (art. 3 i 4, DM 07.06.12), 
przy czym instalacje o mocy poniżej 50 kW (250 kW, w przypadkach 
wymienionych w art. 4, c. 3, l. DM 07/06/12) mogą skorzystać z tej 
taryfy bezpośrednio (art. 4, c. 3 DM 07/06/12) zaś instalacje o mocy od 
50 kW (250 kW) do 10 MW muszą być wpisane do rejestru (art. 4, c. 1 
i 3 DM 7.06.12).

2.2.5. Taryfa Premium II  

Taryfa Premium II to system rozliczeń zależny od udziału faktycznie wypro-
dukowanej energii elektrycznej z energii słonecznej (w przypadku instalacji 
hybrydowych, czyli np. instalacji CSP z innym źródłem energii elektrycz-
nej). Cena za wyprodukowaną 1 kWh zależna jest również od powierzchni 
instalacji. Z taryfy tej mogą skorzystać instalacje fotowoltaiczne lub hybry-
dowe, w których jednym ze źródeł jest elektrownia słoneczna.

2.2.6. System regulacji podatkowej I  

System regulacji podatkowej, czyli zmniejszenie podatku od wartości 
dodanej funkcjonuje we Włoszech od 1993 roku. Promowanie technologii 
wytwarzania energii elektrycznej z wiatru oraz słońca realizowane jest 
poprzez zmniejszenie o 10% podatku od wartości dodanej z tytułu dostaw 
i usług związanych z inwestycjami w elektrownie wiatrowe i słoneczne 
instalacje energetyczne oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznych zwią-
zanych z przyłączeniem bądź eksploatacją wymienionych źródeł energii.

2.2.7. System regulacji podatkowej II  

System regulacji podatkowej II polega na obniżeniu podatku od nieruchomo-
ści (budynku) wyposażonej w odnawialne źródło energii. Wielkość subwencji 
uzależniona jest od wartości nieruchomości. Dodatkowo wartość subwen-
cji jest ustalana przez zarządy gmin, co powoduje ich duże zróżnicowanie. 
Zmniejszenie podatku od nieruchomości wynosi mniej niż 0,4% wartości nie-
ruchomości i obowiązuje przez pięć lat od daty zgłoszenia instalacji OZE.

System regulacji podatkowej II przeznaczony jest dla niżej wymienio-
nych technologii odnawialnych źródeł energii:
● Elektrownie wiatrowe;
● Elektrownie słoneczne;
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● Instalacje geotermalne;
● Biogazownie;
● Biomasa;
● Elektrownie wodne.

2.2.8. System przetargowy  

System przetargowy jest skierowany do wszystkich typów odnawialnych 
źródeł energii z wyjątkiem instalacji fotowoltaicznych. Wsparcie w postaci 
taryfy Premium przyznawane jest po przeprowadzeniu procesu przetargo-
wego. System ten jest alternatywą dla innych rodzajów wparcia. Do sys-
temu tego kwalifikują się nowe instalacje OZE oraz hybrydowe instalacje 
OZE (nawet zawierające instalacje fotowoltaiczne). Podstawą do zakwali-
fikowania instalacji do tej taryfy jest udział jednej z wymienionych poniżej 
technologii odnawialnych źródeł energii:
● Elektrownie wiatrowe – powyżej 5 MW;
● Instalacje geotermalne – powyżej 20 MW;
● Biogazownie – powyżej 5 MW;
● Biomasa – powyżej 5 MW;
● Elektrownie wodne – powyżej 10 MW.

2.2.9. System szkoleń  

We Włoszech szkolenia dla instalatorów są regulowane na szczeblu central-
nym, ale szczegółowe treści i programy szkoleniowe dla uzyskania kwali-
fikacji zawodowych instalatora opracowywane są i zarządzane na szczeblu 
regionalnym zgodnie z art. 15 DL 28/11 oraz DM 37/08. Kursy są jedną 
z możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych. Kwalifikacje zawodowe 
można również uzyskać przedstawiając dyplom ukończenia odpowiednie-
go kierunku na uczelni wyższej Uczelni lub Instytutu Technicznego wraz 
z potwierdzeniem dwóch lat doświadczenia.

Kursy zawodowe prowadzone są dla instalatorów w zakresie:
● zawodowy instalator kotłów, kominków i grzejników na biomasę,
● instalator systemów fotowoltaicznych zintegrowanych budynkiem,
● instalator słonecznych systemów grzewczych,
● instalator kotłów na biomasę o niskiej entalpii,
● instalator pomp ciepła.
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2.2.10. Podsumowanie  

We Włoszech istnieje wielowariantowy system wsparcia odnawialnych źró-
deł energii. W zależności o rodzaju oraz mocy instalacji OZE inwestor może 
skorzystać z systemu wsparcia umożliwiającego zwiększenie przychodów 
z produkcji energii w odnawialnym źródle. Elementem stymulującym roz-
wój OZE we Włoszech jest konieczność instalowania w budynkach nowych 
lub remontowanych, odnawialnych źródeł mających na celu zaspokoje-
nie części zapotrzebowania na energię w budynku. Tego typu rozwiązania 
zmniejszają ilość energii, która jest transportowana, promowane są zaś roz-
wiązania umożliwiające lokalną produkcję i konsumpcję energii. Podobnie 
jak w Hiszpanii, instalowaniem odnawialnych źródeł energii zajmują się 
certyfikowani instalatorzy OZE. Szczegółowe programy szkoleń oraz okre-
sowa weryfikacja wiedzy i umiejętności instalatora realizowana jest w celu 
podniesienia jakości wykonania i eksploatacji instalacji odnawialnych źró-
deł energii.

2.3. Polska  

System wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce rozpo-
czął się od wprowadzenia świadectw pochodzenia dla energii produko-
wanej w źródłach odnawialnych, których cena ustalana jest na Rynku 
Praw Majątkowych. 11 września 2013 roku wszedł w życie tzw. „Mały 
trójpak energetyczny”, który miał na celu między innymi wdrożenie 
przepisów unijnych promujących wykorzystywanie energii ze źródeł odna-
wialnych. Z godnie z zapisami ustawy, odnawialne źródło energii zdefi-
niowane zostało jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania 
energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, 
hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię 
pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, 
a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszcza-
nia ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzę-
cych. W ramach Małego trójpaku opracowane zostały systemy wsparcia 
dla inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii w zależności 
od wielkości instalacji OZE.
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2.3.1. Mikroinstalacja  

W ramach Małego trójpaku energetycznego została zdefiniowana mikroin-
stalacja jako odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej elek-
trycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej 
o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainsta-
lowanej cieplnej nie większej niż 120 kW. Zapisy ustawy gwarantują, że za 
przyłączenie mikroinstalacji do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 
nie pobiera się opłat. Dodatkowo, przyłączenie mikroinstalacji do dystrybu-
cyjnej sieci elektroenergetycznej odbywa się na zasadzie zgłoszenia przy-
łączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, 
do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu odpowiednich 
układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego. Zgłosze-
nie jest możliwie, gdy moc zainstalowana mikroinstalacji jest mniejsza od 
mocy określonej w warunkach przyłączenia dla danej lokalizacji W przy-
padku niespełnienia powyższego warunku, przyłączenie mikroinstalacji 
do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie 
do sieci. W obydwu przypadkach koszt instalacji układu zabezpieczającego 
i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator elektroenergetyczne-
go systemu dystrybucyjnego.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Małym trójpaku energetycznym, 
wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną 
niebędącą przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalno-
ścią gospodarczą. Osoba fizyczna nie musi również występować do Preze-
sa URE (Urząd Regulacji Energetyki) o wydanie koncesji na wytwarzanie 
energii. Wyprodukowaną energię elektryczną wytworzoną w mikroinstala-
cji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej można sprzedać (istnieje obowią-
zek odkupienia energii elektrycznej przez operatora sieci dystrybucyjnej) po 
cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej ogłaszanej 
przez Prezesa URE za poprzedni rok kalendarzowy.

2.3.2. Mała instalacja  

Odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 
większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektro-
energetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej 
mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW 
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to definicja małej instalacji. Przyłączenie do elektroenergetycznej sieci dys-
trybucyjnej małej instalacji odbywa się na zasadzie oraz w trybie określonym 
w prawie energetycznym, czyli należy złożyć wniosek o wydanie warunków 
przyłączenia, a po uzyskanych warunkach i zrealizowaniu inwestycji pod-
pisywana jest umowa z operatorem sieci dystrybucyjnej. Wytwórca energii 
w małej instalacji OZE powinien uzyskać koncesję na wytwarzanie energii 
od Prezesa URE. Procedura uzyskania koncesji jest w tym przypadku uprosz-
czona oraz przedsiębiorca jest zwolniony z opłaty za uzyskanie koncesji.

Energia elektryczna wyprodukowana w małej instalacji może być sprze-
dana w cenie 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej ogłaszanej 
przez Prezesa URE za poprzedni rok kalendarzowy. Dodatkowym docho-
dem dla przedsiębiorcy wytwarzającego energię elektryczną w małej insta-
lacji jest sprzedaż świadectw pochodzenia energii z OZE. Cena świadectw 
pochodzenia jest ustalana na Rynku Praw Majątkowych.

2.3.3. Duża instalacja  

Mały trójpak definiuje dużą instalację jako odnawialne źródło energii, o łącz-
nej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 200 kW, przyłączone do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącz-
nej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 600 kW. Wytwarzanie energii 
w dużej instalacji OZE jest działalnością koncesjonowaną. Uzyskanie koncesji 
na wytwarzanie energii w dużej instalacji OZE odbywa się na zasadach ogól-
nych – bez uproszczeń i zwolnień z opłat. Przyłączenie dużej instalacji OZE 
do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej odbywa się zgodnie z procedurami 
przyłączania źródła energii elektrycznej do sieci. Sprzedaż energii elektrycznej 
odbywa się na zasadach takich jak przy małej instalacji, czyli wyprodukowana 
energia elektryczna może być sprzedana w cenie 100% średniej ceny sprzedaży 
energii elektrycznej ogłaszanej przez Prezesa URE za poprzedni rok kalenda-
rzowy, a dodatkowym dochodem jest sprzedaż świadectw pochodzenia energii 
z OZE. Cena świadectw pochodzenia jest ustalana na Rynku Praw Majątko-
wych.

2.3.4. System szkoleń  

Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne tzw. Mały trójpak energetyczny 
określiła zadania i obowiązki certyfikowanego instalatora instalacji OZE. 
Certyfikat można uzyskać dla pięciu odnawialnych źródeł energii:
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● Piece i kotły na biomasę
● Systemy fotowoltaiczne
● Słoneczne systemy grzewcze
● Pompy ciepła
● Płytkie systemy geotermalne

Certyfikaty potwierdzające posiadane przez instalatora kwalifikacje 
w zakresie instalowania instalacji OZE wydawany jest przez Prezesa UDT. 
Aby móc otrzymać certyfikat instalator powinien ukończyć szkolenie w akre-
dytowanym przez UDT ośrodku szkoleniowym i zdać egzamin w Urzędzie 
Dozoru Technicznego. Instalator, który ukończył studia kierunkowe po 2005 
roku może uzyskać certyfikat na podstawie dyplomu ukończenia studiów. 
Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania certyfikatu zawarte są w roz-
dziale 3b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne z późn. zm. 
oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w spra-
wie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organiza-
torów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii.

2.3.5. Podsumowanie  

Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne tzw. Mały trójpak energetyczny 
miała na celu wdrożenie przepisów unijnych promujących wykorzystywa-
nie energii ze źródeł odnawialnych. Formy wsparcia OZE zaproponowane 
w nowelizacji ustawy nie spowodowały znacznego wzrostu zainteresowania 
budową tych instalacji przez inwestorów. Zapisy dotyczące mikroinstalacji 
promują postawę prosumencką, czyli zużycie wyprodukowanej energii na 
własne potrzeby. W przypadku małych i dużych instalacji wsparcie w posta-
ci możliwości sprzedaży świadectw pochodzenia okazało się mało efek-
tywne. Ceny świadectw pochodzenia kształtowane są przez Rynek Praw 
Majątkowych co powoduje ich dużą zmienność i duże ryzyko przy określa-
niu przychodu z inwestycji.
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3. SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE  

3.1.  ZAGADNIENIA OGÓLNE. PODSTAWY STOSOWANIA 
SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH  

3.1.1.  Historia i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Europie  
i na Świecie  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 10 min)

● początki fotowoltaiki,
● pierwsze instalacje fotowoltaiczne,
● rozwój technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych,
● zastosowanie technologii fotowoltaicznych,
● przyszłość fotowoltaiki jako źródła energii elektrycznej.

Dobre praktyki

Przedstawienie rysu historycznego i perspektyw rozwoju technologii foto-
woltaicznej w Europie i na Świecie pokazuje tempo rozwoju oraz poten-
cjał zawarty w technologii fotowoltaicznej. Krótka prezentacja powinna 
przedstawiać dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie, etapy rozwoju 
fotowoltaiki oraz realne szanse zaistnienia na rynkach Światowych oraz 
Europejskich. Przypominając nazwiska takie jak: Aleksander Edmund 
Becquerel, Wilhelm Hallwachs, Albert Einstein czy Jan Czochralski poka-
zany zostanie początek fotowoltaiki wraz Polskim akcentem. Ogrom-
ny postęp dokonany w ostatnim stuleciu spowodował, że energia słońca 
jest wykorzystywana w wielu dziedzinach życia od kosztownych techno-
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logii wojskowych do przedmiotów użytku codziennego. Na przestrzeni 
ostatnich lat nastąpiło kilkakrotne zwiększenie sprawności energetycznej 
ogniw poprzez wprowadzanie coraz nowszych technologii produkcyjnych. 
Uczestnik powinien mieć wiedzę na temat szerokiego spektrum zastosowań 
oraz bieżących osiągnięć w zakresie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych.

3.1.2.  Korzyści ekonomiczne, środowiskowe, społeczne stosowania 
fotowoltaiki  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 10 min)

● korzyści ekonomiczne inwestycji w instalacje fotowoltaiczne,
● instalacja fotowoltaiczna – źródło „zielonej” energii elektrycznej,
● instalacje fotowoltaiczne w aspekcie rozproszonych źródeł energii elek-

trycznej,
● autonomiczne źródło zasilania w energię elektryczną.

Dobre praktyki

Wysokie koszy instalacji fotowoltaiczni odstraszają wielu inwestorów. Trud-
no jest uzyskać zwrot zainwestowanego kapitału w okresie krótszym niż 10 
lat. Na korzyść systemów fotowoltaicznych przemawia ponad dwudziesto-
letni okres ich eksploatacji, a co za tym idzie, przez około 2/3 czasu pracy 
systemu fotowoltaicznego będzie przynosić korzyści wynikające z produkcji 
energii elektrycznej. Warunkiem długoletniej i bezawaryjnej eksploatacji 
jest zastosowanie materiałów dobrej jakości oraz staranne wykonanie insta-
lacji fotowoltaicznej.

Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach fotowoltaicznych jest 
przyjazne dla środowiska naturalnego. Produkcja energii elektrycznej 
odbywa się bez emisji związków chemicznych do atmosfery. W czasie pro-
dukcji energii nie powstają odpady, które należy utylizować. Ze wzglę-
du na dostępność promieniowania słonecznego, lokalizacja elektrowni 
słonecznych nie wymaga wykonywania szczegółowych badań meteorolo-
gicznych oraz zaawansowanych prac budowlanych. Można tworzyć zarów-
no małe systemy kilku kilowatowe oraz duże, kilku megawatowe farmy 
fotowoltaiczne. Technologia wykonania oraz eksploatacji elektrowni sło-
necznych pozwala na tworzenie rozproszonych niezależnych systemów 
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odciążających sieci przesyłowe w godzinach szczytowych obciążeń. Odpo-
wiednia konfiguracja instalacji fotowoltaicznej umożliwia zabezpieczenie 
odbiorników energii przed zanikami napięcia występującymi w sieci elek-
troenergetycznej.

3.1.3.  Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania 
i wykorzystania fotowoltaiki  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● podział producentów energii z OZE ze względu na wielkość instalacji,
● prawa i obowiązki producenta energii z OZE w zależności od wielkości 

instalacji,
● regulacje prawne dla przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców 

energii elektrycznej,
● świadectwa pochodzenia – system wsparcia dla producentów energii 

z OZE.
● prawa i obowiązki instalatora OZE,
● warunki uzyskiwania oraz odnawiania certyfikatu,
● utrata certyfikatu,
● kiedy wymagany jest certyfikat instalatora.

Dobre praktyki

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany ustawy – Prawo Ener-
getyczne oraz niektórych innych ustaw (tzw. Mały trójpak energetyczny) 
wprowadziła szereg zmian dla producentów energii z odnawialnych źródeł. 
W nowelizacji ustawy został dokonany podział na trzy grupy producentów 
w zależności od mocy zainstalowanych urządzeń wytwórczych. Dla każdej 
z grup przewidziano oddzielne zasady przyłączania do sieci jak i rozlicza-
nia za wytworzoną energię. Związane z tym obowiązki wytwórców energii 
w każdej grupie mają inny zakres. Instalator OZE powinien znać ogólny 
zakres praw i obowiązków wytwórcy energii. W przypadku małych i dużych 
przedsiębiorców dochodzi obowiązek ewidencjonowania produkcji ener-
gii m.in. w celu uzyskania świadectw pochodzenia. Dla małych i dużych 
wytwórców energii świadectwa pochodzenia są rodzajem wsparcia finanso-
wego mającego na celu promowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce.
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W nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne pojawiły się zapisy doty-
czące certyfikowanych instalatorów OZE. W myśl ustawy certyfikowanym 
instalatorem OZE może zostać osoba przeszkolona przez odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrę, która zapewni nie tylko zdobycie wiedzy teore-
tycznej ale i praktycznej dotyczącej projektowania oraz montażu odnawial-
nych źródeł energii. Ustawodawca dopuszcza również możliwość uzyskania 
certyfikatu przez osoby, które ukończyły jeden z wymienionych w ustawie 
kierunków studiów. Instalator powinien znać szczegółowo warunki wydania 
oraz cofnięcia certyfikatu.

3.1.4. Promieniowanie słoneczne  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 10 min)

● źródło promieniowania słonecznego,
● czynniki wpływające na zmianę natężenia promieniowania słonecznego,
● podział promieniowania słonecznego,
● charakterystyka promieniowania słonecznego w Polsce oraz Europie.

Dobre praktyki

Źródłem promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi są reak-
cje termojądrowe zachodzące na Słońcu. Jednym ze skutków reakcji 
termojądrowej jest emisja znacznych ilości energii, która w postaci pro-
mieniowania elektromagnetycznego dociera do powierzchni ziemi. Istot-
nym zagadnieniem jest osłabienie promieniowania w atmosferze ziemskiej 
spowodowane wieloma czynnikami, wśród których wyróżnić można: ruch 
Ziemi wokół Słońca, zmiana długości drogi promieniowania w atmosfe-
rze ziemskiej oraz warunki meteorologiczne. Zawarta na drodze promie-
niowania elektromagnetycznego materia powoduje, że promieniowanie 
docierające do powierzchni Ziemi można podzielić na promieniowanie 
bezpośrednie, rozproszone oraz odbite. W zależności od lokalnych warun-
ków klimatycznych udział poszczególnych składowych w całkowitym 
promieniowaniu będzie się zmieniał powodując zmianę warunków pracy 
instalacji fotowoltaicznej. Uczestnicy powinni zostać zapoznani z pojęcia-
mi takimi jak napromieniowanie, usłonecznienie czy rozkład promienio-
wania słonecznego. Pojęcia te umożliwiają określenie możliwego uzysku 

30

Zostań na wsi… Elektrykiem  –  Dobre praktyki dla instalatora OZE



energetycznego w miejscu planowanej inwestycji. Omówienie charakte-
rystyki promieniowania w Polsce oraz Europie ukaże krajowe możliwo-
ści produkcji energii z promieniowania słonecznego na tle innych krajów 
europejskich.

3.1.5.  Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie 
instalowania – identyfikacja zagrożeń  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 10 min)

● BHP przy wykonywaniu prac pod napięciem,
● BHP przy wykonywaniu prac na wysokościach,
● przyczyny powstawania pożarów.

Dobre praktyki

Przy omawianiu przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas insta-
lacji systemów fotowoltaicznych nie można pominąć dwóch głównych 
zagadnień związanych z: wykonywaniem prac pod napięciem oraz wyko-
nywaniem prac na wysokościach. Szczególną uwagę należy poświęcić na 
możliwość wystąpienia obydwu zagrożeń jednocześnie. Instalatorzy wyko-
nujący prace monterskie na dachach budynków powinni posiadać upraw-
nienia dopuszczające do prac wysokościowych, powinni być wyposażeni 
w specjalistyczny sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości oraz 
przed porażeniem prądem. Prace powinny być wykonywane starannie 
z użyciem odpowiednio dobranych materiałów i systemów montażowych, 
aby zapewnić długoletnią i bezawaryjną pracę systemu fotowoltaicznego.

3.1.6.  Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów  
(SOLAR KEYMARK)

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 10 min) 

● cel wprowadzenia systemu certyfikacji,
● uzyskiwanie certyfikacji Solar Keymark.
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Dobre praktyki

Solar Keymark wprowadzony został z myślą o wyróżnieniu producentów 
kolektorów słonecznych oraz systemów solarnych, którzy w swojej działal-
ności kierują się zgodnością z obowiązującymi w tym zakresie europejskimi 
normami. Każde z urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicz-
nych również podlega systemom certyfikacji wyrobów. Podstawą programu 
certyfikacyjnego jest kontrola produktów na bazie zgodności z obowiązują-
cymi normami europejskimi oraz kontrola jakości wg ISO 9000. Zadaniem 
systemu certyfikacji wyrobów jest wsparcie klientów przy wyborze modu-
łów fotowoltaicznych czy falowników fotowoltaicznych, spełniających 
wymagania stosownych norm europejskich. W celu uzyskania certyfikacji 
należy wykonać pełny zestawu badań według obowiązujących norm przez 
akredytowaną instytucję badawczą. Urządzenia certyfikowane zwiększają 
szansę na długą i bezawaryjną pracę instalacji fotowoltaicznej.

3.1.7. Podstawowe terminy i definicje  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 10 min)

● podstawowe elementy instalacji fotowoltaicznej,
● terminy i definicje wprowadzone w normie „Fotowoltaiczne układy 

zasilania”.

Dobre praktyki

Norma PN–HD 60364–7–712:2007 – „Fotowoltaiczne układy zasilania” 
systematyzuje polskie nazewnictwo przyjęte w systemach fotowoltaicznych. 
Każdy element występujący w instalacji fotowoltaicznej posiada polską 
nazwę, a nomenklatura przyjęta w normie powinna być powielana w każ-
dej części szkolenia celem utrwalenia poprawnego nazewnictwa. Certyfi-
kowany instalator powinien rozróżnić pojęcia ogniwa fotowoltaicznego od 
modułu fotowoltaicznego, powinien poprawnie definiować generator foto-
woltaiczny, łańcuch fotowoltaiczny czy kolektor fotowoltaiczny. Wprowa-
dzenie pojęć strony AC, strony DC oraz separacji podstawowej pomiędzy 
stronami pozwoli na późniejsze omawianie zagadnień szczegółowych doty-
czących elementów systemu fotowoltaicznego
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3.2.  PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY 
DZIAŁANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH  

3.2.1. Ogniwo słoneczne – budowa i zasady działania  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 145 min)

● ogniwo fotowoltaiczne – przetwornik energii promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną,

● podstawowe zagadnienia z fizyki kwantowej,
● energia elektronu,
● efekt wybicia elektronu z powłoki walencyjnej,
● struktura półprzewodnika, tworzenie siatki krystalicznej, domieszkowa-

nie struktur półprzewodnika,
● powstawanie efektu fotowoltaicznego,
● rekombinacja i dyfuzja nośników prądu elektrycznego w złączu p–n,
● schemat zastępczy ogniwa fotowoltaicznego,
● charakterystyka prądowo–napięciowa ogniwa fotowoltaicznego,
● napięcie obwodu otwartego ogniwa fotowoltaicznego,
● prąd zwarcia ogniwa fotowoltaicznego,
● moc nominalna i maksymalna ogniwa fotowoltaicznego,
● współczynnik wypełnienia charakterystyki ogniwa fotowoltaicznego,
● wpływ jakości wykonania ogniwa na jego parametry elektryczne,
● czynniki ograniczające sprawność przetwarzania energii w ogniwie 

fotowoltaicznym,
● wpływ temperatury na pracę ogniwa fotowoltaicznego,
● wpływ natężenia promieniowania na parametry pracy ogniwa fotowol-

taicznego,
● standardowe warunki badania – wyjaśnienie pojęcia,
● natężenie promieniowania słonecznego,
● temperatura ogniwa fotowoltaicznego,
● współczynnik masy powietrza,
● zasady szeregowego łączenia ogniw PV,
● zasady równoległego łączenia ogniw PV,
● kryteria selekcji ogniw PV do połączeń szeregowych oraz równoległych,
● charakterystyki połączonych ogniw PV,
● zasady szeregowego łączenia modułów PV,
● zasady równoległego łączenia modułów PV,
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● kryteria selekcji modułów PV do połączeń szeregowych oraz równoległych,
● charakterystyki połączonych modułów PV (łańcuchów PV oraz kolekto-

rów PV).

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 135 min)

● wykonanie pomiarów i opracowanie charakterystyk modułu fotowolta-
icznego określających wpływ zmiany natężenia promieniowania modu-
łu na jego parametry elektryczne,

● wykonanie pomiarów i opracowanie charakterystyk modułu fotowolta-
icznego określających wpływ zmiany temperatury modułu na jego para-
metry elektryczne,

● wyznaczanie charakterystyki prądowo–napięciowej szeregowo połączo-
nych ogniw PV,

● wyznaczanie charakterystyki prądowo–napięciowej równolegle połą-
czonych ogniw PV,

● wyznaczanie charakterystyki prądowo–napięciowej szeregowo–równo-
legle połączonych ogniw PV,

● porównanie otrzymanych charakterystyk z charakterystykami pojedyn-
czych ogniw,

Dobre praktyki

Ogniwo fotowoltaiczne jest najmniejszym i zarazem najważniejszym 
elementem systemu fotowoltaicznego. Jest elementem półprzewodniko-
wym, w którym zachodzi efekt fotowoltaiczny. W wyniku efektu foto-
woltaicznego energia promieniowania słonecznego przetwarzana jest na 
energię elektryczną. Jako przetwornik energii charakteryzuje się określoną 
sprawnością, wydajnością napięciową oraz prądową. Obecnie dostępnych 
jest wiele technologii wykonania ogniw charakteryzujących się różnymi 
parametrami zarówno elektrycznymi jak i mechanicznymi. Absorbują one 
wybrane długości fal promieniowania elektromagnetycznego docierają-
cego do ziemi. Analiza budowy ogniw oraz zasady powstawania efektu 
fotowoltaicznego umożliwią trafny dobór elementów generatora fotowol-
taicznego.

Poznanie budowy oraz zasady działania ogniwa fotowoltaicznego nie 
jest możliwe bez przypomnienia podstawowych zagadnień związanych 
z fizyką kwantową. Na podstawie analizy modelu atomu należy przedsta-
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wić energię, jaką posiadają elektrony krążące po orbitach wokół atomu. 
Efekt fotowoltaiczny powstanie wówczas, gdy energia fotonu będzie więk-
sza niż energia potrzebna do wybicia elektronu z orbity – inaczej nazy-
wanej też powłoką. Gdy foton posiada wystarczającą energię, aby wybić 
elektron z powłoki, następuje oddzielenie elektronu od atomu i powsta-
je tzw. dziura – czyli wolne miejsce na orbicie jądra atomowego, które 
oczekuje na elektron odpowiadający danemu poziomowi energetyczne-
mu. Elektron może trafić z powrotem na swoje miejsce pokonując barierę 
potencjału występującą na złączu p–n (zjawisko rekombinacji) lub prze-
pływając przez odbiornik podłączony do ogniwa fotowoltaicznego. Wie-
lokrotność występowania zjawiska rozdzielania par elektron–dziura 
powoduje przepływ prądu w obwodzie zasilanym z ogniwa fotowoltaicz-
nego. W celu uzyskania półprzewodnika należy wytworzyć strukturę siatki 
krystalicznej, a następnie domieszkować otrzymaną strukturę pierwiast-
kami o odpowiedniej liczbie „wolnych” elektronów bądź o odpowiednim 
niedoborze elektronów na ostatniej orbicie zwanej powłoką walencyj-
ną. Zjawiska elektryczne zachodzące w ogniwie fotowoltaicznym mogą 
być analizowane na schemacie zastępczym ogniwa. Szczegółowa anali-
za zastępczego schematu elektrycznego pozwala na zrozumienie zasady 
działania oraz powstawania charakterystyki prądowo–napięciowej ogniwa 
fotowoltaicznego.

