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Załącznik 2 

 

 

Do Zadania nr 5 

 

Projekt budowy Laboratorium Certyfikacji pełnowymiarowych  
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Projekt budowy  

 Laboratorium Certyfikacji  

pełnowymiarowych Paneli Fotowoltaicznych AGH 

(LCPF AGH) 
1. Wstęp 

2. Opis projektu 

3. Termin realizacji 

4. Miejsce realizacji 

5. Budżet 

 

Wstęp 
 
Fotowoltaika jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijającą się z gałęzi przemysłu ostatnich lat. 
Zarówno w krajach wysoko rozwiniętych jak Stany Zjednoczone i Europa jak i azjatyckich (Chiny, 
Japonia) produkcja paneli jak i instalacja mocy w elektrowniach fotowoltaicznych wzrosła 
kilkanaście razy w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Zgodnie z Dyrektywą Europejska obligującą kraje 
wspólnoty do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w wysokości 20% pochodzących ze 
źródeł odnawialnych  również Polska jest zobligowana do wypełnienia tych wymagań. Rozpoczął się 
proces zmian legislacyjnych w prawie energetycznym. Rozwijają się intensywnie badania jak i 
uruchamiana zostaje produkcja paneli fotowoltaicznych. Organa państwowe zobligowane są do 
certyfikacji nowych produktów i usług wprowadzanych na rynek jak i certyfikacji importu tych 
produktów na rynek wewnętrzny. Każde z państw europejskich posiada instytucje certyfikujące klasy 
narodowej czy też międzynarodowej. AGH w Krakowie podjęła wysiłek przygotowań do 
wybudowania Laboratorium Certyfikacji Paneli Fotowoltaicznych, które w przypadku osiągnięcia 
adekwatnego poziomu technicznego może stanowić część Narodowego Systemu Certyfikacyjnego.  
AGH jest żywotnie zainteresowana stworzeniem takiego laboratorium  ze względu na prowadzone 
prace badawcze oraz posiadanie wyspecjalizowanej kadry w tym zakresie. 
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Opis projektu - Blokowy schemat certyfikacji paneli fotowoltaicznych: 
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Badania konstrukcji i uznanie funkcjonalności wg PN-EN 61215 2 

Jedna z podstawowych norm dotyczących paneli fotowoltaicznych - PN-EN 61215 „Moduły 
fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji 
i aprobata typu” określa wymagania dotyczące kwalifikowania konstrukcji oraz aprobaty typu 
modułów fotowoltaicznych odpowiednich dla długotrwałego działania w otwartym środowisku. 
Stosuje się ją wyłącznie do modułów wykonanych z krzemowych ogniw krystalicznych. W zakresie 
badań norma określa charakterystyki elektryczne i termiczne modułu by wykazać, że moduły są 
zdolne wytrzymać wydłużone narażenia klimatyczne. Można powiedzieć że przypuszczalny, 
rzeczywisty czas pracy modułu zależeć będzie od jego projektu, środowiska i warunków, w których 
pracuje. By tego dowieść moduł poddaje się sekwencjom badań, jak w tabeli poniżej. 

Pierwszych 5 badań (poz. 1-5 w tabeli poniżej) wykonuje się na wszystkich pobranych próbkach, 
natomiast badania wymienione w poz. 6 są prowadzone na poszczególnych modułach (6a/6b), lub 
parach modułów (6c-6e). Po zakończeniu badań w poszczególnych sekwencjach wszystkie 8 
modułów jest poddawanych sprawdzającej próbie upływności prądowej w warunkach wilgoci (poz. 
7 tabeli). W celu ustalenia, że projekt modułu przeszedł badania i może otrzymać aprobatę typu norma 
PN-EN 61215 określa kilka kryteriów, między innymi to, że w wyniku badań nie stwierdzono 
żadnych poważnych, widocznych uszkodzeń, deficyt maksymalnej mocy wyjściowej nie przekroczył 
8% a wszystkie pojedyncze badania dały wynik pozytywny. Jeżeli dwa lub więcej modułów nie 
spełnia powyższych kryteriów badań, należy uznać że projekt nie spełnił wymagań kwalifikacyjnych. 
W przypadku gdy jeden z modułów nie przejdzie jednej z prób, inne dwa wybrane moduły powinny 
być poddane badaniom, a jeżeli jeden lub oba moduły także wykażą usterki, projekt powinien być 
uznany za niespełniający wymagań. 
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Badanych 8 próbek modułów w sekwencjach: 

