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STRESZCZENIE  

Celem niniejszej pracy jest wykonanie projektu układu zasilania wykorzystującego rozproszone 

źródła wytwórcze do produkcji energii dla domu jednorodzinnego oraz dokonanie analizy opłacalno ci 

rozpatrywanego rozwiązania.  

Na wstępie zostało zdefiniowane pojęcie hybrydowych układów zasilania, jako możliwo ć 

na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz opisano funkcjonowanie rozliczenia 

prosumenta w „systemie opustów”. 

W kolejnym rozdziale scharakteryzowano obiekt, dla którego projektowana jest instalacja, 

ze szczególnym uwzględnieniem zużycia energii elektrycznej.  Przedstawiono warunki klimatyczne 

panujące w danej lokalizacji. 

Następnie, na podstawie zapotrzebowania odbiorcy na energię obliczono wymaganą moc układu. 

Wybrano komponenty do realizacji projektu i zdecydowano się na rozważenie dwóch wariantów układu. 

Składają się one z  turbiny wiatrowej oraz instalacji fotowoltaicznych o różnych mocach. Dla obu 

przypadków dobrano odpowiednie komponenty i zestawiono dane techniczne wybranych urządzeń.  

Dalsza czę ć pracy jest po więcona analizie produkcji energii z wybranych źródeł zasilania oraz 

porównaniu wyników tej analizy  z zapotrzebowaniem odbiorcy.  

Analizę ekonomiczną przeprowadzono na podstawie obliczonych nakładów inwestycyjnych, 

założonych kosztów eksploatacyjnych i szacowanych przychodach z inwestycji. Dla pierwszego wariantu 

układu rozważono rozliczenie w systemie opustów i przychódów, jako brak konieczno ci zakupu energii, 

dla drugiego możliwo ć sprzedaży energii do sieci. 

Z przeprowadzonej analizy ekonomicznej wynika, że inwestowanie w instalację, dla której planuje 

się rozliczenie w systemie opustów, jest nieopłacalne.  Dla drugiego wariantu układu wyznaczono cenę 

sprzedaży energii, dla której inwestycja przynosiłaby zyski. Nieopłacalno ć wybranych rozwiązań wynika 

głownie z wysokich nakładów inwestycyjnych oraz warunków rozliczeniowych.  

 

 

 

 

 

Słowa kluczoweŚ hybrydowy układ zasilania, fotowoltaika, turbina wiatrowa, analiza ekonomiczna  
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ABSTRACT  

The purpose of this work is to desing a power supply system using distributed generation sources 

for energy production for a single-family house and to analyze the cost-effectiveness of the solution under 

consideration.  

At the outset, the concept of hybrid power systems has been defined as an opportunity to increase 

the use of renewable energy sources and has been described  the functioning of the  prosumer reckoning 

called  „system opustów”. 

In the next chapter, the object for which the installation is dedigned is characterized, with 

particular emphasis on electricity consumtion. The climatic conditions prevailing in a given location are 

presented. 

Then, based on the recipient’s demand for energy, the required system power was calculated. 

Componets of the project were selected and it was decided to consider two variants of the system. They 

consis of a wind wind turbine and photovoltaic installations with different powers. In both cases, 

appropriate components were  selected and technical data of selected devices were compiled. 

The rest of the work is dedicated to the analysis of energy production from selected power 

sources and the comparison of the results of this analysis with the needs of the recipient. 

The economic analysis was based on the calculated investment outlays, assumed operating costs 

and estimated investment income. For the first variant of the system consideration was given to the 

settlement in the “system opustów” and was assumed revenues, as the lack of the need to purchase 

energy. For the second variant, the possibility of selling energy to the network was considered. 

The economic analysis shows that investing in an installation for which it is planned to settle in the 

“system opustów” is unprofitable. For the second variant of the system, the sale price of energy was 

determined, for which the investment would bring profits. The unprofitability of selected solutions results 

mainly from high capital expenditure and settlement conditions. 

 

 

 

 

 

Keywords: hybrid power supply system, PV modules, micro wind turbine, economic analysis 

 



 

4 

SPIS TRź CI 
WYKAZ WA NIźJSZYCH OZNACZźŃ I SKRÓTÓW .......................................... 5 

1.  WST P I CźL PRACY ........................................................................................... 6 

2. HYBRYDOWź UKŁADY ZASILANIA .................................................................... 7 

2.1. Szansa dla odnawialnych źródeł energii ......................................................... 7 

2.2. Sposób rozliczania z siecią ............................................................................. 8 

3. CHARAKTERYSTYKA DOMU JEDNORODZINNEGO ...................................... 10 

3.1. Opis obiektu ................................................................................................... 10 

3.2. Ocena potrzeb energetycznych domku jednorodzinnego ............................. 10 

3.2.1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną ........................................... 10 

3.2.2. Zapotrzebowanie na ciepło ................................................................. 11 

4. DOBÓR HYBRYDOWźżO UKŁADU ZASILANIA ............................................. 13 

4.1.Analiza warunków klimatycznych w danym obszarze .................................... 13 

4.2.Obliczenie wymaganej mocy układu .............................................................. 17 

4.3.Dobór urządzeń instalacji ............................................................................... 18 

4.3.1. Turbina wiatrowa ................................................................................ 18 

4.3.2. Moduły fotowoltaiczne ........................................................................ 19 

4.3.3. Inwerter ............................................................................................... 19 

4.3.4. Zabezpieczenia DC i AC..................................................................... 20 

4.4. Zestawienie urządzeń instalacji ..................................................................... 20 

5. OCźNA ZDOLNO CI PRODUKCYJNYCH......................................................... 22 

5.1.Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych ................................................... 22 

5.2.Produkcja energii z turbiny wiatrowej ............................................................. 23 

5.3.Porównanie produkcji energii z obu źródeł ..................................................... 26 

5.4.Zestawienie zapotrzebowania odbiorcy z produkowaną energią układu 
hybrydowego ................................................................................................... 27 

5.5.Produkcja i zużycie energii - różnica w analizie dobowej i miesięcznej ......... 29 

6. ANALIZA EKONOMICZNA .................................................................................. 30 

6.1.Nakłady inwestycyjne ..................................................................................... 30 

6.2.Koszty eksploatacyjne .................................................................................... 31 

6.3.Założenia ........................................................................................................ 31 

6.4.Wyznaczenie wskaźników ekonomicznych .................................................... 32 

6.4.1. Warto ć bieżąca netto NPV (Net Present Value) ............................... 32 

6.4.2. Zaktualizowana warto ci netto NPRV ................................................ 35 

6.4.3. Wskaźnik rentowno ci PI (Profitability Index) ..................................... 35 

6.4.4. Zdyskontowany okres zwrotu DPBP (Discounted PayBack Period) .. 35 

6.4.5. Opracowanie wyników ........................................................................ 36 

7. PODSUMOWANIE ............................................................................................... 37 

 WYKAZ LITERATURY ......................................................................................... 38 

WYKAZ RYSUNKÓW .......................................................................................... 39 

WYKAZ TABEL .................................................................................................... 40 



 

5 

WYKAZ WA NIźJSZYCH OZNACZźŃ I SKRÓTÓW 

CFt – przepływy gotówkowe netto w czasie t [zł] 

cz  –  cena zakupu energii elektrycznej [zł/kWh] 

E1 – energia elektryczna produkowana przez układ  wariantu pierwszego [kWh/a] 

E2 – energia elektryczna produkowana przez układ  wariantu drugiego [kWh/a] 

Ed  – dzienne zużycie energii elektrycznej [kWh] 

EPV  – energia  uzyskana z instalacji fotowoltaicznej w badanym miesiącu [kWh] 

ETW  – energia uzyskana z turbiny wiatrowej w danym miesiącu [Wh] 

I0  – nakłady początkowe [zł] 

Kn1 – nakłady inwestycyjne instalacji z wariantu pierwszego [zł] 

Kn2 – nakłady inwestycyjne instalacji z wariantu drugiego [zł] 

LG – liczba godzin występowania prędko ci wiatru v w badanym miesiącu [h] 

n  – okres eksploatacji układu [lata]  

Nm   – natężenie promieniowania słonecznego w danym miesiącu [kWh/m
2
] 

p  – stopa dyskonta [-] 

P1 – łączna moc instalacji z wariantu pierwszego [kW] 

P2 – łączna moc instalacji z wariantu drugiego [kW] 

PEW600 – moc turbiny osiągana przy prędko ci wiatru v [W] 

PPV –  moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 

v  – prędko ć wiatru [m/s] 

Wk – współczynnik korygujący  [-] 

Ww  – współczynnik wydajno ci [-] 

xe   – wskaźnik rocznego wzrostu energii [-] 

Z1 – rednia dzienna liczba godzin słonecznych w warunkach STC (Standard Test 

Condition) [h/d] 

Z2 – współczynnik uwzględniający straty wynikający z odchylenia modułu 

od płaszczyzny poziomej [-] 

Z3  – współczynnik związany z temperaturą modułu [-] 

Ze  –  zapotrzebowanie na energię elektryczną odbiorcy [kWh/a] 

 

AC  – prąd przemienny 

DC – prąd stały  

DPBP – zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Pay Back Period) 

NPV  – zaktualizowana warto ć netto (Net Present Value) 

NPVR  – zaktualizowana warto ć netto w stosunku do nakładów inwestycyjnych 

OFF-GRID – autonomiczny system fotowoltaiczny  

ON-GRID – system fotowoltaiczny przyłączony do sieci elektroenergetycznej 

OSD –  Operator Systemu Dystrybucyjnego  

OZE  – odnawialne źródła energii  

PI  – wskaźnik rentowno ci (Profitability Index) 
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1. WST P I CźL PRACY 

Rozwój polskiej energetyki powinien zapewniać przede wszystkim bezpieczeństwo 

energetyczne, ale także zmniejszenie ilo ci emitowanych do otoczenia zanieczyszczeń. 