Na kształt charakterystyki prądowo–napięciowej ogniwa ma wpływ 
szereg parametrów związanych z wykonaniem struktury półprzewodniko-
wej. Omówienie poszczególnych punktów charakterystyki powinno być 
powiązane z analizą schematu zastępczego ogniwa. Szczegółowo powinny 
zostać omówione: napięcie obwodu otwartego oraz prąd zwarcia ogniwa 
– z czego wynikają wartości wymienionych parametrów. Analiza rzeczywi-
stych charakterystyk prądowo–napięciowych powinna uwzględniać wpływ 
rezystancji szeregowej oraz równoległej ogniwa oraz wpływ procesu pro-
dukcji ogniw na wartości obydwu rezystancji. Szczegółowego omówienia 
wymaga również punkt mocy maksymalnej charakterystyki oraz współ-
czynnik wypełnienia, który jest swego rodzaju miarą jakości wykonania 
ogniwa.

Kolejnym ważnym elementem jest omówienie sprawności ogniw 
fotowoltaicznych – z czego wynika oraz w jaki sposób jest wyznaczana. 
Występuje wiele czynników ograniczających sprawność ogniw fotowolta-
icznych takich jak niewykorzystane fotony długofalowe, niewykorzystana 
nadmiarowa energia fotonów, zasłonięcie części ogniwa przez elektro-
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dę przednią, odbicie światła, niecałkowita absorpcja światła ze względu 
na ograniczoną grubość ogniwa, rzeczywista wydajność kwantowa czy 
napięciowy współczynnik wypełnienia charakterystyki. Każdy z wymie-
nionych czynników powinien zostać omówiony. Uczestnicy zajęć powin-
ni poznać wpływ zmian natężenia oświetlenia oraz zmian temperatury 
na charakterystykę ogniwa. Zrozumienie związków między czynnikami 
atmosferycznymi a parametrami elektrycznymi ogniw fotowoltaicznych 
ułatwi późniejszą analizę produkcji energii elektrycznej w systemach 
fotowoltaicznych.

Parametry elektryczne ogniw fotowoltaicznych oraz modułów fotowol-
taicznych wyznaczane są w stanach ustalonych przy warunkach odpowia-
dających natężeniu promieniowania o mocy 1000 W/m2, w temperaturze 25 
°C oraz współczynniku masy powietrza określającym widmo promienio-
wania słonecznego AM=1,5. Warunki te zgodne są z normą europejską IEC 
61215.

Moduły fotowoltaiczne stosowane w systemach fotowoltaicznych 
składają się z połączonych szeregowo oraz równolegle ogniw fotowol-
taicznych. Generatory fotowoltaiczne są to szeregowo oraz równolegle 
połączone moduły fotowoltaiczne. W tego typu połączeniach istotne są 
parametry źródeł takie jak napięcie, wydajność prądowa, rezystancje: 
równoległa i szeregowa oraz wpływ temperatury na poszczególne para-
metry. Uczestnik zajęć powinien pozyskać wiedzę na temat zasad łączenia 
ogniw oraz łączenia modułów, selekcji ogniw oraz modułów oraz skutków 
błędnego doboru poszczególnych elementów. Uczestnik zajęć powinien 
poznać efekt szeregowego oraz równoległego łączenia modułów na przy-
kładzie charakterystyk prądowo–napięciowych. Powinien umieć wyzna-
czyć całkowite napięcie oraz całkowity prąd układu połączonych ogniw 
oraz modułów.

3.2.2. Rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 25 min)

● rodzaje ogniw fotowoltaicznych,
● udział w rynku poszczególnych technologii wykonania ogniw fotowol-

taicznych,
● proces produkcji ogniwa z krzemu monokrystalicznego,
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● cechy charakterystyczne ogniwa z krzemu monokrystalicznego,
● proces produkcji ogniwa z krzemu polikrystalicznego,
● cechy charakterystyczne ogniwa z krzemu polikrystalicznego,
● proces produkcji ogniwa z krzemu amorficznego oraz mikrokrystalicz-

nego,
● cechy charakterystyczne ogniwa z krzemu amorficznego oraz mikrokry-

stalicznego,
● inne technologie ogniw cienkowarstwowych,
● charakterystyka i właściwości poszczególnych typów ogniw cienkowar-

stwowych.

Dobre praktyki

Na rynku europejskim dostępna jest w sprzedaży szeroka gama modułów 
fotowoltaicznych. Moduły fotowoltaiczne zbudowane są z połączonych sze-
regowo oraz równolegle ogniw fotowoltaicznych. Rozwój w dziedzinie foto-
woltaiki powoduje powstawanie coraz to nowszych technologii wytwarzania 
ogniw fotowoltaicznych. Z jednej strony poszukuje się technologii umoż-
liwiających zwiększenie sprawności ogniw fotowoltaicznych, z drugiej zaś 
podejmuje się próby zmniejszenia kosztów wytwarzania. Najbardziej rozpo-
wszechnione na rynku fotowoltaicznym są ogniwa I generacji, czyli ogniwa 
mono oraz polikrystaliczne. Rozwijająca się technologia II generacji to ogni-
wa cienkowarstwowe, charakteryzujące się grubością warstwy półprzewodnika 
rzędu kilku mikrometrów. Ogniwa fotowoltaiczne II generacji charakteryzu-
ją się niższą sprawnością przetwarzania energii promieniowania słonecznego 
przy mniej kosztownej technologii ich wytwarzania. Jedną z najnowszych tech-
nologii to ogniwa III generacji. Są to ogniwa DSSC oraz ogniwa organiczne. 
III generacja ogniw charakteryzuje się niskimi kosztami produkcji i prostą tech-
nologią wytwarzania. Niestety ich sprawność sięgająca kilku procent oraz krót-
sza żywotność w porównaniu z I i II generacją, powodują ich małą popularność 
wśród inwestorów.
Struktura poszczególnych typów ogniw oraz technologia ich wytwarzania 
różnią się między sobą. Wiedza z zakresu wytwarzania, żywotności oraz 
parametrów elektrycznych dostępnych na rynku modułów fotowoltaicz-
nych pozwoli instalatorowi na dopasowanie generatora fotowoltaicznego do 
potrzeb i oczekiwań inwestora.
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3.2.3. Rodzaje systemów fotowoltaicznych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● podział systemów fotowoltaicznych,
● zalety i wady stosowania systemów ON–GRID oraz OFF–GRID,
● systemy fotowoltaiczne bezpośrednio zasilające odbiorniki energii elek-

trycznej,
● systemy fotowoltaiczne autonomiczne z magazynem energii z odbiorni-

kami na prąd stały,
● systemy fotowoltaiczne autonomiczne z magazynem energii z odbiorni-

kami na prąd zmienny,
● systemy fotowoltaiczne autonomiczne z rezerwowym zasilaniem,
● systemy fotowoltaiczne podłączone do sieci elektroenergetycznej,
● systemy fotowoltaiczne bez zabezpieczenia potrzeb własnych – całko-

wita sprzedaż energii elektrycznej do SEE,
● systemy fotowoltaiczne częściowo pokrywające potrzeby własne,
● magazynowanie energii w systemach przyłączonych do sieci elektro-

energetycznej,
● hybrydowe systemy ze źródłem fotowoltaicznym,
● współpraca turbin wiatrowych z instalacją fotowoltaiczną,
● współpraca agregatu prądotwórczego i ogniw paliwowych z instalacją 

fotowoltaiczną,
● rozwiązania konstrukcyjne dla systemów zintegrowanych z budynkiem,
● systemy niezintegrowane z budynkami.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● montaż przykładowego systemu BIPV.

Dobre praktyki

Wśród systemów fotowoltaicznych można wyróżnić systemy wyspowe, 
współpracujące z siecią oraz systemy hybrydowe zawierające oprócz insta-
lacji fotowoltaicznej inne źródło energii elektrycznej. Systemy wyspowe 
składają się z reguły z trzech podstawowych elementów. Jest to genera-
tor fotowoltaiczny, magazyn energii (najczęściej akumulator) oraz kontroler 
ładowania. Jest to podstawowa konfiguracja dla odbiorników zasilanych 
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napięciem stałym. W przypadku konieczności zasilania odbiornika napię-
ciem przemiennym konieczna jest instalacja wyspowego falownika foto-
woltaicznego. Najczęściej spotykane są systemy fotowoltaiczne dołączone 
do sieci elektroenergetycznej. Systemy charakteryzują się prostą budo-
wą, która zawiera dwa główne elementy: generator fotowoltaiczny oraz 
fotowoltaiczny falownik sieciowy. W zależności od wykonania instala-
cji wyprodukowaną energię elektryczną można w całości sprzedać, bądź 
część wyprodukowanej energii zużyć na potrzeby własne. Pojawiające się 
nowe rozwiązanie konstrukcyjne falowników fotowoltaicznych umożliwia-
ją zaawansowane algorytmy regulacji przepływu energii. Są to urządzenia 
przeznaczone głównie do wykorzystania w mikroinstalacjach.

Konfiguracje systemów fotowoltaicznych mogą również zawierać 
dodatkowe źródła energii takie jak elektrownie wiatrowe, ogniwa paliwo-
we czy agregaty prądotwórcze. Rodzaj instalacji zależy głównie od potrzeb 
inwestora. Poznanie wielu możliwości konfiguracji systemów fotowolta-
icznych wraz ze szczegółowym omówieniem wad i zalet poszczególnych 
przypadków stanowić będzie fundamentalną wiedzę na temat możliwości 
wykorzystania systemów fotowoltaicznych i trafnego zaprojektowania sys-
temu fotowoltaicznego spełniającego oczekiwania inwestora.

3.2.4. Urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 100 min)

● podstawowe elementy instalacji fotowoltaicznej,
● znaczenie poszczególnych elementów w instalacji fotowoltaicznej,
● potrzeba magazynowania energii,
● ogólne wymagania odnośnie akumulatorów,
● przegląd technologii akumulatorów,
● inne technologie magazynowania energii,
● koszty dzisiaj i jutro,
● możliwości wsparcia systemów z magazynowaniem energii,
● zadania regulatora ładowania,
● kontrola wartości prądu oraz napięcia ładowania baterii,
● efektywniejsze ładowanie akumulatorów,
● zmniejszenie częstotliwości odłączania się urządzeń,
● wpływ zastosowania regulatora na pojemności akumulatorów,
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● zasada działania falownika fotowoltaicznego,
● typy falowników fotowoltaicznych,
● wymagania stawiane falownikom fotowoltaicznym,
● sprawność falowników fotowoltaicznych,
● zadania układów MPPT,
● instalacja elektryczna systemu fotowoltaicznego,
● dobór przekrojów przewodów w instalacji fotowoltaicznej,
● zagrożenia przy montażu instalacji elektrycznej PV,
● wymagania stawiane instalacji elektrycznej PV i jej elementom składowym,
● wpływ warunków atmosferycznych na instalację elektryczną – Słońce, 

promieniowania UV, deszcz, śnieg, wiatr, temperatura,
● rodzaje zabezpieczeń stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych,
● dobór zabezpieczeń nadprądowych,
● dobór zabezpieczeń różnicowo–prądowych,
● dobór zabezpieczeń przeciwprzepięciowych,
● instalacja odgromowa a system fotowoltaiczny,
● naziemne systemy montażu,
● dachowe systemy montażu, dachy płaskie i spadziste,
● mocowanie modułów fotowoltaicznych na elewacji.

Dobre praktyki

Różnorodność konfiguracji systemów fotowoltaicznych wymusza stosowa-
nie różnego typu podzespołów montowanych w instalacjach fotowoltaicz-
nych. Energia elektryczna wytworzona w generatorze fotowoltaicznym musi 
być dopasowana do parametrów wymaganych przez urządzenia odbiorcze, 
a w niektórych przypadkach powinna być magazynowana i dostępna poza 
czasem pracy generatora fotowoltaicznego. Omówienie poszczególnych 
elementów instalacji powinno zawierać szczegółowy opis zasady działania 
oraz zadań, jakie pełnią w systemie fotowoltaicznym.

Magazynowanie energii elektrycznej odbywa się przy wykorzystaniu 
akumulatorów. Dostępnych jest wiele rodzajów akumulatorów począwszy 
od akumulatorów kwasowych, żelowych, niklowych czy litowych. Każda 
technologia charakteryzuje się swoją żywotnością liczoną w latach, licz-
ba cykli rozładowania i ładowania, głębokością rozładowania, maksymal-
ną wydajnością prądową itp. Wybór dobrego akumulatora powinien być 
poprzedzony analizą powyższych parametrów w odniesieniu do planowane-
go przeznaczenia akumulatora.
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Urządzeniem, które przetwarza energię elektryczną pozyskaną z gene-
ratora fotowoltaicznego jest przetwornik DC/DC lub DC/AC. Bez wzglę-
du charakter napięcia wyjściowego, na wejściu przetwornika znajduje się 
układ śledzenia punktu maksymalnej mocy (MPPT – Maximal Power Point 
Tracker) wynikającego z charakterystyki prądowo–napięciowej generato-
ra fotowoltaicznego. Poprawne działanie układu MPPT umożliwia mak-
symalizację uzysków energetycznych z instalacji fotowoltaicznej poprzez 
utrzymywanie produkcji energii elektrycznej na najwyższym poziomie moż-
liwym do osiągnięcia przy zmiennych warunkach nasłonecznienia. Kolej-
ne układy energoelektroniczne odpowiedzialne są za dopasowanie poziomu 
napięcia odpowiadającego zakresowi napięć ładowania akumulatora – jeże-
li występuje. W przypadku zasilania urządzeń napięciem przemiennym 
konieczne jest zastosowanie układu formowania napięcia (falownik). Wyj-
ście falownika typu ON–GRID włączane jest bezpośrednio do obwodów 
zasilanych z sieci elektroenergetycznej lub sieci wydzielonej. Moment włą-
czenia falownika do sieci jest równoważny z włączeniem źródła napięcia 
przemiennego do istniejącego systemu. W takim przypadku konieczne jest 
zastosowanie układów synchronizacji, które są wbudowane w falownikach 
typu ON–GRID. Falowniki typu OFF–GRID takich układów nie posiadają, 
dlatego nie można łączyć wyjścia falownika typu OFF–GRID bezpośrednio 
z siecią elektroenergetyczną. Wyjątek mogą stanowić urządzenia posiadają-
ce obydwie funkcje pracy – OFF–GRID oraz ON–GRID.

Instalacja fotowoltaiczna powinna być odpowiednio połączona i zabezpie-
czona przed skutkami przeciążeń, zwarć, przepięć oraz wyładowań atmosfe-
rycznych. W tym celu należy właściwie dobrać przekroje przewodów i kabli 
oraz wartości i typy zabezpieczeń stosowanych w instalacjach fotowoltaicz-
nych. Uczestnicy zajęć powinni poznać metody doboru przekrojów przewo-
dów i kabli pod kątem spełnienia wymagań norm i przepisów w zakresie 
dopuszczalnej obciążalności oraz dopuszczalnych strat mocy na przewodach 
i kablach. Przyjmuje się, że straty na przewodach i kablach nie powinny być 
większe niż 1% mocy nominalnej instalacji fotowoltaicznej. Omówienie kryte-
riów wyboru typu zabezpieczeń oraz doboru wartości zabezpieczeń w instalacji 
fotowoltaicznej zapewni bezpieczeństwo urządzeń oraz użytkowników systemu 
fotowoltaicznego. W szczególności należy zaprezentować zasady doboru zabez-
pieczeń przeciążeniowych oraz zabezpieczeń przed prądami rewersyjnymi.

Instalacje fotowoltaiczne powinny być zabezpieczone przed skutka-
mi wyładowań atmosferycznych. W zależności od zastosowanej ochrony 
w budynku – czy jest instalacja odgromowa, czy jej nie ma, należy zasto-

41

3. Systemy fotowoltaiczne



sować odpowiednią procedurę doboru urządzeń przeciwprzepięciowych. 
Z zagadnieniami powstawania przepięć wiąże się sposób układania prze-
wodów roboczych oraz ochronnych. Uczestnik powinien poznać sposoby 
układania przewodów zapewniający jak najmniejszą powierzchnię pętli, 
w których mogą indukować się napięcia w trakcie wyładowań atmosferycz-
nych. Kable i przewody powinny być odpowiednio mocowane do konstruk-
cji wsporczych, aby uniemożliwić ich przetarcie o elementy konstrukcyjne 
lub powierzchnie, na których instalacja jest montowana. Należy zwracać 
szczególną uwagę na możliwość ruchu przewodów i kabli na skutek działa-
nia wiatru, zsuwającego się śniegu itp.

W zależności od miejsca montażu instalacji można rozróżnić syste-
my montażu modułów fotowoltaicznych: dachowe, fasadowe, naziemne. 
Wymienione systemy posiadają wiele rozwiązań technicznych dostosowa-
nych do typu podłoża, sposobu montażu czy wielkości instalacji. Wielu pro-
ducentów oferuje systemy montażu posiadające certyfikaty bezpieczeństwa. 
Prezentacja przykładowych systemów umożliwi pozyskanie praktycznej 
wiedzy na temat sposobu instalowania systemów fotowoltaicznych na róż-
nego rodzaju podłożach.

3.3. ZASADY DOBORU SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH  

3.3.1. Wybór rozwiązań technicznych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 145 min)

● wybór miejsca zainstalowania,
● analiza warunków meteorologicznych,
● analiza warunków technicznych przyłączenia instalacji,
● określenie miejsca lokalizacji instalacji fotowoltaicznej,
● dobór właściwej konstrukcji pod moduły,
● analiza warunków klimatycznych,
● szacowanie usłonecznienia dla planowanej instalacji fotowoltaicznej,
● szacowanie powierzchni instalacji fotowoltaicznej,
● określenie kierunku oraz nachylenia modułów fotowoltaicznych,
● wstępne rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych,
● wpływ zacienienia częściowego lub całkowitego ogniwa oraz modułu 

fotowoltaicznego na pracę instalacji fotowoltaicznej,
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● analiza możliwości zacienienia modułów fotowoltaicznych w wybranej 
lokalizacji,

● zacienienie pochodzące od budynków,
● zacienienie pochodzące od otaczającego środowiska naturalnego,
● zacienienie pochodzące od sieci elektroenergetycznych,
● inne przeszkody powodujące zacienienie modułów fotowoltaicznych,
● masa modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,
● wpływ wiatru na moduły oraz konstrukcję wsporczą,
● zaleganie śniegu na dachach budynków,
● rodzaje systemów montażu modułów fotowoltaicznych,
● wytrzymałość mechaniczna systemów montażu modułów fotowoltaicznych,
● zasady rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachach budyn-

ków,
● zadania i zasady stosowania instalacji odgromowej,
● elementy składowe instalacji odgromowej,
● rozmieszczenie instalacji odgromowej na dachach oraz fasadach budynków,
● ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej na budynku bez 

instalacji odgromowej,
● ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej na budynku 

z instalacją odgromową.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● montaż modułów fotowoltaicznych na makiecie dachowej z instalacją 
odgromową.

Dobre praktyki

Wiedza na temat dostępnych rozwiązań technicznych w zakresie kom-
ponentów systemu oraz ich montażu stanowi podstawę przy planowaniu, 
projektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej. Planowanie roz-
poczyna się od oszacowania wielkości instalacji oraz wyboru lokaliza-
cji. Dla półkuli północnej lokalizacja instalacji fotowoltaicznej powinna 
umożliwić skierowanie modułów fotowoltaicznych w kierunku połu-
dniowym. Miejsce instalacji powinno być wolne od elementów powo-
dujących zacienienie instalacji. Instalacja fotowoltaiczna powinna 
znajdować się w niedalekiej odległości od planowanego bądź istniejące-
go miejsca przyłączenia jej do sieci – nie dotyczy to instalacji autono-
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micznych. Dla wybranej lokalizacji szacuje się wartość usłonecznienia, 
na której podstawie będzie można oszacować planowane uzyski energe-
tyczne. Analiza warunków atmosferycznych oraz warunków technicznych 
umożliwi wybór odpowiedniego ustawienia modułów fotowoltaicznych. 
Kolejnym elementem jest wstępne rozmieszczenie modułów fotowoltaicz-
nych i szczegółowa analiza ewentualnych zacienień, na które mogą mieć 
wpływ istniejące budynki, drzewa, energetyczne linie napowietrzne itp. 
W przypadku instalacji dachowych czy fasadowych należy określić masę 
instalacji i wpływ planowanej instalacji na wytrzymałość konstrukcyjną 
budynku. W przypadku instalacji dachowych oraz fasadowych zaleca się, 
aby instalacja fotowoltaiczna była instalowana w strefie chronionej przez 
instalacje odgromową. W praktyce instalacja odgromowa nie jest koniecz-
na, ale zależy to głównie od zastosowanych komponentów w instalacji 
fotowoltaicznej.

3.3.2. Profile energetyczne odbiorców  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 65 min)

● zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych,
● zużycie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych,
● profile energetyczne wybranych odbiorników,
● analiza zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę,
● zapotrzebowanie na energię elektryczną w cyklu dobowym,
● zapotrzebowanie na energię elektryczną w cyklu tygodniowym,
● wskaźniki charakteryzujące zmienność obciążenia odbiorcy,
● zużycie energii elektrycznej,
● obciążenie szczytowe,
● obciążenie średnie,
● obciążenie podstawowe,
● średni stopień obciążenia,
● stopień wyrównania obciążenia podstawowego,
● stopień obciążenia podstawowego,
● szczytowy stopień wyrównania,
● czas użytkowania mocy szczytowej,
● określenie sezonowej oraz rocznej zmienności profilu energetycznego 

odbiorcy.
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Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 75 min)

● urządzenia do analizy zużycia energii elektrycznej przez odbiorców,
● montaż i obsługa analizatora parametrów sieci,
● profile energetyczne wybranych odbiorników,
● analiza zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę.

Dobre praktyki

Zapisy zawarte w nowelizacji Prawa Energetycznego określające prawa 
i obowiązki wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
promują wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach głównie na 
potrzeby własne. Dla systemów o mocy do 40 kW sprzedaż nadwyżek ener-
gii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej jest nieekonomiczna. Dlatego 
moc mikroinstalacji powinna być dobierana pod indywidualne zapotrze-
bowanie inwestora. Przewymiarowanie systemu w stosunku do zapotrze-
bowania na energię elektryczną będzie skutkowało większymi kosztami 
inwestycyjnymi i wydłużeniem czasu zwrotu inwestycji. Przed określeniem 
mocy w mikroinstalacji należy przeanalizować profil energetyczny odbiorcy 
określając jego zapotrzebowanie na energię elektryczną w cyklach: dobo-
wym, tygodniowym czy miesięcznym. Określenie zapotrzebowania na 
energię elektryczną będzie podstawą do doboru mocy generatora fotowolta-
icznego i ewentualnej pojemności magazynu energii. Prawidłowe wykona-
nie analizy i odpowiedni dobór rodzaju instalacji i jej komponentów będzie 
umożliwiał szybki zwrot inwestycji oraz poprawne działanie systemu foto-
woltaicznego, zgodne z oczekiwaniami inwestora.

3.3.3. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 40 min)

● wpływ zmienności warunków pogodowych na produkcję energii elek-
trycznej w instalacji fotowoltaicznej,

● dostępne bazy danych pogodowych,
● komercyjne oprogramowanie do analizy warunków meteorologicznych,
● określanie średnich wartości promieniowania dla danej lokalizacji,
● sprawność instalacji fotowoltaicznej,
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● określenie uzysku energetycznego na podstawie średnich wartości pro-
mieniowania słonecznego,

● wpływ kąta nachylenia modułów fotowoltaicznych do horyzontu 
na produkcję energii elektrycznej,

● wpływ kąta azymutu modułów fotowoltaicznych na produkcję energii 
elektrycznej,

● zwiększenie produkcji energii elektrycznej przez zastosowanie syste-
mów nadążnych.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 60 min)

● dostępne bazy danych pogodowych,
● analiza danych pogodowych w wybranej lokalizacji,
● określanie średnich wartości promieniowania słonecznego w danej loka-

lizacji.

Dobre praktyki

Działanie dobrze wykonanego systemu fotowoltaicznego jest uzależnione 
między innymi od warunków meteorologicznych oraz ustawienia modułów 
fotowoltaicznych. Czynnikiem bezpośrednio wpływającym na możliwo-
ści produkcyjne generatora fotowoltaicznego jest natężenie promieniowa-
nia słonecznego oraz kierunek padania promieni słonecznych na ogniwo 
fotowoltaiczne. W celu wykonania analizy uzysków energetycznych dla 
planowanej instalacji fotowoltaicznej oraz bieżącej kontroli pracujących 
systemów ważna jest analiza zmienności warunków pogodowych w miejscu 
zainstalowania systemu fotowoltaicznego. Uczestnicy kursu powinni poznać 
metody wyznaczania uzysków energetycznych na podstawie średnich war-
tości promieniowania słonecznego oraz uzależnienia uzysku energetycznego 
od położenia modułów fotowoltaicznych.

3.3.4. Wymiarowanie systemu  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 55 min)

● określenie mocy instalacji fotowoltaicznej,
● określenie rodzaju instalacji fotowoltaicznej,
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● wybór rodzaju modułów fotowoltaicznych – sprawność, jakość wykona-
nia, cena,

● określenie liczby modułów fotowoltaicznych,
● łączenie szeregowe modułów fotowoltaicznych z uwzględnieniem tem-

peraturowego współczynnika napięciowego,
● łączenie równoległe modułów fotowoltaicznych z uwzględnieniem tem-

peraturowego współczynnika prądowego,
● określenie maksymalnej wartości prądu w przewodzie łańcucha foto-

woltaicznego,
● określenie maksymalnej wartości prądu w przewodzie kolektora foto-

woltaicznego,
● określenie maksymalnej wartości prądu w przewodzie głównym genera-

tora fotowoltaicznego,
● obciążalność przewodów fotowoltaicznych,
● dobór przekroju przewodów połączeniowych w generatorze fotowolta-

icznym.

Dobre praktyki

Wybór rodzaju oraz mocy generatora fotowoltaicznego jest procesem zło-
żonym. Chcąc spełnić oczekiwania inwestora powinniśmy dobrać odpo-
wiednią technologię modułów fotowoltaicznych. Kryteria doboru powinny 
zawierać w sobie sprawność modułów, jakość wykonania, warunki gwa-
rancji oraz cenę. Należy pamiętać o zależności pomiędzy sprawnością 
modułów a powierzchnią przez niezajmowaną. Chcąc uzyskać daną moc 
generatora jego powierzchnia będzie rosła wraz ze spadkiem sprawności 
modułów fotowoltaicznych. Wybierając moduły należy zwrócić uwagę na 
ich parametry elektryczne. Przy szeregowym bądź równoległym łączeniu 
modułów fotowoltaicznych ich wydajność prądowa oraz napięciowa powin-
na być zbliżona. W przypadku dużych rozbieżności między parametrami 
elektrycznymi modułów, instalacja fotowoltaiczna nie będzie pracowała 
prawidłowo. W trakcie łączenia szeregowego napięcie łańcucha fotowolta-
icznego będzie sumą napięć połączonych modułów, a maksymalny prąd łań-
cucha będzie odpowiadał modułowi o najmniejszej wydajności prądowej. 
Przy równoległym łączeniu modułów bądź łańcuchów napięcia modułów/
łańcuchów powinny być takie same. W przeciwnym przypadku w kolek-
torze fotowoltaicznym pojawią się prądy wyrównawcze płynące między 
równolegle połączonymi gałęziami, zmniejszające wydajność prądową 
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generatora fotowoltaicznego. Równoległe łączenie łańcuchów fotowolta-
icznych o takich samych napięciach powoduje, że prądy z poszczególnych 
łańcuchów sumują się i przewodem łączącym kolektor fotowoltaiczny 
z falownikiem płynie prąd o wartości równej sumie prądów z poszczegól-
nych łańcuchów fotowoltaicznych.

Zarówno napięcie jak i prąd pojedynczego modułu może ulegać zmia-
nom pod wpływem zmian natężenia promieniowania oraz zmian tempe-
ratury. Dlatego łączenie modułów szeregowe oraz równoległe powinno 
być wykonywane tylko dla modułów, które charakteryzują się jednakową 
ekspozycją na słońce. Czyli powierzchnie robocze modułów ustawione są 
w takim samym kierunku, pod takim samym kątem nachylenia do linii hory-
zontu oraz nie są w zasięgu elementów zacieniających. Wszystkie modu-
ły z jednego łańcucha lub kolektora fotowoltaicznego, powinny mieć takie 
same warunki nasłonecznienia oraz temperatury.

