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Wizyta w instytucji certyfikującej panele fotowoltaiczne -Photovoltaik Institut w Berlinie
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     W kwietniu 2018 odbyła się wizyta w Photovoltaik Institut w Berlinie certyfikującą na zlecenie 
ogniwa i panele fotowoltaiczne. 

Laboratorium dokonuje badania i certyfikacji modułów fotowoltaicznych według standardów: IEC 

61215 (wydajność modułów krystalicznych), IEC 61646 (wydajność modułów cienkowarstwowych), 

IEC 61730 (bezpieczeństwo modułów), UL 1703 (amerykańska norma bezpieczeństwa modułów), 

IEC 61701 (testy w środowisku korozyjnym mgły solnej) oraz IEC 62716 (testy w środowisku 

korozyjnym amoniaku). 

Laboratorium znajduje się w hali o powierzchni 1500m² gdzie znajduje się całość aparatury testowej 

oraz przestrzeń magazynowa dla przechowywania modułów pomiędzy kolejnymi testami. 

Laboratorium posiada odział w Suzhou w Chinach, gdzie wykonują testy certyfikacyjne 

i weryfikacyjne dla modułów wytwarzanych w Chinach. Pozwala to na usprawnienie procesu 

certyfikacji. 
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Rysunek 1. Pęknięcia modułów widoczne pod folią laminującą  (Zdjęcie © Photovoltaik Institut 

Berlin) 

Pełne badania certyfikacyjne, wykonywane na zlecenie producentów modułów przed wypuszczeniem 

produktu na rynek, są realizowane w laboratorium rzadko. Przeważającą większość testów stanowią 

pojedyncze testy weryfikacyjne na zlecenie producentów, w przypadku gdy producent zmienia 

dostawcę komponentów składowych modułów (np. inny producent folii EVA). Testy te mają na celu 

zweryfikowanie jakości komponentu i wpływ na trwałość i bezpieczeństwo modułu (przykłady 

modułów oraz komponentów po testach: Rysunek 1 oraz Rysunek 2). 
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Rysunek 2. Uszkodzenie instalacji w wyniku zapłonu izolacji (Zdjęcie © Photovoltaik Institut 

Berlin)) 

Status certyfikowanego laboratorium pozwala nie tylko na wydawanie certyfikatów, ale również 

stanowi ugruntowanie prawne wykonywanych badań. Dlatego też, laboratorium wykonuje testy na 

zlecenie firm ubezpieczeniowych dla rozstrzygania roszczeń o odszkodowania (np. czy moduły 
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uszkodzone podczas gradobicia były poprawnie wykonane, zainstalowane itp). Co więcej, 

laboratorium może wykonywać ekspertyzy na potrzeby sądów i prokuratury.  

 

Testy normatywne 

Laboratorium wykonuje pełen zestaw testów przewidywanych przez normy wydajności 

i bezpieczeństwa. Testy w środowiskach korozyjnych natomiast są częściowo podzlecane innym 

jednostkom badawczym. W takim przypadku moduły są testowane przed ekspozycją na środowisko 

korozyjne, następnie wysyłane do zewnętrznego laboratorium wyspecjalizowanego w testach 

chemicznych i środowiskowych, a  następnie po ekspozycji są ponownie testowane na miejscu. 

Część aparatury testowej jest konstruowana przez pracowników laboratorium. Są to głównie 

urządzenia do testów mechanicznych (gradobicie (Rysunek 3), uderzenia) i są przewidziane w 

normach.  

 

Rysunek 3. Uszkodzenie modułu w wyniku testu gradobicia (Zdjęcie © Photovoltaik Institut Berlin) 
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Na uwagę zasługuje kompozycja aparatury w laboratorium. Dla zapewnienia wydajnej pracy 

laboratorium posiada 4 komory klimatyczne. W całej procedurze certyfikacyjnej występują 3 testy 

klimatyczne wymagające pracy komory przez 1000 godzin. Testy te mogą zostać przerwane, aby 

dołożyć do komory testowej moduły, lub wyciągnąć moduły po testach. Taka rotacja modułów 

odbywa się zazwyczaj w cyklach tygodniowych.  

Wśród testów, które są przewidziane w normie i są coraz częściej zlecane przez producentów jest 

wykrywanie zjawisk PID (ang. potential induced degradation) (rys 4). Jest to coraz częściej spotykane 

zjawisko, gdyż nowoczesne instalacje fotowoltaiczne pracują z falownikami centralnymi, nieraz 

łączącymi moduły w szeregi o napięciach znamionowych ponad 1000V. Uszkodzenie izolacji 

i laminatu w takich warunkach jest nie tylko niebezpieczne, ale powoduje uszkodzenia ogniw co 

powoduje utratę znacznej części mocy modułów. 