Głównie ze względów ochronę rodowiska naturalnego, w dzisiejszych czasach uważa się, 

że konieczne jest odej cie od energetyki węglowej i postawienie na rozwój rozproszonych 

źródeł wytwórczych wykorzystujących surowce odnawialne [1]. Rozwój w dziedzinie OZE 

sprawia, że  energetyka rozproszona generuje coraz to większe korzy ci i staje się popularnym 

rozwiązaniem w przypadku indywidualnych odbiorców, jakimi są np. domy jednorodzinne 

czy budynki użytku publicznego.   

Celem pracy dyplomowej jest wykonanie projektu układu zasilania, wykorzystującego 

rozproszone źródła wytwórcze, w energię elektryczną dla domku jednorodzinnego wraz z oceną 

opłacalno ci budowania takiej instalacji w oparciu o oszacowanie kosztów.  

W pracy zaprezentowano połączenie dwóch źródeł odnawianej energiiŚ promieniowania 

słonecznego oraz energii wiatru. Zaproponowana instalacja będzie współpracować z siecią 

elektroenergetyczną. Pierwsza czę ć projektu została po więcona doborowi układu zasilania, 

do czego konieczna jest analiza zapotrzebowania na energię odbiorcy. Układ został 

przedstawiony w dwóch wariantachŚ dla produkcji energii zbliżonej do zużycia budynku 

oraz układ przewymiarowany ponad potrzeby odbiorcy.  

W dalszej czę ci obliczono zdolno ci produkcyjne paneli fotowoltaicznych i turbiny 

wiatrowej dla obu rozważanych przypadków. Kolejnym etapem pracy było przeprowadzenie 

analizy opłacalno ci. W tym celu rozpatrzono koszty uwzględniające niezbędne nakłady 

inwestycyjne do zrealizowania projektu wraz z szacowanymi kosztami eksploatacyjnymi. Na ich 

podstawie wyznaczono wskaźniki ekonomiczne, które pozwalają na wyznaczenie opłacalno ci 

zaprezentowanych instalacji.   
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2. HYBRYDOWź UKŁADY ZASILANIA  

2.1. Szansa dla odnawialnych źródeł energii 

 Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce znacznie wzrósł udział odnawialnych źródeł 

energii w krajowej produkcji. Od 2005 roku roczne wytwarzanie energii w elektrowniach 

wiatrowych i z innych odnawialnych źródeł (nie uwzględniając wodnych) wzrosło 

od 0 do 14 000 GWh/a [2]. Przyczyniły się do tego przede wszystkim wymogi europejskie, 

dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz wynikające z nich uwarunkowania prawne 

i systemy wsparcia dla OZE. Również wiadomo ć społeczeństwa w kwestii dbania 

o rodowisko naturalne i kończących się zasobów paliw kopalnych owocuje chęcią budowania 

przydomowych jednostek wytwórczych. Do ich zalet należą przede wszystkim korzy ci 

ekologiczne i możliwo ć uniezależnienia się od sytemu elektroenergetycznego poprzez 

samodzielne zaspokajanie swoich potrzeb energetycznych. 

Zasób energii słonecznej lub wiatrowej jest uzależniony od aktualnych warunków 

pogodowych takich jak prędko ć wiatru i warto ci natężenia promieniowania słonecznego. 

Możliwo ć wykorzystania naturalnych zasobów jest mocno zmienna w ciągu doby 

czy na przestrzeni całego roku, zatem nie jest możliwe dokładne  prognozowanie produkcji 

energii z odnawialnych źródeł. Ponadto układ zasilania, korzystający wyłącznie z jednego 

źródła, może nie sprostać pokryciu zapotrzebowania odbiorcy na energię. 

Hybrydowe układy zasilania składają się ze współdziałających jednostek wytwórczych, 

wykorzystujących zarówno odnawialne jak i nieodnawialne no niki energii pierwotnej wraz 

z możliwo cią magazynowania energii. Są one szansą na szersze wykorzystanie OZE i innych 

mało efektywnych źródeł w celu  wytwarzania energii elektrycznej. Najczę ciej spotykane 

są układy hybrydowe w podwójnej lub potrójnej kombinacji, tzn. wykorzystujące 2 lub 3 rodzaje 

technologii, np. baterię ogniw słonecznych, małe elektrownie wiatrowe i silniki spalinowe. 

Możliwe jest też wykorzystanie innych źródełŚ parowych silników tłokowych, turbin gazowych, 

ogniw paliwowych, małych elektrowni wodnych, elektrowni geotermalnych. Dobór odpowiedniej 

konfiguracji pozwala na zrównoważenie wad i zalet danej technologii oraz uzyskanie wyższych 

sprawno ci niż w przypadku osobnego stosowania źródeł  [3]. 

Przykład zastosowania układu hybrydowego w systemie zasilania off-grid 

z wykorzystaniem elektrowni wiatrowej, ogniwa fotowoltaicznego i magazynu energii 

oznaczonego symbolem Q, przedstawia schemat na rysunku 2.1. Kontroler steruje pracą źródeł 

OZE i reguluje stan naładowania magazynu energii w zależno ci od bieżącej produkcji oraz 

zapotrzebowania na energię odbiorcy.  
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Rys. 2.1. Schemat systemu off-grid [4] 

2.2. Sposób rozliczania z siecią 

Systemy zasilania off-grid stosowane są  w instalacjach, które mają być całkowicie 

niezależne od dostawców energii elektrycznej. W tym przypadku nie występuje podłączenie 

z siecią publiczną, dlatego też nie prowadzi się rozliczeń z siecią. Wytworzona energia 

w systemie off-grid wykorzystana jest wyłącznie na potrzeby własne obiektu, a nadmiar energii 

gromadzi się w akumulatorach.  

Dla układów zintegrowanych z siecią (systemy on-grid) produkowana energia 

w pierwszej kolejno ci wykorzystywana jest na potrzeby własne obiektu, nadwyżki odsyłane są 

do sieci. Takie rozwiązanie pozwala na dwustronną wymianę energii pomiędzy siecią 

a wła cicielem instalacji, który jest zarówno odbiorcą i wytwórcą energii elektrycznej.  

Osoba będąca jednocze nie konsumentem i producentem energii elektycznej 

na własny użytek nazywana jest prosumentem. Termin ten definiuje nowelizacja ustawy o OZE 

z dnia 22 czerwca 2016 r., według której prosument to "odbiorca końcowy dokonujący zakupu 

energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną 

wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, 

niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz.584, z późn. zm.2), zwaną dalej 

"ustawą o swobodzie działalności gospodarczej"" [5]. Wymieniona w ustawie umowa 

kompleksowa zawarta pomiędzy prosumentem a operatorem systemu dystrybucyjnego 

w danym regionie  uwzględnia rozliczenie energii wyprodukowanej oraz zakupionej razem 

z kosztami dystrybucyjnymi (nie jest możliwe zawarcie osobnych umów na sprzedaż energii i jej 

dystrybucję). 

Dla wła cicieli przydomowych mikroinstalacji istotną kwestią jest, na jakich warunkach 

zawiera się umowę z OSD. Aktualnie obowiązującym od 1 lipca 2016 r. systemem 

rozliczeniowym jest tzw. „system opustów”, który daje możliwo ć wprowadzenia do sieci 

elektroenergetycznej nadwyżki energii, powstającej, gdy produkcja energii jest większa 

od bieżącego zapotrzebowania energetycznego. Za każdą 1 kWh energii oddanej do systemu 
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prosument może odebrać 0,8 kWh lub 0,7 kWh w danym okresie rozliczeniowym. Warto ć 

przelicznika energii zależy od mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej; dla jednostek o mocy 

nie przekraczającej 10 kW współczynnik proporcjonalno ci wynosi 0,8, dla mocy z przedziału 

10-40 kW 0,7. Prosument rozlicza się z zakładem elektrycznym przez rachunek okresowy 

w postaci opustu z faktury za pobraną energię elektryczną z sieci. W większo ci przypadków 

okres rozliczeniowy trwa pół roku lub rok i jest on okre lony w umowie kompleksowej zawartej 

z OSD. W przypadku niewykorzystania energii zgromadzonej w „systemowym magazynie” 

po upływie okre lonego czasu, prosument traci możliwo ć do odebrania nadwyżek 

wyprodukowanej wcze niej energii. Dlatego ważne jest dobranie odpowiedniej mocy instalacji 

w stosunku do rocznego zużycia energii tak, by móc pokryć zapotrzebowanie odbiorcy 

(nie dokupując energii z systemu) i jednocze nie maksymalnie wykorzystać zgromadzone 

nadwyżki.   [6] 
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3. CHARAKTERYSTYKA DOMU JEDNORODZINNEGO 

3.1. Opis obiektu 

Dom jednorodzinny, dla którego zaprojektowano instalację hybrydowego układu 

zasilania jest zlokalizowany w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) przy ulicy 

więtojerskiej 11a. Rysunek 3.1. przedstawia zdjęcie budynku od strony zachodniej elewacji. 