1. Kondycjonowanie wstępne 5 kWh•m-2 

2. Oględziny [10.1]  

3. Wyznaczenie mocy maksymalnej [10.2]  

4. Próba wytrzymałości dielektrycznej [10.3]  

5. Próba upływności prądowej w warunkach wilgoci [10.15]  

6a. 1 moduł  

kontrolny  

nie objęty  

innymi 

badaniami  

 

6b. 1 moduł 

objęty  

badaniami  

funkcjonalnymi  

[10.4-10.9, 

10.18]  

 

6c. 2 moduły objęte  

klimatycznymi  

badaniami  

narażeniowo –  

wytrzymałościowymi  

[10.10-10.12, 10.14]  

 

6d. 2 moduły 

objęte  

badaniem 200 

cykli 

termicznych  

-45°C do 

+85°C  

[10.11]  

 

6e. 2 moduły objęte  

wytrzymałościowymi  

badaniami 

klimatyczno –  

mechanicznymi 

[10.13, 10.15-10.17]  

 

7. Próba powtórzeniowa: Próba upływności prądowej w warunkach wilgoci [10.15]  

 

Należy jeszcze dodać, że do badań pobiera się 8 próbek modułów w sposób przypadkowy, z partii 
lub serii produkcyjnej wg procedury określonej normą IEC 60410. 
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Badania bezpieczeństwa użytkowania wg PN-EN 61730 
 
Norma PN-EN 61730 składa się z dwu części: 
 
• PN-EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania 

dotyczące konstrukcji 
• PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymagania 

dotyczące badań 
 
Celem obu części normy, jak wskazuje sama ich nazwa, jest ocena bezpieczeństwa modułów. O ile 
większość wymagań konstrukcyjnych z zakresu części pierwszej normy można w łatwy sposób 
ocenić w trakcie oględzin lub badań, to wymagania badawcze będące przedmiotem części drugiej 
potrzebują już znaczniejszych nakładów środków w postaci wyposażenia i czasu, więc warto tej 
części normy poświęcić więcej uwagi. Część druga normy PN-EN 61730 opisuje wymagania 
badawcze wobec modułów fotowoltaicznych (PV) w celu zapewnienia bezpiecznego działania pod 
kątem elektrycznym i mechanicznym podczas spodziewanego okresu ich pracy. Poszczególne tematy 
mają zapewnić ocenę zapobiegania porażeniom elektrycznym, zagrożeniom pożarowym i 
obrażeniom osobistym w wyniku narażeń mechanicznych i środowiskowych. Sekwencje badań 
zostały ustalone tak, by jako badania kondycjonowania wstępnego można zastosować badania wg 
PN-EN 61215 lub PN-EN 61646. Kryteria przejścia sekwencji badań dają pewność wykrycia 
ewentualnych uszkodzeń składników wewnętrznych i zewnętrznych modułów PV, które mogłyby 
wywołać wspomniane narażenia: pożar, porażenie prądem elektrycznym albo obrażenia osobiste. 
Obie części normy definiują wymagania w stosunku do różnych klas zastosowania modułów 
fotowoltaicznych, jednakże nie powinny być uważane jako pełny zbiór wszystkich krajowych czy też 
regionalnych przepisów budowlanych. Natomiast w niektórych regionach, np. z uwagi na lokalne 
warunki atmosferyczne, wiatr, wilgotność, mróz, gradobicie, itp., norma zaleca konieczność 
rozważenia potrzeby opracowania miejscowych, lokalnych przepisów, zapewniających bezpieczną 
instalację i eksploatację modułów. Tymczasem norma definiuje trzy klasy zastosowania i jakość 
konstrukcji wymaganych wobec każdej z klas w sposób następujący: 
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Klasa Dostępność Napięcie 

układu 
Moc układu Klasa ochrony 

A Nieograniczona > 50 V DC > 240 W II 
B Ograniczona > 50 V DC > 240 W 0 
C Nieograniczona ≤ 50 V DC ≤ 240 W III 

