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Standard analizy przedprojektowej (deweloperskiej)



uwagi wstępne

• potrzeba tworzenia modelowych rozwiązań technicznych i biznesowych dla 

elektroprosumentów;

• instalacja PV o mocy do 500 kWp nie wymaga koncesji Prezesa URE (jedynie 

zgłoszenie do rejestru wytwórców OZE i stosowna sprawozdawczość – raz w 

roku);

• profil odbiorcy energii uzasadnia planowaną moc => zużycie e.e. na potrzeby 

własne na poziomie nie mniej niż 75% produkcji z PV;

• potwierdzone możliwości wykonania instalacji: dach, teren, parking do 

zadaszenia.



założenia

• model tworzymy dla istniejącego/projektowanego obiektu i jego lokalizacji oraz 

istniejącego lub planowanego zapotrzebowania na moc i profilu odbiorcy;

• wykorzystujemy system montażowy i urządzenia dostępne na rynku oraz 

zapewniające bezpieczną wieloletnią eksploatację elektrowni PV;

• projekt budowlany i wykonawczy instalacji będą sporządzone przy zachowaniu 

dobrych praktyk i z określeniem minimalnych wymogów jakościowych dla 

komponentów;

• wybór wykonawcy będzie przeprowadzony przy udziale profesjonalnego doradcy 

technicznego i w oparciu o matrycę oceny (stanowcze NIE dla ceny, jako 

jedynego kryterium oceny ofert);

• odbiór instalacji będzie przeprowadzony zgodnie z właściwymi normami.
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dach 

• osie budynku są znacząco odchylone od osi NS/EW;

• dach jest kryty papą lub membraną => nie przewiduje się perforacji;

• należy zachować odpowiednie odległości od elementów zacieniających 

(świetliki, wentylacja i klimatyzacja, inne) oraz dystanse wymagalne z uwagi na 

bezpieczeństwo ppoż. a także zapewnić dostęp do modułów w celu ich 

czyszczenia i przeglądów połączeń;

• dążymy do maksymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni (nie każdy 

dach jest tak duży jak przykładowy) => system montażowy wschód – zachód 

(EW) z 10 stopniowym pochyleniem modułów;

• montaż w układzie EW zapewnia dużą stabilność systemu i niewielkie 

obciążenia balastowe;

• konieczna opinia konstruktora dot. dodatkowego obciążenia dachu przez 

kompletny system (z balastem);

• należy określić procedury czyszczenia i odśnieżania dachu i instalacji PV.



dach - szczegóły instalacji 500 kWp

• 1.088 moduły o mocy jednostkowej 460 Wp w technologii mono half-cut, o 

sprawności min. 21% ;

• pow. modułów 2.365 m2;

• pow. dachu – do przeliczenia przy uwzględnieniu zacieniania i wymogów 

systemu montażowego;

• 8 falowników o sprawności EU min. 98%, współczynnik przewymiarowania 1,25;

• okablowanie, rozdzielnice i zabezpieczenia dostosowane do mocy instalacji PV i 

długości tras kablowych;

• minimalizacja strat na przesyle lokalnym;

• przyłączenie instalacji do lokalnej sieci nN + ew. modernizacja stacji trafo nN/SN 

(własność przedsiębiorcy) zgodnie z warunkami przyłączenia lokalnego OSD.



dach - szczegóły instalacji c.d.

BALAST



symulacja pracy systemu PV

• obliczeń dokonano w PVSyst 7.2.14 przy zastosowaniu standardowych 

parametrów i danych katalogowych modułów i falowników;

• pobrane dane meteo: PVGIS TMY (10y) dla lokalizacji Gliwice;

• poniżej wyniki symulacji.



symulacja pracy systemu PV c.d.



podsumowanie symulacji

• energia oddana do sieci:

• rok 1 = 499,8 MWh

• rok 5 = 490,6 MWh

• rok 10 = 473,2 MWh

• produkcja z 1 kWp mocy zainstalowanej: 999 kWh (rok 1);

• performance ratio 88,27% (rok 1).



analiza ekonomiczna założenia

• energia z PV w całości zużywana na potrzeby lokalne;

• cena energii = średnia cena za 1 kw. 2022 (TGE BASE) = 490,28 PLN/1 MWh 

(w prognozie na kolejne lata waloryzowana współczynnikiem inflacji)

• opłaty przesyłowe i pozostałe (w tym mocowa) w taryfie B21 = 100,00 PLN/1 

MWh (w prognozie na kolejne lata waloryzowane współczynnikiem inflacji)

• malejąca produktywność instalacji wg. karty katalogowej modułów i symulacji 

PVSyst;

• CAPEX (w tym przygotowanie, projekt i nadzór) = 4.180 tys. PLN/1 kWp, czyli 

2,09 mln PLN

• koszty operacyjne i rezerwa na nakłady odtworzeniowe = 15% przychodu czyli 

oszczędności zużycia e.e.



analiza ekonomiczna wyniki

• IRR:

5 lat = -12%, 10 lat = 7%, 15 lat = 12%, 20 lat = 13%, 25 lat = 14%

• prosty zwrot z inwestycji na początku 8 roku eksploatacji.



ograniczenia systemowe

• sprzedaż nadwyżek energii w weekendy i dni świąteczne oraz w okresach 

przerw remontowych;

• brak prostych możliwości lokalnej sprzedaży nadwyżek energii;

• długi czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączeniowych przez OSD 

(120 dni) w sytuacji, w której przyłączamy instalację PV do istniejącego 

przyłącza o mocy istotnie większej niż moc systemu PV;

• narzucanie przez OSD nadmiernych wymogów technicznych na wytwórcę 

energii.



podsumowanie

• inwestycja w poprawnie zwymiarowane źródło PV jest ważnym elementem 

budowy odporności elektroprosumenta (przedsiębiorcy);

• inwestycja zapewnia spłatę nakładów inwestycyjnych w 8 roku eksploatacji i 

stopę zwrotu IRR na poziomie 12% w 15 roku eksploatacji (dla ostrożnej 

prognozy cen energii);

• istotne jest zmniejszenie/ograniczenie/likwidacja uprzywilejowanej pozycji OSD 

=> proponowane rozwiązania prawne (prawo elektryczne i ustawy pilotażowe).



źródła/narzędzia obliczeniowe

• obliczenia obciążeń (wiatr i śnieg) oraz balastu: https://base.k2-systems.com;

• obliczenia uzysków instalacji, strat i degradacji: PVSyst https://www.pvsyst.com/

+ karty katalogowe producentów urządzeń aktywnych (moduły i falowniki);

• analizy finansowe: własne (MS Excel) w oparciu o dane TGE i taryfy OSD (B21) 

- wiosna 2022.

https://base.k2-systems.com/
https://www.pvsyst.com/
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