Krawędź dachu znajduje się na wysoko ci 7,15 m, natomiast kalenica na 7,65 m. Powierzchnia 

użytkowa mieszkalna wynosi 128,7 m
2
. Powierzchnia dachu od południowej strony budynku 

przeznaczona na zainstalowanie modułów fotowoltaicznych  wynosi   42  m2
  (z uwzględnieniem 

20 cm przerwy od rynny). Usytuowanie turbiny wiatrowej planowane jest na szczycie dachu.  

 

 Rys. 3.1. Budynek domu jednorodzinnego 

3.2. Ocena potrzeb energetycznych domku jednorodzinnego 

3.2.1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną  

Na podstawie rachunków za energię elektryczną z 2017 roku ustalono zużycie energii 

na poziomie 2012 kWh/a. Rozkład poboru z podziałem na miesiące przedstawiono w tabeli 3.1. 

oraz na wykresie 3.1.  
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Tabela 3.1. Profil rocznego zużycia energii elektrycznej 

Miesiąc 
Zu ycie energii 
elektrycznej [kWh] 

Styczeń 209 

Luty 191 

Marzec 176 

Kwiecień 152 

Maj 132 

Czerwiec 118 

Lipiec 143 

Sierpień 132 

Wrzesień 138 

Październik 187 

Listopad 213 

Grudzień 221 

RAZEM 2012 

 

 

Rys. 3.2. Wykres rocznego zużycia energii elektrycznej 

 

3.2.2. Zapotrzebowanie na ciepło 

Budynek jest ogrzewany za pomocą kotła wodnego typu SKAM-EKO o mocy 25 kW. 

Kocioł zasilany jest miałem węglowym, którego zużycie wynosi około 5 ton rocznie, 

co odpowiada ilo ci ciepła 115 GJ/a, przy założeniu warto ci opałowej paliwa na poziomie 

23 MJ/kg. 
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Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w gazowym podgrzewaczu wody firmy 

Termet. Przy oszacowanym poborze gazu 158 m
3/a i przyjętej warto ci opałowej gazu 

ziemnego wysokometanowego 39,5 MJ/m
3 (według taryfy dostawcy gazu),ciepło potrzebne 

do ogrzania wody użytkowej wynosi 6,24 GJ/a. 

Uwzględniając wysoką sprawno ć obydwu wymienionych wyżej urządzeń, ich dobry 

stan techniczny oraz niedługi czas eksploatacji przyjęto, iż nie ma potrzeby ingerować w zmianę 

systemu ogrzewania budynku lub ciepłej wody użytkowej. Dalsza czę ć projektu będzie 

obejmowała problem zasilania obiektu wyłącznie w energię elektryczną. 
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4. DOBÓR HYBRYDOWźżO UKŁADU ZASILANIA  

Założeniem projektu jest pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorcy. 

Głównie będzie ono zapewniane przez panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu budynku. 

Jako drugi element układu wybrano małą turbinę wiatrową, która ma na celu przede wszystkim 

zrekompensować niewielką ilo ć produkowanej energii przez moduły PV w ciągu zimy.  

Przedstawiona instalacja będzie połączona z siecią elektryczną, jest to tak zwana 

instalacja on-grid. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwo ć bieżącego wykorzystania energii 

generowanej przez układ zasilania oraz sprzedaż niespożytkowanej energii do sieci publicznej. 

Natomiast w przypadku zużycia większej ilo ci energii, niż instalacja jest w stanie 

wyprodukować – istnieje możliwo ć poboru energii z  sieci. Zainstalowany dwukierunkowy 

licznik energii pozwoli na rozliczenie prosumenta z zakładem energetycznym.  

Dołączenie magazynów energii jest zbędne dla takiej instalacji ze względu 

na połączenie z siecią oraz problemy wynikającymi z zastosowania tego rozwiązania. 

Pierwszym z nich są wysokie koszty montażu  i eksploatacji akumulatorów, drugim konieczno ć 

wydzielenia przestrzeni o odpowiednich warunkach na ich przechowywanie. 

4.1. Analiza warunków klimatycznych w danym obszarze 

Pierwszym krokiem przy projektowaniu układu zasilania, który opiera się 

na odnawialnych źródłach energii, jest analiza możliwo ci wykorzystania danych źródeł 

w badanym obszarze klimatycznym. W małych instalacjach zdarza się, iż mimo pozornie 

niekorzystnych warunków, np. nasłonecznienia, inwestycja w panele fotowoltaiczne może być 

opłacalna. Na rysunku 4.1. przedstawiono rednie roczne usłonecznienie na mapie Polski 

w latach 1971-2000, jest to sumaryczny czas, podany w godzinach bezpo redniego padania 

promieni słonecznych na okre lony obszar w przeciągu roku. Zaczerpnięte dane z Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki pozwalają stwierdzić, iż Chełmno jest położone w korzystnej 

lokalizacji – rednie roczne usłonecznienie wynosi ok. 1600 h/a.  

Korzystając z programu RETScreen, uzyskano warto ci redniego natężenia 

promieniowania słonecznego dla najbliższej stacji meteorologicznej, mieszczącej się w Toruniuś 

zostały one zawarte w tabeli 3.1. Wielko ć  tego parametru jest proporcjonalna do ilo ci energii 

konwertowanej w modułach fotowoltaicznych. Zatem analizując dane z zamieszczonej poniżej 

tabeli, można przewidywać uzyskanie największej ilo ci energii w miesiącach słonecznych 

(kwiecień-sierpień) i małe znaczenie ogniw PV w miesiącach zimowych. 
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Rys. 4.1. Usłonecznienie polska 1971-2007 [7] 

Tabela 4.1.  Warto ci dziennego i miesięcznego natężenia promieniowania słonecznego [8] 

Miesiąc 

Dzienne 
promieniowanie 
słoneczne na 
powierzchni  poziomą 
[kWh/m

2
/d] 

Nat enie 
promieniowania 
słonecznego na 
powierzchni  poziomą w 
danym miesiącu [kWh/m

2
] 

Styczeń 0,78 24,18 

Luty 1,48 41,44 

Marzec 2,6 80,6 

Kwiecień 3,68 110,4 

Maj 4,89 151,59 

Czerwiec 4,87 146,1 

Lipiec 4,75 147,25 

Sierpień 4,24 131,44 

Wrzesień 2,79 83,7 

Październik 1,57 48,67 

Listopad 0,79 23,7 

Grudzień 0,61 18,91 
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Potencjał wiatru można okre lić za pomocą podstawowego parametru energii wiatrowej, 

jakim jest prędko ć wiatru. rednie prędko ci wiatru występujące w przeciągu roku dla Torunia 

na wysoko ci 10 m, uzyskane w programie RETScreen, zostały umieszczone w tabeli 4.2. 

Mapa ze sferami energetycznymi wiatru w Polsce z rys. 4.2. klasyfikuje tereny kraju pod 

względem użyteczno ci warunków wietrznych. Badana lokalizacja położona jest w strefie II, 

zatem można stwierdzić, że panujące tam warunki wietrzne są sprzyjające do wykorzystania 

w celach energetycznych.  

Tabela 4.2. rednie prędko ci wiatru na wysoko ci 10 m. n.p.m [8] 

Miesiąc 
Pr dko ć wiatru 
[m/s] 

Styczeń 3,00 

Luty 2,89 

Marzec 3,00 

Kwiecień 2,69 

Maj 2,50 

Czerwiec 2,50 

Lipiec 2,50 

Sierpień 2,19 

Wrzesień 2,31 

Październik 2,61 

Listopad 2,69 

Grudzień 2,89 
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Rys. 4.2. Mapa stref energetycznych wiatru w Polsce [7] 

Dla dokładnej oceny warunków wiatrowych należy oprzeć się na również na rozkładzie  

częstotliwo ci występowania prędko ci wiatru na danym terenie, ponieważ warto ci rednie 

uwzględniają również warunki, podczas których nie jest produkowana energia (brak wiatru lub 

wichury, z prędko cią wiatru większą od prędko ci wyłączeniowej turbiny) [9]. Na rysunku 4.3. 

przedstawiono histogram często ci występowania prędko ci wiatru w przedziale czasowym 

01.01.2017r. - 31.12.2017r. dla Chełmna na wysoko ci 10 m [9]. O  pozioma wykresu zawiera 

prędko ć w jednostce m/s, o  pionowa- godziny występowania danych prędko ci wiatru (jest 

to warto ć częstotliwo ci występowania danych prędko ci pomnożona bezpo rednio przez 

sumaryczną ilo ć godzin badanego okresu). Rozkłady częstotliwo ci występowania prędko ci 

wiatrów zostały wykorzystane w rozdziale 5 do oceny zdolno ci produkcyjnych turbiny 

wiatrowej.  
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Rys 4.3. Często ć występowania prędko ci wiatru dla roku 2017 w Chełmnie [10] 

4.2. Obliczenie wymaganej mocy układu 

Na postawie zależno ci ze wzoru (4.1) wyznaczono moc modułów potrzebną 

do pokrycia zapotrzebowania energetycznego dla domu, wyniki przedstawiono w tabeli 4.3. [11] 

      �� =
1 ∙ 2 ∙ 3

                    (4.1) 

gdzie: 

PPV  – rednia  moc modułów [kW], 

Ed  – dzienne zużycie energii elektrycznej [kWh] 

Z1 – rednia dzienna liczba godzin słonecznych w warunkach STC (Standard Test 

Condition) [h/d], 

Z2 – współczynnik uwzględniający straty wynikający z odchylenia modułu od płaszczyzny 

poziomej, przyjęty dla nachylenia pod kątem 45° i strony południowej 

Z3  – współczynnik związany z temperaturą modułu [-] 
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Tabela 4.3. Wyznaczona warto ć redniej mocy modułów fotowoltaicznych 

 Miesiąc 
Współczynniki strat rednie dzienne 

zu ycie energii 
[kWh/d] 

rednia moc 
modułów [kW] Z1 [h/d] Z2 [-] Z3 [-] 

Styczeń 0,65 1,57 1,00 6,74 6,61 

Luty 1,21 1,50 1,00 6,82 3,76 

Marzec 2,26 1,19 0,98 5,68 2,15 

Kwiecień 3,43 1,05 0,96 5,07 1,47 

Maj 4,45 0,94 0,93 4,26 1,09 

Czerwiec 4,87 0,90 0,90 3,93 1,00 

Lipiec 4,58 0,91 0,88 4,61 1,26 

Sierpień 4,00 1,00 0,88 4,26 1,21 

Wrzesień 2,93 1,18 0,90 4,60 1,48 

Październik 1,68 1,37 0,94 6,03 2,79 

Listopad 0,87 1,61 0,97 7,10 5,23 

Grudzień 0,48 1,55 0,99 7,13 9,68 

 

Obliczone warto ci mocy modułów w poszczególnych miesiącach są znacząco 

zróżnicowane. Dla miesięcy ciepłych, od kwietnia do wrze nia, system ogniw o mocy 2 kW 

pokrywałby zapotrzebowanie na energię, jednak dla miesięcy zimowych potrzebna byłaby 

instalacja o łącznej mocy ok. 10 kW.  