 
W wyniku określenia zagrożeń posiadających wpływ na żywotność i bezpieczeństwo modułów PV 
w normie ustalono kategorie wymaganych badań:  
- próby kondycjonowania wstępnego; 
- oględziny; 
- badania zagrożenia porażeniem elektrycznym; 
- badania zagrożenia pożarowego; 
- próby narażeń mechanicznych; 
- badania składników panelu. 
Podobnie jak w przypadku prób funkcjonalnych wg PN-EN 61215, do badań bezpieczeństwa wg PN-
EN 61730-2 pobiera się określoną liczbę próbek modułów, między innymi 7 paneli do badań 
bezpieczeństwa. Dodatkowe moduły mogą być wykorzystane do badań pożarowych, podczas gdy 
folie i skrzynki łączeniowe pobierane są do badań podzespołów. Panele poddawane są następującym 
sekwencjom badań: 

 

  



 

 

 
                                                                                                           
 

 „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 
Projekt realizowany w ramach programu DIALOG  0047/2016 

 

Akademia Górniczo–Hutnicza  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej    
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków,  
tel. +48 12 617 36 14,  
e–mail: dialog@agh.edu.pl                                                                                                   
www.dialog.agh.edu.pl  
REGON 000001577, NIP 6750001923 

  

Objaśnienia skrótów i badań w kolumnach 4, 5, 6: 
1m. – 1 moduł; 
1l. – 1 laminat; 
MST 11 – Próba dostępności do części czynnych; 
MST 12 – Próba podatności na cięcie; 
MST 13 – Próba ciągłości obwodu ochronnego; 
MST 14 – Próba napięciem impulsowym; 
MST 16 – Próba wytrzymałości dielektrycznej; 
MST 17 – Próba upływności prądowej w warunkach wilgoci; 
MST 22 – Próba odporności na miejsca gorące (hot-spot); 
MST 34 – Próba obciążalności mechanicznej; 
MST 42 – Próba solidności połączeń zaciskowych; 
MST 51a – 200 cykli próby gorąca cyklicznego; 
MST 51b – 50 cykli próby gorąca cyklicznego; 
MST 52 – Próba zamarzania wilgoci; 
MST 53 – Próba gorąca wilgotnego; 
MST 54 – Próba odporności na promieniowanie UV; 
 
Pozytywna ocena oględzin końcowych modułów i brak znaczących zmian konstrukcji w porównaniu 
z oględzinami początkowymi pozwalają uznać wynik badań bezpieczeństwa jako pozytywny. 
 
Ocena zgodności z Dyrektywą 2006/95/WE 
Panele fotowoltaiczne podlegając dyrektywie unijnej nr 2006/95/WE, która odnosi się do sprzętu 
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, muszą zostać 
poddane ocenie na zgodność z wymaganiami ww. dyrektywy. Ocena zgodności powinna 
uwzględniać kilka aspektów, miedzy innymi konstrukcję wyrobu, wyniki badań, cechowanie, 
powtarzalność produkcji. Zakładając, że wyprodukowane moduły są zgodne z dokumentacją 
techniczną konstrukcję wyrobu można ocenić, podobnie jak powtarzalność produkcji, na etapie 
rozpatrywania dokumentacji, odpowiednio technicznej lub jakościowej. 
Szczególnie ważne dla oceny projektu wyniki badań zostaną uzyskane dzięki sekwencjom 
badawczym opisanym w poprzednich dwu częściach artykułu. Poniższa tabela przedstawia badania 
wymagane do oceny bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych i ich podzespołów, określa krótko 
przebieg badań oraz cechy aparatury badawczej. Procedura oceny cechowania obejmuje weryfikację 
jego zrozumiałości i trwałości w zakresie nazwy producenta, typu i numeru seryjnego wyrobu, 
oznaczenia biegunowości zacisków lub wyprowadzeń przewodów, maksymalnych napięć 
dopuszczalnych pracy oraz dat i miejsca produkcji. 
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a) Symulator ciągłego promieniowania słonecznego dla widma AM1.5 w warunkach STC oraz 
system wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw fotowoltaicznych, który 
umożliwia wykonanie pomiarów zgodnie z normami IEC 60904-1 oraz IEC 60904-3 dla 
modułów o maksymalnych wymiarach 2000×2000 mm z możliwością rozbudowy do 
wymaganych wymiarów.  