3.3.5. Autonomiczne systemy fotowoltaiczne  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 80 min)

● zasady funkcjonowania systemów autonomicznych,
● systemy autonomiczne bez magazynu energii,
● systemy autonomiczne z magazynem energii,
● systemy autonomiczne z rezerwowym zasilaniem,
● rozwiązania techniczne systemów autonomicznych,
● generator fotowoltaiczny,
● falownik fotowoltaiczny typu OFF–GRID,
● akumulatory w systemach fotowoltaicznych,
● rezerwowe źródła zasilania w systemach fotowoltaicznych: siłownie 

wiatrowe, ogniwa paliwowe, agregaty prądotwórcze,
● pomiary odbiorcze w zakresie ochrony odgromowej,
● pomiary rezystancji uziemienia,
● sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych,
● pomiary odbiorcze w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażenio-

wej,
● pomiary rezystancji izolacji instalacji fotowoltaicznej,
● pomiary urządzeń akumulatorowych,
● pomiar parametrów instalacji fotowoltaicznej.
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Dobre praktyki

Zaletą systemów autonomicznych jest możliwość korzystania z urządzeń 
elektrycznych w miejscach gdzie nie istnieje infrastruktura sieci elektro-
energetycznej. Systemy te korzystają z energii wyprodukowanej przez wła-
sne źródła – w tym przypadku jest to generator fotowoltaiczny. Pomimo 
możliwości bezpośredniego zasilania odbiorników z modułów fotowolta-
icznych nie zaleca się stosowania tego typu rozwiązań ze względu na małą 
efektywność energetyczną związaną z ciągłymi zmianami charakterysty-
ki prądowo–napięciowej generatora fotowoltaicznego. Charakterystyka 
ta zmienia się pod wpływem temperatury oraz natężenia promieniowania. 
Dobór obciążenia do niestabilnego źródła zasilania, jakim jest generator 
fotowoltaiczny powoduje, że większość czasu generator pracuje poza punk-
tem maksymalnej mocy. Stosowane rozwiązania autonomicznych systemów 
fotowoltaicznych zawierają najczęściej regulator ładowania z wbudowanym 
układem MPPT oraz magazyn energii umożliwiający wykorzystanie energii 
elektrycznej w czasie słabego natężenia promieniowania słonecznego. Sys-
temy tego typu stosowane są w celu zasilania urządzeń takich jak oświetle-
nie, znaki sygnalizacyjne, parkometry itp. Zwiększenie pewności zasilania 
w systemach fotowoltaicznych uzyskuje się poprzez dołączenie do instalacji 
rezerwowego źródła zasilania np.: elektrowni wiatrowej, ogniwa paliwowe-
go, agregatu prądotwórczego itp.

Oddanie do użytku instalacji fotowoltaicznej może nastąpić dopie-
ro po wykonaniu pomiarów odbiorczych stwierdzających spełnienie przez 
instalację wymogów bezpieczeństwa. Do badań, które należy wykonać nale-
żą między innymi – pomiary rezystancji uziemienia, sprawdzenie ciągło-
ści połączeń wyrównawczych, pomiary odbiorcze w zakresie skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji izolacji instalacji foto-
woltaicznej, pomiary urządzeń akumulatorowych. Sprawdzenie popraw-
ności działania systemu fotowoltaicznego wykonuje się na podstawie 
pomiarów parametrów zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Pozytywne 
wyniki poszczególnych prób pozwalają na oddanie instalacji fotowoltaicz-
nej do użytku.
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3.3.6.  Podłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci 
energetycznej  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 95 min)

● aspekty prawne dotyczące podłączenia instalacji fotowoltaicznej do 
sieci energetycznej,

● wniosek o przyłączenie do sieci energetycznej,
● określenie wielkości znamionowych instalacji fotowoltaicznej: napięcie 

znamionowe, moc znamionowa,
● dobór zabezpieczeń instalacji fotowoltaicznej po stronie napięcia stałego,
● dobór zabezpieczeń instalacji fotowoltaicznej po stronie napięcia prze-

miennego,
● falowniki typu ON–GRID,
● funkcje bezpieczeństwa w falownikach typu ON–GRID,
● wybór falownika – zgodność falownika z normami przyjętymi dla syste-

mu energetycznego w Polsce,
● dane znamionowe falowników fotowoltaicznych,
● wybór liczby układów śledzenia mocy maksymalnej w falowniku,
● określenie maksymalnego napięcia łańcucha PV,
● określenie dopuszczalnego zakresu temperatur pracy instalacji fotowol-

taicznej,
● określenie liczby modułów w łańcuchu fotowoltaicznym,
● określenie liczby łańcuchów fotowoltaicznych w kolektorze fotowolta-

icznym,
● określenie liczby kolektorów w generatorze fotowoltaicznym,
● polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min) 

● warunki synchronizacji źródła napięcia przemiennego z siecią energetyczną,
● włączenie do sieci energetycznej falownika jednofazowego,
● włączenie do sieci energetycznej falownika trójfazowego.

Dobre praktyki

Instalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci elektroenergetycznej (ON–
GRID) umożliwiają sprzedaż wyprodukowanej energii. Włączenie do sieci 

50

Zostań na wsi… Elektrykiem  –  Dobre praktyki dla instalatora OZE



systemu fotowoltaicznego możliwe jest dopiero po uzyskaniu i spełnieniu 
warunków przyłączenia, o które należy wystąpić do rejonu energetyczne-
go. Właściciele mikroinstalacji mogą skorzystać z uproszczonej procedury. 
Dla mikroinstalacji dopuszczalne jest jedynie zgłoszenie faktu podłącze-
nia mikroinstalacji do sieci, o ile instalację wykonała osoba uprawniona, 
a moc instalacji nie jest większa od mocy umownej dla danego obiektu. 
We wniosku o warunki przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycz-
nej wnioskodawca zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące 
liczby i typu falowników oraz liczby i typ planowanych do zainstalowa-
nia modułów fotowoltaicznych. Wiąże się to z wcześniejszym wykonaniem 
kompletnego projektu instalacji fotowoltaicznej. W zależności od wielkości 
instalacji sprzedaż energii elektrycznej może być prowadzona bez koncesji 
– dla instalacji o mocy mniejszej niż 40 kW. Dla instalacji o większej mocy 
konieczne jest uzyskanie koncesji wydawanej przez Prezesa URE. W oby-
dwu przypadkach wymagane jest zawarcie umowy z dostawcą na sprzedaż 
energii elektrycznej.

Uczestnik szkolenia powinien poznać procedury przyłączenia do sieci 
obowiązujące dla systemów fotowoltaicznych oraz proces uzyskiwania 
koncesji w Urzędzie Regulacji Energetyki. Powyższe zagadnienia powinny 
umożliwić późniejsze samodzielne staranie się o przyłączenie mikroinstala-
cji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej.

3.4.  MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMU 
FOTOWOLTAICZNEGO  

3.4.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu instalacji  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● zagrożenia występujący w trakcie wykonywania czynności związanych 
z instalacją systemu fotowoltaicznego,

● uprawnienia do wykonywania prac związanych z montażem i eksploata-
cją urządzeń elektrycznych,

● uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach,
● środki ochrony podczas wykonywania prac pod napięciem,
● środki ochrony podczas wykonywania prac na wysokości,
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Dobre praktyki

Instalacja systemu fotowoltaicznego zawiera w sobie szereg czynności, które 
mogą zagrażać zdrowiu i życiu instalatora oraz użytkownika. Charakter prac 
związanych z montażem powoduje, że prace te są zakwalifikowane jako szcze-
gólnie niebezpieczne i w trakcie ich wykonywania obowiązują przepisy BHP 
związane z wykonywaniem prac pod napięciem oraz z wykonywaniem prac 
na wysokościach. W przypadku instalowania systemów fotowoltaicznych 
na dachach czy fasadach budynków występują obydwa rodzaje wymienionych 
prac. Związane z tym są zagrożenia upadkiem oraz porażenia prądem elektrycz-
nym. Instalator powinien zapobiegać powstawaniu tych zagrożeń przestrzegając 
przepisy BHP w danym zakresie. Przy wykonywaniu prac na wysokości insta-
lator powinien być zabezpieczony przed upadkiem, narzędzia, którymi pracuje, 
oraz elementy które montuje również powinny być zabezpieczone przed zsu-
nięciem się i spadnięciem. W przypadku prac wykonywanych pod napięciem 
instalator powinien być ubrany w odpowiednią odzież chroniącą go przed pora-
żeniem. Szczegółowa analiza wymagań BHP oraz zakresu w jakim należy je 
stosować ma na celu uświadomienie przyszłych instalatorów o występujących 
zagrożeniach i nauczenie ich przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom.

3.4.2. Plan instalacji  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● analiza dokumentacji,
● kontrola kompletności dostawy,
● kontrola sprawności narzędzi i przyrządów pomiarowych,
● oznaczenie terenu instalacji zgodnie z przepisami BHP,
● montaż konstrukcji wsporczej,
● montaż modułów fotowoltaicznych,
● montaż i kontrola okablowania DC i zabezpieczeń DC,
● montaż i kontrola falowników,
● montaż i kontrola okablowania AC i zabezpieczeń DC,
● montaż i kontrola instalacji odgromowej,
● wstępne uruchomienie,
● regulacja systemu,
● szkolenie dla użytkownika.
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Dobre praktyki

Wszelkie prace przy montażu systemu fotowoltaicznego powinny być 
szczegółowo zaplanowane. Dobre rozplanowanie robót oraz sprawdze-
nie montowanych urządzeń pomoże uniknąć niepotrzebnego zamieszania 
w trakcie montażu, skróci czas montażu i zredukuje liczby nieprzewidzia-
nych sytuacji. Montaż rozpoczyna się od mocowania konstrukcji wspor-
czych, a następnie modułów fotowoltaicznych wraz z okablowaniem 
i zabezpieczeniami strony DC. Następnym etapem jest montaż falowni-
ków, okablowanie strony AC oraz zabezpieczeń strony AC. W przypad-
ku, gdy zachodzi konieczność wykonania instalacji odgromowej należy 
ją zainstalować. Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych instala-
tor dokonuje wstępnego uruchomienia systemu pamiętając o kolejności 
włączania obwodów. W pierwszej kolejności załączany jest obwód DC 
a następnie obwód AC. Wyłączenie instalacji fotowoltaicznej powinno 
odbywać się w kolejności odwrotnej, czyli najpierw odłączamy obwód 
AC od sieci a następnie DC. W trakcie wstępnego uruchomienia systemu 
wykonuje się czynności regulacyjne w falownikach, regulatorach napięcia 
lub ładowarkach. Po zakończeniu czynności uruchomieniowych instalator 
powinien przeszkolić użytkownika w zakresie bieżącej obsługi systemu 
fotowoltaicznego.

3.4.3. Narzędzia i wyposażenie do montażu  

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● narzędzia do montażu konstrukcji wsporczej,
● narzędzia i oprzyrządowanie do montażu modułów fotowoltaicznych,
● narzędzia do montażu okablowania strony DC instalacji fotowoltaicznej,
● narzędzia do montażu falowników fotowoltaicznych,
● narzędzia do montażu okablowania strony AC instalacji fotowoltaicznej,
● przyrządy pomiarowe do kontroli instalacji fotowoltaicznej.

Dobre praktyki

W trakcie montażu systemu fotowoltaicznego instalator powinien mieć 
do dyspozycji dedykowane narzędzia ułatwiające montaż konstrukcji 
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wsporczej oraz modułów fotowoltaicznych. Szczególnej uwagi wymagają 
narzędzia oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do wykonania oka-
blowania po stronie DC. Obwody elektryczne po stronie DC są narażone na 
działanie warunków atmosferycznych przez cały okres użytkowania insta-
lacji. Wszelkie połączenia, ułożenie przewodów oraz kabli, zaciskanie złą-
czek DC powinno być wykonane starannie oraz dokładnie. Do złącz DC nie 
należy wprowadzać żadnych środków chemicznych, ponieważ mogą one 
doprowadzić do szybszej korozji materiałów z których wykonane są styki 
złącz.

W zależności od rodzaju instalacji i rozplanowania jej poszczególnych 
elementów strona AC może być wykonana na zewnątrz lub w pomieszcze-
niach wewnętrznych. W każdym przypadku należy bezwzględnie przestrze-
gać przepisów dotyczących montażu instalacji AC, a w przypadku instalacji 
zewnętrznych stosować materiały odporne na warunki atmosferyczne. Po 
wykonaniu prac związanych z okablowaniem instalator powinien wykonać 
pomiary sprawdzające stan całej instalacji fotowoltaicznej.

3.4.4.  Zasady praktyczne instalacji modułu, dobór i wymiarowanie 
przewodów oraz kabli  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● wskazówki i zalecenia producenta modułów fotowoltaicznych,
● oględziny modułu fotowoltaicznego, wykrywanie uszkodzeń mecha-

nicznych,
● weryfikacja warunków terenowych ze względu na możliwe zacienienie 

instalacji fotowoltaicznej,
● pionowe oraz poziome ustawienie modułów fotowoltaicznych,
● ekspozycja na promieniowanie słoneczne modułów będących w tym 

samym łańcuchu lub kolektorze fotowoltaicznym,
● weryfikacja doboru przekroju przewodów,
● złącza DC w instalacjach fotowoltaicznych,
● czynności związane z łączeniem oraz rozłączaniem elementów genera-

tora fotowoltaicznego,
● układanie wiązek przewodów i kabli instalacji fotowoltaicznej.
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Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 15 min)

● obliczanie przekroju przewodów strony DC oraz strony AC instalacji 
fotowoltaicznej,

● złączki dedykowane do systemów fotowoltaicznych,
● oględziny modułu fotowoltaicznego,
● praktyczne zasady instalacji modułu fotowoltaicznego.

Dobre praktyki

Instalacja modułu fotowoltaicznego powinna przebiegać zgodnie z zalecenia-
mi producenta modułu. Jest jednak kilka wskazówek dotyczących większości 
modułów fotowoltaicznych dostępnych na polskim rynku. Przede wszystkim 
należy dokonać oględzin modułu fotowoltaicznego w celu wykrycia uszko-
dzeń mechanicznych. Instalator nie powinien instalować modułu uszkodzo-
nego. Spowoduje on wadliwe działanie całego łańcucha fotowoltaicznego 
w którym będzie włączony. Instalator przystępując do pracy na podstawie 
projektu określa miejsce zainstalowania modułów fotowoltaicznych i weryfi-
kuje założenia projektowe pod kątem mogącego wystąpić zacienienia. Mon-
tując moduł PV na konstrukcji wsporczej instalator powinien dopilnować, 
aby puszka instalacyjna modułu fotowoltaicznego montowanego pionowo 
była u góry. W przypadku montażu poziomego modułów położenie puszki 
z lewej bądź z prawej strony powinno odpowiadać założeniom projektowym. 
Instalator łącząc moduły w łańcuchy powinien sprawdzić, czy wszystkie 
moduły danego łańcucha bądź kolektora posiadają taką samą ekspozycje na 
słońce. Łącząc moduły szeregowo, oraz równolegle zweryfikowany powinien 
zostać przekrój przewodów, czy nie doszło do pomyłki lub zmian w stosunku 
do projektu. W trakcie łączenia modułów fotowoltaicznych istnieje możli-
wość zrobienia zwarcia w obwodach generatora fotowoltaicznego. Należy 
unikać tego typu połączeń, ponieważ rozłączanie prądów zwarciowych 
powoduje powstawanie łuku elektrycznego w złączu, co może skutkować 
uszkodzeniem złącza. Wszelkie czynności łączenia i rozłączania modułów 
w generatorze fotowoltaicznym powinny być wykonywane w stanie jałowym 
– przy nieobciążonych modułach. Długość przewodów należy dobierać tak, 
aby nie pozostawały zbyt duże naddatki. Zbyt długich przewodów nie wolno 
zwijać w pętle. Przewody powinny być zamocowane w sposób uniemożliwia-
jący swobodne ocieranie o elementy konstrukcyjne oraz powierzchnie. Pod 
wpływem cyklicznego ruchu przewodu może nastąpić jego uszkodzenie.
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3.4.5. Konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych  

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 315 min)

● montaż konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne,
● montaż modułów fotowoltaicznych na dachu z blachy trapezowej,
● montaż modułów fotowoltaicznych na dachu płaskim,
● wykonanie połączeń elektrycznych strony DC instalacji fotowoltaicznej,
● wykonanie połączeń elektrycznych strony AC instalacji fotowoltaicznej,
● uruchomienie systemu fotowoltaicznego,
● kolejność włączania oraz wyłączania instalacji fotowoltaicznej,
● podłączenie i konfiguracja regulatora ładowania oraz komunikacja zdal-

na z urządzeniem,
● podłączenie i konfiguracja falownika sieciowego oraz komunikacja 

zdalna z urządzeniem,

Dobre praktyki

W trakcie montażu instalacji fotowoltaicznej należy zwracać uwagę na 
jakość wykonywanych prac. Zajęcia mają na celu utrwalenie dobrych prak-
tyk przekazanych na zajęciach teoretycznych w trakcie wykonywania czyn-
ności związanych z rzeczywistym montażem systemu fotowoltaicznego. 
Ćwiczenie montażu modułów na różnych połaciach dachowych oraz syste-
mów wolnostojących pokazuje rzeczywiste problemy jakie instalator może 
napotkać podczas wykonywania pracy. Ważnym elementem jest praktyczne 
planowanie oraz kolejność wykonywania robót instalacyjnych. Różnorodne 
systemy montażu umożliwiają instalacje poszczególnych typów modułów 
fotowoltaicznych na ziemi, dachach czy elewacjach budynków. W każdym 
z przypadków występują ściśle określone zasady postępowania określone 
przez producentów modułów oraz producentów konstrukcji wsporczych.

3.4.6. Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych  

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● parametry elektryczne akumulatorów,
● minimalne napięcie pracy akumulatora,
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● maksymalne napięcie ładowania akumulatora,
● dopuszczalny zakres temperatur pracy akumulatora,
● systemy nadzorujące pracę akumulatorów.

Dobre praktyki

Współpraca systemu fotowoltaicznego z akumulatorami jest możliwa dopie-
ro po odpowiednim skonfigurowaniu urządzeń kontrolujących procesy 
ładowania i rozładowania. Ze względu na dostępność różnych typów akumu-
latorów, charakteryzujących się indywidualnymi charakterystykami ładowa-
nia oraz rozładowania, instalator powinien umieć skonfigurować kontroler 
ładowania akumulatora w sposób zapewniający bezpieczną i efektywną jego 
eksploatację w długim okresie czasu. Poprawnie skonfigurowany regulator 
ładowania nie powinien dopuścić do zbyt głębokiego rozładowania akumu-
latora oraz do jego przeładowania. Regulator powinien kontrolować prądy 
ładowania i rozładowania, aby nie przekroczyć dopuszczalnych parametrów, 
na jakie akumulator został zaprojektowany. Praca akumulatorów wiąże się 
również z wydzielaniem ciepła – regulatory ładowania powinny nadzorować 
temperaturę ogniw akumulatora, aby w razie przekroczenia maksymalnej 
bądź minimalnej temperatury pracy akumulatora odłączyć go od instalacji. 
Niektóre typy akumulatorów mogą emitować gazy do otoczenia. W takim 
przypadku akumulatory powinny być zainstalowane w odpowiednio przygo-
towanym pomieszczeniu wyposażonym w wentylację mechaniczną.

3.4.7. Ograniczanie przepięć  

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 30 min)

● stopnie ochrony przeciwprzepięciowej,
● dobór urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej,
● montaż urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej.

Dobre praktyki

Instalacja fotowoltaiczna powinna być wyposażona w urządzenia ochrony 
przeciwprzepięciowej. Instalator powinien umieć zweryfikować, czy dobór 
zabezpieczeń został wykonany prawidłowo. W razie wątpliwości powinien 
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skontaktować się z projektantem instalacji fotowoltaicznej i uzgodnić prawi-
dłowe rozwiązanie. Na zajęciach praktycznych uczestnik szkolenia powinien 
poznać sposób montażu oraz podłączenia zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

3.4.8. Instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● elementy instalacji odgromowej,
● rozmieszczenie instalacji odgromowej na budynku,
● minimalne przekroje zwodów poziomych i pionowych,
● odległości zwodów poziomych od powierzchni chronionej,
● przykłady rozwiązań instalacji odgromowych,
● wymagania techniczne dla instalacji uziemień,
● minimalne przekroje w instalacjach uziemienia,
● sposoby realizacji uziomów.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 30 min)

● wykonanie projektu instalacji odgromowej.

Dobre praktyki

Zaleca się, aby instalacje fotowoltaiczne były chronione przed skutkami 
wyładowań atmosferycznych przez zastosowanie instalacji odgromowych. 
W przypadku, gdy instalacji odgromowej nie ma, a urządzenia na dachu 
wykonane są w klasie ochronności niższej niż II klasa, należy taką instala-
cję wykonać. Instalator powinien poznać elementy używane do wykonania 
zwodów poziomych oraz zwodów pionowych. Na podstawie norm dotyczą-
cych instalacji odgromowych należy umieć dokonać klasyfikacji obiektu 
do odpowiedniej grupy obiektów i zgodnie z zapisami normy zaprojekto-
wać instalację odgromową. Istotnym elementem instalacji odgromowej jest 
uziemienie. Uziom powinien charakteryzować się rezystancją mniejszą niż 
określona w normie, tak aby był w stanie odprowadzić do ziemi potencjał 
powstający w trakcie wyładowania atmosferycznego. Na zajęciach prak-
tycznych uczestnicy powinni mieć możliwość zapoznania się z praktyczny-
mi aspektami wykonania instalacji uziemienia.
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3.4.9.  Montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych 
z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) 
i systemów niezintegrowanych (BAPV)

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● koncepcja systemów fotowoltaicznych BIPV,
● rodzaje systemów fotowoltaicznych BIPV,
● zalety i wady stosowania systemów fotowoltaicznych BIPV,
● koncepcja systemów fotowoltaicznych BAPV,
● rodzaje systemów fotowoltaicznych BAPV,
● zalety i wady stosowania systemów fotowoltaicznych BAPV.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● montaż modułu fotowoltaicznego w ramie okiennej – system BIPV,
● konstrukcje do montażu modułów fotowoltaicznych w systemie BAPV.

Dobre praktyki

Systemy BIPV (Building Integrated Photovoltaics) – czyli systemy foto-
woltaiczne zintegrowane z budynkami są rozwiązaniem umożliwiającym 
zastosowanie specjalnie wykonanych modułów fotowoltaicznych zamiast 
elementów wypełniających konstrukcje budynków. Moduły fotowoltaiczne 
mogą być wykonywane w formie przepuszczającej część promieniowania, 
bądź pochłaniające całość promieniowania słonecznego. Moduły BIPV są 
wykonywane o różnym stopniu przezierności, co powoduje, że mogą być 
stosowane zamiast szyb okiennych w pomieszczeniach biurowych lub jako 
świetliki w ciągach komunikacyjnych. Systemy BIPV wymagają uwzględ-
nienia w trakcie projektowania budynku, a po wykonaniu stanowią jego 
integralną część. Systemy BAPV (Building Applied Photovoltaics) są to 
systemy fotowoltaiczne również związane z budynkami, ale ich wykonanie 
polega na dołożeniu systemów fotowoltaicznych do istniejących budynków. 
W systemach BAPV wykonuje się dodatkowe konstrukcje do których moco-
wane są moduły fotowoltaiczne.
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3.4.10. Analiza typowych błędów montażowych instalacji  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● błędy montażu konstrukcji wsporczych,
● błędy instalacji modułów fotowoltaicznych,
● błędy montażu okablowania i zabezpieczeń DC,
● błędy montażu falowników,
● błędy montażu okablowania i zabezpieczeń AC,
● błędy montażu ochrony przepięciowej i uziemienia,
● błędy konfiguracji falowników i systemów monitorowania.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 30 min)

● błędy montażu konstrukcji wsporczych,
● błędy instalacji modułów fotowoltaicznych,
● błędy montażu okablowania i zabezpieczeń DC,
● błędy montażu falowników,
● błędy montażu okablowania i zabezpieczeń AC,
● błędy montażu ochrony przepięciowej i uziemienia,
● błędy konfiguracji falowników i systemów monitorowania.

Dobre praktyki

Błędy montażowe, które mogą powstać w trakcie instalowania systemów 
fotowoltaicznych mogą powodować uszkodzenie modułów fotowoltaicz-
nych, wadliwą pracę systemu fotowoltaicznego, skrócenie jego żywotności 
itp.

Na etapie wykonywania konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne należy 
zwrócić uwagę, aby konstrukcja była solidnie skręcona, a punkty podparcia 
modułu fotowoltaicznego powinny tworzyć jedną płaszczyznę, w przeciw-
nym razie naprężenia powstałe przy dokręcaniu modułu spowodują trwałe 
uszkodzenia ogniw fotowoltaicznych. Okablowanie powinno być dobrze 
przymocowane, aby uniknąć przetarć. Uczestnik zajęć powinien zdobyć 
wiedzę praktyczną oraz teoretyczną na temat typowych błędów montażo-
wych, aby ich unikać w przyszłej praktyce zawodowej.
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3.4.11. Warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● badania odbiorcze instalacji fotowoltaicznej,
● dokumentacja powykonawcza instalacji fotowoltaicznej,
● certyfikaty i atesty modułów fotowoltaicznych,
● certyfikaty i atesty falowników fotowoltaicznych.

Dobre praktyki

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej powinno zakończyć się jej badaniem 
pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa oraz sprawdzenia wydaj-
ności jej pracy. Protokoły z badań powinny być dołączone do dokumenta-
cji powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany dokonane w stosunku 
do projektu. Załącznikami do dokumentacji powykonawczej powinny być 
również certyfikaty i atesty zastosowanych modułów fotowoltaicznych, 
falowników oraz innych urządzeń wchodzących w skład systemu foto-
woltaicznego. Rzetelne wykonanie systemu oraz użycie materiałów posia-
dających odpowiednie atesty oraz certyfikaty zwiększa szanse na długą 
i bezawaryjną pracę systemu fotowoltaicznego przy zapewnieniu maksy-
malnej produkcji energii elektrycznej

3.5. WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH  

3.5.1. Charakterystyki prądowo–napięciowe modułów  

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● badanie charakterystyk prądowo–napięciowych modułu fotowoltaiczne-
go dla różnych wartości natężenia oświetlenia,

● badanie charakterystyk prądowo–napięciowych modułu fotowoltaiczne-
go dla różnych wartości temperatury modułu.
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Dobre praktyki

Część praktyczna dotycząca wyznaczania charakterystyk prądowo–napię-
ciowych modułów fotowoltaicznych obrazuje wpływ parametrów środowi-
skowych na działanie pojedynczego modułu fotowoltaicznego. Głównymi 
czynnikami analizowanymi w trakcie zajęć laboratoryjnych są: zmiana natę-
żenia oświetlenia oraz zmiana temperatury ogniw fotowoltaicznych i ich 
wpływ na pracę modułu fotowoltaicznego.

3.5.2. Czynniki mające wpływ na wydajność pracy  

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● sprawność modułów fotowoltaicznych,
● sprawność falowników fotowoltaicznych,
● dopasowanie modułów do falownika,
● odpowiedni dobór długości i przekrojów kabli DC oraz AC,
● dobór kąta nachylenia modułów PV,
● warunki terenowe – możliwe występowanie zacienienia,
● dobór zabezpieczeń,
● dobór magazynu energii,
● regularna konserwacja, czyszczenie modułów fotowoltaicznych.

Dobre praktyki

System fotowoltaiczny stanowi szereg elementów, w których dokonują się 
przemiany energetyczne. W ogniwach fotowoltaicznych występuje konwersja 
energii fotonu na energię elektryczną, w regulatorach napięcia energia elek-
tryczna napięcia i prądu stałego transformowana jest na energię elektryczną 
napięcia i prądu stałego o innych parametrach, w falowniku dokonywana 
jest transformacja energii elektrycznej z postaci prądu i napięcia stałego na 
prąd i napięcie przemienne, w akumulatorach następuje konwersja energii 
elektrycznej na energię chemiczną i odwrotnie. Każdy przetwornik energii 
elektrycznej charakteryzuje się pewną sprawnością – mniejszą od jedno-
ści. Ogólna sprawność dla całego systemu fotowoltaicznego jest iloczynem 
sprawności poszczególnych elementów systemu. W celu uzyskania możli-
wie najwyższej efektywności energetycznej systemu fotowoltaicznego należy 
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odpowiednio dobrać komponenty systemu tak, aby przez większość czasu 
pracowały w przedziale najwyższych sprawności. Analiza zmian sprawności 
poszczególnych elementów systemu w funkcji obciążenia oraz zaprezento-
wanie kryteriów doboru elementów składowych systemu pozwoli na uzyski-
wanie efektywnych energetycznie konfiguracji systemów fotowoltaicznych.

3.5.3. Ocena pracy systemu – analiza wskaźników jakości  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● wskaźniki jakości instalacji fotowoltaicznej,
● pomiar mocy oraz energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji 

fotowoltaicznej,
● przyrządy do pomiaru energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych,
● archiwizacja parametrów elektrycznych instalacji fotowoltaicznej,
● analiza mocy chwilowej oraz wyprodukowanej energii elektrycznej,
● systemy zdalnego monitorowania oraz analizy danych z instalacji foto-

woltaicznej,
● wykrywanie błędów systemu.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● analiza produkcji energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej,
● porównanie wydajności pracy identycznych generatorów fotowoltaicznych,
● przyrządy do pomiaru energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych,
● rejestratory parametrów elektrycznych instalacji fotowoltaicznych,
● urządzenia do zdalnego monitorowania systemu fotowoltaicznego.

Dobre praktyki

W czasie eksploatacji zaleca się stosowanie systemów zdalnego monitorowa-
nia i archiwizowania parametrów systemu fotowoltaicznego. Na podstawie 
zgromadzonych danych dotyczących produkcji energii elektrycznej można 
wyznaczyć wskaźniki jakości instalacji fotowoltaicznej. Analiza porów-
nawcza chwilowych wartości mocy oraz uzysków energetycznych podob-
nie usytuowanych łańcuchów lub kolektorów fotowoltaicznych pomaga 
w wykrywaniu ewentualnych usterek w systemie. Zaprezentowanie sposo-
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bów wyznaczania przykładowych wskaźników jakości oraz rozwiązań doty-
czące monitorowania i archiwizacji danych pomoże przyszłym instalatorom 
zautomatyzować nadzór i ułatwi eksploatację systemów fotowoltaicznych.