Należy uwzględnić, że w projekcie przewidziano współpracę układu z  turbiną wiatrową, 

która będzie uzupełniać działanie instalacji PV w okresie zimowym oraz z siecią energetyczną, 

zatem nie jest koniecznie ciągle pokrywanie zapotrzebowania energetycznego odbiorcy. 

Z drugiej strony połączenie z siecią daje możliwo ć sprzedaży niewykorzystanej energii. 

 Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, w dalszej czę ci pracy będą rozpatrywane dwa 

rozwiązania, dla których zostanie przedstawiona analiza ekonomiczna:  

1)  zainstalowanie modułów PV o mocy pokrywającej zapotrzebowanie letnie, 

2)  przewymiarowanie instalacji ponad zapotrzebowanie odbiorcy. 

Pierwsza opcja będzie gwarantować pokrycie zapotrzebowania na energię w lecie, 

braki w pozostałych miesiącach zapewni turbina wiatrowa bądź sieć energetyczna. Drugi 

wariant zakłada instalację paneli na całej dostępnej powierzchni dachu (dla korzystnych 

warunków słonecznych – nachylenia od strony południowej), z zamysłem sprzedaży 

nadprodukowanej energii.  

4.3. Dobór urządzeń instalacji 

4.3.1. Turbina wiatrowa 

Niezależnie od wariantu wielko ci instalacji fotowoltaicznej zdecydowano się na montaż 

małej turbiny wiatrowej EW-600 o mocy znamionowej 600 W. Turbinę można zamontować 

na dachu lub na maszcie. Wybrano jedną z mniejszych dostępnych turbin (pod względem 

rozmiarów i mocy), ponieważ rozmiar i waga turbiny mają wpływ na ilo ć generowanego hałasu 
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i drgań do budynku, które chcemy ograniczyć ze względu na komfort domowników. Kolejnym 

kryterium doboru była prędko ć startowa, dla której rozpoczyna się generacja energii 

elektrycznej. Ze względu na niskie prędko ci wiatru występujące w badanej lokalizacji 

poszukiwano turbiny o niedużej prędko ci startowej ( dla  EW-600 ta warto ć wynosi 3,5 m/s). 

W proponowanym układzie turbina wiatrowa ma jedynie wyrównywać poziom produkcji energii 

w ciągu roku, zatem moc turbiny 600 W jest wystarczająca dla obu wariantów instalacji.  

Dane techniczne turbiny zawarto w tabeli 4.5. 

4.3.2. Moduły fotowoltaiczne 

Moduły fotowoltaiczne odpowiadają za produkcję energii elektrycznej bezpo rednio 

z promieniowania słonecznego, wykorzystując przy tym efekt fotowoltaiczny. W projektowanej 

instalacji zastosowane zostały moduły SV60P.4-280 produkowane przez polską firmę Selfa. 

Podstawowe parametry techniczne urządzenia zawarto w tabeli 4.6. 

Do pokrycia zapotrzebowania na energię w lecie potrzebna jest instalacja o łącznej 

mocy nie przekraczającej 2 kW. Do zrealizowania tego wymagania potrzeba 7 wspomnianych 

wyżej modułów o mocy 280 W. Łączną moc instalacji obliczono zgodnie ze wzorem (4.2)Ś 

�� = ∙ �  �    (4.2) 

gdzie: 

PPV  – moc instalacji fotowoltaicznej [W], 

LM  – liczba modułów [szt.], 

PSTC PV  – moc jednostkowa modułu fotowoltaicznego[W]. 

Dla wariantu pierwszego: 7 ∗ 280 = 1,96 � . 

Maksymalne wykorzystanie po więconej na instalację powierzchni dachu, wynoszącej 

42 m
2
 , pozwala na montaż 22 modułów. Zatem, korzystając ze wzoru (4.2), całkowita moc dla 

wariantu drugiego wynosi 6,16 kW. 

4.3.3. Inwerter 

Falownik pełni rolę konwertera energii elektrycznej, powstałej w modułach 

fotowoltaicznych w postaci napięcia i natężenia prądu stałego, na energię o parametrach 

występujących w instalacji elektrycznej obiektu, tj. napięcie i natężenia prądu przemiennego. 

Dobór inwertera zależny jest od  mocy instalacji, w projekcie założono dopuszczalną moc 

inwertera w przedziale 0,7 - 1,2 mocy całej instalacji.  

Wariant 1: 0,7 ∗ 1,96 �  <  �� �� �  <  1,2 ∗ 1,96 �  

1,37 �  <  �� �� �  < 2,35 �  

Wariant 2: 0,7 ∗ 6,16 �  <  �� �� �  <  1,2 ∗ 6,16 �  

4,27 �  <  �� �� �  < 7,39 �  

W proponowanych instalacjach zostały wybrane inwertery Fronius Galvo i PV Symo. 

Dane techniczne urządzeń przedstawiono w tabeli 4.7. 
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4.3.4. Zabezpieczenia DC i AC 

Zabezpieczenia DC/AC są elementami systemu, które mają na celu ochronę całego 

układu przed przepięciami prądowymi i sprzężeniami. Uwzględnienie ich jest istotne, ponieważ 

zabezpieczają pracę falownika i modułów fotowoltaicznych, których koszt wymiany jest bardzo 

wysoki. W projekcie instalacji przewidziano zastosowanie ograniczników przeciwprzepięciowych 

i rozłączników prądu stałego oraz wyłączników zabezpieczających stronę napięcia zmiennego.  

4.4. Zestawienie urządzeń instalacji 

Zestawnienie tabelaryczne wariantów przedstawiono w tabeli 4.4. 
Tabela 4.4. Zestawienie proponowanych wariantów instalacji  

  Wariant 1 Wariant 2 

Łączna moc 2,56  kW 6,76 kW 

Komponenty 

7 modułów PV o mocy 280 
W  

1,96 kW 
22 moduły PV o mocy 280 
W  

6,16 kW 

+ turbina wiatrowa EW-600 0,6 kW + turbina wiatrowa EW-600 0,6 kW 

Założenia 

pokrycie zapotrzebowania na energię 
w sezonie letnim przez instalację 
fotowoltaiczną, istotna współpraca 
z turbiną wiatrową 

wykorzystanie całej dostępnej powierzchni 
dachu na montaż modułów, niewielki 
udział turbiny w produkcji - ma ona 
znaczenie tylko w zimę 

Sposób rozliczenia 
z siecią 

System opustów 
System upustów / sprzedaż energii do 
sieci  

Zestawienie dobranych urządzeń instalacjiŚ 

Turbina wiatrowa: 

 EW-600 moc 600 W 

 Inwerter Windy Boy 1100 

 Zestaw zabezpieczeń AC,DC 

Instalacja fotowoltaiczna - wariant 1 : 

 7 modułów SV60P.4-280 – łączna moc 1,96 kW 

 Inwerter Fronius Galvo 1.5-1  - 1 szt. 

 Zabezpieczenia : 

o Ogranicznik przeciwprzepięciowy Weidmuller DC typu 2 – 1 szt. 

o Rozłącznik prądu stałego ETI PCF 10 DC 2p 1000V – 1 szt.  

o Wyłącznik nadprądowy LS BKN 2P klasy B – 1 szt. 