Rysunek 4. Uszkodzone ogniwa w module jako wynik PID (Zdjęcie © Photovoltaik Institut Berlin) 
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Istotnym i często pożądanym testem jest test ekspozycja na promieniowanie UV. Takie testy są 

również wykonywane przez bardzo długi okresy, aby wystawić moduły na konkretną energię 

promieniowania przewidzianą w normie. Jednakże w opinii techników laboratorium, normy nie są 

wystarczająco restrykcyjne i producenci modułów niejednokrotnie wymagają dłuższej ekspozycji, co 

jest konieczne dla zweryfikowania trwałości folii EVA. 

Testy ponadnormatywne 

Poza testami normatywnymi laboratorium stosuje własne procedury testowe wykraczające poza 

obowiązujące normy. Przykładem może być szczegółowe badanie folii laminacyjnej EVA (ang. 

ethylene-vinyl acetate). Laboratorium zaobserwowało trend spadkowy w jakości folii używanych w 

modułach, co skutkuje spadkiem adhezyjności (folia odkleja się od ogniw (rys.5), gdzie dostaje się 

woda, co skutkuje korozją) oraz  spadkiem odporności na promieniowanie ultrafioletowe (folia 

zabarwia się od się od promieniowania UV zmniejszając transparentność.)  

Rysunek 5.  Przykład delaminacji folii (Zdjęcie © Photovoltaik Institut Berlin) 
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Dlatego też laboratorium oferuje testy chemiczne i mechaniczne folii EVA mające na celu 

zweryfikowanie jej trwałości. Innym aspektem, który nie jest uwzględniony w testach normatywnych 

jest zabrudzenie modułów. W klimacie umiarkowanym (europejskim) nie jest to znaczący problem, 

gdyż częste deszcze usuwają kurz i brud z modułów, co w efekcie nie pogarsza uzysków 

energetycznych z instalacji o więcej niż kilka procent w skali roku. Problemem są jednak instalacje 

w klimatach gorących i słonecznych (Bliski Wchód, Afryka Północna), gdzie piasek i pył w 

połączeniu w silnymi wiatrami powoduje istotne zasłonięcie ogniw i spadek uzysku energii o 

kilkadziesiąt procent. Zjawisko to może się rozprzestrzeniać na inne obszary. Przytoczono tu 

przykład wiatru z Sahary, który sięga Wysp Kanaryjskich, który wpływa na spadek produkcji z 

fotowoltaiki. Zjawisko to jest jednak prognozowalne w odróżnieniu od korozju busbarów (rys.6). 

Testowane są nie tylko moduły, ale zautomatyzowane urządzenia myjące.  

 

Rysunek 6. Korozja busbarów (Zdjęcie © Photovoltaik Institut Berlin) 
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Silne wiatry w gorących strefach klimatycznych powodują nie tylko zabrudzenia. Moduły zostają też 

uszkodzone przez abrazję, gdy piasek i kamienie trą o powierzchnie szkła skutkując zmatowieniem i 

co za tym idzie pogorszeniem właściwości optycznych. Silne wiatry mogą powodować znacznie 

potężniejsze uszkodzenia, łącznie z pękaniem ogniw i całych modułów (Rysunek 7). 

 

Rysunek 7. Uszkodzone moduły pracujące w klimatach gorących (Zdjęcie © Photovoltaik Institut 

Berlin) 

Podsumowanie 

Wizyta pozwoliła na zaznajomienie się z aparaturą testową stosowaną w laboratorium 

akredytowanym oraz metodyce pracy w laboratoriom pozwalającej na płynną obsługę zleceń. 

Pozwoliło to również zapoznać się trendami w przemyśle oraz zapotrzebowaniami rynkowymi na 

zlecenia. 
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Spis rysunków 

Rysunek 1 Pęknięcia modułów widoczne pod folią laminującą  (Zdjęcie © Photovoltaik 
Institut Berlin)  

Rysunek 2. Uszkodzenie instalacji w wyniku zapłonu izolacji (Zdjęcie © Photovoltaik Institut 
Berlin))  

Rysunek 3 Uszkodzenie modułu w wyniku testu gradobicia (Zdjęcie © Photovoltaik Institut 
Berlin)  

Rysunek 4. Uszkodzone ogniwa w module jako wynik PID (Zdjęcie © Photovoltaik Institut 
Berlin)  

Rysunek 5. Przykład delaminacji folii (Zdjęcie © Photovoltaik Institut Berlin)  

Rysunek 6. Korozja busbarów (Zdjęcie © Photovoltaik Institut Berlin)  

Rysunek 7. Uszkodzone moduły pracujące w klimatach gorących (Zdjęcie © Photovoltaik 
Institut Berlin)  
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