3.6.  CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ 
I UTRZYMANIEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH  

3.6.1. Program utrzymania  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● bieżąca analiza produkcji systemu,
● analiza danych archiwalnych,
● przegląd konstrukcji dachowej i odgromowej,
● przegląd modułów fotowoltaicznych,
● przegląd okablowania i zabezpieczeń strony DC instalacji fotowoltaicznej,
● przegląd falownika,
● przegląd okablowania i zabezpieczeń strony AC instalacji fotowoltaicznej.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min):

● bieżąca analiza produkcji systemu,
● analiza danych archiwalnych,
● przegląd modułów fotowoltaicznych,
● przegląd okablowania i zabezpieczeń strony DC instalacji fotowoltaicznej,
● przegląd falownika,
● przegląd okablowania i zabezpieczeń strony AC instalacji fotowoltaicznej.

Dobre praktyki

Do prac związanych z utrzymaniem systemów fotowoltaicznych należą mię-
dzy innymi: bieżący monitoring systemu i analiza archiwizowanych danych, 
przegląd konstrukcji wsporczych, przegląd instalacji fotowoltaicznej po 
stronie DC, AC oraz przegląd stanu uziemień i instalacji odgromowej.

Instalacje fotowoltaiczne zawierają elementy konstrukcyjne, które na sku-
tek działania warunków atmosferycznych, bądź innych czynników zewnętrz-
nych, mogą zostać naruszone. Stan instalacji elektrycznej zarówno po stronie 
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DC jak i po stronie AC może ulegać uszkodzeniom. Regularne przeglądy 
instalacji i wczesne wykrywanie usterek może zapobiec poważnym i kosztow-
nym awariom systemów fotowoltaicznych. Rodzaj i zakres prac konserwacyj-
nych związanych z utrzymaniem instalacji fotowoltaicznej zależy od rodzaju 
instalacji. Prace związane z utrzymaniem systemu fotowoltaicznego powinna 
wykonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie 
umożliwiające rzetelną ocenę stanu technicznego systemu.

3.6.2.  Analiza typowych błędów związanych z modernizacją 
i utrzymaniem  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● niedopasowanie w układzie moduły PV i falowniki,
● zbyt rzadkie przeglądy stanu instalacji dachowej,
● zaniechanie mycia modułów PV,
● zła analiza wydajności systemu.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● sprawdzenie dopasowania modułów PV do falowników,
● skutki zaniechania przeglądów stanu instalacji fotowoltaicznej,
● skutki zaniechania mycia modułów PV,
● poprawne wykonanie analizy wydajności systemu.

Dobre praktyki

Analiza wskaźników jakości systemu oraz bieżąca obserwacja uzysków 
energetycznych może ujawnić błędy powstałe na etapie projektowym 
lub montażowym systemu fotowoltaicznego. Do typowych błędów można 
zaliczyć niedopasowanie napięć łańcucha do zalecanego zakresu napięć 
wejściowych w falowniku. Zaniechanie przeglądów bądź mycia insta-
lacji może powodować zmniejszenie efektywności jej działania. Błędna 
analiza wydajności systemu może spowodować złą ocenę stanu instalacji 
i w efekcie zmniejszenie rzeczywistych uzysków energetycznych w syste-
mie fotowoltaicznym. Instalator oraz osoba odpowiedzialna za eksploata-
cję systemu fotowoltaicznego powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje 
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i wiedzę w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznych, znać podstawy 
działania i umieć interpretować dane pochodzące z pracującej instalacji.

3.6.3. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● zacienienie,
● uszkodzenie mechaniczne modułów PV,
● uszkodzenie mechaniczne okablowania DC,
● nieprawidłowo dobrane przekroje przewodów,
● zła konfiguracja falowników,
● nieodpowiednio dobrane zabezpieczenia,
● błędy w instalacji odgromowej.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● wpływ zacienienia modułu na jego pracę,
● przyczyny i skutki uszkodzeń mechanicznych modułów PV,
● przyczyny i skutki uszkodzeń okablowania DC oraz AC,
● skutki nieprawidłowo dobranego przekroju przewodu,
● skutki nieprawidłowej konfiguracji falowników,
● skutki nieodpowiednio dobranych zabezpieczeń,
● typowe błędy w wykonaniu instalacji odgromowej.

Dobre praktyki

W trakcie użytkowania systemu mogą wystąpić okoliczności obniżające 
jego efektywność energetyczną. Częstą przyczyną obniżającą wydajność 
instalacji fotowoltaicznej jest pojawienie się zacienienia, którego źródło 
powstało w czasie eksploatacji systemu fotowoltaicznego. Zdarzają się 
również mechaniczne uszkodzenia modułów fotowoltaicznych oraz uszko-
dzenia okablowania po stronie DC. Regularne zabiegi konserwacyjne oraz 
oględziny systemu fotowoltaicznego eliminują większość zagrożeń mogą-
cych powodować usterki, a w przypadku wystąpienia awarii umożliwiają 
szybką reakcję i przywrócenie poprawności działania systemu fotowolta-
icznego.
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 3.6.4.  Monitorowanie właściwości systemu fotowoltaicznego – 
wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza  

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 90 min)

● pomiar charakterystyk prądowo–napięciowych modułów fotowoltaicznych,
● analiza stopnia degradacji modułów fotowoltaicznych,
● wykonanie badań termowizyjnych instalacji fotowoltaicznej,
● analiza termogramu modułu fotowoltaicznego.

Dobre praktyki

Prace konserwacyjne powinny zawierać element sprawdzenia wydajności 
systemu fotowoltaicznego, która ze względu na procesy związane z czasową 
degradacją ogniw fotowoltaicznych postępuje w miarę upływu lat. Sposo-
bem na wykrywanie mikropęknięć czy wad w strukturze półprzewodnika jest 
wykorzystanie kamery termowizyjnej do analizy temperatury powierzchni 
modułu fotowoltaicznego. Uszkodzone obszary struktury krystalicznej będą 
charakteryzowały się większą temperaturą. Stanowią one bowiem zwarcie 
dla pozostałej części złącza, a przepływający przez uszkodzoną strukturę prąd 
elektryczny nagrzewa punktowo uszkodzone miejsce. Badanie stanu instalacji 
fotowoltaicznej wykonywać można poprzez pomiary testerami instalacji foto-
woltaicznych, które umożliwiają pomiar charakterystyk prądowo-napięcio-
wych pojedynczych modułów, łańcuchów oraz kolektorów fotowoltaicznych.

3.7. Opłacalność inwestycji w instalacje fotowoltaiczne  

3.7.1. Wstępny kosztorys instalacji fotowoltaicznej  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● szacowanie kosztów inwestycyjnych instalacji fotowoltaicznej,
● koszty wykonania projektu,
● koszty związane z pozwoleniami administracyjnymi,
● koszty przyłączenia do sieci energetycznej,
● koszt modułów fotowoltaicznych,
● koszt falowników fotowoltaicznych,
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● koszt systemów montażu,
● koszt urządzeń zabezpieczających,
● koszty związane z okablowaniem,
● koszty ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej,
● koszty utrzymania instalacji fotowoltaicznej.

Dobre praktyki

Przed przystąpieniem do budowy systemu fotowoltaicznego przygotowy-
wany jest kosztorys inwestycyjny. Przygotowując taki dokument pamiętać 
należy o uwzględnieniu wszystkich kosztów jakie towarzyszą budowaniu 
instalacji. Jednym z pierwszych kosztów dotykających inwestora jest koszt 
wykonania projektu, bez którego niestety nie można sprecyzować kosztów 
inwestycji. Kolejną grupę kosztów stanowią koszty związane z przyłącze-
niem do sieci elektroenergetycznej czy koszty uzyskania pozwolenia na 
budowę. Na podstawie projektu można określić koszty modułów fotowol-
taicznych, falowników, systemów wsporczych, zabezpieczeń, okablowania 
oraz koszty samego montażu i konfiguracji systemu fotowoltaicznego.

Oprócz kosztów inwestycyjnych oszacować należy koszty eksploata-
cyjne związane z kosztami konserwacji i przeglądów oraz ubezpieczenia 
systemu fotowoltaicznego. Rzetelny szacunek kosztów inwestycyjnych oraz 
eksploatacyjnych stanowić będzie solidną podstawę do podjęcia decyzji 
o budowie elektrowni słonecznej.

3.7.2. Szacowanie przychodów z instalacji fotowoltaicznej  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● analiza taryf energetycznych,
● analiza przychodów generowanych w mikroinstalacji,
● analiza przychodów generowanych w małych oraz dużych systemach 

fotowoltaicznych.

Dobre praktyki

Kalkulacja przychodów z instalacji fotowoltaicznej różni się w zależności 
od mocy instalacji. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w mikroinsta-
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lacjach zgodnie z obowiązującym prawem obliczane są na podstawie średniej 
ceny wyprodukowanej energii elektrycznej w krajowym systemie elektroener-
getycznej za ostatni pełny rok kalendarzowy. Właściciel mikroinstalacji uzy-
skuje ze sprzedaży energii elektrycznej 80% ustalonej przez prezesa URE 
średniej ceny za 1 MWh. W przypadku mikroinstalacji zysk powinien być 
liczony na podstawie zużytej energii elektrycznej na potrzeby własne licząc po 
stawce zgodnej z taryfą inwestora zawierającej zarówno koszt energii elektrycz-
nej jak i jej przesył. Metoda ta pozwala oszacować koszty, których inwestor nie 
poniósł w wyniku produkcji energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej.

W przypadku małych oraz dużych wytwórców energii elektrycz-
nej w instalacji fotowoltaicznej na zysk ze sprzedaży energii elektrycznej 
składa się ustalona przez prezesa URE średnia cena za 1 MWh oraz cena 
świadectwa pochodzenia, którego wartość jest ustalana na Rynku Praw 
Majątkowych. Instalatorzy powinny umieć określić przychody z systemów 
fotowoltaicznych o różnych mocach, aby wspomóc inwestora w podjęciu 
korzystnej decyzji.

3.7.3.  Szacowanie okresu zwrotu inwestycji oraz zysków z produkcji 
energii elektrycznej  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● szacowanie kosztów eksploatacyjnych,
● wybrane modele finansowe inwestycji,
● kalkulacja ryzyka inwestycji,
● szacowanie okresu zwrotu inwestycji.

Dobre praktyki

Znając koszty inwestycyjne, eksploatacyjne oraz szacowane przychody 
z instalacji fotowoltaicznej można określić szacunkowy okres zwrotu inwe-
stycji. Okres zwrotu inwestycji będzie się różnił w zależności od zastosowa-
nego modelu finansowania inwestycji. Przy kalkulacji należy uwzględnić 
różne czynniki ryzyka mogące powstać w trakcie użytkowania systemu 
fotowoltaicznego. Prawidłowo wykonana i szczegółowa analiza ekono-
miczna inwestycji będzie ułatwiać podjęcie decyzji o realizacji inwestycji 
w odnawialne źródła energii.
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4. SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE

4.1.  ZAGADNIENIA OGÓLNE. PODSTAWY STOSOWANIA 
SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH  

4.1.1.  Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące ich 
stosowania i wykorzystania  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 15 min)

● dokumenty normalizacyjne jako podstawa do wyznaczania wymagań 
jakościowych i trwałości urządzeń,

● spójny dla całej Unii Europejskiej system normalizacji w zakresie syste-
mów solarnych,

● adoptowanie w polskim systemie prawnym norm Unii Europejskiej,
● stosowanie norm przez projektantów, instalatorów oraz serwisantów,
● wymagania formalne dla kandydata na certyfikowanego instalatora 

mikroinstalacji,
● akredytowane ośrodki szkoleniowe,
● warunki uzyskania certyfikatu,
● warunki odnawiania certyfikatu,
● przyczyny utraty certyfikatu.

Dobre praktyki

Podejmowanie decyzji o inwestowaniu w solarne systemy grzewcze jest 
procesem, który wymaga oceny zasadności inwestowania w wielu aspek-
tach. Decyzja o korzystaniu z instalacji energetycznych opartych na Słoń-
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cu jest przełomowa dla każdego przyszłego użytkownika. Dlatego też poza 
aspektem ekologicznym, oszczędnościowym i finansowych ważną decyzją 
jest wybór konkretnego rozwiązania technicznego.

Należy podkreślić fakt, że prawidłowym sposobem przy dokonywaniu 
wyboru konkretnego rozwiązania technicznego jest oparcie się na normach 
technicznych. Znajomość Polskich Norm dotyczących solarnych systemów 
grzewczych oraz norm z zakresu ciepłownictwa pozwoli na prawidłową 
selekcję optymalnych rozwiązań dla danego obiektu. Posługiwanie i odwo-
ływanie się do systemu normalizacyjnego pozwoli w wielu przypadkach na 
uniknięcie wielu błędów, a jednocześnie daje gwarancję, że w przypadku 
spraw spornych związanych z funkcjonowaniem danego rozwiązania pozy-
cja firmy czy instalatora, postępującego zgodnie z zaleceniami norm, jest 
zabezpieczona pod względem prawnym.

Omawiając zestaw norm szczególną uwagę wymagania ogólne oraz 
wymagania jakościowe i bezpieczeństwa przy wykonywaniu słonecznych 
systemów grzewczych. Znajdują się tam też wymagania związane z wpro-
wadzaniem rozwiązań do obrotu gospodarczego.

Należy omówić w trakcie całego cyklu szkoleniowego niezbędne bada-
nia kolektora:
● ciśnienie wewnętrzne w absorberze,
● odporność na wysoką temperaturę,
● ekspozycyjność,
● zewnętrzny szok termiczny,
● wewnętrzny szok termiczny,
● przeciekanie wody deszczowej,
● wytrzymałość,
● charakterystyka cieplna,
● odporność na zamarzanie,
● temperatura stagnacji,
● przegląd końcowy.

Należy też zwrócić uwagę na szczegółowe kryteria, jakimi należy się 
kierować przy akceptacji poszczególnych wyników badań. Co ważne, trzeba 
uwypuklić, że kolektor spełnia wymagania normy tylko wtedy, gdy wszystkie 
kryteria akceptacji wyników badań są spełnione. Ponieważ słoneczne systemy 
grzewcze działają w konkretnym systemie cieplnym, konieczne jest zaznajo-
mienie instalatorów z normami funkcjonującymi w danym obszarze zagadnień.

Certyfikowany instalator mikroinstalacji to osoba, która po zdaniu 
egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną UDT będzie profesjonalnie przy-

74

Zostań na wsi… Elektrykiem  –  Dobre praktyki dla instalatora OZE



gotowana do wykonywania instalacji systemów OZE zgodnie z dostar-
czoną dokumentacją. Aby przystąpić do w/w egzaminu przyszły instalator 
powinien odbyć szkolenie podstawowe w akredytowanym ośrodku szko-
leniowym. Kandydat na certyfikowanego instalatora musi spełnić szereg 
wymagań formalnych:
● posiadać zdolność do czynności prawnych,
● posiadać trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania 

lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, 
grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych,

● nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodar-
czemu.
Spełnienie tych warunków pozwala uczestniczyć w szkoleniu, a po jego 

ukończeniu kandydat może przystąpić do egzaminu. W celu stałej aktu-
alizacji wiedzy zalecane jest uczestniczenie w szkoleniach, prezentacjach, 
targach oraz zgodnie z prawem odbyć w wymaganym terminie szkolenie 
przypominające. Ponieważ certyfikat jest dokumentem czasowym należy 
w odpowiednim momencie odnowić certyfikat instalatora OZE.

4.1.2.  Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie 
instalowania – identyfikacja zagrożeń  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● podstawowe akty prawne dotyczące praw i obowiązków pracownika, 
pracodawcy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

● charakterystyka czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych 
występujących w procesach pracy,

● zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
● wpływ zmęczenia fizycznego i psychicznego na efektywność pracy,
● przedstawienie oznaczeń, znaków i instrukcji bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
● umiejętność rozpoznawania zagrożeń występujących na stanowisku 

pracy oraz sposoby przeciwdziałania im,
● dobór i stosowanie odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidu-

alnej do określonych robót instalacyjnych i sieciowych,
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● procedury udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
● metody zabezpieczenia prac na budowie instalacji,
● niezbędnie działania w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie 

z instrukcją przeciwpożarową,
● stosowanie podręcznego sprzętu oraz środków gaśniczych, zgodnie 

z zasadami ochrony przeciwpożarowej,
● zasady bezpiecznej pracy podczas obsługiwania urządzeń elektrycznych 

i urządzeń pod ciśnieniem,
● przewidywanie oraz zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracow-

ników,
● podstawowe zasady ochrony środowiska,
● stosowanie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas transporto-

wania oraz magazynowania materiałów i wyrobów.

Dobre praktyki

Wykonywanie każdej pracy powinno odbywać się w warunkach bezpiecz-
nych, niezagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz osób trzecich. 
Dlatego ważne jest przedstawienie podstawowych zasad kształtowania zgod-
nych z przepisami warunków pracy, identyfikacji zagrożeń i ich przeciw-
działaniu. Ze szczególnym uwypukleniem należy zaprezentować konieczność 
stosowania odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej dla 
danego zakresu pracy oraz sposobów zabezpieczania prac instalacyjnych.

Każda praca instalacyjna wykonywana jest w określonych warunkach 
środowiskowych i jej ochrona jest również bardzo ważnym elementem 
naszych działań. W przypadku prac gdzie mamy do czynienia z procesa-
mi termicznymi oraz elektrycznymi należy przedstawić mogące zaistnieć 
zagrożenia pożarowe. Nieodzownym jest omówienie rodzajów sprzętu 
gaśniczego i obowiązujących zasad ochrony przeciwpożarowej.

4.1.3. Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów (Solar Keymark)

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas 15 min)

● przyczyny wprowadzenia systemu Keymark,
● cel główny wprowadzenia systemu Keymark,
● dobrowolność przystąpienia do systemu,
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● kontrolowany przez normę ISO 9001 system produkcji,
● ścisła współpraca z laboratorium badawczym.

Dobre praktyki

W celu zapewnienia przyszłym odbiorcom (użytkownikom słonecznego sys-
temu grzewczego) powtarzalność i wysoką jakość użytkowanych systemów 
Europejska Komisja Normalizacyjna CEN, we współpracy z ESTIF, wprowa-
dziła system certyfikacji Solar Keymark. Aby skorzystać w pełni z możliwości 
technicznych rozwiązań solarnych do ogrzewania wody zaleca się instalowa-
nie tylko takich systemów, które posiadają certyfikat Solar Keymark.

Instalator powinien być przeszkolony w zakresie zalet i przewag kon-
kurencyjnych systemów posiadających w/w certyfikat oraz korzyści krótko 
i długo terminowych dla przyszłych użytkowników. W przypadku wątpliwo-
ści przyszłych użytkowników instalator powinien posiadać szereg argumen-
tów pozwalających na uzasadnienie takiego wyboru. Aby argumenty były 
obiektywne powinny opierać się na badaniach prowadzonych przez certyfi-
kowane laboratoria, których proces badawczy przebiega zgodnie z odpowied-
nimi normami europejskimi. Uprawnione do badania kolektorów w systemie 
Keymark są 24 akredytowane laboratoria badawcze, w tym renomowany 
Instytut SPF w Szwajcarii. Nietrudno zauważyć, że certyfikat Solar Keymark, 
z punktu widzenia interesu przyszłego użytkownika kolektorów słonecznych, 
stanowi znacznie większą wartość niż tylko sam certyfikat zgodności z normą 
przedmiotową. Obecnie znakiem jakości Solar Keymark może legitymować 
się już ponad 1 300 kolektorów dostarczanych na rynek europejski. Wśród 
nich kilkadziesiąt oferowanych jest przez firmy działające na terenie Polski.

4.1.4. Podstawowe terminy i definicje  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas 15 min):  

● przedstawienie podstawowych terminów fizycznych opisujących zasa-
dy konwersji energii słonecznej w solarnych systemach grzewczych 
(Absorber, Ciecz solarna, Energia pierwotna, Efekt termosyfonu),

● omówienie definicji podstawowych wskaźników opisujących efektyw-
ność konwersji (Solarny stopień pokrycia SF, Solarny zysk energetycz-
ny Qsol Sprawność optyczna),
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● przedstawienie podstawowych terminów z zakresu budowy kompletnej 
instalacji solarnych systemów grzewczych (Instalacja solarna, Kolektor 
płaski, Kolektor próżniowy, Naczynie wzbiorcze (przeponowe) Odpo-
wietrznik, Pompa solarna),

● przedstawienie podstawowych terminów w procesach instalacyjnych.

Dobre praktyki

W celu sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu 
inwestycyjnego podczas realizacji systemu solarnego niezbędne jest posłu-
giwanie się jednolitą terminologią, którą uczestnicy kursu powinni poznać.

4.2.  PODSTAWY TEORETYCZNE SŁONECZNYCH SYSTEMÓW 
GRZEWCZYCH  

4.2.1. Podstawowe terminy i wielkości dotyczące promieniowania  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas 25 min)

● omówienie budowy Słońca jako źródła energii,
● rozkład widmowy promieniowania słonecznego i sposoby jego wyko-

rzystania,
● masa optyczna atmosfery, zmiany widma po przejściu przez atmosferę,
● promieniowanie bezpośrednie, rozproszone i odbite,
● stała słoneczna,
● pozycja Słońca na niebie,
● promieniowanie słoneczne na poziomie Ziemi,
● rozkłady promieniowania docierające do powierzchni Ziemi w poszcze-

gólnych miesiącach roku,
● wykresy pozycji Słońca,
● omówienie właściwości promieniowania słonecznego,
● wytłumaczenie zjawiska usłonecznienia,
● usłonecznienie możliwe,
● usłonecznienie rzeczywiste,
● usłonecznienie względne,
● napromieniowanie słoneczne.
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Dobre praktyki

Wykorzystanie Słońca dla celów grzewczych jest znane od wielu lat. Nie-
mniej jednak dopiero w ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiły się 
technicznie zaawansowane rozwiązania pozwalające na komercyjne 
i powszechne stosowanie urządzeń wykorzystujących konwersję energii sło-
necznej. W celu prawidłowego zrozumienia zasady działania całego szeregu 
urządzeń i elementów systemów solarnych nieodzownym jest poznanie pod-
stawowych wielkości i terminów dotyczących promieniowania.

Zapoznanie się z budową Słońca, rozkładem promieniowania słonecz-
nego oraz rodzajami promieniowania pozwoli na zrozumienie jakościo-
wych czynników procesów solarnych. Jednocześnie omówienie położenia 
Słońca na nieboskłonie w zależności od pory roku, rozkład promieniowania 
w poszczególnych miesiącach oraz umiejętność szacowania wartości pro-
mieniowania na poziomie Ziemi pozwolą na zrozumienie ilościowych czyn-
ników występujących w procesach solarnych.

Szczegółowe omówienie pojęcia usłonecznienia – szczególnie jego war-
tości rzeczywistej i względnej jako wielkości opisujących relacje w danym 
miejscu na Ziemi. Przedstawienie promieniowania słonecznego jako stru-
mienia fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych, które dociera ze 
Słońca do Ziemi.

Uczestnicy powinni poznać pojęcie stałej słoneczniej jako natężenia promie-
niowania słonecznego docierającego do górnych granic atmosfery oraz poznać 
jej zmienności w zależności od odległości Słońca od Ziemi. Wprowadzenie 
pojęć usłonecznienia, natężenia promieniowania słonecznego jako wielkości 
opisujących procesy związane z promieniowaniem słonecznym ułatwi przy-
szłym instalatorom określanie uzysków energetycznych w instalacji grzewczej.

4.2.2. Podstawowe parametry słonecznych systemów grzewczych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 20 min)

● omówienie kluczowych parametrów dotyczących promieniowania sło-
necznego pod kątem ich zastosowania w systemach kolektorów słonecz-
nych,

● promieniowanie Słońca jako czynnik podstawowy dla procesów kon-
wersji energetycznej w systemach solarnych,
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● usłonecznienie i jego wpływ na efekty energetyczne w systemach solar-
nych,

● wartość natężenia napromieniowania słonecznego i jego związek 
z wytwarzaniem energii użytkowej w systemach solarnych,

● omówienie natężenia promieniowania Słonecznego w praktyce,
● wprowadzenie pojęcia współczynnika przenikania ciepła,
● wprowadzenia pojęcia sprawności optycznej,
● powierzchnia kolektora słonecznego jako jeden z podstawowych para-

metrów systemu,
● omówienie pojęcia współczynnika strat,
● omówienie zjawiska stagnacji.

Dobre praktyki

Kompleksowe spojrzenie na solarny system grzewczy powinien być pod-
stawą do jego prawidłowego doboru pod kątem wydajności i efektywno-
ści energetycznej. Wysokie współczynniki absorpcji energii słonecznej, 
optymalna powierzchnia kolektora słonecznego, minimalna wartość współ-
czynnika strat, niska awaryjność, łatwość obsługi oraz proste czynności 
serwisowe to te czynniki, które każdy instalator, projektant i użytkownik 
powinien brać pod uwagę.

Jednocześnie rozpatrując powyższe podstawowe parametry systemów 
grzewczych cały czas trzeba zwracać uwagę na fakt, że każda analiza 
jest zindywidualizowana dla konkretnej instalacji. Wybór taniego rozwią-
zania o niezbyt dobrych parametrach jest tylko pozorną oszczędnością, 
gdyż w dłuższym horyzoncie czasowym, ze względu na niższe parametry 
użytkowe, taka inwestycja będzie dostarczała rocznie mniej energii uży-
tecznej, a co za tym idzie, koszty inwestycyjne zwrócą się po dłuższym 
czasie.

Aby w pełni wykorzystać zjawisko konwersji promieniowana słonecz-
nego na ciepło należy zwrócić uwagę na zjawisko przenikania ciepła. Dużo 
uwagi należy poświęcić dokładnemu przedstawieniu budowy kolektora sło-
necznego, jego podstawowych parametrów: sprawności optycznej, apertu-
ry kolektora etc. Konieczne jest omówienie zjawiska stagnacji i sposobów 
zabezpieczania kolektorów jak również praktycznego wykorzystania natę-
żenia promieniowania słonecznego w systemach solarnych oraz współ-
czynnika przenikania ciepła. Omówienie pojęcia sprawności optycznej 
i związanych z nią strat optycznych spowodowanych zjawiskami odbicia 
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od szyby kolektora, absorpcji promieniowania w szybie kolektora, odbić 
promieniowania od absorbera, ogrzewania absorbera podczas penetracji pro-
mieni słonecznych. Trener powinien omówić pojęcia powierzchni kolektora 
słonecznego i wpływ tej powierzchni na pozyskiwanie energii słonecznej 
w systemach solarnych. Przeanalizowany powinien zostać współczynnik 
strat w systemach solarnych oraz czynniki, które wpływają na jego wartość. 
Wyjaśnienie zjawiska stagnacji w kolektorach słonecznych, warunki bez-
piecznej pracy podczas stagnacji, sposoby zabezpieczania kolektorów będą-
cych w stanie stagnacji oraz kolejne fazy zachowania się kolektora podczas 
zjawiska stagnacji to zagadnienia, które przyszli instalatorzy słonecznych 
systemów grzewczych powinni znać i rozumieć.

4.3.  BUDOWA, RODZAJE ORAZ ZASADY DZIAŁANIA 
SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH  

4.3.1. Kolektory słoneczne – budowa i zasady działania  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 90 min)

● wprowadzenie zagadnień technicznych związanych z budową i zasadą 
działania słonecznych systemów grzewczych,

● omówienie podstawowych elementów słonecznych systemów grzew-
czych,

● przedstawienie różnych rodzajów systemów grzewczych,
● sposoby magazynowania energii słonecznej,
● omówienie rodzajów płynów w słonecznych systemach grzewczych,
● szczegółowe przedstawienie poszczególnych elementów składowych 

kolektora słonecznego,
● omówienie wielkości charakterystycznych dla kolektorów słonecznych,
● przedstawienie typów absorberów,
● absorber jako kluczowy element kolektora,
● kolektory o podstawie miedzianej,
● kolektory o podstawie aluminiowej,
● kolektory o podstawie ze szkła,
● przedstawienie sposobów prowadzenia rur,
● izolacja termiczna i jej wpływ na sprawność systemów grzewczych,
● obudowa kolektora – ważny element konstrukcyjny,
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● omówienie procesu wymiany ciepła,
● przedstawienie strat cieplnych w kolektorze,
● omówienie zjawiska korozji,
● mechanizmy ochrony antykorozyjnej,
● proces przewodzenia ciepła w kolektorze.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 180 min) 

● budowa kolektora płaskiego z powłoką antyrefleksyjną i bez powłoki 
antyrefleksyjnej,

● budowa kolektora próżniowego,
● rodzaje absorberów,
● rodzaje połączeń absorber – rura,
● sposoby prowadzenia rur,
● prawidłowa izolacją termiczną w kolektorze,
● budowa kolektora solarnego,
● przegląd mechanizmów ochrony antykorozyjnej,
● badanie procesu przewodzenia ciepła w kolektorze słonecznym.

Dobre praktyki

Przed szczegółowym omówieniem sposobu doboru kolektora słoneczne-
go należy omówić szeroki zakres stosowania różnych systemów solarnych 
z różnymi kolektorami i zasobnikami energii, które są przez projektantów 
dobierane do konkretnej aplikacji. Wybór odpowiedniego kolektora słonecz-
nego stanowi podstawę do prac projektowych, a później do prac instalacyj-
nych słonecznych systemów grzewczych. Znając zapotrzebowanie danego 
obiektu na ciepłą wodę powinniśmy dokonać wyboru odpowiedniego kolek-
tora. Należy przedstawić podstawowy podział kolektorów ze względu na 
budowę:
● kolektory płaskie,
● kolektory próżniowe.