Instalacja fotowoltaiczna - wariant 2: 

 22 moduły SV60P.4-280 – łączna moc 6,16 kW 

 Inwerter PV Symo 5.0-3-M 

 Zabezpieczenia : 

o Ogranicznik przeciwprzepięciowy Weidmuller DC typu 2 – 2 szt. 

o Rozłącznik prądu stałego ETI PCF 10 DC 2p 1000V – 2 szt.  

o Wyłącznik nadprądowy LS BKN 2P klasy B – 1 szt. 
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Tabela 4.5. Dane techniczne turbiny wiatrowej EW-600 [12] 

Turbina wiatrowa z poziomą osią 

Model EW-600 

Typ prądnicy 
NdFeB neodymowe  
magnesy trwałe 

Moc znamionowa ([W] 600 

Napięcie znamionowe [V] 24 

Prąd znamionowy [A] 25 

migła [szt.] 3 

rednica wirnika [m] 1,73 

Materiał łopat Nylon 

Prędko ć startowa [m/s] 2,7 

Produkcja energii od  [m/s] 3,5 

Znamionowa prędko ć wiatru  [m/s] 12 

Dopuszczalna prędko ć wiatru  [m/s] 44 

Waga generator [kg] 19,5 

Planowany czas pracy [lat] 20 

Tabela 4.6. Dane techniczne modułów SV60P.4-280 [13] 

Dane techniczne modułu SV60P.4-280 

Technologia moduł polikrystaliczny 

Moc nominalna [W] 280  

Napięcie obwodu otwartego [V] 39,1  

Napięcie mocy maksymalnej [V] 31,5  

Prąd zwarcia [A] 9,3  

Współczynnik wypełnienia [%] 77,50 

Sprawno ć [%] 17,20 

Ogniwa słoneczne 60 polikrystalicznych ogniw krzemowych 

Specyfikacja szkła 3,2 mm; pryzmatyczne; hartowane  

Masa całkowita [kg] 18  

Wymiary  1670 mm x 995 mm x 38 mm 

Wytrzymało ć na obciążenia statyczne 8000 Pa [około 800 kg/m^2] 

Konektory PV4 (kompatybilne z MC4) 

Tabela 4.7. Dane techniczne wybranych inwerterów [13] 

Typ inwertera Fronius GALVO 1.5-1 SYMO 5.0-3-M 

Moc AC [VA] 1 500 5 000 

Liczba  mppt 1 2 

Sprawno ć max. [%] 96 98 

Stopień IP IP65 IP65 

Waga [kg] 16 19,9 

Wymiary [mm]  [wys. x szer. x gł.] 645 x 431 x 204 645 x 431 x 204 
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5. OCźNA ZDOLNO CI PRODUKCYJNYCH 

Do wyznaczenia opłacalno ci ekonomicznej instalacji konieczna jest znajomo ć ilo ci 

energii produkowanej przez układ. Warto ć ta pozwoli okre lić oszczędno ci generowane przez 

wdrożenie indywidualnego układu zasilania. Z racji dużej zmienno ci warunków pogodowych, 

zarówno natężenia promieniowania słonecznego, jak i parametrów wiatru, nie da się 

precyzyjnie wyznaczyć uzysków energii w przeciągu całego okresu eksploatacji. 

Prognozowanie ilo ci produkowanej energii przez zaprojektowaną instalację opiera się  

na obliczeniach własnych. 

5.1. Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych 

Ilo ć energii uzyskaną z paneli fotowoltaicznych dla poszczególnych miesięcy obliczono 

za pomocą wzoru (5.1) [11]:     

� = �� ∙ ∙ � ∙    (5.1) 

gdzie: 

EPV  – energia  uzyskana z instalacji fotowoltaicznej w badanym miesiącu [kWh], 

PPV – łączna moc instalacji fotowoltaicznej [kW], 

Nm  – natężenie promieniowania słonecznego w danym miesiącu [kWh/m
2
], 

Wk – współczynnik korygujący [-], 

Ww  – współczynnik wydajno ci [-]. 

Poprzez współczynnik wydajno ci okre la się różnicę pomiędzy produkcją rzeczywistą 

a teoretyczną, uwzględnia on szereg strat systemu po wyj ciu z modułów, takich jakŚ straty na 

przewodach, w falowniku, straty z uwagi na zabrudzenia, zacienienia paneli, straty wynikające 

z pracy przy zbyt niskim natężeniu promieniowania i granicznych temperaturach. Założono 

warto ć tego współczynnika na poziomie Ww = 0,8.  Współczynnik Wk natomiast zależny jest 

od kąta nachylenia i orientacji instalacji. Dla nachylenia dachu pod kątem 10° oraz odchylenia 

od kierunku południowego -5° współczynnik Wk  przyjmuje warto ć równą 1,07. [11]. Dzięki 

przyjętym współczynnikom  można założyć, że uzyskane wyniki są w miarę dokładne. Tabela 

5.1. zestawia produkcję energii obliczoną dla obu wariantów instalacji PV. 

Tabela 5.1. Energia uzyskana z instalacji fotowoltaicznej 

 Miesiąc 
Energia uzyskiwana z instalacji fotowoltaicznej [kWh] 

Wariant 1 o mocy 1,96 kW Wariant 2 o mocy 6,16 kW 

Styczeń 40,57 127,50 

Luty 69,53 218,51 

Marzec 135,23 425,00 

Kwiecień 185,22 582,13 

Maj 254,33 799,33 

Czerwiec 245,12 770,38 

Lipiec 247,05 776,44 
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 Miesiąc 
Energia uzyskiwana z instalacji fotowoltaicznej [kWh] 

Wariant 1 o mocy 1,96 kW Wariant 2 o mocy 6,16 kW 

Sierpień 220,52 693,08 

Wrzesień 140,43 441,35 

Październik 81,66 256,63 

Listopad 39,76 124,97 

Grudzień 31,73 99,71 

Rocznie: 1693,11 5315,04 

5.2. Produkcja energii z turbiny wiatrowej 

Dla siłowni wiatrowej miesięczną produkcję energii wyznaczono jako sumę energii 

uzyskiwanych dla poszczególnych prędko ci wiatru według wzoru (5.2)Ś 

=  � 600 ( ) ∙ ( )19
v=1    (5.2) 

gdzie: 

ETW  – energia uzyskana z turbiny wiatrowej w danym miesiącu [Wh], 

v – prędko ć wiatru [m/s], 

PEW600(v)  – moc turbiny osiągana przy prędko ci wiatru v [W], 

LG(v) – liczba godzin występowania prędko ci wiatru v w badanym miesiącu [h]. 

Dane na temat częstotliwo ci występowania danej prędko ci wiatru zostały 

udostępnione przez serwis meteoblue.com [10]. Analogicznie jak na histogramie z rysunku 4.3. 

warto ci te podano w jednostce godzinowej, podstawiono je do wzoru (5.2) jako zmienną LG(v). 

Tabela 5.2. zawiera zestawienie wygenerowanych danych z archiwum serwisu. Wykorzystano 

pomiary z 2017 roku, ponieważ na podstawie tego roku zostało okre lone zapotrzebowanie 

odbiorcy na energię. Natomiast warto ci mocy PEW600, z jaką będzie pracować turbina, 

odczytano z  krzywej mocy turbiny EW-600 (rys. 5.1.). 

 

Rysunek 5.1. Krzywa mocy dla turbiny EW600 [14] 
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Tabela 5.2. Liczba godzin występowania prędko ci wiatru w 2017 roku [10]  

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

v [m/s] LG [h] 

2 36 29 104 48 139 34 83 82 51 26 62 45 

3 45 54 145 91 144 101 186 173 112 75 88 43 

4 84 70 157 108 128 104 160 164 146 106 93 46 

5 124 55 96 99 88 119 121 134 119 98 134 46 

6 88 63 61 91 66 136 82 85 75 94 116 79 

7 55 74 51 75 44 86 30 44 74 106 90 114 

8 73 96 29 82 27 68 24 42 54 85 57 116 

9 67 79 28 53 20 32 27 8 38 54 46 78 

10 44 57 6 43 4 15 12 1 27 54 24 37 

11 40 56 4 19 1 13 4 1 6 20 1 64 

12 20 19 1 3 1 1 1 0 4 8 0 17 

13 21 2 0 1 0 1 1 0 3 4 0 12 

14 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11 

15 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 

16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proces obliczeniowy przedstawiono w tabeli 5.3. na przykładzie danych godzinowych 

dla stycznia. Zestawienie wyników produkcji energii z turbiny wiatrowej dla wszystkich miesięcy 

znajduje się w tabeli 5.4. 

Tabela 5.3. Przykład obliczenia produkcji energii z turbiny wiatrowej w styczniu 

v [m/s] PEW600 [W] LG [h] E = PEW600 · LG [Wh] 

2 0 36 0 

3 15 45 675 

4 46 84 3864 

5 85 124 10416 

6 131 88 11440 

7 200 55 11000 

8 269 73 19637 

9 354 67 23651 

10 431 44 18920 

11 515 40 20600 

12 615 20 12300 

13 692 21 14532 

14 738 11 8118 
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v [m/s] PEW600 [W] LG [h] E = PEW600 · LG [Wh] 

15 746 8 5968 

16 692 12 8304 

17 638 3 1914 

18 585 5 2920 

19 500 5 2500 

>20 0 3 0 

  ETW = Σ E =   17676 

ETW [kWh] =  176,76 

Tabela 5.4. Energia uzyskana z turbiny wiatrowej 

 Miesiąc 
Energia uzyskana z turbiny 
wiatrowej [kWh] 

Styczeń 176,76 

Luty 153,15 

Marzec 58,53 

Kwiecień 80,43 

Maj 49,99 

Czerwiec 96,70 

Lipiec 61,49 

Sierpień 56,31 

Wrzesień 90,12 

Październik 131,53 

Listopad 92,34 

Grudzień 193,05 

Rocznie: 1240,40 
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5.3. Porównanie produkcji energii z obu źródeł 

Zestawienie produkcji obu źródeł zilustrowano za pomocą wykresów na rysunku 5.2.  

a)  

b)  

Rys. 5.2. Zestawienie produkcji energii z turbiny wiatrowej 
a) z instalacją PV z wariantu 1, b) z instalacjami PV z wariantów 1 i 2 

Dla pierwszego wariantu instalacji oba źródła bardzo dobrze się uzupełniają – turbina 

wiatrowa generuje najwięcej energii w okresach jesienno-zimowych, podczas gdy uzyski 

z instalacji PV są stosunkowo niskie w tym okresie. Wynika to z lepszych warunków wietrznych 

w danych miesiącach. W lecie użyteczne prędko ci wiatru w rozpatrywanej lokalizacji dochodzą 

do maksymalnie 12 m/s, a najczę ciej występujące prędko ci zawierają się w granicach  
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3-5 m/s. Analizując wykres krzywej mocy z rysunku 5.1. można zauważyć, że dla tego 

przedziału prędko ci moc turbiny jest bardzo niska, zatem energia, która jest iloczynem mocy 

i czasu, również jest niewielka. Ponadto produkcja energii w turbinie EW-600 rozpoczyna się 

od prędko ci wiatru równej 3,5 m/s. Natomiast w pozostałych miesiącach prędko ci wiatru 

osiągają warto ci blisko 20 m/s, z największym udziałem w zakresie 7-9 m/s. Zgodnie 

z przewidywaniami energia słoneczna ma dominujący wpływ od kwietnia do sierpnia. 