b) Układ pomiarowy do badania temperaturowych zależności charakterystyk prądowo-
napięciowych dla modułów o wymiarach 2000×2000 mm 

c) Komora klimatyczna z kontrolą wilgotności i systemem pomiarów temperatury modułów 
spełniająca wymagania norm IEC 61215 oraz IEC 61246 odnośnie procedury cykli termicznych. 
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d) Spektrofotometr firmy Perkin Elmer LAMBDA 1050 pracujący w obszarze UV-Vis-NIR tj. 190-
2500 nm. Pomiary transmisji i odbicia promieniowania elektromagnetycznego. 

 

Badanie charakterystyk optycznych w funkcji długości fali w zakresie pomiarowym przyrządu. 
 
e) Symulator błyskowy: Charakterystyki prądowo-napięciowe oraz moc maksymalna w warunkach 

laboratoryjnych STC. 
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f) Urządzenie do pomiaru wydajności kwantowej baterii słonecznych i charakterystyki spektralnej 
modułów fotowoltaicznych. 

 

 

Jednym z podstawowych elementów służących do oceny jakości baterii słonecznych jest wydajność 
kwantowa. Uzyskiwane moce z całego panelu są sumą mocy z poszczególnych jego elementów 
składowych tj. baterii słonecznych. 
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g) Stanowisko badawcze do pomiaru mocy użytkowej w funkcji kąta padania promieniowania 
elektromagnetycznego. 

 

 

Układy do badania zależności mocy efektywnej panelu od kąta padania promieniowania słonecznego 
w zakresie kąta padania od 90-0 oC. 
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Termin realizacji 
Przewidywany czas realizacji tej części projektu: 24 miesiące. 
Od 1.01.2019 do 30.12.2021 
Miejsce realizacji 
AGH w Krakowie otwiera z końcem bieżącego roku Centrum Energetyki, w którym koncentruje się 
realizacja szeregu międzynarodowych i krajowych projektów z zakresu energetyki. Decyzją Rektora 
AGH Prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki zostanie powołane Laboratorium Certyfikacji Paneli 
Fotowoltaicznych na terenie AGH o powierzchni inicjalnej 200-250 m2 .  
 
Budżet 
 
Aparatura  3 890 000 zł 
Powierzchnia + media 250 m2 × 12 zł × 24 m-ce  72 000 zł 
Kadra: 2 etaty (1+ ½ + ½) 12 000 zł × 24 m-ce 288 000 zł 
Konsultacje w instytucjach 
ministerialnych oraz 
konsultacje w europejskich 
instytucjach certyfikujących. 
Fraunhofer Center for Silicon 
Photovoltaics, TÜV 
Rheinland Energie und 
Umwelt GmbH Solar Energy 