W ramach zajęć zalecane jest szczegółowe omówienie budowy kolek-
tora płaskiego i opisanie jego zasadniczych elementów takich jak: absor-
ber, tylna blacha stalowa, rama, izolacja cieplna, powłoka antyrefleksyjna, 
uszczelnianie kolektora, obudowa kolektora płaskiego. Należy omówić 
zagadnienia związane z budową kolektora próżniowego, który wykorzystuje 
próżnię jako izolator oraz jego skuteczność w wyższych temperaturach. Na 
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zakończenie tego fragmentu należy podsumować i wyspecyfikować podsta-
wowe różnice konstrukcyjne kolektorów słonecznych.

Kolektory próżniowe, bez względu na różnice, jakie występują 
w ich wewnętrznej budowie, składają się ze szklanych elementów w kształ-
cie rur. Ich wspólną, wyróżniającą cechą jest wykorzystanie próżni jako 
izolatora ciepła. Kolektory płaskie o kształcie prostokątnym, pozbawione 
są skutecznej ochrony przed utratą pochłoniętego ciepła. W efekcie współ-
czynnik strat energii cieplnej w skrajnych warunkach termicznych może 
dorównywać współczynnikowi pochłaniania energii cieplnej niwecząc osią-
gnięcie celu, dla jakiego te urządzenia powstały. W kolektorach płaskich 
czynnik grzewczy przepływa bezpośrednio przez rurkę o małej średnicy 
ułożoną w meandrujący sposób na lub pod płytą absorbera. Takie rozwią-
zanie zwiększa opory przepływu, skutkując zwiększonymi wydatkami na 
pompowanie czynnika grzewczego. W kolektorach płaskich promienie sło-
neczne padają na ciemną płaską powierzchnię – obszar absorbujący promie-
niowanie, które następnie jest zamieniane na ciepło. Przez przymocowaną 
do tej powierzchni rurkę przepływa ciecz, która odbiera uzyskane ze słońca 
ciepło i przekazuje je do zbiornika akumulacyjnego w kotłowni.

Kluczowym elementem każdego kolektora jest absorber. Na nim 
dochodzi do zamiany energii promieniowana słonecznego na energię 
cieplną. Pokryta absorberem blacha oddaje ciepło do solarnego czynnika 
grzewczego poprzez przylutowane, zaciśnięte albo przyspawane rury. Pod-
stawy absorberów w większości kolektorów wykonywane są głównie z bla-
chy miedzianej lub aluminiowej, a w niektórych rozwiązaniach ze szkła. 
W dobrze wykonanym kolektorze bardzo małe ilości ciepła podlegają stra-
cie poprzez promieniowa nie gorącego absorbera.

Różne sposoby prowadzenia rur:
● w kształcie harfy – ten kształt pozwala na minimalizację strat ciśnienia pod-

czas pracy, natomiast może wystąpić zjawisko nieregularnego przepływu,
● kształcie meandrowym – kolektory o tym kształcie gwarantują bez-

pieczny równomierny przepływ ciepła, ponieważ czynnik solarny prze-
pływa jedynie przez pojedynczą rurę.
Te różnice są istotne do projektowania systemów solarnych z dużymi 

polami absorpcji. Bardzo ważną rzeczą jest zagwarantowanie poprawnej 
izolacji termicznej w układzie kolektora. Jej podstawowym zadaniem jest 
zagwarantowanie jak najmniejszych strat ciepła w systemie. Dobrze wyko-
nana obudowa jest precyzyjnie dopasowana do kolektora dzięki czemu 
padające promienie słoneczne są przekształcane w ciepło z dużą absorpcją. 
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Kolejną zaletą dobrej obudowy kolektora jest łatwość i pewność montażu 
oraz zapewnienie stabilnej długoterminowej i bezawaryjnej pracy kolektora 
w danych warunkach środowiskowych.

Przedstawienie głównych mechanizmów przekazywania ciepła powinno 
zawierać przedstawienie prostych formuł matematycznych opisujących te 
procesy. Wśród omawianych zjawisk powinny się znaleźć:
● przewodzenie,
● konwekcja,
● przenikanie,
● promieniowanie.

Omówienie potencjalnych miejsc występowania strat w kolektorze oraz 
sposobów ich ograniczania dla różnych kolektorów jest istotne z punktu 
widzenia maksymalizowania efektywności energetycznej układu w czasie eks-
ploatacji systemu. Kolejnym zjawiskiem mogącym wystąpić w okresie eks-
ploatacji jest zjawisko korozji. Jest ono jednym z podstawowych czynników 
destrukcyjnych w słonecznych systemach grzewczych. Dlatego też kolekto-
ry słoneczne oraz systemy mocowań powinny być zbudowane z materiałów 
bardzo odpornych na długoletnie działanie warunków atmosferycznych. Jako 
podstawowe materiały konstrukcyjne i montażowe powinny być odporne na 
działanie korozji. Podstawowe materiały to aluminium i stal nierdzewna. Przy 
montażu w terenach o zwiększonych narażeniach chemicznych zaleca się aby 
elementy aluminiowe były dodatkowo zabezpieczone poprzez anodowanie. 
Również obudowa musi odpowiadać wysokim wymaganiom antykorozyjnym.

4.3.2. Magazynowanie energii słonecznej  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 60 min)

● magazynowanie energii słonecznej,
● wpływ magazynowania na efektywne wykorzystanie energii słonecznej,
● kolektory miedziane – budowa,
● kolektory aluminiowe – budowa,
● kolektory próżniowe rurowe – budowa,
● zasada działania kolektora próżniowego,
● kolektory z tworzyw sztucznych próżniowe rurowe – budowa,
● zasada działania kolektorów z tworzyw sztucznych,
● sposoby wymiany ciepła w wybranych kolektorach słonecznych.
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Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 180 min)

● budowa kolektora miedzianego,
● budowa kolektora aluminiowego,
● budowa kolektora próżniowego,
● budowa kolektorów z tworzyw sztucznych.

Dobre praktyki

Kolektor (łac. collegere – zbierać, gromadzić) jest podstawowym komponentem 
prze twarzającym promienie słoneczne na energię cieplną. Absorbery w kolekto-
rach słonecznych wykonywane są obecnie z użyciem dwóch materiałów: miedzi 
oraz aluminium. Początkowo standardem były absorbery całkowicie miedzia-
ne. Kolejnym krokiem były i nadal są absorbery aluminiowo–miedziane (Al–
Cu), to znaczy z blachą aluminiową i orurowaniem miedzianym. Zastąpienie 
miedzi przez aluminium, a jednocześnie pozostawienie orurowania miedzianego 
pozwala zachować wysoką sprawność kolektora. Ostatnio na rynku pojawiły 
się kolektory z absorberami wykonanymi całkowicie z aluminium. Stosowanie 
aluminium zapewnia nadal wysokie parametry sprawności optycznej kolektora 
– powyżej 80%, dzięki jednorodnemu materiałowi (samo aluminium) odpada 
ryzyko korozji galwanicznej w warunkach dużej wilgotności.

Wprowadzenie technologii laserowych do łączenia absorbera 
z przewodami solarnymi pozwoliło na budowę kolektora bez deforma-
cji na powierzchni absorbera. Kolektory aluminiowe są lżejsze i tańsze. 
Zasada konwersji energii słonecznej w ciepło w absorberze jest jednakowa 
w kolektorach płaskich jak i w próżniowych. Podstawowa różnica polega 
na izolacji cieplnej – przy kolektorach próżniowych absorber jest wbudo-
wany w wypełnioną próż nią szklaną rurkę. Przypomina to do złudzenia 
termos. Próżnia zapewnia bardzo dobrą izolację cieplną, dzięki temu straty 
ciepła w kolektorach próżniowych są mniejsze niż przy kolektorach pła-
skich – zwłaszcza dla wysokich temperatur, kiedy rozgrzewanie się obudo-
wy stanowi duży problem. Podstawową troską konstruktorów kolektorów 
próżniowo–rurowych jest utrzymanie próżni poprzez odpowiednie uszczel-
nienie.

Promieniowanie słoneczne wytwarza ciepło na powierzchni absorbera, 
który jest napylony wewnątrz rury próżniowej. Ciepło jest odbierane przez 
rurki ciepła umieszczone wewnątrz rury. Płyn znajdujący się wewnątrz rurki 
w otoczeniu próżni zaczyna parować. Dzięki konwekcji ciepło przemiesz-
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cza się w górę do kondensatora i jest ono oddawane do czynnika grzew-
czego. Czynnik grzewczy przepływając przez głowicę kolektora ogrzewa 
wodę w zbiorniku. Występująca próżnia pomiędzy dwoma warstwami szkła 
rury jest doskonałym izolatorem. Dzięki temu straty ciepła są minimalne. 
Sprawność kolektora przy wyższych temperaturach czynnika grzewczego 
oraz niskich temperaturach zewnętrznych jest większa.

Kolektory elastyczne – najprostsze cieczowe kolektory niskotempe-
raturowe – mają absorbery z tworzyw sztucznych. Czasem są to nawet 
same absorbery wykonane z mat lub rur z tworzywa sztucznego, bez okry-
cia szklanego i izolacji termicznej. Ten rodzaj kolektorów jest stosowany 
zwłaszcza do ogrzewania basenów kąpielowych. W Polsce jest wiele firm 
produkujących i oferujących importowane kolektory i całe słoneczne sys-
temy grzewcze. Producenci ciągle dążą do uzyskania lepszych właściwości 
tych urządzeń. Kolektory te skutecznie absorbują promieniowanie słonecz-
ne, jednocześnie tracą go niewiele pomimo wysokiego współczynnika strat 
ciepła. Wynika to stąd, że w tych kolektorach temperatura absorbera jest 
zazwyczaj niska. Jednocześnie są one tańsze od klasycznych kolektorów 
płaskich z pojedynczą szybą oraz od kolektorów próżniowych.

Podstawowym zadaniem kolektora słonecznego jest konwersja energii 
promieniowania słonecznego na energię cieplną. Ponieważ istnieją różne 
rodzaje kolektorów, to w każdym z nich proces wymiany ciepła zachodzi 
inaczej. W kolektorze próżniowym absorber umieszczony jest na zewnętrz-
nej powierzchni pierwszej ścianki szklanej rurki. Natomiast na wewnętrz-
nej powierzchni tej rurki znajduje się metalowa blacha, pobierająca energię 
cieplną z absorbera i przekazująca ją do ciepłowodu zawierającego płyn 
niskowrzący. Energia słoneczna sprawia, że płyn w parowniku zaczyna 
wrzeć i wznosi się ku górze, po czym skrapla się w kondensatorze, a następ-
nie przekazuje energię cieczy chłodzącej, którą jest płyn solarny. Dwufazo-
wa wymiana ciepła, jaka zachodzi w tym kolektorze, określana jest mianem 
heat pipe, co należy tłumaczyć jako „gorąca rurka” lub „ciepłowód”. Dzię-
ki temu uzyskuje się wyższe temperatury przy niskich oporach przepływu. 
W kolektorze płaskim wymiana jest jednofazowa. Wymiana ciepła w tym 
kolektorze jest bardzo prosta. Promienie słoneczne trafiają do absorbe-
ra poprzez przezroczyste pokrycie i tam są zamieniane na ciepło. Energia 
cieplna z absorbera jest przekazywana do cieczy solarnej, która przepływa 
przez rurki połączone z absorberem. W kolektorze płaskim uzyskuje się niż-
sze temperatury przy większych oporach przepływu
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4.3.3. Słoneczne systemy grzewcze – typy i zasady działania  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 155 min)

● rodzaje systemów grzewczych,
● zasada działania poszczególnych rodzajów słonecznych systemów 

grzewczych,
● instalacja ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem podgrzewacza 

solarnego,
● instalacja ciepłej wody użytkowej zasilanej energią z baterii kolektorów,
● instalacja wody ciepłej użytkowej z wykorzystaniem dodatkowego pod-

grzewacza,
● instalacja podgrzewania wody,
● instalacje wody ciepłej użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewa-

nia,
● instalacje słoneczne grzewcze skojarzone z modułami fotowoltaicznymi.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 135 min)

● praktyczne poznanie budowy podgrzewacza solarnego, jego zasady 
działania,

● praktyczne poznanie budowy systemu z baterią kolektorów oraz jego 
zasady działania,

● praktyczne poznanie budowy instalacji cieplej wody użytkowej z dodat-
kowym podgrzewaczem solarnym oraz jego zasady działania,

● praktyczne poznanie budowy systemów podgrzewania wody oraz ich 
zasad działania,

● praktyczne poznanie budowy instalacji cieplej wody użytkowej i wspo-
magania centralnego ogrzewania oraz ich zasad działania,

● praktyczne poznanie budowy instalacji słonecznych do podgrzewania 
wody współpracującymi z modułami fotowoltaicznymi oraz ich zasad 
działania.

Dobre praktyki

Istnieje wiele typów słonecznych systemów grzewczych stosowanych 
w układach grzewczych. Należy omówić każdy z nich ze względu na zasadę 
działania oraz możliwości aplikacyjne. Zarówno aplikacje do podgrzewa-
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nia ciepłej wody użytkowej jak i centralnego ogrzewania wykorzystują róż-
nie schematy aplikacyjne. Wśród urządzeń można wyróżnić podgrzewacze 
solarne, które wykonywane są w dwóch wersjach:
● wiszące (małe pojemności),
● stojące (większe pojemności).

Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wewnętrznej powierzch-
ni podgrzewacza oraz omówienie materiałów używanych do produkcji 
anody. Ich wysoka jakość jest niezbędna do uzyskania dużej żywotności. 
Ponadto aby zapobiec wysokim stratom ciepła należy przedstawić zasad-
niczą rolę dobrej izolacji podgrzewacza w minimalizowaniu strat. Trzeba 
również zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku braku energii słonecz-
nej użytkownik ma do dyspozycji drugi obwód podgrzewania – z kon-
wencjonalnej kotłowni (gazowa, elektryczna, paliwo stałe). Uczestnicy 
powinni poznać zasady doboru wielkości i liczby kolektorów słonecznych 
pracujących w baterii w systemie produkcji ciepłej wody użytkowej. Ze 
względu na sprawność systemu konieczne jest zwrócenie uwagi na zapew-
nienie odpowiedniej wartości przepływu i nastaw temperaturowych. Nie 
jest zasadne przewymiarowanie baterii w odniesieniu do rzeczywistych 
potrzeb.

Istnieją instalacje, które ze względu na wysoką wydajność kolektora 
lub baterii kolektorów słonecznych muszą być rozbudowane o dodatko-
wy podgrzewacz. Podczas budowy tego systemu należy zwrócić uwagę na 
optymalny dobór dodatkowego podgrzewacza ciepłej wody aby sumaryczna 
pojemność podgrzewaczy ciepłej wody była wystarczająca. W instalacjach 
domowych występują w większości połączenia solarnego źródła energii ze 
źródłem konwencjonalnym na paliwo stałe lub gazowe, czy też wytworzo-
ne za pomocą energii elektrycznej. Konieczne jest przedstawienie różnic 
w budowie tych systemów oraz sposobu ich dopasowania pod kątem możli-
wości współpracy z systemami kolektorowymi.

Ważną rzeczą jest przedstawienie możliwości współpracy słonecz-
nych systemów grzewczych z systemami fotowoltaicznymi. Ponieważ obie 
aplikacje korzystają ze Słońca i obie potrzebują powierzchni absorbują-
cej promieniowanie słoneczne, to należy to uwzględnić przy szacowaniu 
niezbędnej powierzchni dla obu rodzajów kolektorów: solarnego ciepl-
nego i fotowoltaicznego. Aby w prawidłowy sposób dokonać szacunków 
powierzchni dla systemu fotowoltaicznego niezbędne jest zapoznanie przy-
szłych instalatorów z podstawami konwersji fotowoltaicznej i jej praktycz-
nej implementacji w modułach fotowoltaicznych. Instalator powinien znać 
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podstawowe konfiguracje systemów fotowoltaicznych pod kątem ich ada-
ptacji w systemach skojarzonych z produkcją ciepłej wody.

Ponieważ systemy fotowoltaiczne mają swoją specyfikę związana 
z występowaniem w instalacji zarówno napięć i prądów stałych i zmiennych 
o dosyć dużych wartościach, bezwzględnie trzeba omówić zasady bezpiecz-
nej pracy podczas budowy instalacji fotowoltaicznej, sposobów jej urucho-
mienia i regulacji.

4.3.4. Stosowanie płynów w słonecznych systemach grzewczych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 35 min)

● stosowanie płynów w słonecznych systemach grzewczych,
● rodzaje oraz właściwości chemiczne i fizyczne płynów stosowanych 

w słonecznych systemach grzewczych,
● właściwości fizyczne i chemiczne glikolu etylenowego,
● właściwości fizyczne i chemiczne glikolu propylenowego,
● właściwości fizyczne i chemiczne glicerolu.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● badanie właściwości płynów stosowanych w instalacjach solarnych.

Dobre praktyki

Głównym czynnikiem transportującym ciepło z kolektora do zasobnika 
są odpowiednie ciecze. To one przekazują ciepło z kolektorów zamonto-
wanych na zewnątrz budynku do instalacji ciepłej wody użytkowej. Od ich 
właściwości fizyko–chemicznych i odporności na warunki atmosferyczne 
zależy sprawność przekazywania ciepła. Istnieją dwa podstawowe parame-
try, które opisują właściwości tych cieczy. Podczas zajęć z instalatorami 
systemów grzewczych trzeba szczegółowo omówić ciepło właściwe i prze-
wodność cieplną w odniesieniu do tych substancji. Ich prawidłowe warto-
ści zapewniają wysoką sprawność pracy układu solarnego. Podczas pracy 
w zimie zapewniona jest skuteczna ochrona przed zamarzaniem, a w cza-
sie letnim możliwa jest skuteczna praca, gdyż zachowana jest odporność 
na wysokie temperatury, co umożliwia zachowanie właściwości w okre-
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sie wieloletniej eksploatacji. Jednocześnie ciecze te zapewniają barierę 
antykorozyjną dla elementów układu solarnego i posiadają niską lepkość 
dla zachowania niskiego oporu przepływu. Niewątpliwą zaletą jest ich bio-
degradowalność, co pozytywnie oddziałuje na środowisko naturalne.

Każdy rok eksploatacji wpływa na zmianę wymienionych parame-
trów płynu, dlatego trzeba go regularnie kontrolować. Należy spraw-
dzać termin ważności płynu solarnego, który jest zawarty w karcie 
technicznej. W okresie przydatności do użycia płyn zachowuje swoje wła-
ściwości. Natomiast po upływie 5 lat należy go wymienić. Należy regu-
larnie, najczęściej w okresie zimowym, wykonywać okresowe przeglądy. 
Pozwoli to wyeliminować ryzyko zamarznięcia lub wystąpienia uszko-
dzeń mechanicznych. Do wykonania tego badania używa się refrak-
tometru lub areometru służącego do określania gęstości płynu. Jeśli 
przyrząd wskaże niższą temperaturę krzepnięcia lub gęstość w danych 
warunkach niż gwarantowana przez producenta – płyn należy wymienić. 
Odporność przed korozją zapewniona jest dzięki właściwemu odczynowi 
pH (norma to od 8 do 10) i rezerwa alkaliczna. Pomiar wykonuje się za 
pomocą testera pH oraz oceny wzrokowej koloru i zapachu płynu. Czyn-
nikiem wpływającym na obniżenie właściwości i szybsze zużycie płynu są 
stany, w których dochodzi do stagnacji – czyli instalacja się przegrzewa. 
Jest to stan kiedy wyprodukowana ilość ciepła nie została w całości odebra-
na. Taka sytuacja zachodzi w okresie letnich upałów lub gdy instalacja nie 
została optymalnie zwymiarowana. W momencie gdy płyn nie spełnia para-
metrów technicznych należy dokonać jego wymiany. Najlepiej tą czynność 
wykonać przy pomocy pompy elektrycznej.

4.3.5. Magazynowanie energii słonecznej  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 95 min)

● omówienie zagadnienia magazynowania energii w systemach solarnych,
● podgrzewacz wody jako magazyn energii,
● stratyfikacja temperatury w zbiorniku,
● straty ciepła w zbiorniku ciepłej wody,
● podział zbiorników ze względu na budowę,
● budowa zbiorników na wodę,
● ładowanie zbiornika energią słoneczną.
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Dobre praktyki

Podstawowym elementem magazynującym energię cieplną wytworzoną 
w procesie solarnym jest podgrzewacz. Jest on centralnym punktem syste-
mu grzewczego. Zasadniczą zaletą prawidłowo dobranego podgrzewacza 
jest to, że nawet w momencie maksymalnego zapotrzebowania dostępna jest 
wystarczająco duża ilość energii cieplnej. Magazynowanie wody użytkowej 
wymaga dodatkowych nakładów, aby zagwarantować higieniczną czystość 
wody. Zaostrzone wymagania w stosunku do higieniczności wody pitnej 
doprowadziły do tego, iż pojemność zasobnika, celem ochrony przed bak-
teriami Legionella, musi być wygrzewana do temperatury ≥ 60°C. Ważnym 
zjawiskiem występującym w zbiorniku jest stratyfikacja temperatury. Polega 
ono na tym, że w poszczególnych strefach zbiornika następuje wzrost tem-
peratury, a warstwa najbardziej gorąca znajduje się w górnej części zbiorni-
ka. Zjawisko to jest wykorzystywane praktycznie w instalacjach solarnych 
w wysokich zbiornikach pojemnościowych, w których górna komora jest 
przeznaczona dla ciepłej wody użytkowej. Przedstawienie prawidłowego 
podłączenia instalacji solarnej do systemu grzewczego biorąc pod uwagę 
rozkład temperatur w zbiorniku. Dla poszczególnych części zbiornika, dzię-
ki zjawisku stratyfikacji, można wyróżnić odpowiednie strefy temperatur. 
Przedstawienie przyporządkowania stref do poszczególnych odbiorników:
● niski zakres temperatur (22–28°C) – ogrzewanie ścienne,
● średni zakres temperatur (28–35°C) – ogrzewanie podłogowe,
● wysoki zakres temperatur (55–75°C) – ogrzewanie grzejnikami panelo-

wymi.
Istotnym jest indywidualne podejście do każdej instalacji zarówno pod 

kątem istniejącego już systemu grzewczego, budowy domu, jak i później-
szego doboru słonecznego systemu grzewczego, który ma zapewnić jak naj-
bardziej wydajną pracę instalacji.

Prawidłowe nastawy w układach regulacyjnych pozwolą na powsta-
nie prawidłowej stratyfikacji wody w zbiorniku. Każdy zbiornik ma swoją 
pojemność, powierzchnię zewnętrzną. Wnętrze każdego zbiornika służy do 
przechowywania ciepła, które ciągle stara się przeniknąć przez powierzch-
nie zewnętrzną z powrotem do atmosfery. Do zbiornika można doprowa-
dzić tylko ograniczoną ilość ciepła zależną od powierzchni łącznej kolektora 
i czasu ekspozycji na Słońce, które to ciepło jest przechowanie przez okre-
ślony czas przy zachowaniu pewnej minimalnej temperatury Tmin. Z punk-
tu widzenia strat ciepła ważne są parametry jak powierzchnia wewnętrzna, 
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średnica zbiornika rodzaj izolacji i grubość materiału. Wielkość powierzchni 
izolowanej oraz przewodność cieplna izolatora oraz jego grubość przy zna-
nej różnicy temperatur pozwala na wyliczenia strat, które zbiornik traci do 
otoczenia ze względu na swoją niedoskonałą budowę. W minimalizacji strat 
ciepła stosujemy różne rodzaje izolatorów:
● dla zbiorników małych w praktyce dominują poliuretanowe pianki 

z wartością 0,05..0,065 W/mK,
● dla zbiorników dużych – materiały mineralne, wełna szklana,
● dla zbiorników zagłębionych – spienione szkło lub granulat szklany.

Omówić należy zagadnienia związane z dodatkowymi stratami wyni-
kającymi ze współpracy z różnego rodzaju armaturą, rurami i przyłączami 
oraz wpływ znormalizowanych wielkości w/w elementów na powstawa-
nie strat. Zasadniczo wpływ ten jest tym większy im mniejszy zbiornik jest 
zastosowany, dlatego też mniejsze zbiorniki powinny posiadać jak najlepszą 
izolację własną, aby sumaryczne straty były jak najmniejsze. Ponadto dla 
mniejszych pól kolektorów wzrastają straty jednostkowe, natomiast wzrost 
czasu magazynowania implikuje większe straty ciepła. W praktyce w obwo-
dach solarnych występują dwa podstawowe rodzaje zbiorników na wodę: 
akumulacyjne proste i akumulacyjne kombinowane. Proste zbiorniki aku-
mulacyjne to te, które nie posiadają wężownic – są ona najtańsze i najbar-
dziej popularne. Wykonane są ze stali nieemaliowanej ze względu na fakt, 
że ich eksploatacja przebiega w warunkach niewymagających zabezpie-
czenia antykorozyjnego. Natomiast warstwa izolacyjna jest zdecydowanie 
grubsza niż w przypadku zasobników c.w.u. Głównym materiałem stosowa-
nym do tego celu jest najczęściej miękka pianka lub gąbka poliuretanowa.

Zbiorniki akumulacyjne proste z jedną, dwiema lub trzema wężownicami, 
są produktami bardziej złożonymi. Liczba wężownic wpływa bezpośrednio 
na wielość zbiornika gdyż są one wprowadzone do jego wnętrza. Konstruk-
cyjnie są przygotowane w zależności od liczby wężownic do współpracy 
tylko z systemem solarnym (jedna wężownica), lub z dodatkowymi źródła-
mi ciepła w przypadku większej liczby wężownic. W zbiorniku z dwiema 
wężownicami można podłączyć do bufora kocioł na paliwo stałe i zainstalo-
wać go w układzie otwartym jeśli występuje taka konieczność – gdy reszta 
instalacji pracuje jako układ zamknięty lub w układzie zamkniętym jeśli resz-
ta instalacji jest wykonana jako instalacja otwarta. Omówienie rodzaju zbior-
ników złożonych wykonanych w konwencji „zbiornik w zbiorniku”:
● kombinowany bez wężownicy,
● kombinowany z jedną wężownicą,
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● kombinowany z dwoma wężownicami.
Przedstawienie podstawowej różnicy w budowie tych zbiorników pole-

gającej na tym, że istnieje wewnętrzny zbiornik (najczęściej emaliowany od 
środka) dodatkowo z anodą magnezową lub tytanową pozwalający na pro-
dukcję ciepłej wody użytkowej. Dzięki tej konstrukcji woda w zewnętrznym 
zbiorniku zasilanym z innego źródła otacza w całości wewnętrzny zbiornik, 
w którym znajduje się woda użytkowa. Kształt i powierzchna czynna wężow-
nicy pozwala optymalnie przekazywać ciepło do układu podczas strefowego 
procesu ładowania. Ładowanie warstwowe wody do zbiornika pozwala na 
szybsze schładzanie dolnej strefy, co wpływa na wzrost wydajności oddawa-
nia ciepła. Przy jednoczesnym szybszym podgrzewaniu strefy górnej przyrost 
ciepła wody użytkowej następuje w krótszym czasie. Aby w sposób swobod-
ny i pod pełna kontrolą ograniczać temperaturę ciepłej wody użytkowej na 
wyjściu podgrzewacza stosuje się dodatkową armaturę mieszającą.

4.3.6.  Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą 
tematyczną  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 15 min)

● normy i specyfikacje techniczne opisujące budowę i rodzaje oraz zasady 
działania słonecznych systemów grzewczych.

4.4. SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE – ZASADY DOBORU  

4.4.1.  Zasady doboru słonecznych systemów grzewczych wody 
ciepłej użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 145 min)

● zasady doboru słonecznych systemów grzewczych wody ciepłej użytko-
wej i wspomagania centralnego ogrzewania,

● czynniki wpływające na planowanie systemu,
● wymagania dotyczące ciepłej wody użytkowej,
● zapotrzebowanie na energię dla ciepłej wody użytkowej dostarczaną 

przez słoneczne systemy grzewcze,
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● zasady określania powierzchni kolektorów,
● charakterystyki pomp obiegowych i ich dobór,
● straty ciśnienia w pompach obiegowych,
● zasady doboru średnic przewodów w obiegu,
● sposoby utrzymywania ciśnienia w słonecznych systemach grzewczych,
● metody obliczania nominalnej pojemności ciśnieniowego naczynia 

wzbiorczego.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 180 min)

● wykonywanie praktycznych obliczeń zapotrzebowania na ciepłą wodę 
użytkową przy zastosowaniu systemów solarnych,

● praktyczne obliczenia powierzchni kolektorów dla różnych rodzajów 
instalacji,

● budowa pomp obiegowych,
● praktyczny dobór pomp,
● obliczanie średnic przewodów,
● obliczanie nominalnej pojemności naczynia wzbiorczego.

Dobre praktyki

Prawidłowy dobór słonecznego systemu grzewczego dla konkretnego obiek-
tu, uwzględniającego jego przyszłe potrzeby i dostępność promieniowania 
w danej lokalizacji, jest warunkiem koniecznym do uzyskania sprawnej 
i wydajnej instalacji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że solarne systemy 
grzewcze mogą pracować w już istniejących obiektach (i jest ich zdecy-
dowana większość) oraz w nowo budowanych budynkach. W przypadku 
istniejących obiektów należy dostosować budowany system do istniejących 
warunków budowlanych, kubatury, położenia dachu względem południa, 
powierzchni dachów, istniejącej instalacji grzewczej etc.