W drugim wariancie widać znaczną przewagę produkcji z instalacji fotowoltaicznej 

w stosunku do turbiny ze względu na duże dysproporcje mocy (6,16 kW i 0,6 kW). Niemniej 

jednak warto ci generowanej energii w miesiącach listopad-luty są zbliżone dla obu źródeł, 

a nawet większe dla turbiny wiatrowej.  

Generacja energii z obu źródeł jest zróżnicowana na przestrzeni miesięcy, jednak 

wykresy prezentują idealną współpracę pomiędzy wybranymi źródłami, zgodnie z wymaganiami 

stawianymi podczas projektowania układu. 

5.4. Zestawienie zapotrzebowania odbiorcy z produkowaną energią układu 
hybrydowego  

Sumując warto ci z tabel 5.1. oraz 5.4. otrzymano łączną warto ć generowanej energii 

dla obu wariantów instalacji układu hybrydowego. W skali roku układ 1 (o łącznej mocy 2,56 

kW)  wytwarzać będzie 2933 kWh/a energii elektrycznej, układ 2 (o łącznej mocy 6,76 kW) –

 6555 kWh/a. Wyznaczenie powyższych danych pozwala okre lić, w jakim stopniu wybrana 

instalacja pokryje zapotrzebowanie odbiorcy, które wynosi 2012 kWh/a. Zatem widać, że obie 

wersje układu spełniają w 100% roczne potrzeby energetycznie gospodarstwa domowego. 

W poszczególnych miesiącach porównano ilo ć produkowanej energii dla obu rozpatrywanych 

układów z potrzebami energetycznymi budynku, zestawienie zobrazowano na rysunku 5.3. 
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b)  

Rys. 5.3. Zestawienie produkcji energii układu hybrydowego z zapotrzebowaniem na energię 
elektryczną odbiorcy 

a) układ o mocy 2,56 kW 1, b) układ o mocy 6,76 kW 

Analizując wykres z rysunku 5.3.a) można stwierdzić, że w miesiącach, gdzie znaczący 

wpływ ma energia słoneczna (kwiecień-wrzesień) uzysk energetyczny z układu jest znacznie 

większy od zapotrzebowania prosumenta. W pozostałych miesiącach warto ci te są zbliżone, 

jednak stale przeważa produkcja, jedynym wyjątkiem jest listopad (niska produkcja w tym 

miesiącu wynika bezpo rednio z warunków klimatycznych listopada w 2017 r., bowiem dla tego 

roku zostały przeprowadzane kalkulacje). W tym przypadku po wykorzystaniu 80% 

wyprodukowanej energii (2933 kWh ∙ 0,8 = 2346 kWh), w systemie zostaje wciąż nadwyżka, 

która jest różnicą pomiędzy produkowaną a wykorzystaną energią, wynoszącą 

2933 � ℎ − 2346 � ℎ = 587 � ℎ .
1
 Daną nadwyżkę można traktować jako zabezpieczenie 

przed możliwą zmienno cią zużycia energii w przeciągu kolejnych lat eksploatacji. 

Wykres dla układu o większej mocy z rysunku 5.3.b) ma podobny przebieg do 

poprzedniego, lecz zauważalna jest większa dysproporcja między produkcją 

a zapotrzebowaniem, stosunek generowanej energii do zużywanej w tym  przypadku wynosi 

3,25.  

W kolejnym rozdziale pt. Analiza ekonomiczna dla układu o mniejszej mocy 2,56 kW 

została rozważona opłacalno ć inwestycji przy założeniu rozliczenia z siecią na zasadzie 

obecnie obowiązującego systemu opustów.  

Układ drugi generuje zbyt duże nadwyżki energii, aby rozliczenie opustowe było 

opłacalne, ponieważ jest wyraźnie przewymiarowany w stosunku do potrzeb budynku. 

Wyprodukowana w ciągu roku energia pomnożona przez przelicznik energii dla instalacji 

mniejszej niż 10 kW daje możliwą do odebrania z systemu ilo ć energii  równą 

                                                      
 

1
 W obliczeniach nie uwzględniono dziennego profilu zapotrzebowania i produkcji oraz 

konieczności bieżącego zużycia i magazynowania energii 
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6555,43 � ℎ ∙  0,8 = 5244,34 � ℎ. Dla rozważanego przypadku jest to ponad 250% rocznego 

zapotrzebowania gospodarstwa domowego. Zgodnie z zasadami działania rozliczenia, 

niespożytkowana w ciągu roku czę ć energii przepada, zatem tak duża nadprodukcja nie 

dałaby żadnego zysku.. Dla tego wariantu zostanie rozpatrzona możliwo ć sprzedaży energii 

do sieci. 

5.5.  Produkcja i zużycie energii - różnica w analizie dobowej i miesięcznej 

Powyższe obliczenia uwzględniają udziały energii w poszczególnych miesiąch, nie 

została rozpatrzona dzienna produkcja i dzienne zapotrzebowanie energii. W skali dobowej nie 

zawsze w chwili gdy odbiorca potrzebuje energii jest ona dostępna tzn. aktualnie produkowana 

przez instalację. Wykorzystane źródła odnawialne charakteryzują się dużym uzależnieniem 

produkcji od warunków pogodowych. Kiedy panele fotowoltaiczne generują mniej energii 

(poranki, wieczory, noce) lub w okresach bezwietrznych zaistnieje potrzeba pobrania energii 

z sieci.  

Przykładowe zobrazowanie sytuacji: 

W pewnej godzinie doby zapotrzebowanie wynosi 100 Wh, a produkcja 60 Wh, stąd wynika, że 

trzeba pobrać 40 Wh z sieci. Uwzględniając przelicznik energii, odebranie 40 Wh energii z sieci 

jest równowarto ciowe przesłaniu wyprodukowanych 50 Wh do sieci  (50 ℎ ∙ 0,8 = 40 ℎ),  

zatem w praktyce by pokryć bieżące zapotrzebowanie 100 Wh instalacja musi wyprodukować 

110 Wh. 

Przeprowadzone wcze niej obliczenia zakładają, że produkowana energia w 100% 

pokrywa bieżące zapotrzebowanie odbiorcy. Uwzględniając wspomniane dzienne dysproporcje 

między produkcją a zapotrzebowaniem, można przyjąć założenie, że tylko 30% 

wyprodukowanej  energii zostaje bieżąco wykorzystane, a pozostałe 70% przesyłane jest 

do sieci [8]. W tabeli 5.5. przedstawiono jak zmienia się ilo ć energii możliwej do wykorzystania 

podczas magazynowania jej w sieci.  

Tabela 5.5. Kalkulacja wymiany energii z siecią  

Opis wielko ci  Oznaczenie/działanie Warto ć [kWh/a] 

Zużycie energii elektrycznej  Ze 2012,00 

Energia produkowana przez układ z wariantu 1  E1 2933,51 

Czę ć energii pokrywająca bieżące zużycie  0,3·E1 880,05 

Czę ć energii wysłana do sieci  0,7·E1 2053,46 

80% energii zmagazynowanej w sieci  
– rzeczywista warto ć możliwa do odebrania 0,7·0,8·E1 1642,77 

Rzeczywista ilo ć energii możliwa do wykorzystania  0,3·E1+0,7·0,8·E1 2522,82 

Z dokonanych obliczeń wynika, że dla przyjętych założeń roczny i rozliczenia 

opustowego uzysk energii z układu o mocy 2,56 kW, po pomniejszeniu o straty wynikające z 

magazynowania energii w sieci, jest większy od rocznego zapotrzebowania na energię odbiorcy 

(2522 � ℎ > 2012 � ℎ).  
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6. ANALIZA EKONOMICZNA 

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej dla zaproponowanych układów pozwoli 

stwierdzić czy wdrożenie danych instalacji jest opłacalne. Znaczącym dla inwestora kryterium  

do podjęcia decyzji o realizacji projektu będą opracowane wnioski na podstawie obliczonych 

wskaźników ekonomicznych.  

6.1. Nakłady inwestycyjne 

Koszty instalacji fotowoltaicznej wraz z usługami związanymi z montażem i transportem 

urządzeń zebrano na podstawie oferty handlowej firmy ANIRO. Zestawienie kosztów dla 

wariantu pierwszego znajduje się w tabeli 6.1., dla wariantu drugiego w tabeli 6.2. 