 50 000 zł 

Procedury weryfikacyjne  200 000 zł 
Uzyskanie certyfikacji 
międzynarodowej 

 200 000 zł 

Usługi jednostek 
certyfikujących 

 300 000 zł 

Suma  5 000 000 zł 
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Normy: 
-PN-EN_61215:2005 - Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.  
-PN-EN_61646:2008 - Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja 
konstrukcji i zatwierdzenie typu. 
 PN-EN ISO 9488:2002. Energia słoneczna - Terminologia.  
- PN-EN 50380:2003. Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modułów 
fotowoltaicznych. (j.ang.) 
- PN-EN 50461:2007. Ogniwa słoneczne - Karta informacyjna produktu i specyfikacja parametrów 
dla krystalicznych ogniw krzemowych. (j.ang.)  
- PN-EN 50521:2009. Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych - 
Wymagania bezpieczeństwa i badania. (j.ang.)  
- PN-EN 60891:2002. Postępowanie zapewniające korekturę temperatury i natężenia promieniowania 
do pomierzonych charakterystyk prądowo napięciowych krystalicznych urządzeń krzemowo-
fotowoltaicznych. (j.ang.)  
- PN-EN 60904-1:2007. Elementy fotowoltaiczne - Część 1: Pomiar charakterystyk prądowo-
napięciowych elementów fotowoltaicznych. (j.ang.)  
- PN-EN 60904-2:2007. Elementy fotowoltaiczne - Część 2: Wymagania dotyczące wzorcowych 
ogniw słonecznych. 
- PN-EN 60904-2:2008. Elementy fotowoltaiczne - Część 2: Wymagania dla elementów wzorcowych 
do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego. (j.ang.)  
- PN-EN 60904-3:2006. Elementy fotowoltaiczne - Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) 
elementów słonecznych przeznaczonych dla zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego 
widma promieniowania słonecznego.  
- PN-EN 60904-3:2008. Elementy fotowoltaiczne - Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) 
elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego 
widma promieniowania słonecznego. (j.ang.)  
- PN-EN 60904-5:2002. Elementy fotowoltaiczne - Część 5: Określanie równoważnej temperatury 
ogniwa (ETC) urządzeń fotowoltaicznych (PV) metodą napięcia przy otwartym obwodzie. (j.ang.)  
- PN-EN 60904-7:2007. Elementy fotowoltaiczne - Część 7: Obliczanie błędu wynikającego z 
niedopasowania spektralnego powstającego w trakcie testowania elementu fotowoltaicznego.  
- PN-EN 60904-8:2007. Elementy fotowoltaiczne - Część 8: Pomiar czułości widmowej elementu 
fotowoltaicznego (PV). 
- PN-EN 60904-9:2008. Elementy fotowoltaiczne - Część 9: Wymagania dla symulatorów 
promieniowania słonecznego. (j.ang.) 
- PN-EN 60904-10:2002. Elementy fotowoltaiczne - Część 10: Metody pomiaru liniowości. (j.ang.)  
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 PN-EN 61173:2002. Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy 
elektrycznej - Przewodnik.  
- PN-EN 61194:2002. Parametry charakterystyczne autonomicznych systemów fotowoltaicznych 
(PV).  
- PN-EN 61215:2005. Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. (j.ang.)  
- PN-EN 61277:2002 Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy - Uwagi ogólne i 
przewodnik. (j.ang.) 
- PN-EN 61345:2002. Badanie UV dla modułów fotowoltaicznych (PV). (j.ang.) 
- PN-EN 61427:2009 Ogniwa i baterie wtórne do zastosowań w fotowoltaicznych systemach 
energetycznych (PVES) - Wymagania ogólne i metody badań.  
- PN-EN 61646:2008. Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja 
konstrukcji i zatwierdzenie typu. (j.ang.)  
- PN-EN 61683:2002. Układy fotowoltaiczne - Stabilizatory mocy - Procedura pomiaru sprawności. 
(j.ang.) 
- PN-EN 61701:2002. Badanie korozyjne modułów fotowoltaicznych (PV) mgłą solną. (j.ang.) 
- PN-EN 61702:2002. Znamionowanie bezpośrednio połączonych fotowoltaicznych (PV) układów 
pompujących. (j.ang.)  
- PN-EN 61724:2002. Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego - Wytyczne pomiaru, 
wymiany danych i analizy.  
- PN-EN 61725:2003. Przedstawianie analityczne dziennych profili słonecznych.  
- PN-EN 61727:2002. Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki uniwersalnych złączy 
standardowych. (j.ang.)  
- PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 1: Wymagania 
dotyczące konstrukcji. (j.ang.)  
- PN-EN 61730-2:2007. Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 2: 
Wymagania dotyczące badań. (j.ang.)  
- PN-EN 61829:2002. Krystaliczny układ krzemowo-fotowoltaiczny (PV) - Pomiary charakterystyk 
prądowo-napięciowych w terenie. (j.ang.) 
- PN-EN 62093:2005. Elementy uzupełniające w systemach fotowoltaicznych - Założenia 
kwalifikacyjne dla środowiska naturalnego. (j.ang.)  
- PN-EN 62108:2008 Moduły fotowoltaiczne oraz systemy z koncentratorami światła (CPV) - 
Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu. (j.ang.)  
- PN-EN 62124:2005. Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące - Weryfikacja projektu. (j.ang.)  
- PN-HD 60364-7-712:2007. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 
 


