
A  F O T O W O L T A I K A  

WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



Warunki nasłonecznienia 

w Polsce

Warunki, jakie panują w naszym kraju są
optymalne jeśli chodzi o działanie

fotowoltaiki. Sprawia to, że inwestycja w
odnawialne źródło energii jest opłacalna.  

 Średnia liczba godzin słonecznych w Polsce
waha się w przedziale 1300-1900 godzin. 
 Najlepsze warunki pogodowe panują od

kwietnia do  września.  Tylko w tym okresie
notowane jest aż 80% rocznego

promieniowania słonecznego. 
Szacuje się, że średnie roczne

nasłonecznienie w Polsce pozwala na
produkcję 110-150 kWh energii elektrycznej z 1

m2 paneli  fotowoltaicznych.



Produkcja prądu

Instalacja  wytwarza energię nie tylko w
całkowicie słoneczne dni. Panele

przystosowane są do tego, aby produkować
energię również m.in. w pochmurne dni,

aczkolwiek oczywiście w takim czasie
instalacja jest nieco mniej efektywna.

Okresami "przestoju" instalacji są też noce,
kiedy to energia nie jest produkowana, jednak

wtedy również możemy wykorzystać
wyprodukowaną przez nią energię. 

System rozliczeń sprawia, że nadmiar energii
wyprodukowanej latem można

wykorzystywać w dni, podczas których
panele produkują mniej lub nie produkują

energii wcale. Dzięki temu każde
gospodarstwo domowe może zapewnić

sobie energię ze słońca przez cały rok. 



Działanie instalacji zimą

Na działanie instalacji wpływ ma nie tylko ilość

światła, jakie pada na panele, ale także temperatura

powietrza, dlatego mimo wszystko zasada, że im

wyższa temperatura powietrza, tym lepiej - nie

sprawdza się.  Dzieje się tak, ponieważ panele

zbudowane są z krzemu, który pod wpływem

temperatury zmienia swoje właściwości, wśród

których należy wymienić m.in. stopień

absorbowania promieni słonecznych. Mocno

nagrzane panele będą mniej efektywne, gdyż wraz

ze wzrostem temperatury napięcie będzie spadało.

Mimo tego, że pod względem ilości promieni

najlepszym okresem do działania fotowoltaiki

będzie lato, to pod względem temperatury będzie to

wiosna i jesień. Z tego powodu warto zwracać

uwagę na temperaturowy współczynnik mocy,

który określa straty wydajności paneli, kiedy ich

temperatura sięga powyżej 25°C.



Opady śniegu

Całkowicie zasłonięte moduły nie będą

produkować energii elektrycznej niezależnie od

tego, czym są zasłonięte.  Tak się również stanie, gdy

będą one całkowicie pokryte śniegiem. Istotne jest

odpowiednie zaprojektowanie instalacji. Dzięki

temu zminimalizujemy negatywne skutki opadów

śniegu. 

Warto pamiętać jednak o tym, że w okresie

zimowym instalacja produkuje jedynie 1/4

energii w porównaniu do okresu letniego. Śnieg

zalegający nawet przez dwa miesiące

spowoduje spadek produkcji energii jedynie o

6% w skali całego roku. Jeśli będziemy chcieli

samodzielnie usuwać śnieg z paneli, musimy być

ostrożni, aby nie uszkodzić paneli. 



Grad i burza

Panele dobrej jakości są odporne na uderzenia

gradu, dlatego nie musimy się obawiać, że takie

opady uszkodzą naszą instalację.  Panele

wytrzymują  też dosyć duży nacisk śniegu. 

Jeśli chodzi o zjawisko atmosferyczne, jakim jest

burza, to warto wziąć pod uwagę fakt, że

instalacja fotowoltaiczna sama w sobie nie

powoduje większego zagrożenia uderzeniem

pioruna, aczkolwiek niezależnie od tego czy na

dachu znajdują się panele czy nie, uderzenie

pioruna może spowodować duże straty. 

 Podobna zasada jest przy uderzeniu pioruna w

instalację fotowoltaiczną, który może

doprowadzić do jej zniszczenia.

Dla bezpieczeństwa naszego domu zalecany

jest montaż piorunochronu. 