Tabela 6.1. Kosztorys instalacji fotowoltaicznej 1,96 kW 

źlement/usługa ilo ć  cena netto 
[zł] 

koszt netto 
[zł] 

koszt brutto 
 [zł] (23% VAT) 

Panele polikrystaliczne Selfa 
280Wp SV60P.4-280 7 495,00 3465,00 4261,95 

Inwerter Fronius Galvo 1.5-1 1 3999,00 3999,00 4918,77 

Zestaw montażowyŚ 2 rzędy 
(3+4) instalacja paneli 
równolegle do dachu, 
konektory PV4 1 800,00 800,00 984,00 

Zestaw zabezpieczeń Ś 
ochronnik  przeciwprądowy, 
rozłącznik bezpiecznikowy 
DC, wyłącznik AC + 
okablowanie 1 500,00 500,00 615,00 

Usługa montażu + 
uruchomienie systemu  1 1500,00 1500,00 1845,00 

SUMA   10264,00 12624,72 

Tabela 6.2. Kosztorys instalacji fotowoltaicznej 6,16 kW 

źlement/usługa ilo ć cena netto 
[zł] 

koszt netto 
 [zł] 

koszt brutto 
[zł] (23% VAT) 

Panele polikrystaliczne Selfa 
280Wp SV60P.4-280 22 495,00 10890,00 13394,70 

Inwerter PV Symo 5.0-3-M 1 5500,00 5500,00 6765,00 

Zestaw montażowyŚ 3 rzędy 
(9+9+4) instalacja paneli 
pionowo do dachu 1 1600,00 1600,00 1968,00 

Zestaw : ochronniki 
przeciwprądowe, rozłączniki 
bezpiecznikowe DC, 
wyłącznik AC + okablowanie 1 1500,00 1500,00 1845,00 

Usługa montażu + 
uruchomienie systemu  1 3600,00 3600,00 4428,00 

SUMA  23090,00 28400,7 
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Koszty dla turbiny wiatrowej wraz jej montażem przedstawiono w tabeli 6.3. 

Tabela 6.3. Kosztorys inwestycji w turbinę wiatrową 

źlement/ usługa ilo ć koszt netto 
[zł] 

koszt brutto [zł] (23% 
VAT) 

Turbina EW600 z kontrolerem 1 3500,00 4305,00 

Inwerter Windy Boy 1100 1 3460,00 4255,80 

Zestaw zabezpieczeńŚ 
wyłącznik nadprądowy, 
ogranicznik przepięć + 
okablowanie 

1 630,00 774,90 

Usługa montażu i podłączenie 
elektryczne instalacji 

1 2000,00 2460,00 

SUMA 9590,00 11795,70 

6.2. Koszty eksploatacyjne 

W kosztach eksploatacyjnych układu przewidziano ubezpieczenie o wysoko ci 0,3% 

warto ci instalacji oraz wymianę inwerterów – turbiny wiatrowej po 12 latach, instalacji PV po 15 

latach. Zainstalowanie przydomowego układu na dachu budynku pozwala na pominięcie 

podatku gruntowego. [11] Pozostałe koszty związane z konserwacją i czyszczeniem paneli 

fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej nie zostały uwzględnione, ponieważ założono, że prace 

te będą wykonywane przez użytkowników instalacji.  

6.3. Założenia 

Tabela 6.4. zawiera wykaz rozpatrywanych wariantów hybrydowego układu zasilania do 

oceny ekonomicznej. 

Tabela 6.4. Zestawienie wariantów układów do analizy ekonomicznej 

Wyszczególnienie Jednostka 
Wariant 1 Wariant 2 

Symbol Warto ć Symbol Warto ć 

Łączna moc instalacji [kW] P1 2,56 P2 6,76 

Nakłady inwestycyjne [zł] Kn1 24420,42 Kn2 40196,40 

Produkcja energii [kWh/a] E1 2933,51 E2 6555,43 

Wyznaczona produkcja energii w poprzednim rozdziale opiera się na danych zużycia 

i warunków wietrznych dla jednego roku. W rzeczywistych warunkach zarówno zużycie energii 

jak i produkcja z układu hybrydowego będą różne na przestrzeni lat. Jednak w celu 

uproszczenia analizy produkcji, przyjęto te warto ci jako stałe dla całego okresu eksploatacji 

instalacji, który wynosi 25 lat.  

Zadeklarowany wkład własny inwestora wynosi 45 000 zł, co pozwala na zrealizowanie 

przedstawionego projektu bez potrzeby pomocy kredytowej z banku. Cało ć nakładów 

inwestycyjnych została poniesiona w przeciągu jednego roku.  

W analizie zysku z inwestycji przyjęto, że roczne przychody to oszczędno ci z racji 

braku konieczno ci zakupu energii oraz tylko dla wariantu drugiego przychody związane 
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ze sprzedażą energii elektrycznej. Dla tego przypadku zostanie wyznaczona ceny sprzedaży 

energii, jaka czyniłaby inwestycję opłacalną. 

Założono cenę zakupu energii elektrycznej na poziomie 0,65 zł/kWh oraz roczny wzrost 

tej ceny. Dane potrzebne do wykonania obliczeń zawarto w tabeli 6.5. 

Tabela 6.5. Dane założone do obliczeń  

Wyszczególnienie Symbol Jednostka Warto ć 

Cena zakupu energii brutto cz [zł/kWh] 0,65 

Okres eksploatacji układu n [lat] 25 

Stopa dyskonta p - 0,06 

Wskaźnik rocznego wzrostu cen 
energii elektrycznej 

xe - 0,03 

Roczne zapotrzebowanie na 
energię 

Ze [kWh/a] 2012 

 

6.4. Wyznaczenie wskaźników ekonomicznych  

Do oceny efektywno ci wybrano następujące wskaźniki Ś 

 warto ć bieżąca netto NPV, 

 zaktualizowaną warto ć netto odniesioną do nakładów inwestycyjnych NPRV, 

 wskaźnik rentowno ci PI, 

 zdyskontowany okres zwrotu DPBP. 

6.4.1. Wartość bieżąca netto NPV (Net Present Value) 

Metoda oceny opłacalno ci z wykorzystaniem wskaźnika NPV jest  podstawową 

metodą, w której uwzględniany jest rachunek dyskonta. Dyskontowanie polega 

na sprowadzeniu szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych do warto ci obecnej 

za pomocą stopy dyskontowej. NPV okre la różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi 

nakładami inwestycyjnymi  a przychodami zrealizowanej inwestycji w ustalonym czasie. Dla 

elektrowni za ten czas przyjmuje się planowany okres eksploatacji. Ocena ekonomiczna 

inwestycji zależy od znaku współczynnika NPV, dodatnia warto ć implikuje opłacalno ć, 

natomiast dla ujemnego NPV inwestycja jest nieopłacalna. Warto ć bieżącą netto wyznacza się 

z następującego wzoru [15]: 

 � =  � 1+� � − �0�=1   (6.1) 

gdzie:  

CFt – przepływy gotówkowe netto w czasie t [zł], 

p – stopa dyskonta [-], 

t – kolejne lata inwestycji [lata], 

I0 – nakłady początkowe [zł]. 
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Dla pierwszego wariantu układu jako przychody uznawane są tylko oszczędno ci 

wynikające z braku potrzeby zakupu energii z sieci elektroenergetycznej. Wyznaczono 

je za pomocą następującej zależno ciŚ 

  � = ∙ � ∙  1 +  �−1 (6.2) 

gdzie : 

Ren – przychód z racji niezakupienia energii elektrycznej [zł], 

Ze  –  zapotrzebowanie na energię elektryczną odbiorcy [kWh/a], 

cz –  cena zakupu energii elektrycznej [zł/kWh], 

xe   – wskaźnik rocznego wzrostu cen energii [-], 

t – kolejne lata inwestycji [lata]. 

W tabeli 6.6. przedstawiono sposób obliczenia NPV dla instalacji w wariancie 1, ujemne 

przepływy pieniężne zostały poprzedzone znakiem minus. 

Tabela 6.6. Obliczenie NPV dla układu 1 

 Rok 
Koszty 
eksploatacyjne 

Przychody z racji 
niezakupienia 
energii  

Przepływy 
pieni ne 

Roczne warto ci 
NPV 

t [lata] Ke [zł] Ren [zł] CFt [zł]  NPV [zł] 
0 0 0 -24420,42 -24420,42 

1 -53,22 1307,80 1254,58 -23236,86 

2 -53,22 1347,03 1293,81 -22085,38 

3 -53,22 1387,45 1334,23 -20965,13 

4 -53,22 1429,07 1375,85 -19875,34 

5 -53,22 1471,94 1418,72 -18815,19 

6 -53,22 1516,10 1462,88 -17783,92 

7 -53,22 1561,58 1508,36 -16780,78 

8 -53,22 1608,43 1555,21 -15805,02 

9 -53,22 1656,68 1603,46 -14855,94 

10 -53,22 1706,38 1653,16 -13932,83 

11 -53,22 1757,57 1704,35 -13035,00 

12 -4309,02 1810,30 -2498,72 -14276,79 

13 -53,22 1864,61 1811,39 -13427,54 

14 -53,22 1920,55 1867,33 -12601,62 

15 -4971,99 1978,16 -2993,83 -13850,84 

16 -53,22 2037,51 1984,29 -13069,74 

17 -53,22 2098,64 2045,42 -12310,14 

18 -53,22 2161,59 2108,37 -11571,49 

19 -53,22 2226,44 2173,22 -10853,21 

20 -53,22 2293,24 2240,02 -10154,77 

21 -53,22 2362,03 2308,81 -9475,62 

22 -53,22 2432,89 2379,67 -8815,25 

23 -53,22 2505,88 2452,66 -8173,15 

24 -53,22 2581,06 2527,84 -7548,83 

25 -53,22 2658,49 2605,27 -6941,81 
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Dla instalacji z wariantu 2 założono dodatkowo, że przychody w każdym roku będą 

generowane z racji sprzedaży nadprodukowanej energii. Ilo ć tej energii wyznaczono jako 

E2 – Ze , wynosi ona 4543,43 kWh/a. Wykorzystano metodę oceny opłacalno ci inwestycji przez 

obliczanie współczynnika NPV do wyznaczania ceny za sprzedaż energii elektrycznej jaka 

musiałaby być zaproponowana prosumentowi, aby instalacja przynosiła zyski. Kierując się 

warunkiem opłacalno ci w tej metodzie szukano takiej ceny, aby warto ć NPV po 25 latach 

eksploatacji była większa od zera. Pierwszą dodatnią warto ć uzyskano dla ceny 0,31 zł/kWh. 