Ogólne zagadnienia, które należy uwzględnić:
● odpowiednia wielkość kotłowni,
● prawidłowo zwymiarowane źródła ciepła w stosunku do potrzeb,
● możliwość rozbudowy systemu grzewczego,
● zwrócenie szczególnej uwagi na ciepłą wodę użytkową jako medium 

dla którego systemy solarne znajdują najszersze zastosowanie,
● prawidłowe rozmieszczenie systemu ogrzewania i jego potencjalnej 

możliwości wsparcia przez instalację solarną,

94

Zostań na wsi… Elektrykiem  –  Dobre praktyki dla instalatora OZE



● optymalizacja długości pętli grzewczych zarówno dla systemu grzew-
czego jak i dla ciepłej wody użytkowej, grzewczej, wykonanie szczelin 
w taki sposób, aby posadzka była rozcięta od styropianu do warstwy 
wykończeniowej (płytek).
Prawidłowo zaplanowany system grzewczy zrealizowany w oparciu 

o rozwiązania solarne musi uwzględniać szereg czynników determinujących 
jego późniejsze efektywne działanie. Między innymi wyróżnić należy:
● minimalizowanie strat energii – audyt energetyczny,
● wielkość zapotrzebowania na energię – audyt energetyczny,
● prawidłowy dobór elementów systemu sposób połączenia i regulacja,
● ustawienie względem Słońca (południe lub Azymut południowy lub 

±15º lub wschód zachód,
● optymalnie dobrany kąt nachylenia (całoroczny 40º – 50º, wiosenno – 

letni – 30º),
● usytuowanie na dachu,
● usytuowanie na elewacji budynku,
● usytuowanie na ziemi,
● odpowiednio i zgodnie z przepisami zaprojektowany układ zabezpiecza-

jący,
● możliwości finansowe inwestora,
● korzystanie z programów wsparcia finansowego.

Ponadto należy wybierać sprzęt posiadający stosowne certyfikaty gwa-
rantujące wysoką jakość produktów oraz odpowiednio długi okres gwa-
rancji. W zależności od liczby użytkowników oraz profilu ich dobowego 
zużycia w rocznym horyzoncie czasowym należy określić ilość ciepłej 
wody potrzebnej w danej instalacji.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2012 w sprawie 
warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki definiuje, że insta-
lacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych 
temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym 
instalacja ta powinna umożliwiać wykonanie jej okresowej dezynfekcji 
termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej jak 
80°C. Aby prawidłowo określić powierzchnie kolektorów płaskich nale-
ży uwzględnić następujące kryteria: ustawienie w kierunku południowym, 
dopasowanie kąta nachylenia kolektora adekwatnie do szerokości geogra-
ficznej oraz stosownie do przeznaczenia instalacji (np. instalacja do basenu, 
do przygotowania c.w.u., instalacja do ogrzewania domu), określenie miej-
sca posadowienia kolektorów w takim miejscu aby unikać zacienienia przez 
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sąsiadujące budynki, drzewa, czy też inne obiekty, określenie przy wykorzy-
staniu współczynnika korekcyjnego powierzchni kolektorów słonecznych 
dla azymutu kolektora w celu uzyskania tej samej wydajności co w kierunku 
południowym.

Dobrą praktyka jest wykorzystanie nomogramów uwzględniających 
podstawową funkcję kolektorów (basen, c.w.u, ogrzewanie domu). W celu 
uzyskania prawidłowego przepływu cieczy w instalacji solarnej konieczne 
jest stosowania pompy obiegowej. Równomierność przepływu oraz możli-
wość regulacji to podstawowe cechy wpływające na wybór rodzaju pompy. 
Prawidłowo dobrana pompa powinna posiadać odpowiednią wydajność Q 
określaną jako ilość cieczy, którą pompa przetłacza w jednostce czasu oraz 
odpowiednią wysokość podnoszenia H, którą pompa musi nadać pompowa-
nej cieczy. Wartość ta jest umownie podawana w metrach słupa wody, a dla 
instalacji solarnych, wysokość podnoszenia to suma strat ciśnienia na całym 
obiegu solarnym. Poprawne określenie prawidłowej liczby poszczególnych 
elementów armatury w systemie jest warunkiem koniecznym do prawidło-
wego doboru pompy obiegowej i oszacowania kosztów instalacji.

Wykład powinien zawierać omówienie układu stabilizacji ciśnienia 
z czynnikiem niezamarzającym, analizę właściwości czynnika roboczego 
w postaci mieszaniny wody i środka niezamarzającego oraz przedstawienie 
metod tłoczenia nośnika ciepła poprzez kolektor połączony z absorberem. 
Wyjaśniony powinien być proces wymiany ciepła w wymienniku ciepła 
podgrzewacza c.w.u. Istotnym elementem jest zwrócenie uwagi na ochronę 
instalacji przed zamarzaniem poprzez odpowiedni dobór mieszaniny czyn-
nika niezamarzającego i wody. Ponadto podkreślenie właściwości antykoro-
zyjnych poprzez stosowanie czynnika grzewczego zawierającego inhibitory 
korozji. Omówienie kluczowej roli naczynia wzbiorczego oraz membrany 
w procesie stabilizacji ciśnienia w układach grzewczych oraz układu sta-
bilizacji ciśnienia z termiczną ochroną antyzamrożeniową. Podobieństwa 
w budowie systemu z termiczną ochroną antyzamrożeniową do układu sta-
bilizacji ciśnienia ze środkiem niezamarzającym.

Omówienie podstawowej różnicy w rodzaju płynu, który krąży 
w instalacji (czysta woda) i sposobu transportu energii cieplnej pomiędzy 
kolektorem i pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. Przedstawienie róż-
nicy w bilanse energetycznym pomiędzy oboma systemami w okresie letnim 
i zimowym. Zwrócić należy uwagę na odmienne zasady (inny rodzaj obcho-
dzenia się z krążącą gorącą wodą, ciśnieniem próbnym itd.) przy projekto-
waniu instalacji, w których nie ma rozdziału między obiegiem z kolektorami 

96

Zostań na wsi… Elektrykiem  –  Dobre praktyki dla instalatora OZE



a obiegiem ciepła. Omówienie zasad doboru nominalnej objętości naczynia 
wzbiorczego z membraną do instalacji wody pitnej oraz przedstawienie nie-
zbędnych parametrów instalacji do wyliczenia nominalnej objętości:
● określanie całkowitej pojemność ciepłej wody w podgrzewaczu,
● określenie ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa,
● określenie różnicy ciśnień pracy zaworu bezpieczeństwa,
● wyznaczanie ciśnienia w instalacji,
● określenie ciśnienia początkowego za ogranicznikiem ciśnienia,
● określenie ciśnienia wstępnego naczynia wzbiorczego,
● określenie temperatury wody zimnej,
● określenie temperatury wody ciepłej,
● określenie rozszerzalności wody przy w/w temperaturach.

4.4.2.  Identyfikacja układów i ich elementów w systemach 
aktywnych i pasywnych, w tym ich konstrukcji mechanicznej, 
określanie umiejscowienia elementów oraz konfiguracji 
i układu systemu  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 50 min)

● systemy aktywne – identyfikacja elementów,
● systemy pasywne – identyfikacja elementów,
● określanie umiejscowienia poszczególnych elementów,
● określanie konfiguracji i układu systemów.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● praktyczna analiza budowy oraz parametrów pracy systemów aktyw-
nych,

● praktyczna analiza budowy oraz parametrów pracy systemów pasyw-
nych.

Dobre praktyki  

Pasywne system słoneczny to rozwiązanie, które pozwala zagospodarować 
energię słoneczną do podniesienia temperatury, bez dodatkowego zużycia 
energii. Kluczową rolę w tym systemie pełni kształt bryły budynku, jego 
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położenie w przestrzeni względem Słońca. Zastosowanie odpowiednich ele-
mentów konstrukcyjnych, a w szczególności systemów izolacji, szczelności 
przegród oraz elementów przeszklonych wpływa zasadniczo na efekt pracy 
takiego rozwiązania. Ponadto odpowiedni dobór systemów pozyskiwania, 
wymiany i magazynowania energii cieplnej w poszczególnych porach roku 
jest równie ważny dla sprawności całego rozwiązania.

Aktywny system słoneczny to rozwiązanie, które pozwala zagospodaro-
wać energię słoneczną do podniesienia temperatury przy dodatkowym zuży-
ciu energii. W tego typu rozwiązaniu (np. z pompą ciepła, która wymaga 
dostarczania energii elektrycznej z zewnątrz) należy optymalnie dobierać 
poszczególne elementy systemu w zależności od potrzeb przyszłego użyt-
kownika i lokalnych warunków środowiskowych, aby w efekcie końcowym 
uzyskać odpowiednią wydajność, trwałoś funkcjonowania i niskie koszty 
eksploatacyjne. W tych pracach trzeba przewidzieć również prawidłowe roz-
prowadzanie i wymianę energii w domu oraz możliwości jej magazynowania.

4.4.3. Wybór optymalnych rozwiązań technicznych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 20 min)

● przedstawienie zasad dokonywania wyboru optymalnych rozwiązań 
technicznych dla danej instalacji.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● praktyczna analiza instalacji zoptymalizowanej pod względem technicz-
nym,

● praktyczne realizacje nastaw w celu optymalnego wyregulowania para-
metrów pracy sytemu solarnego.

Dobre praktyki

Istnieje wiele czynników wpływających na optymalny dobór techniczny 
rozwiązania instalacji solarnej. W każdym przypadku należy indywiduali-
zować rozwiązanie pod kątem danej lokalizacji zarówno pod względem 
wyboru rodzaju systemu kolektorów (płaskie czy próżniowe) jak i syste-
mu sterowania pracą systemu. Kluczową sprawą jest indywidualizacja 
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nastaw sterownika i prawidłowy dobór natężenia przepływu płynu solarne-
go, zarówno w obwodzie z jednym polem kolektorowym jak i w układach 
z wieloma polami kolektorowymi. W tych drugich rozwiązaniach należy 
skupić się na odpowiednim doborze systemu zaworów równoważących 
przepływ w poszczególnych polach kolektorowych.

Dobrą praktyką jest wykorzystywanie kart charakterystyki kolektorów 
solarnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartość przepływu płynu 
solarnego przez kolektor oraz uwzględnienie wpływu temperatur granicz-
nych pracy w systemie solarnym na maksymalny uzysk ciepła z instalacji 
kolektorów słonecznych. W każdym przypadku należy zapewnić prawidło-
we zagospodarowanie nadmiaru produkcji ciepła podczas bardzo słonecz-
nych dni lub w przypadku zmniejszonych odbiorów poprzez stosowanie 
układów pomiarowych i sterowników solarnych wyposażonych w funkcje 
zarządzania nadmiarem produkcji.

4.5. WYDAJNOŚĆ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  

4.5.1.  Określanie lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa 
słonecznego, w szczególności z uwzględnieniem zacienienia, 
dostępu energii słonecznej  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 40 min)

● określanie lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, 
w szczególności z uwzględnieniem zacienienia, dostępu do energii sło-
necznej.

Dobre praktyki

Podstawowym zadaniem przy instalowaniu kolektorów słonecznych jest 
prawidłowe określenie lokalizacji. Należy zwrócić uwagę, że skuteczność 
największa skuteczność konwersji energii słonecznej na energię cieplną 
zachodzi w naszej szerokości geograficznej okresie kwiecień – październik. 
Dlatego też ustawienie kolektorów powinno zapewnić ich najkorzystniejszą 
pracę w tym okresie. Z tego powodu bardzo ważną sprawą jest zapewnienie 
optymalnego kąta nachylenia kolektorów. W warunkach polskich powinien 
on zawierać się w przedziale 30–45o. Do bardzo dokładnych obliczeń należy 
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wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe dostarczane 
przez prawie wszystkich producentów.

Planując lokalizację kolektorów słonecznych na obiekcie należy wziąć 
pod uwagę takie miejsce aby było ono wolne od zacienienia. Oczywiście 
dobór ten powinien uwzględniać możliwość pojawienia się w czasie zacie-
nienia od występujących przed budynkiem drzew lub możliwość pojawienia 
się w przyszłości innego obiektu, który może wprowadzić zacienienie.

4.5.2.  Schematy z zastosowaniem kolektorów słonecznych – 
warianty  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● omówienie konieczności stosowania różnych wariantów schematów 
kolektorów słonecznych w zależności od lokalizacji i potrzeb inwe-
stora,

● dopasowanie konfiguracji danego systemu solarnego do konkretnego 
zastosowania w zależności od zapotrzebowania na ciepła wodę,

● różnice pomiędzy systemami z kolektorami płaskimi i próżniowymi,
● przedstawienie konieczności optymalnego przeliczania każdego przy-

padku realizowanej instalacji.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 90 min)

● praktyczne zapoznanie się z różnymi wariantami kolektorów słonecz-
nych z kolektorami płaskimi i próżniowymi.

Dobre praktyki  

W praktycznych zastosowaniach spotykane są różne warianty układów 
z kolektorami słonecznymi, co jest w pełni zrozumiałe z powodów czy-
sto użytkowych. Każda lokalizacja jest inna i każdy użytkownik ma inne 
potrzeby. Aby instalator mógł swobodnie i prawidłowo dobierać optymal-
ne rozwiązanie dla danego przypadku musi wiedzieć jakie są podstawowe 
różnice pomiędzy instalacją z kolektorami płaskimi i instalacją z kolekto-
rami próżniowymi oraz znać wiele wariantów aplikacyjnych, które mógłby 
z pełną odpowiedzialnością stosować w swojej przyszłej pracy. Zaczynając 
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od rozwiązań najprostszych: z jednym kolektorem, z dwoma i większą licz-
bą, należy zwrócić uwagę na optymalny dobór ich liczby w zależności od 
przyszłego zapotrzebowania na energię cieplną. Podobnie jak do kolektorów 
należy przedstawić rozwiązania zawierające jeden lub więcej podgrzewaczy 
szeregowych. Istotnym jest aby każda tego typu instalacja była dokładnie 
przeliczona pod kątem danego obiektu, a jej moc całkowita nie była ani za 
mała ani zbyt duża, gdyż koszty poniesione przez inwestora będą nieade-
kwatne do efektów.

4.5.3. Analiza wydajności kolektorów słonecznych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 15 min)

● omówienie pojęcia wydajności pracy kolektora słonecznego,
● przedstawienie zagadnienia apertury kolektora,
● wyjaśnienie pojęcia sprawności optycznej kolektora słonecznego,
● przedstawienie współczynników strat ciepła,
● przedstawienie wykresu sprawności kolektora,
● omówienie wpływu prawidłowej izolacji termicznej na wydajność pracy 

kolektora.

Dobre praktyki

Istnieje wiele wskaźników charakterystycznych dla sprawności kolektorów sło-
necznych, których znajomość jest zdecydowane pomocna w prawidłowym dobo-
rze optymalnego rozwiązania dla danej lokalizacji. Dlatego też należy przedstawić 
je przyszłym instalatorom. Wśród wskaźników omówione powinny zostać:

Apertura kolektora – apertura dowolnego układu to taka przestrzeń 
przez którą przenikają fale promieniowania. Powierzchnia apertury kolek-
tora zdefiniowana jest jako ta wielkość powierzchni, przez którą promie-
niowanie słoneczne przedostaje się do wnętrza kolektora. Dla kolektorów 
płaskich jest to odkryta powierzchnia szyby solarnej, a w przypadku kolek-
torów próżniowych jest to suma powierzchni wszystkich rur próżniowych.

Sprawność optyczna kolektora słonecznego – największa sprawność, 
jaką może osiągać kolektor słoneczny – określana w badaniach laboratoryj-
nych. Sprawność optyczna w praktyce jest nieosiągana, gdyż wyznaczana 
jest przy braku strat ciepła kolektora słonecznego. Sprawność optyczna jest 
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więc związana z konstrukcją kolektora słonecznego i opisuje ilość promie-
niowania słonecznego docierającego do powierzchni absorbera.

Współczynniki strat ciepła a1 (liniowy) i a2 (nieliniowy) – każdy układ 
termodynamiczny w warunkach rzeczywistych generuje określone straty. 
Również w kolektorach słonecznych występują straty ciepła scharaktery-
zowane dwoma współczynnikami strat, które wskazują jak maleje spraw-
ność kolektora słonecznego wraz ze spadkiem temperatury. Współczynnik 
strat liniowych (a1) odgrywa zasadniczą rolę przy niskich różnicach tem-
peratur pomiędzy kolektorem a jego najbliższym otoczeniem (szczególnie 
w porze ciepłej). Natomiast współczynnik strat nieliniowych (a2) odgrywa 
decydującą rolę dla pracy kolektora w porze zimnej (X–III). Dla kolekto-
rów próżniowych współczynniki strat ciepła są niższe od kolektorów pła-
skich 2–2,5 razy. Dzięki temu kolektory próżniowe zachowują wyższe 
sprawności w porze zimnej (X–III). Kolektor jest tym lepszy, im wyższa jest 
jego sprawność optyczna i niższe współczynniki strat.

Ważnym zagadnieniem, z którym należy zapoznać przyszłych instalato-
rów jest umiejętność posługiwania się wykresem sprawności kolektora sło-
necznego i określanie sprawności chwilowej dla kolektora. Należy też zwrócić 
szczególną uwagę na wpływ izolacji cieplnej na sprawność kolektorów sło-
necznych oraz rolę zjawiska stagnacji w szacowaniu sprawności kolektora 
słonecznego.

4.5.4.  Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą 
tematyczną  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 5 min)

● przedstawienie normy EN 12975.

Dobre praktyki

Norma EN 12975 w części pierwszej zawiera wykaz niezbędnych badań gwa-
rantujących jakość kolektora słonecznego. dlatego powinien nam służyć przez 
wiele lat, również po okresie zwrotu nakładów inwestycyjnych. W części drugiej 
znajduje się szczegółowy opis, jak mają być wykonane poszczególne badania. 
Są to jedyne normy obowiązujące dla kolektorów słonecznych. Wskazują one 
również jak należy znakować kolektor oraz treść instrukcji montażu, uruchomie-
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nia i względów bezpieczeństwa. Ważne jest przekazanie przyszłym instalatorom 
zestawu wymaganych badań, które przechodzi kolektor. Należą do nich:
● ciśnienie wewnętrzne w absorberze (patrz PN–EN 12975–2:2007, 5.2),
● odporność na wysoką temperaturę (patrz PN–EN 12975–2:2007, 5.3),
● ekspozycyjność (patrz PN–EN 12975–2:2007, 5.4),
● zewnętrzny szok termiczny. Można połączyć z badaniem odporności 

na wysoką temperaturę lub badaniem ekspozycyjności (patrz PN–EN 
12975–2:2007, 5.5),

● wewnętrzny szok termiczny. Można połączyć z badaniem odporności na 
wysoką temperaturę lub badaniem ekspozycyjności (patrz EN PN–EN 
12975–2:2007, 5.6),

● przeciekanie wody deszczowej, dotyczy tylko kolektorów z osłonami 
(patrz PN–EN 12975–2:2007, 5.7),

● wytrzymałość (patrz PN–EN 12975–2:2007, 5.9),
● charakterystyka cieplna (patrz PN–EN 12975–2:2007, Rozdział 6),
● odporność na zamarzanie, tylko w przypadkach określonych w PN–EN 

12975–2:2007, 5.8),
● temperatura stagnacji (patrz PN–EN 12975–2:2007, Załącznik C). 

Można połączyć z badaniem odporności na wysoka temperaturę lub 
badaniem ekspozycyjności,

● przegląd końcowy (patrz PN–EN 12975–2:2007, 5.11).
Kolektor spełnia wymagania normy tylko wtedy, gdy wszystkie kryteria 

akceptacji wyników badań są spełnione. Oznacza to wówczas, że kolektor 
pozytywnie przeszedł wszystkie wskazane badania.

4.6. INSTALACJA KOLEKTORÓW ZE WZGLĘDU NA POŁOŻENIE  

4.6.1. Montaż na przykładowych konstrukcjach wsporczych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● systemy na dach skośny pokryty dachówką,
● systemy na dach skośny pokryty blachą trapezową,
● systemy na dach skośny pokryty blacho dachówką,
● systemy na dach płaski,
● systemy posadowione na gruncie,
● systemy pionowe do montażu na ścianach.
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Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 90 min)

● ćwiczenia praktyczne z montażu poszczególnych systemów.

Dobre praktyki

Prawidłowo dobrana konstrukcja mechaniczna podtrzymująca zespół kolekto-
rów słonecznych jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego ze względów 
bezpieczeństwa oraz optymalnego ze względu na wydajność zamontowania 
kolektorów słonecznych. Istniejąca w rzeczywistości szeroka gama budynków 
o różnorodnych kształtach dachów (płaskie, skośne) o różnorodnym pokryciu 
(blacha, dachówka etc.), a przede wszystkim o diametralne różnych ekspozy-
cjach na promieniowanie słoneczne wymaga od instalatora szerokiej wiedzy 
o systemach montażowych. Każda istniejąca konstrukcja dachowa posiada 
swoją specyfikę i dlatego też producenci konstrukcji wsporczych dla kolekto-
rów dostosowali je do konkretnego rodzaju dachu. Dokonując wyboru danego 
rozwiązania należy kierować się przede wszystkim względami bezpieczeń-
stwa przyszłego użytkownika poprzez stosowanie rozwiązań spełniających 
odpowiednie normy. Ważne jest też aby sam proces montażu był dla instalato-
ra prosty, łatwy i bezpieczny gdyż prowadzone przez niego prace są pracami 
na wysokości i w różnych warunkach atmosferycznych.

Aby uniknąć problemów podczas pracy instalatorskiej należy każdo-
razowo zwracać uwagę na sprawdzenie kompletności dostawy i zgodno-
ści elementów montażowych systemu z dokumentacją projektową oraz czy 
poszczególne elementy nie są uszkodzone. Trzeba jednocześnie zwrócić 
uwagę na poprawną kolejność montażu poszczególnych elementów zgod-
nie z instrukcją montażową producentów, gdyż tylko taka praca pozwoli na 
optymalne wykorzystanie czasu i daje gwarancję poprawnego wykonania 
i sprawnego działania w długim horyzoncie czasowym.

4.6.2. Instalacja hydrauliczna kolektorów słonecznych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 95 min)

● materiały używane do połączeń hydraulicznych,
● rozwiązania standardowe oparte na przewodach miedzianych,
● dobór średnic rur połączeniowych,
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● stosowanie materiałów izolacyjnych,
● hydrauliczne przewody systemowe,
● zalety i wady poszczególnych rozwiązań,
● zasady i sposoby wykonywania połączeń hydraulicznych w systemach 

kolektorów społecznych,
● przedstawienie różnych technologii łączeniowych w zależności 

od zastosowanych materiałów,
● omówienie niezbędnych systemów zabezpieczających występujących 

w instalacji kolektorów słonecznych,
● przedstawienie systemów regulacji mocy pozwalających na odpowied-

nie dostosowanie natężenia przepływu w układzie solarnym,
● omówienie regulacji temperaturowych w systemie solarnym,
● omówienie zależności mocy systemu w zależności od liczby kolekto-

rów, długości rur i ich przekrojów,
● omówienie procesu czyszczenia instalacji solarnej,
● omówienie procesu napełniania płynem solarnym,
● przedstawienie zagadnienia odpowietrzania instalacji,
● omówienie zasadności stosowania izolacji termicznej w systemach 

kolektorów słonecznych i ich wpływu na wydajność systemu,
● przedstawienie prawidłowego sposobu doboru materiałów izolacyjnych 

dla elementów instalacyjnych zewnętrznych,
● przedstawienie prawidłowego sposobu doboru materiałów izolacyjnych 

dla elementów instalacji znajdujących się wewnątrz budynku.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 90 min)

● praktyczne realizacje połączeń w instalacji hydraulicznej,
● praktyczne wykonywanie połączeń zestawu kolektorów słonecznych,
● montaż urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych,
● nauka czynności regulacyjnych,
● czyszczenie instalacji oraz jej napełnianie,
● wykonanie procesu odpowietrzania,
● nauka wykonywania izolacji termicznej.

Dobre praktyki

System montażowy instalacji hydraulicznej stanowi bardzo ważny element 
całej instalacji słonecznych systemów grzewczych. Specyficzne warunki 
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pracy wymagają stosowania przewodów wykonanych z materiałów odpor-
nych na podwyższone temperatury. Zarówno rury jak i połączenia i uszczel-
nienia wraz z izolacją cieplną muszą zapewnić odporność na utrudnione 
warunki pracy przez wiele lat. Przy wyborze przewodów do instalacji solar-
nej należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki pracy związane z możliwo-
ścią okresowego występowania podwyższonych temperatur pracy. Materiał 
z którego wykonano rury elastyczne, połączenia i uszczelnienia oraz izolacja 
cieplna muszą zapewniać trwałą odporność na utrudnione warunki eksploata-
cji. W przeciągu całego sezonu czynnik może osiągać temperatury ujemne 
(zimą), a latem temperatury robocze mogą osiągać nawet 150oC – w przy-
padku wystąpienia zjawiska stagnacji. Mając na uwadze, że system solarny 
ma charakter ciśnieniowy stosowane przewody muszą być przystosowane do 
pracy z ciśnieniem do około 6 barów. Dodatkowo uwzględniając rozszerzal-
ność cieplną mamy do czynienia z naturalnym procesem wydłużania się rur. 
Dlatego bardzo ważny jest dobór kompensacji wydłużeń cieplnych.

Kluczowym czynnikiem, który należy uwzględnić podczas dobo-
ru przewodów dla instalacji solarnych jest ich odporność na korozję. Dużą 
rolę odgrywa glikol, który zawiera inhibitory korozji. Dzięki temu chroni 
on wewnętrzne powierzchnie instalacji solarnej przed korozją. Drugim para-
metrem, który należy uwzględnić podczas doboru, jest prawidłowa średnica 
przewodów ze względu na zapewnienie odpowiedniej prędkości przepły-
wu czynnika grzewczego oraz zachowania najniższych z możliwych opo-
rów przepływu. Trzecim elementem jest orurowanie absorbera. W przypadku 
orurowania aluminiowego nie należy stosować rur miedzianych czy też złą-
czek mosiężnych. Różna rozszerzalność cieplna, inne właściwości korozyjne 
powodują, że stosowanie elementów z dwóch innych metali jest niewskazane.

Instalator powinien umieć określić podstawowe temperaturowe warun-
ki pracy danej instalacji solarnej w odniesieniu do czynnika robocze-
go, elementów urządzeń odbierających ciepło (obudowa kolektora, rodzaj 
wymiennika i absorbera). W zależności od położenia geograficznego wystę-
pują zróżnicowane warunki eksploatacyjne.

Kolejnym zagadnieniem na które należy zwrócić uwagę to połączenia 
elementów hydraulicznych. Do dyspozycji jest kilka możliwości – łączenie 
zaciskowe, lutowanie lutem miękkim, lutowanie lutem twardym. W zależ-
ności od rodzaju obiektu: mały – domek jednorodzinny, średni – w obiek-
tach typu pensjonat, mały hotel oraz dla instalacji dużych – szpitale, duże 
hotele czy budownictwo wielorodzinne, wybieramy odpowiednią technikę 
zarówno ze względów technicznych (temperatury i ciśnienia robocze liczba 
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niezbędnych połączeń do wykonania) jak i ze względów ekonomicznych.
W celu optymalizacji pracy systemu solarnego niezbędnie jest prawidło-

we wykonanie czynności regulacyjnych w obwodzie solarnym. Aby regula-
cje były wykonane prawidłowo należy upewnić się, że czujniki temperatury 
pokazują wartości rzeczywiste. Czynności te najlepiej jest prowadzić przy 
pełnym nasłonecznieniu, aby ustalić optymalną różnicę temperatur pomię-
dzy obwodem zasilania a powrotem. Należy odpowiednio wyregulować czas 
pracy oraz natężenie przepływu wymuszane przez pompy cyrkulacyjne, zgod-
nie z charakterem eksploatacji danej instalacji. Wykonane regulacje systemu 
oraz zainstalowane zabezpieczenia muszą zapewnić prawidłową pracę urzą-
dzeń w okresie zimowym, aby nie doprowadzać do zamarzania instalacji.

W celu prawidłowego rozpoczęcia pracy nowopowstałego systemu 
solarnego konieczne jest wykonanie czyszczenia i płukania całej instala-
cji przed jej napełnianiem czynnikiem roboczym. Dzięki temu z obwodu 
hydraulicznego zostają usunięte wszelkie pozostałości z procesów łączenia sys-
temu oraz ewentualne zanieczyszczenia, które mogą znajdować w przewodach 
rurowych oraz wężownicy zasobnika solarnego. Płukanie instalacji wykonuje 
się najczęściej wodą przez króciec, który służy do napełniania instalacji cieczą 
roboczą. Równie efektywne jest wykonanie tego procesu przy pomocy pompy 
służącej do napełniania instalacji solarnej wyposażonej dodatkowo w filtr, na 
którym zostaną wychwycone nieczystości znajdujące się w instalacji. Aby pro-
ces płukania instalacji był skuteczny zawory grupy pompowej powinny być 
ustawione tak, aby płukanie odbywało się w kierunku od kolektorów do zasob-
nika z pominięciem pompy solarnej. Dzięki temu unikamy osadzenia się zanie-
czyszczeń w pompie. Pompa napełniająca powinna pracować w prawidłowym 
zakresie temperatur i nie powinna również pracować na sucho.

W celu prawidłowego zabezpieczania instalacji solarnej przed nadmier-
nymi stratami ciepła jednym z ważnych zagadnień jest stosowanie odpo-
wiednich materiałów izolacyjnych oraz ich poprawny montaż. Stosowane 
materiały powinny zapewniać doskonałą izolację termiczną oraz podwyż-
szoną odporność termiczną. Dla systemów rurowych najlepiej jest stosować 
izolatory w postaci cylindrycznych rur. W miejscach gdzie implementacja 
izolatorów rurowych jest niemożliwa, ze względu na dostęp lub nieregular-
ne elementy podlegające izolacji, należy rozważyć stosowanie materiałów 
dostarczanych w postaci zwojów. Dodatkowo dla izolacji elementów systemu 
grzewczego wykonywanych na zewnątrz należy stosować dodatkowo farby 
ochronne lub otuliny wyposażone z fabrycznym, zewnętrznym płaszczem 
ochronnym.
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4.6.3. Instalacja i konfigurowanie układu automatyki  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 50 min)

● omówienie zasadności stosowania układu automatyki oraz prawidłowe-
go jego konfigurowania,

● analiza funkcjonalności regulatorów,
● omówienie podstawowych funkcji regulatorów w systemach solarnych,
● montaż urządzeń i elementów do sterownika,
● przedstawienie zasad dotyczących montażu urządzeń wchodzących 

w skład sterownika,
● bezpieczeństwo instalatora i późniejszych użytkowników,
● przedstawienie sposobów programowania regulatorów.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 90 min)

● praktyczny montaż sterownika w systemie solarnym,
● praktyczny montaż czujników w systemie solarnym,
● wykonanie połączeń układu automatyki.

Dobre praktyki

Stosowanie układów automatyki w systemach solarnych jest nieodzowne. 
Ze względu na fakt, że podstawowym kryterium z punktu widzenia użytkow-
nika jest jej efektywność, prawidłowy dobór układów automatyzacji pracy i ich 
konfiguracja stanowią o przyszłych efektach ekonomicznych i komforcie użyt-
kowania systemu solarnego. Z tych tez powodów należy zwrócić uwagę na opty-
malny dobór regulatorów i sterownika w układzie solarnym, montażu zgodnego 
z instrukcją producenta oraz prawidłowego zaprogramowania jego parametrów.

Podstawowym zadaniem układów regulacyjnych w systemach solar-
nych jest dokonywanie regulacji i optymalizacji natężenia przepływu 
czynnika grzewczego w instalacji solarnej. W przypadku małych i śred-
nich instalacji solarnych do tej pory nie było możliwości płynnej regulacji 
wydajności pompy obiegowej. W nowych rozwiązaniach pojawia się możli-
wość regulacji obrotów tej pompy w pewnym zakresie. Dobrą praktyką jest 
stosowanie rozwiązań automatycznego sterowania umożliwiających pełno-
zakresową regulację natężenia przepływu z jednoczesnym przełączaniem 
zakresów obrotów w sposób automatyczny.
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W celu zapewnienia jak najlepszego sterowania układami solarny-
mi w układzie powinny znajdować się minimum dwa czujniki tempera-
tury, a w rozwiązaniach bardziej zaawansowanych tych czujników może 
występować trzy lub cztery. Należy zwrócić uwagę, że wartość mierzonej 
temperatury wody i czynnika grzewczego może być różna w zależności 
od umiejscowienia czujnika pomiarowego. Wszystkie układy sterowania 
w dowolnym systemie stanowią podstawowy układ pozwalający na opty-
malizację pracy. Dlatego też niezmiernie ważne jest przedstawienie krok po 
kroku sposobów prawidłowego montażu (zgodnego z normami i instrukcja-
mi poszczególnych producentów). Od tego bowiem zależy w dużym stop-
niu prawidłowa, wysokowydajna i bezpieczna praca całej instalacji. Dla 
wszystkich regulatorów sposób postępowania jest identyczny i polega na 
wyborze konkretnego parametru systemu solarnego dostępnego w panelu 
sterowania regulatora, dobrania odpowiedniej nastawy i jej zatwierdzenie.

4.6.4.  Kontrola regulacji parametrów instalacji słonecznych 
systemów grzewczych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 50 min)

● pierwotna regulacja parametrów roboczych w instalacjach słonecznych 
systemów grzewczych,

● okresowe przeglądy nastaw w celu zapewnienia prawidłowego działania 
systemu w okresie eksploatacji,

● regulacja temperatury,
● regulacja ciśnienia,
● wykonywanie próby ciśnieniowej,
● napełnienie obiegu solarnego i jego odpowietrzenie,
● kontrola ciśnienia w systemie,
● obserwacja połączeń i usuwanie nieszczelności,
● rola automatyki w systemie,
● kluczowe nastawy i sposób ich utrzymywania,
● metody kontroli zadziałania poszczególnych elementów automatyki.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● regulacja temperatury w instalacji solarnej,
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● regulacja ciśnienia w instalacji solarnej,
● praktyczne wykonanie próby ciśnieniowej,
● praktyczna kontrola działania układu automatyki.

Dobre praktyki

Prawidłowa i wydajna praca słonecznego systemu grzewczego zależy 
nastaw poszczególnych temperatur oraz ciśnienia w danej instalacji kolekto-
rów. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na wartość ciśnienia wstępnego 
i dokonać jego pomiaru. W układach o zmiennej temperaturze zmienia się 
ciśnienie w obwodzie solarnym. W celu stabilizowania pracy systemu pod 
względem stałości ciśnienia stosuje się naczynia wzbiorcze. Przed końco-
wym uruchomieniem instalacji i oddaniem jej do użytkowania, niezbędną 
jest wykonanie kontroli szczelności (próba ciśnieniowa). Równie ważne jest 
prawidłowe napełnienie całej instalacji płynem solarnym i dokładne odpo-
wietrzenie systemu włącznie z wymiennikiem ciepła. Po napełnieniu insta-
lacji płynem solarnym należy utworzyć odpowiednie ciśnienie kontrolne 
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Podczas wymienionych czynności należy kontrolować zegary pomiaro-
we oraz kontrolować wzrokowo szczelność połączeń. W razie wystąpienia 
nieszczelności połączeń należy je usunąć, a próbę wykonać ponownie. Nale-
ży zwrócić uwagę na konieczność sprawdzenia działania układu automatyki 
w zainstalowanym systemie solarnym, aby przyszły użytkownik był zabez-
pieczony przed ewentualnymi skutkami przekroczenia dopuszczalnych war-
tości parametrów (temperatury i ciśnienia) w instalacji.

Konieczne jest aby dokonać sprawdzenia wszystkich układów automatyki:
● gdy temperatura kolektorów jest większa od temperatury zbiornika 

o zadaną różnicę (+ histereza),
● gdy temperatura kolektorów jest większa od temperatury zbiornika, ale 

jest mniejsza od zadanej histerezy włączana jest pompa solarna,
● w przypadku wzrostu temperatury kolektorów powyżej temperatury 

maksymalnej,
● w przypadku wzrostu temperatury zbiornika powyżej jego temperatury 

maksymalnej,
● w przypadku spadku temperatury kolektorów poniżej temperatury mini-

malnej,
● gdy nastąpi awaria zasilania pompy solarnej (szczególnie w słoneczny 

dzień),
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● w przypadku pojawienia się ponownie prądu zasilania pompy solarnej.
Wymienione powyżej punkty kontrolne obejmują zagadnienia pod-

stawowe wpływające na prawidłową i bezpieczną pracę instalacji solarnej 
ze sprawnie działającą automatyką. Trzeba podkreślić, że każda instalacja 
zachowuje się w sposób indywidualny zależny od zastosowanego progra-
matora funkcyjnego. Z tego powodu niezbędne jest dokładne zapoznanie się 
z jego zasada działania, sposobem programowania i kontroli pracy

4.7.  CZYNNOŚCI ZWOIĄZANE Z UTRZYMANIEM 
W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM SŁONECZNYCH 
SYSTEMÓW GRZEWCZYCH  

4.7.1. Badanie właściwości płynów  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 25 min)

● omówienie kluczowej roli płynu solarnego dla prawidłowej pracy systemu,
● przedstawienie warunków, w których należy prowadzić badania właści-

wości płynów,
● przedstawienie kluczowych właściwości płynów.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 25 min)

● badanie praktyczne właściwości płynów.

Dobre praktyki

Z powodu zmiennych warunków pracy systemu solarnego – duży tempera-
turowy zakres pracy (od –25°C do ok. 160÷180°C w przypadku kolektorów 
płaskich i powyżej 200°C dla kolektorów próżniowych) oraz zmienne para-
metry ciśnienia, niezbędne jest kontrolowanie właściwości płynów.

Dobre praktyki instalatorskie nakazują dokonywania przeglądu płynów 
roboczych – w większości przypadków glikoli propylenowych. Najodpowied-
niejszym terminem do wykonania przeglądu instalacji i badanie parametrów 
płynów jest corocznie zakończenie sezonu letniego. W okresie od marca do paź-
dziernika płyny solarne pracują najintensywniej i wtedy może dojść do ich 
degradacji. Podczas kontroli posezonowej łatwo można wychwycić wszelkie 
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nieprawidłowości i wyeliminować zdegradowany glikol przed okresem zimo-
wym. Postępowanie takie daje gwarancję, że nie dojdzie do zamarznięcia płynu.

Zaleca się wykonanie dwóch podstawowych badań:
● sprawdzenie odczynu kwasowego pH dla glikolu (8 – 10). Poniżej 7 

traci on właściwości antykorozyjne,
● sprawdzenie odporności glikolu na zamarzanie za pomocą refrakto-

metru. Jeżeli temperatura zamarzania jest większa niż –28oC należy 
wymienić płyn.

4.7.2. Czyszczenie filtrów  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 15 min)

● rola filtrów w systemie,
● przyczyny zanieczyszczania się filtrów w instalacjach solarnych,
● czyszczenie filtrów w instalacjach solarnych.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 25 min)

● praktyczne czyszczenie filtrów.

Dobre praktyki

Niezmiernie ważną czynnością serwisowa jest czyszczenie filtrów w sys-
temie solarnym. Każde pojawiające się zanieczyszczenie może być przy-
czyną spadku wydajności kolektora, a w skrajnym przypadku może dojść 
do uszkodzenia systemu. Czynność ta jest podstawowym obowiązkiem 
instalatora. Okresowe czyszczenie filtrów należy wykonywać raz w mie-
siącu przez pierwsze pół roku użytkowania systemu. Jest to okres pracy 
początkowej i mogą pojawić się w systemie nieprzewidziane zanieczyszcze-
nia wynikające z niedokładnego przepłukania instalacji podczas montażu. 
W późniejszym okresie czyszczenie można wykonywać raz na trzy miesią-
ce. W przypadku zauważenia znacznego zanieczyszczenia filtrów, płukanie 
można wykonywać częściej (jeśli osoba obsługująca uzna to za stosowne). 
Ważne aby płukanie systemu wykonać ze szczególną dokładnością i staran-
nością. Regularne wykonywanie tych czynności pozwoli na poprawną pracę 
systemu przez wiele lat.
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4.7.3. Kontrola szczelności i ciśnienia  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 10 min)

● potencjalne przyczyny rozszczelnienia,
● konieczność kontroli szczelności,
● konieczność kontroli ciśnienia,
● zasady kontroli szczelności i ciśnienia.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 25 min)

● praktyczne wykonanie kontroli szczelności i wartości ciśnienia.

Dobre praktyki

W związku z ciągłą eksploatacją solarnych systemów grzewczych dla ich 
prawidłowej pracy zalecana jest okresowa kontrola szczelności i ciśnie-
nia. Zapewnienie prawidłowego i stałego ciśnienia w obwodzie solarnym 
pozwoli na jego wydajną pracę. Pojawiające się w obwodzie nieszczelności 
mogą doprowadzić do rozregulowania systemu, spadku jego wydajności, 
a w skrajnym przypadku do uszkodzenia systemu.

System solarny posiada wiele połączeń różnego rodzaju, które pracują 
w różnych temperaturach i przy podwyższonym ciśnieniu, a elementy posa-
dowione na zewnątrz budynku (dach, elewacja) są szczególnie narażone na 
możliwość powstania nieszczelności. Dlatego należy często obserwować 
manometry pokazujące ciśnienia w poszczególnych elementach instalacji oraz 
regularnie kontrolować szczelność wszystkich połączeń instalacji solarnej.

4.7.4. Kontrola nastaw w układzie automatyki  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 10 min)

● rola układu automatyki w systemie solarnym,
● rola mikroprocesorowego sterownika systemu solarnego,
● okresowa kontrola nastaw w układzie automatyki systemu solarnego,
● reguły postępowania przy wykonywaniu okresowej kontroli nastaw 

w układzie automatyki systemu solarnego.
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Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 20 min)

● praktyczna kontrola nastaw w układzie automatyki.

Dobre praktyki

Istotną czynnością podczas eksploatacji słonecznego systemu grzewczego 
jest stałe kontrolowanie prawidłowości jego nastaw. Bez ich poprawnych 
wartości oraz sprawnie działającego sterownika i wszystkich elementów 
wykonawczych system automatyki nie będzie funkcjonował prawidłowo. 
Istnieje kilka miejsc kluczowych w które trzeba kontrolować. Podstawowym 
miejscem jest grupa pompowa, która zawiera, w zależności od rozwiązania: 
pompę, termometry kontrolne, zespół bezpieczeństwa, manometr do wska-
zywania ciśnienia roboczego w systemie oraz rotametr do kontroli i nastawy 
odpowiedniej wartości przepływu. Każdy z wymienionych elementów powi-
nien być sprawdzony pod kątem zadanych nastaw i stabilności w czasie. 
Jeśli nastawy ulegają rozregulowaniu, należy rozważyć wymianę danego 
elementu.

Drugim kluczowym elementem systemu jest mikroprocesorowy ste-
rownik systemu zarządzający pracą całej instalacji. Prawidłowo zapro-
gramowany sterownik pozwala na bezobsługową pracę systemu. Każdy 
producent stosuje własne rozwiązania sterownika, dlatego należy postę-
pować w każdym przypadku zgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez 
producenta i krok po kroku zweryfikować nastawy systemu. Takie działanie 
pozwoli na uniknięcie błędów i zapewni prawidłowe działanie automatyki 
systemu.

4.7.5. Kontrola stanu izolacji termicznej  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 15 min)

● okresowa kontrola stanu izolacji termicznej.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 20 min)

● praktyczna kontrola stanu izolacji termicznej.
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Dobre praktyki

Izolacja termiczna jest jednym z kluczowych zagadnień decydujących 
o sprawności energetycznej całego systemu solarnego. Każdy sezon jest 
trochę inny i wszystkie elementy izolacji termicznej muszą spełniać swoją 
podstawową rolę jaką jest zapobieganie strat w obwodzie. Szczególne po 
sezonie jesienno–zimowym, kiedy mogą występować opady deszczu, śniegu 
oraz oblodzenia, mogą pojawić się uszkodzenia izolacji. Zagrożeniem dla 
elementów izolacji zewnętrznej są m.in. ptaki, które mogą narobić wiele 
drobnych ubytków, co zdecydowanie pogorszy parametry izolacyjne.

Okresowo należy kontrolować stan izolacji termicznej kolektora i prze-
wodów instalacyjnych znajdujących się na zewnątrz budynku. W przypadku 
widocznych uszkodzeń izolacji termicznej, należy dokonać wymiany uszko-
dzonych elementów izolacji. Zaleca się, aby w przypadku uszkodzeń mniej-
szych wykonać zabezpieczenie przy pomocy folii aluminiowej lub innego 
materiału izolacyjno– zabezpieczającego. Przy dużych ubytkach w elemen-
tach izolacyjnych powinna nastąpić całkowita wymiana izolacji.

4.7.6. Błędy w instalacjach i ich usuwanie  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 15 min)

● błędy montażowe i sposoby ich usuwania.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 20 min)

● praktyczne zapoznanie się z błędami instalacyjnymi i ich usuwanie.

Dobre praktyki

Rozpoznawanie i usuwanie błędów w instalacji solarnej powinno dotyczyć 
całej instalacji i musi być wykonane przed pierwszym uruchomieniem insta-
lacji, aby uniknąć jej uszkodzenia. Należy zapoznać przyszłych instalatorów 
w powszechnymi błędami występującymi w instalacjach solarnych. Poten-
cjalne nieprawidłowości mogą powstać począwszy od momentu projekto-
wania, poprzez proces zakupów, instalacji oraz uruchomienia. Wśród nich 
możemy wymienić:
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● nieodpowiednią średnicę przewodów solarnych,
● złą izolację przewodów,
● stosowanie materiałów nieodpornych na wysoką temperaturę lub działa-

nie ptaków,
● zamieniony kierunek przepływu w kolektorach,
● zbyt mała pojemność przeponowego naczynia wzbiorczego,
● brak kontroli naczynia wzbiorczego,
● błędne ustawienie ciśnienia systemowego,
● nieprzepłukanie obiegu solarnego po zainstalowaniu, a przed napełnie-

niem czynnikiem grzewczym,
● złe odpowietrzenie instalacji,
● nieprawidłowy montaż czujnika temperatury w kolektorze,
● niewłaściwe nastawy sterownika układu solarnego,
● brak przewodu spustowego zaworu bezpieczeństwa oraz zbiornika 

na wyrzuconą przez ten zawór ciecz solarną,
● brak termostatycznego zaworu mieszającego na wyjściu z zasobnika 

c.w.u.
Ponadto potencjalnym źródłem błędów jest źle zaprogramowany układ 

automatyki i związane z nim nastawy i regulacje. Dlatego też każdą ope-
rację należy kontrolować na zgodność z instrukcją obsługi i uruchomienia, 
a każdy błąd korygować na bieżąco.
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5. KOTŁY I PIECE NA BIOMASĘ, BIOGAZ  

5.1.  ZAGADNIENIA OGÓLNE, PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ  

5.1.1.  Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące ich 
stosowania i wykorzystania  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji oraz 
kotłów i pieców na biomasę,

● warunki uzyskiwania, odnawiania i przyczyny utraty certyfikatu,
● unijne dyrektywy na temat ogrzewania budynków mieszkalnych.

Dobre praktyki

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany ustawy – Prawo Ener-
getyczne oraz niektórych innych ustaw (tzw. Mały trójpak energetyczny) 
wprowadziła szereg zmian dla producentów energii z odnawialnych źródeł. 
W ustawie został dokonany podział na trzy grupy producentów w zależno-
ści od mocy zainstalowanych urządzeń wytwórczych. Dla energii cieplnej 
podział uwzględnia następujące przedziały: mikroinstalacja – łączna moc 
cieplna do 120 kW, mała instalacja – łączna moc cieplna w zakresie od 120 
do 600 kW oraz duża instalacja o łącznej mocy cieplnej powyżej 600 kW. 
Obowiązki wytwórców energii w każdej grupie mają inny zakres. Insta-
lator OZE powinien znać ogólny zakres praw i obowiązków wytwórców 
energii.
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W nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne pojawiły się zapisy doty-
czące certyfikowanych instalatorów OZE. W myśl ustawy certyfikowanym 
instalatorem OZE może zostać osoba przeszkolona przez odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrę, która zapewni nie tylko zdobycie wiedzy teore-
tycznej ale i praktycznej dotyczącej projektowania oraz montażu odnawial-
nych źródeł energii. Ustawodawca dopuszcza również możliwość uzyskania 
certyfikatu przez osoby, które ukończyły jeden z wymienionych w ustawie 
kierunków studiów. Instalator powinien znać szczegółowo warunki wydania 
oraz cofnięcia certyfikatu.

Istotnym elementem jest omówienie dyrektyw unijnych w zakresie efek-
tywności energetycznej budynków. Podanie prostych przykładów oblicze-
niowych uświadomi uczestnikom szkolenia skalę możliwości, jakie dają 
zabiegi w zakresie zmniejszenia strat ciepła w budynkach. Zalety związa-
ne ze zwiększeniem efektywności energetyczną budynków mają charakter 
zarówno ekonomiczny jak i ekologiczny, w ujęciu globalnym jak i indywi-
dualnym.

5.1.2.  Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie 
instalowania – identyfikacja zagrożeń  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 25 min)

● dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów i pieców,
● przepisy przeciwpożarowe w instalacjach kotłów i pieców oraz magazy-

nach paliw stałych, ciekłych i gazowych,
● ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych,
● badania odbiorcze instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i komino-

wych,
● ochrona środowiska naturalnego w trakcie instalacji kotłów i pieców na 

biomasę.

Dobre praktyki

Zachowanie zasad BHP przy instalacji kotłów lub pieców na biomasę i bio-
gaz jest elementem zapewniającym bezpieczeństwo instalatora oraz jakość 
wykonania instalacji. Wszelkie prace wykonywane w trakcie montażu jak 
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i późniejszej eksploatacji kotłów i pieców na biomasę i biogaz powinny być 
wykonywane z uwzględnieniem wskazówek producenta urządzenia zawar-
tych w dokumentacji techniczno-ruchowej jak i obowiązujących przepisów 
przeciw pożarowych oraz przeciwporażeniowych. Wykonana instalacja 
powinna zostać poddana próbom i badaniom odbiorczym.

5.1.3. Podstawowe terminy i definicje  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 20 min)

● historia wykorzystania biomasy i biogazu jako źródła energii,
● rozwój technologii wytwarzania biomasy i biogazu,
● zastosowanie biomasy i biogazu,
● przyszłość biomasy i biogazu jako źródeł energii.

Dobre praktyki

Przedstawienie rysu historycznego i perspektyw rozwoju technologii bioma-
sy i biogazu w Polsce, Europie i na Świecie pokazuje tempo rozwoju oraz 
potencjał zawarty w biomasie jako czynniku energetycznym. Krótka pre-
zentacja powinna przedstawiać dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie, 
etapy rozwoju technologii biomasy oraz realne szanse zaistnienia na ryn-
kach Europejskich oraz Światowych. Ocena energetycznego potencjału bio-
masy jako źródła odnawialnego oraz charakterystyka biomasy jako nośnika 
energii jest istotnym elementem wskazującym miejsce biomasy w polskiej 
energetyce alternatywnej. Omówienie metod przetwarzania biomasy oraz 
biogazu takich jak spalanie, termiczne przetwarzanie (zgazowywanie), nie-
pełne spalanie czy fermentacja przybliży instalatorom problematykę związa-
ną z omawianymi zagadnieniami.

Biomasa jest często otrzymywana jako odpad w procesach produk-
cji rolniczej oraz przemysłowej. Podstawowymi składnikami biomasy są 
węglowodany (dwucukry oraz cukry proste), skrobia oraz lignina. Takie 
składniki są podstawowym produktem upraw rolnych. W wielu jednak 
przypadkach odpad produkcyjny powinien zostać poddany zabiegom, które 
umożliwiają późniejsze wykorzystanie biomasy lub biogazu jako surow-
ca energetycznego. Stosowane dziś technologie wytwarzania oraz prze-
twarzania biomasy i biogazu umożliwiają wytwarzanie energii cieplnej 
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oraz elektrycznej. Analiza potencjału energetycznego biomasy oraz bioga-
zu w Polsce, Europie i na Świecie ukaże możliwości wykorzystania tego 
surowca jako odnawialnego źródła energii w przyszłości.

5.2. PROCES SPALANIA PRODUKTÓW BIOMASY  

5.2.1.  Technologie wykorzystania biomasy i normy dotyczące paliw 
z biomasy  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 180 min)

● definicja biomasy oraz biogazu,
● typy paliw z biomasy,
● energetyczne surowce pierwotne i wtórne,
● maszyny i urządzenia od przygotowania biomasy oraz biogazu,
● magazynowanie biomasy i biogazu,
● transport biomasy i biogazu,
● armatura i systemy pomiarowe związane z wytwarzaniem energii cieplnej.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 180 min)

● systemy przygotowania biomasy: wagi kontrolne, systemy przesiewa-
nia, technologie wiórowe (chipping) i suszenia,

● systemy występujące w procesach spalania biomasy i biogazu,
● rozdrabnianie roślin: wymagana ziarnistość i wilgotność,
● dostępne technologie,
● systemy transportowe: ciężarówki transportowe, przenośniki łańcucho-

we, niwelatory rolkowe, przenośniki taśmowe, przenośniki śrubowe 
i inne. projektowanie,

● magazynowanie: rynny, silosy i kosze. Wymagana pojemność zasobów.

Dobre praktyki

Część szkolenia poświęcona jest na wyjaśnienie terminów biomasy oraz 
biogazu jako nośnika energetycznego, jak go otrzymujemy w procesach 
technologicznych. Zaprezentowane powinny zostać rodzaje nośników pier-
wotnych (np. wierzba energetyczna) i wtórnych (zgazowanie) oraz sposoby 
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przetwarzania na cele energetyczne. Szczegółowe omówienie poszczegól-
nych elementów instalacji przetwarzani biomasy oraz biogazu powinny być 
poparte praktycznymi przykładami zastosowań z zaznaczeniem właściwo-
ści i przeznaczenia poszczególnych urządzeń. Instalatorzy powinni poznać 
technologie przygotowania biomasy i biogazu oraz sposoby transportowania 
tych surowców. Analiza usytuowania poszczególnych urządzeń technolo-
gicznych, ich fizyczne rozmieszczenie, powinno być przeanalizowane pod 
kątem późniejszej funkcjonalności w trakcie eksploatacji instalacji odna-
wialnego źródła energii oraz technicznych i ekonomicznych możliwo-
ści wykonania elementów transportowych. Można jako przykład wskazać 
zalety stosowania wyodrębnionego magazynu będącego w bezpośrednim 
sąsiedztwie kotłowni na tej samej kondygnacji. Taka lokalizacja magazynu 
powoduje skrócenie do minimum systemów transportu paliwa. Jest to bar-
dzo istotne ze względu na ograniczenia konstrukcyjne podajników ślimako-
wych oraz ich uwarunkowania geometryczne.

5.2.2.  Kotłownie i ciepłownie na biomasę – zagadnienia 
eksploatacyjne  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 180 min)

● kotły na drewno, słomę, pelety, brykiet,
● dobór kotła i pieca małej mocy,
● zabezpieczenia instalacji grzewczych, kotłów i pieców na biomasę, 

w tym przeciwpożarowe,
● urządzenia do redukcji zanieczyszczeń w spalinach,
● powstanie sadzy i czadu,
● odprowadzanie spalin,
● normy emisji zanieczyszczeń produktów spalania,
● analizatory spalin.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 270 min)

● określenie wymaganej temperatury oraz przepływu,
● wybór miejsca instalacji,
● planowanie połączeń hydraulicznych,
● efektywność energetyczna,
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● kontrola i konserwacja,
● uzdatnianie wody,
● odpopielanie spalin.

Dobre praktyki

Jednym z kryteriów podziału kotłów na biomasę jest rodzaj spalanego pali-
wa. Kotły mogą być zasilane drewnem, brykietem, peletem lub słomą. Ze 
względu na różnorodny skład chemiczny wymienionych surowców oraz ich 
właściwości energetyczne konstrukcja kotłów jest dostosowana do wybra-
nego rodzaju paliwa. Instalator powinien znać właściwości poszczególnych 
rodzajów paliw jak i kotłów, zapewniając poprawny dobór oraz poprawną 
eksploatację instalacji. Dostępne są również kotły wielopaliwowe, w któ-
rych możliwe jest spalanie wielu rodzajów paliw. Dobór rodzaju kotła powi-
nien uwzględniać możliwości pozyskania paliwa oraz jego magazynowanie.

Kolejnym etapem jest właściwe określenie mocy kotła. Wybór kotła 
o odpowiedniej mocy powinien być poprzedzony audytem energetycznym 
budynku i określeniu zapotrzebowania na energię. Niedopasowanie mocy 
kotła do zapotrzebowania może spowodować niedogrzewanie pomieszczeń 
w okresie zimy – w przypadku dobrania kotła o zbyt małej mocy, lub niepo-
trzebne zwiększenie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych w przy-
padku dobrania kotła o zbyt dużej mocy. W trakcie normalnej eksploatacji 
kotły powinny pracować z maksymalną sprawnością, minimalizując zużycie 
paliwa przy zaspakajaniu potrzeb odbiorcy na energię.

Instalacja kotła na biomasę małej mocy zawiera dwa główne obiegi. 
Pierwszy z nich to obieg paliwowy, w którym spalane jest paliwo, a uzy-
skiwane w procesie spalania ciepło przekazywane jest do czynnika robo-
czego – najczęściej wody. Drugi obieg – wodny, to obieg w którym ogrzana 
woda rozprowadzana jest do instalacji centralnego ogrzewania lub do insta-
lacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Obydwa obiegi powinny być 
odpowiednio zabezpieczone, aby nie doszło do niekontrolowanej zmia-
ny parametrów pracy instalacji. Dobór zabezpieczeń wpływa bezpośred-
nio na bezpieczeństwo użytkowania instalacji oraz na zdolność odłączenia 
poszczególnych elementów instalacji w przypadku wystąpienia awarii. Pro-
ces spalania powinien odbywać się w sposób kontrolowany aby nie stwarzał 
zagrożenia życia lub mienia.