Przebieg obliczeń dla tego przypadku z uwzględnieniem powyższej ceny przedstawiono 

w tabeli 6.7. 

Tabela 6.7. Obliczenie NPV dla układu 2 

 Rok 
Koszty 
eksploatacyjne 

Przychody  z racji 
niezakupienia 
energii 

Przychody ze 
sprzeda y energii 

Przepływy 
pieni ne 

Roczne warto ci 
NPV 

t [lata] Kr [zł] Re [zł] Rsp  [zł] CFt [zł]  NPV [zł] 

0 0 0 0 -40196,400 -40196,40 

1 -86,1615 1307,8 1408,4633 2630,102 -37715,17 

2 -86,1615 1347,03 1450,717199 2711,586 -35301,87 

3 -86,1615 1387,45 1494,238715 2795,527 -32954,69 

4 -86,1615 1429,07 1539,065876 2881,974 -30671,90 

5 -86,1615 1471,94 1585,237853 2971,016 -28451,78 

6 -86,1615 1516,1 1632,794988 3062,733 -26292,68 

7 -86,1615 1561,58 1681,778838 3157,197 -24192,96 

8 -86,1615 1608,43 1732,232203 3254,501 -22151,05 

9 -86,1615 1656,68 1784,199169 3354,718 -20165,39 

10 -86,1615 1706,38 1837,725144 3457,944 -18234,50 

11 -86,1615 1757,57 1892,856899 3564,265 -16356,88 

12 -4341,9615 1810,3 1949,642606 -582,019 -16646,13 

13 -86,1615 1864,61 2008,131884 3786,580 -14870,83 

14 -86,1615 1920,55 2068,37584 3902,764 -13144,64 

15 -6851,1615 1978,16 2130,427115 -2742,574 -14289,02 

16 -86,1615 2037,51 2194,339929 4145,688 -12657,08 

17 -86,1615 2098,64 2260,170127 4272,649 -11070,37 

18 -86,1615 2161,59 2327,975231 4403,404 -9527,67 

19 -86,1615 2226,44 2397,814487 4538,093 -8027,77 

20 -86,1615 2293,24 2469,748922 4676,827 -6569,51 

21 -86,1615 2362,03 2543,84139 4819,710 -5151,77 

22 -86,1615 2432,89 2620,156631 4966,885 -3773,43 

23 -86,1615 2505,88 2698,76133 5118,480 -2433,43 

24 -86,1615 2581,06 2779,72417 5274,623 -1130,71 

25 -86,1615 2658,49 2863,115895 5435,444 135,74 
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6.4.2. Zaktualizowana wartości netto NPRV 

 Obliczono wskaźnik NPVR zaktualizowanej warto ci netto odniesionej do nakładów 

inwestycyjnych Kn za pomocą wzoruŚ � =
�

  (6.3)  

Dla układu 1Ś  � 1 =
−6941,81

24420 ,42
=    −0,284           

Dla układu 2Ś  � 2 =
135,74

40196 ,40
=    0,003           

Podobnie jak w przypadku NPV dla wskaźnika NPVR kryterium decyzyjnym odno cie 

opłacalno ci inwestycji jest znak otrzymanego wskaźnika, dla ujemnych warto ci NPRV 

zainwestowany kapitał nie zwraca się,  dla dodatnich inwestycja przynosi zyski. 

6.4.3. Wskaźnik rentowności PI (Profitability Index) 

Wskaźnik PI okre la w prosty sposób zysk z inwestycji, przedstawia się go jako iloczyn 

zdyskontowanych przychodów do zdyskontowanych kosztów w czasie wszystkich lat inwestycji. 

Za przedsięwzięcia opłacalne uważa się takie, dla których �� > 1. Wskaźnik rentowno ci 

w uproszczony sposób można wyznać jako: �� =  �  + 1  (6.4) 

Dla układu 1Ś   �� = 0,716 

Dla układu 2Ś   �� = 1,003 

6.4.4. Zdyskontowany okres zwrotu DPBP (Discounted PayBack Period) 

Okres zwrotu wyraża się w liczbie lat, po których planowana inwestycja zacznie się 

zwracać. DPBP można wyznaczyć poprzez iloraz lat eksploatacji N i wskaźnika rentowno ci PI, 

który okre la prędko ć zwrotu inwestycji: � � =  �� (6.5) 

 Z wykorzystaniem wzoru (6.5) obliczono, że zdyskontowany okres zwrotu dla układu 1 

wynosi 35 lat. Natomiast w obliczeniach dla wariantu 2 zostało założone wykorzystanie ceny 

sprzedaży energii, dla której inwestycja będzie opłacalna dla ostatniego roku eksploatacji, 

zatem w tym przypadku DPBP wynosi 25 lat. 
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6.4.5. Opracowanie wyników 

W tabeli 6.8. zestawiono wyznaczone współczynniki ekonomiczne. 

Tabela 6.8. Zestawienie współczynników ekonomicznych 

Wska nik Jednostka Wariant 1 Wariant 2 

NPV [zł] -6941,81 135,74 

NPVR [-] -0,284 0,003 

PI [-] 0,716 1,003 

DPBT [lata] 35 25 

 

WARIANT 1: Dla badanej inwestycji warto ć NPV po 25 latach jest mniejsza od zera, 

co oznacza, że ostatecznie instalacja po upływie okresu eksploatacji nadal generuje straty 

w wysoko ci 6942 zł. Ujemne warto ci wskaźników NPV i NPVR decydują o nieopłacalno ci 

inwestycji. Implikuje to również nieopłacalno ć przy analizie PI, ponieważ dla NPVR<0 wskaźnik 

rentowno ci zawsze będzie mniejszy od 1. Czas zwrotu przekracza planowany okres 

eksploatacji, co oznacza, że nie jest możliwe osiągnięcie zysku dla tego wariantu przy danych 

założeniach. 

WARIANT 2: Otrzymane wyniki wiadczą o tym, że przy założonych warunkach 

realizacja projektu układu o 6,76 kW byłaby opłacalna wtedy, gdy prosument mógłby 

sprzedawać energię do systemu za cenę nie niższą niż 0,31 zł/kWh. Jednak wskaźnik PI jest 

niewiele większy od jedynki, co zapowiada bardzo małe zyski z instalacji. Osiągnięta korzy ć 

majątkowa po 25 latach wynosiłaby tylko 135,74 zł. 
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7. PODSUMOWANIE 

Przedstawiona analiza ekonomiczna wykazała, że zaproponowany układ zasilania 

o mocy 2,56 kW nie jest opłacalny. Od samego początku funkcjonowania instalacji zasilania 

odbiorca ma dostęp do darmowej energii, lecz mimo praktycznie zerowych kosztów 

produkowania energii, nakłady inwestycyjne przeważają nad osiąganymi zyskami z inwestycji. 

Szansą na powodzenie takiej inwestycji byłoby zwiększenie żywotno ci paneli fotowoltaicznych 

i trubiny wiatrowej, co przy rozwoju technologii OZE jest możliwe w przeciągu najbliższych lat. 

Duży problem stanowi również stosunkowo krótki okres eksploatacji inwerterów, które są warte 

nawet do 30%  kosztów całej instalacji.  

Rozliczenie w systemie opustów wymaga precyzyjnego okre lenia zapotrzebowania na 

energię elektryczną odbiorcy  i indywidualnego dopasowania mocy instalacji. Zatem 

w dzisiejszych warunkach nie opłaca się dokonywać przewymiarowania instalacji, tak jak 

zaprojektowano to dla układu o mocy 6,76 kW. Korzy ci z takiej inwestycji byłyby możliwe 

w wypadku sprzedaży energii do sieci. Wymagana minimalna cena energii 0,31 zł/kWh nie jest 

bardzo wygórowana, lecz praktycznie może nie udać się uzyskać takiej ceny. Dla wcze niej 

obowiązującego systemu rozliczeń „net-metring” prosument mógł się spodziewać, że sprzeda 

nadprodukcję energii do sieci za cenę równą redniej cenie sprzedaży energii elektrycznej 

na rynku konkurencyjnym, która obecnie wynosi ok. 0,18 zł/kWh. [16] Możliwo ć powodzenia 

inwestycji w przewymiarowany układ jest więc mocno zależna od uwarunkowań politycznych 

odno nie rozliczeń z siecią. 

Kolejnym krokiem przy kontynuacji analizy opłacalno ci mogłoby być uwzględnienie 

programów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Podczas dalszego prowadzenia projektu 

warto byłoby sporządzić schemat elektryczny instalacji uwzględniający połączenie modułów, 

dobór układu zabezpieczeń i współpracę obu źródeł z instalacją elektroenergetyczną budynku. 

Następnym etapem mogłoby być rozplanowanie montażu wybranych urządzeń.  
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