W trakcie spalania produktów biomasy wytwarzane są pyły oraz różnego 
rodzaju związki chemiczne zależne od składu chemicznego spalanego paliwa. 
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Obieg paliwowy powinien być wyposażony w urządzenia filtrujące, aby spaliny 
wydostające się do atmosfery spełniały odpowiednie normy w zakresie zawarto-
ści substancji szkodliwych. Oprócz składu chemicznego paliwa również tempe-
ratura ma wpływ na powstawanie szkodliwych substancji w procesie spalania. 
W trakcie badań odbiorczych, a także przy okresowej kontroli stanu techniczne-
go instalacji, powinna być wykonywana analiza składu chemicznego spalin.

5.3.  CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM KOTŁÓW I PIECÓW 
NA BIOMASĘ  

5.3.1.  Budowa i zasada działania; wybór optymalnych rozwiązań 
technicznych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● technologia spalania,
● podział kotłów pod względem techniki spalania,
● podział kotłów ze względu na konstrukcje,
● kotły z załadunkiem ręcznym,
● zautomatyzowane piece z podajnikiem,
● wybór systemu sterowania.

Dobre praktyki

Do pozyskania energii z biomasy oraz biogazu wykorzystuje się technologię 
spalania. Rodzaj paliwa oraz jego właściwości umożliwiają zastosowanie róż-
norodnych technik spalania. Uczestnik kursu powinien poznać typowe roz-
wiązania technologiczne i rozumieć zjawiska zachodzące w procesie spalania.

W przypadku spalania drewna można wyróżnić paleniska ze spalaniem 
odgórnym oraz paleniska ze spalaniem oddolnym. Najprostszym i najtań-
szym rozwiązaniem stosowanym w domach jest palenisko ze spalaniem 
odgórnym. W paleniskach tych powietrze kierowane jest od dołu przez rusz 
a następnie przez cały wsad paliwa. Przy takiej cyrkulacji powietrza spala-
nie odbywa się w obrębie całego wsadu paliwa. Technika spalania oddolne-
go charakteryzuje się tym, że płomienie i gazy spalinowe odprowadzane są 
w dół lub na boki komory spalania i jedynie część paliwa umieszczonego 
bezpośrednio nad rusztem ulega spaleniu.
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Spalanie peletów w zastosowaniach domowych odbywa się głównie 
w trzech typach pieców: piece na pelety do centralnego ogrzewania oraz 
do ogrzewania wody. Występują również urządzenia montowane na istnie-
jących kotłach umożliwiające spalanie peletów. Zasilanie pieców na pele-
ty odbywa się poprzez podajnik śrubowy lub ślimakowy. Ze względu na 
rodzaj zastosowanego podajnika, piece można podzielić na piece z podajni-
kiem oddolnym, piece z podajnikiem horyzontalnym oraz piece z podajni-
kiem odgórnym. Należy zaznaczyć, że piece z podajnikiem odgórnym mają 
zastosowanie tylko przy spalaniu czystego peletu, bez możliwości łącze-
nia go z innym paliwem np. zrębkami. Wśród kotłów na pelety o mocach 
powyżej 50 kW spalanie może odbywać się w złożu stałym lub w złożu 
fluidalnym.

W przypadku kotłów o mocach powyżej 50 kW stosuje się jako paliwo 
słomę, która spalana może być w postaci posiekanej słomy, pociętych na pla-
stry balotów, całych balotów oraz do cygarowego spalania całych balotów.

5.3.2. Rodzaje instalacji oraz stosowanego osprzętu  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● kominki i wsady kominkowe,
● piece na drewno,
● piece akumulujące ciepło,
● piece centralnego ogrzewania,
● magazyny paliwa,
● wymienniki ciepła.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● systemy odprowadzania spalin,
● systemy oczyszczania spalin,
● zapotrzebowanie na paliwo,

Dobre praktyki

Wybór zastosowania pieca oraz rodzaju paliwa wpływa na dobór pieca 
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na biomasę. Każda technika spalania wiąże się z określonymi zagadnie-
niami eksploatacyjnymi. Uczestnik powinien poznać aspekty techniczne 
dotyczące instalacji oraz eksploatacji typowych pieców. Informacje prze-
kazywane uczestnikom powinny dotyczyć całego procesu przetwarzania 
biomasy od przechowywania, podawania do pieca, spalania oraz oczysz-
czania spalin. Przedstawienie wad oraz zalet omawianych typów pieców 
pozwoli na trafny dobór pieca oraz osprzętu dla danego praktycznego 
zastosowania.

5.3.3. Podstawowe wielkości fizyczne, mechaniczne, elektryczne, 
cieplne, hydrauliczne  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● właściwości fizyczne kotłów i pieców na biomasę,
● charakterystyka mechaniczna kotłów i pieców na biomasę,
● instalacje elektryczne w kotłach i piecach na biomasę,
● instalacje cieplne i hydrauliczne kotłów i pieców na biomasę.

Dobre praktyki

Dobór właściwego rozwiązania zapewniającego pokrycie zapotrzebowania 
odbiorcy wymaga znajomości parametrów oraz zasady działania dostęp-
nych na rynku kotłów i pieców. Każde z rozwiązań charakteryzuje się kon-
kretnymi właściwościami fizycznymi przekładającymi się na parametry 
nośnika energii na wylocie pieca. Uwarunkowania mechaniczne decydują 
o wyborze miejsca zainstalowania pieca. Większość stosowanych rozwią-
zań wymaga również doprowadzenia energii elektrycznej, dzięki której pra-
cują podajniki, pompy, wentylatory oraz sterowniki pieca. Doprowadzenie 
zimnej wody do pieca oraz odprowadzenie ciepła do centralnego ogrze-
wania lub do podgrzewu ciepłej wody użytkowej wymaga zastosowania 
odpowiednich połączeń hydraulicznych. Każda z tych instalacji powinna 
być zaprojektowana oraz wykonana ze starannością oraz zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Prawidłowe wykonanie poszczególnych instalacji 
przyczyni się do długiej i bezawaryjnej eksploatacji obniżając koszty jej 
użytkowania.

127

5. Kotły i piece na biomasę, biogaz



5.3.4.  Materiały, osprzęt instalacyjny oraz urządzenia i narzędzia 
do wykonania instalacji  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 145 min)

● instalacje wodociągowe, rurociągi, pompy,
● instalacje ciepłej wody użytkowej,
● instalacje grzewcze,
● instalacje elektryczne.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 150 min)

● materiały stosowane w instalacjach wodociągowych,
● materiały stosowane w instalacjach ciepłej wody użytkowej,
● materiały stosowane w instalacjach grzewczych,
● materiały stosowane w instalacjach elektrycznych.

Dobre praktyki

Różnorodność materiałów stosowanych w instalacjach CO, CWU, 
wodociągowych oraz elektrycznych daje możliwość odpowiedniego 
doboru tych materiałów jako dedykowanych do konkretnego zastoso-
wania. Materiały różnią się właściwościami fizycznymi oraz mecha-
nicznymi. W przypadku instalacji elektrycznych kable, przewody oraz 
zabezpieczenia będą charakteryzowały się właściwościami elektryczny-
mi. Uczestnik szkolenia powinien poznać typowe materiały stosowane 
w wyżej wymienionych instalacjach oraz ich właściwości, tak aby świa-
domie i prawidłowo dokonał doboru, zapewniając długą i bezawaryjną 
pracę instalacji.

5.3.5.  Zasady wykonywania połączeń mechanicznych, 
nierozłącznych oraz rozłącznych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 25 min)

● techniki łączenia w instalacjach wodociągowych,
● techniki łączenia w instalacjach ciepłej wody użytkowej,
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● techniki łączenia w instalacjach grzewczych,
● techniki łączenia w instalacjach elektrycznych.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● sposoby realizacji połączeń nierozłącznych,
● sposoby realizacji połączeń rozłącznych.

Dobre praktyki

W zależności od użytego materiału stosuje się różne techniki połączeń. 
Dotyczy to zarówno instalacji wodnych, gazowych czy elektrycznych. 
Instalacje wodne mogą być wykonane przy wykorzystaniu różnych typów 
rur. Dla każdej z technologii istnieją dedykowane sposoby łączenia tych 
materiałów. Wśród nich można wyróżnić połączenia gwintowane, zaciska-
ne, zgrzewane, klejone i spawane. Uczestnicy kursu powinni poznać techni-
ki łączenia danych materiałów oraz sposoby realizacji tych połączeń.

5.3.6. Instrukcje instalowania i obsługi  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● instalacja pieca na drewno,
● instalacja pieca na pelety,
● eksploatacja pieców na biomasę.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 30 min)

● praktyczne aspekty instalacji pieców na biomasę,
● obsługa pieców na biomasę.

Dobre praktyki  

Instalacja pieca na biomasę wymaga określonych czynności i robót. Wśród 
nich wyróżnić można prace polegające na przygotowaniu miejsca w któ-
rym ma stanąć piec związane z pracami budowlanymi, prace hydrauliczne, 
roboty elektryczne itp. Instalacja każdego pieca powinna przebiegać zgodnie 
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z instrukcją instalacji przygotowaną przez producenta. Nieprzestrzeganie zale-
ceń producenta może skutkować utratą gwarancji lub uszkodzeniem pieca. 
Uczestnicy kursu powinni poznać ogólne zasady korzystania z instrukcji insta-
lacji oraz poznać instalację typowych rodzajów pieców na biomasę. Istotnym 
elementem jest późniejsza obsługa pieca. Instalator po pierwszym uruchomie-
niu powinien umieć rzetelnie przeszkolić użytkownika z obsługi instalacji.

5.3.7. Efektywność energetyczna  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● efektywność energetyczna pieców i kotłów na biomasę,
● straty w instalacji grzewczej,
● straty w instalacji ciepłej wody użytkowej.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 30 min)

● charakterystyka sprawności energetycznej kotłów i pieców na biomasę,
● sposoby poprawy sprawności instalacji grzewczych,
● sposoby poprawy sprawności instalacji ciepłej wody użytkowej.

Dobre praktyki

Instalacja kotła lub pieca na biomasę oprócz wprowadzania ekologiczne-
go źródła energii powinna również przynosić określone korzyści finansowe 
w postaci zmniejszenia wydatków na ogrzewanie czy podgrzewanie cie-
płej wody użytkowej. Aby w pełni wykorzystać możliwości oferowanych 
urządzeń do spalania biomasy należy zwrócić szczególną uwagę na dobór 
oraz wykonanie całej instalacji. Instalator powinien znać charakterystyki 
energetyczne instalowanych pieców i umieć oraz znać możliwości zmniej-
szania strat ciepła w instalacjach ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania. 
Poprawny dobór pieca oraz poprawnie wykonany projekt instalacji są ele-
mentami istotnymi dla uzyskania żądanej efektywności energetycznej. Osta-
tecznym elementem jest jednak prawidłowe wykonanie instalacji. W trakcie 
wykonywania instalacji instalator powinien być w stanie wyeliminować 
ewentualne błędy powstałe na etapie projektowania, aby gotowa instalacja 
spełniała oczekiwania użytkownika.
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5.3.8.  Warunki techniczne oceny jakości robót montażowych, 
czynności rozruchowe systemu  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 25 min)

● sprawdzenie poprawności wykonania połączeń hydraulicznych,
● sprawdzenie poprawności wykonania połączeń elektrycznych.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 60 min)

● pierwsze uruchomienie instalacji.

Dobre praktyki

Pierwsze uruchomienie instalacji polega na dokładnym sprawdzeniu wyko-
nanych robót oraz na wykonaniu czynności rozruchowych zgodnie z zale-
ceniami producenta kotła lub pieca. Przed uruchomieniem kotła lub pieca 
należy sprawdzić stan wszelkich instalacji, dokonać odpowiednich pomia-
rów i sporządzić wymagane protokoły odbiorcze instalacji.

5.3.9. Dokumentacja odbiorcza  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 25 min)

● elementy dokumentacji odbiorczej

Dobre praktyki  

Po zakończeniu wszystkich prac oraz po pierwszym uruchomieniu instalator sys-
temu grzewczego powinien przygotować dokumenty potwierdzające prawidłowe 
wykonanie oraz gotowość instalacji do pracy. Dokumentacja odbiorcza powin-
na zawierać takie elementy jak potwierdzenie wykonania robót, projekt powyko-
nawczy instalacji, raport z pierwszego uruchomienia, instrukcje obsługi urządzeń 
wchodzących w skład instalacji oraz karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń. 
Ze zgromadzonej dokumentacji odbiorczej powinno jasno wynikać, że instalacja 
nadaje się do eksploatacji. Zawarte powinny być również informacje na temat spo-
sobu użytkowania instalacji tak, aby jej eksploatacja nie doprowadziła do awarii.
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5.3.10.  Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą 
techniczną  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 20 min)

● analiza norm dotyczących instalacji kotłów i pieców na biomasę,
● analiza norm dotyczących wykonania instalacji CO oraz CWU.

Dobre praktyki

Instalator powinien biegle posługiwać się przepisami oraz normami doty-
czącymi zagadnień związanych z wykonywanymi przez siebie robota-
mi. Znajomość przepisów oraz norm pozwoli na uniknięcie wielu błędów 
w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz instalacyjnych.

5.4. INSTALACJA KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ  

5.4.1.  Dobór parametrów technicznych pieców na biomasę do 
określonej instalacji grzewczej  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● analiza dokumentacji technicznej budynku oraz zapotrzebowania na 
energię cieplną,

● analiza możliwości pozyskania i przechowywania wybranych rodzajów 
paliwa,

● oszacowanie mocy pieca,
● określenie sprawności instalacji,
● integracja z istniejącymi urządzeniami grzewczymi,
● określenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● obliczenie zapotrzebowania na energie cieplną,
● plan instalacji,
● dobór sposobu wykonania instalacji,
● obliczenie sprawności instalacji.
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Dobre praktyki

Proces określenia zapotrzebowania na energię cieplną powinien zostać wyko-
nany starannie i dokładnie. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 
wyznaczenie strat ciepła w budynku. Złe określenie strat cieplnych budynku 
może doprowadzić do zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniach ogrzewa-
nych lub wysokich kosztów ogrzewania w stosunku do rzeczywistego zapo-
trzebowania na energię cieplną. Kolejnym etapem jest wybór paliwa oraz 
techniki spalania paliwa w piecu oraz mocy pieca. Moc pieca powinna być 
dobrana w sposób zapewniający pokrycie zapotrzebowania na moc cieplną 
przy uwzględnieniu jak najniższych kosztów eksploatacyjnych instalacji.

Wybór pieca oraz urządzeń wchodzących w skład instalacji powinien 
uwzględniać ewentualną integrację z istniejącymi lub planowanymi w przy-
szłości źródłami energii cieplnej takimi jak pompa ciepła, słoneczne syste-
my grzewcze itp.

5.4.1.  Budowa instalacji grzewczej współpracującej z kotłem lub 
piecem na biomasę; systemy zintegrowane  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● analiza istniejącej instalacji grzewczej,
● weryfikacja instalacji hydraulicznej,
● weryfikacja instalacji centralnego ogrzewania,
● weryfikacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
● weryfikacja instalacji elektrycznej.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 90 min)

● dobór przekrojów rur do wymaganego przepływu,
● praktyczne zasady integracji istniejących systemów grzewczych z kotła-

mi lub piecami na biomasę.

Dobre praktyki

Konieczność instalacji kotła lub pieca na biomasę może wystąpić w wyni-
ku modernizacji lub wymiany „starego” lub uszkodzonego źródła ciepła. 
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W takich przypadkach instalator powinien umieć dobrać kocioł lub piec 
do istniejącej instalacji oraz warunków panujących w obiekcie. W każdym 
przypadku weryfikacji powinny zostać poddane wszystkie instalacje, które 
będą współpracowały z nowym kotłem lub piecem na biomasę.

5.4.2.  Dobór urządzeń do pomiaru, sterowania i regulacji  
oraz zabezpieczeń  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● ręczne lub automatyczne sterowanie spalaniem,
● zasady doboru czujników oraz sterownika regulacji temperatury,
● zasady doboru systemu zabezpieczeń instalacji kotłów i pieców na biomasę.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● dobór czujników i sterownika regulacji temperatury,
● dobór zabezpieczeń instalacji kotłów i pieców na biomasę.

Dobre praktyki

Kotły na paliwo stałe, ze względu na dużą masę spalanego paliwa oraz 
z uwagi na swoją bezwładność cieplną, są w ograniczonym stopniu podat-
ne na regulację mocy. Podstawowy sposób sterowania polega na regulacji 
dopływu powietrza spalania, który może być realizowany za pomocą miar-
kowników ciągu lub wentylatora nadmuchowego, pracującego z częstotli-
wością i mocą uzależnioną od zapotrzebowania na powietrze w procesie 
spalania. Sterowanie tymi urządzeniami odbywa się za pomocą termostatów 
reagujących na zmianę temperatury wody zasilającej lub temperatury spalin. 
Realizację zmian parametrów pracy kotła lub pieca można uzależnić rów-
nież od sygnałów pochodzących z termostatów pokojowych reagujących na 
zmiany temperatury powietrza w pomieszczeniach.

Istnieje wiele rozwiązań technicznych umożliwiających kontrolę pro-
cesów spalania. Instalator powinien znać zalety oraz wady typowych roz-
wiązań, aby potrafił dobrać metodę sterowania zapewniającą jak najwyższy 
komfort użytkownika systemu grzewczego, uzyskując jednocześnie jak naj-
wyższą efektywność energetyczną instalacji.
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Każda instalacja powinna być wyposażona w czujniki i aparaty zabez-
pieczające przed uszkodzeniem urządzeń pracujących w systemie grzew-
czym oraz samych instalacji: ciepłej wody użytkowej oraz instalacji 
centralnego ogrzewania. Instalator powinien poznać sposoby zabezpiecza-
nia systemów grzewczych oraz umieć dobrać odpowiednie zabezpieczenia 
zapewniając bezpieczeństwo zarówno użytkowników jak i całego systemy 
grzewczego

5.4.3.  Montaż urządzeń do pomiaru temperatury, m.in.: powietrza, 
spalin, wody, płynu  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● urządzenia do pomiaru temperatury powietrza,
● urządzenia do pomiaru temperatury spalin,
● urządzenia do pomiaru temperatury cieczy.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● montaż urządzeń do pomiaru temperatury powietrza,
● montaż urządzeń do pomiaru temperatury spalin,
● montaż urządzeń do pomiaru temperatury cieczy.

Dobre praktyki

Wśród czujników wykorzystywanych w systemach grzewczych występują 
czujniki temperatury, powietrza, spalin oraz cieczy. Ze względu na zróżni-
cowane warunki pracy czujniki te powinny być starannie dobrane zapew-
niając im długoletnią i bezawaryjną pracę. Instalator powinien poznać typy 
podstawowych czujników wykorzystywanych do kontroli procesu spala-
nia, kontroli temperatury wody w systemie grzewczym, kontroli warun-
ków panujących na zewnątrz obiektu oraz temperatury w pomieszczeniach 
ogrzewanych. Instalator powinien potrafić dokonać odpowiedniego wyboru 
czujników, określić miejsca zainstalowania oraz prawidłowo zamontować 
czujniki występujące w systemach grzewczych.
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5.4.4.  Montaż urządzeń do pomiaru energii cieplnej w instalacjach 
grzewczych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● podzielniki kosztów energii cieplnej,
● liczniki energii cieplnej.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● montaż podzielników kosztów ciepła,
● montaż liczników energii cieplnej.

Dobre praktyki

W rozbudowanych systemach grzewczych może wystąpić konieczność 
podziału kosztów energii cieplnej na poszczególnych użytkowników. 
W przypadku ciepłej wody użytkowej stosuje się rozwiązania wykorzy-
stujące wodomierze na dopływie ciepłej wody. W instalacjach centralnego 
ogrzewania podział kosztów zużytej energii cieplnej można zrealizować na 
podstawie wskazań podzielników kosztów lub liczników energii cieplnej. 
Instalator powinien znać zasadę działania wybranych urządzeń pomiaro-
wych oraz umieć poprawnie zamontować urządzenie pomiarowe, aby wia-
rygodnie odzwierciedlało rzeczywiste zużycie ciepła u odbiorców.

5.4.5.  Regulacja temperatury w systemach grzewczych; typy 
sterowników  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● podział sterowników,
● funkcjonalność sterowników.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● praktyczne zastosowanie sterowników w systemach regulacji tempera-
tury.
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Dobre praktyki

W zależności od zastosowanego systemu sterowania w systemach grzew-
czych, użytkownik ma możliwość ustawiania temperatury w pomieszcze-
niach lub temperatury ciepłej wody użytkowej. W przypadku stosowania 
rozbudowanych sterowników, przy odpowiednio dostosowanej instalacji 
grzewczej, użytkownik może ustawiać różne temperatury w pomieszcze-
niach lub w grupach pomieszczeń. Dodatkowo temperatura pomieszczeń 
może być uzależniona od pory dnia lub dnia tygodnia. Instalator powinien 
znać możliwości dostępnych sterowników i umieć dobrać odpowiedni ste-
rownik do zapotrzebowania oraz wymagań użytkownika.

5.4.6.  Rodzaje źródeł ciepła: grzejnikowe, podłogowe, ścienne, 
powietrzne

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● źródła grzejnikowe,
● źródła podłogowe,
● źródła ścienne,
● źródła powietrzne.

Dobre praktyki

W instalacjach grzewczych czynnik roboczy oddaje swoją energię w celu 
ogrzania pomieszczeń lub podgrzania ciepłej wody użytkowej. Wśród urzą-
dzeń służących do ogrzewania pomieszczeń można wyróżnić źródła grzejni-
kowe, podłogowe, ścienne oraz powietrzne. Każde z tych urządzeń wymaga 
dostarczenia czynnika roboczego o odpowiedniej temperaturze. Instalator 
powinien umieć dobrać odpowiednią temperaturę do zastosowanego typu 
urządzeń, aby zapewnić prawidłową pracę systemu oraz uzyskać oczekiwa-
ny przez użytkownika poziom komfortu.
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5.5. HYBRYDOWE SYSTEMY WYTWARZANIA CIEPŁA  

5.5.1.  Współpraca kotłów i pieców na biomasę ze słonecznymi 
systemami grzewczymi lub tradycyjnymi kotłami grzewczymi  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 60 min)

● parametry pracy układów hybrydowych,
● sposoby łączenia źródeł ciepła o różnych parametrach czynnika robo-

czego,
● typowe rozwiązania techniczne w układach hybrydowych.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 90 min)

● urządzenia i osprzęt w hybrydowych systemach grzewczych,
● praktyczne zastosowania układów hybrydowych.

Dobre praktyki

Systemy grzewcze oraz systemy podgrzewania ciepłej wody użytkowej 
mogą być rozbudowywane o źródła energii cieplnej przetwarzające ener-
gię słoneczną, geotermalną itp. W jednej instalacji może pracować kilka 
źródeł ciepła. Instalacje tego typu umożliwiają stosowanie paliwa tradycyj-
nego, biomasy, pomp ciepła czy np. energii promieniowania słonecznego 
do wytworzenia ciepła na potrzeby użytkowe. Ze względu na uzyskiwane 
w różnych źródłach ciepła innych parametrów czynnika roboczego, przy 
łączeniu wybranych typów źródeł ciepła wymagane jest stosowanie ukła-
dów integrujących. Instalator powinien wiedzieć w jaki sposób należy 
zapewnić poprawną współpracę wybranych źródeł energii cieplnej. Przed-
stawienie typowych rozwiązań oraz schematów umożliwi poznanie i zrozu-
mienie zjawisk zachodzących przy integracji systemów grzewczych.
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5.5.2.  Sterowanie i kontrola parametrów pracy układów 
hybrydowych  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 30 min)

● kontrola parametrów pracy w układach hybrydowych,
● sterowanie pracą w hybrydowych układach grzewczych.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● przykładowe systemy sterowania i kontroli w systemach hybrydowych,
● praktyczne aspekty współpracy słonecznych systemów grzewczych 

z kotłami grzewczymi.

Dobre praktyki

Układy hybrydowe zawierają co najmniej dwa źródła energii cieplnej. 
Z reguły źródła te wytwarzają energię cieplną o różnych parametrach, dla-
tego każde ze źródeł powinno zawierać swój system kontroli parametrów 
pracy. Systemy te mogą być nadzorowane i zarządzane jednym urządzeniem 
sterującym. Współpraca źródeł powinna odbywać się na ściśle określo-
nych zasadach tak, aby źródła ze sobą współpracowały. Nie efektywne jest 
gdy układ połączeń lub system sterowania pracą źródeł powoduje, że ener-
gia wytworzona w jednym źródle, tracona jest w drugim źródle. Instalator 
powinien znać typowe układy połączeń źródeł oraz zasady sterowania pracą 
układów hybrydowych opartych na wybranych źródłach energii cieplnej.
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5.6.  CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ 
I UTRZYMANIEM KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ  

5.6.1. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● przeglądy okresowe kotłów i pieców na biomasę,
● modernizacja kotłów i pieców na biomasę.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● czynności praktyczne wchodzące w skład przeglądu okresowego,
● lokalizacja usterek w instalacjach CO i CWU,
● ocena sprawności systemu.

Dobre praktyki

Omawiane instalacje wymagają okresowych przeglądów i ewentualnych 
modernizacji. W ramach okresowych przeglądów powinno wykonywać się 
oględziny i ocenę stanu wszelkich instalacji hydraulicznych i elektrycznych 
wchodzących w skład eksploatowanego systemu. Ocenie powinny być pod-
dane również piece oraz źródła ciepła. Instalator powinien poznać czynności 
jakie wykonuje się w czasie przeglądu oraz sposoby lokalizacji i usuwania 
ewentualnych usterek. Przegląd powinien zakończyć się oceną sprawności 
systemu i ewentualnymi wskazówkami dotyczącymi jego dalszej eksploata-
cji. Celem głównym przeglądów okresowych jest wykonywanie czynności 
konserwacyjnych oraz wczesne wykrywanie nieprawidłowości w działa-
niu. Regularna konserwacja i przeglądy pozwalają na uniknięcie poważnych 
uszkodzeń w instalacjach kotłów lub pieców na biomasę.
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5.6.2.  Monitorowanie właściwości kotłów i pieców na biomasę – 
wytyczne i wymagania  

Treść zajęć teoretycznych (sugerowany czas – 45 min)

● parametry monitorowane w kotłach i piecach na biomasę,
● systemy stosowane do monitorowania kotłów i pieców na biomasę.

Treść zajęć praktycznych (sugerowany czas – 45 min)

● przetworniki stosowane do pomiaru wielkości w instalacjach kotłów 
i pieców na biomasę,

● komunikacja w systemach monitoringu.

Dobre praktyki

Kotły i piece na biomasę, szczególnie o większych mocach, mogą być 
wyposażane w systemy monitorowania ich pracy. Stały monitoring para-
metrów pracy pieca umożliwia reakcję instalatora lub producenta na niepra-
widłowości w jego działaniu. W systemach monitoringu wykorzystywana 
zdalna komunikacja z centralnym systemem nadzoru, który w przypadku 
wystąpienia nietypowych warunków pracy wysyła informację do użytkow-
nika lub służb serwisowych. Instalator kotłów i pieców na biomasę powi-
nien znać możliwości oferowane przez systemy zdalnego monitoringu oraz 
umieć je instalować.
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6. PODSUMOWANIE  

W ostatnim czasie w Polsce można zaobserwować zmiany prawa dotyczą-
ce budowy i eksploatowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Wprowa-
dzane nowelizacje Ustawy Prawo Energetyczne oraz zapowiedź nowej 
Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii daje nadzieję na zwiększenie 
udziału instalacji OZE w energetycznym bilansie naszego kraju. Noweliza-
cja Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 26 lipca 2013 (tzw. Mały trójpak) 
wprowadziła definicje certyfikowanego instalatora systemów odnawialnych 
źródeł energii. Jednym z aktów wykonawczych do tej nowelizacji jest rozpo-
rządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. sprawie warunków 
i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń 
w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zawarte w Rozporządzeniu Mini-
stra Gospodarki programy dydaktyczne szkoleń dla certyfikowanych instala-
torów systemów odnawialnych źródeł energii obejmują szeroki zakres wiedzy, 
umożliwiający odpowiednie przeszkolenie fachowej kadry. Na podstawie 
wymienionych w rozporządzeniu programów szkoleń oraz przy wykorzysta-
niu praktycznej wiedzy ekspertów z Włoch oraz Hiszpanii, zaproponowany 
został szczegółowy program szkoleń tematycznych dla instalatorów systemów 
fotowoltaicznych, instalatorów słonecznych systemów grzewczych oraz insta-
latorów kotłów i pieców na biomasę z elementami wytwarzania i przetwarza-
nia biogazu. Zawarte w publikacji wskazówki stanowią zbiór dobrych praktyk 
w postaci zagadnień, które powinny zostać omówione na szkoleniach i kursach 
przygotowujących certyfikowanych instalatorów odnawialnych źródeł energii. 
Duży nacisk został położony na praktyczną część szkoleń, na której uczestni-
cy powinni pozyskać doświadczenie pozwalające na uniknięcie wielu błędów 
projektowych oraz wykonawczych. Staranne i rzetelne przygotowanie i pro-
wadzenie szkoleń oraz kursów przygotowujących instalatorów systemów OZE 
pozwoli na wykształcenie profesjonalnej kadry pracowników z tej dziedziny.
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