Recepta na dodatkowe obciążenie od paneli fotowoltaicznych na dachach
Postep technologiczny umożliwia wykorzystanie dzisiaj energii pochądzącej z promieni słonecznych
nie tylko w krajach o wysokim nasłonecznieniu, jak Hiszpania czy Portugalia, ale także i w Polska.
Obecnie dostepne urzadzenia wykorzystują bowiem nie tylko promieniowanie bezpośrednie ale także
rozproszone i odbite a zakres pracy obejmuje zarówno promieniowanie widzialne jaki i podczerwone.
W Polsce. gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą wynosi około
1000 kWh/m2/rok, co świadczy o tym, iż Polska posiada bardzo podobne warunki do rozwoju
energetyki słonecznej.

Obciążenie od paneli fotowoltaicznych
Decydując się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną, stajemy przed wyborem firmy wykonawczej,
analizujemy dostępne na rynku rozwiązania techniczne. Przed przyszłym użytkownikiem systemu
fotowoltaicznego, stoi szereg pytań o jego moc, lokalizację paneli, kąt pochylenia dachu, zacienienie.
Jednym z tych pytań które warto sobie zadać, to wpływ oddziaływania dodatkowego obciążenia od
systemu fotowoltaki na więźbę dachową.
Elementy fotowoltaiczne mocowane na stałe do konstrukcji, zaliczamy do obciążeń stałych (zgodnie z
PN-EN 1990; obciążenia stałe – umocowane urządzenie). Często montowane są po jednej stronie
połaci i stanowią dodatkowe obciążenie nierównomierne konstrukcji. Skutkuje to zwiększeniem
wytężenia w przekrojach elementów więźby dachowej oraz ich połączeń.
Ciężar własny modulu fotowoltanicznego wynosi około 20kg, jednak każdorazowo należy sprawdzić
ich rzeczywisty ciężar w karcie technicznej panela. Przykładowo dla instalacji o wartości 3kWp,
całkowity ciężar instalacji to ponad 240kg.
Przykładowe karty techniczne paneli znajdują się na ostatnich stronach opracowania.
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Kształt połaci dachowej pod instalację fotowoltaniczną
Jednym z kryteriów doboru ilości paneli fotowoltaicznej i związanej z tym możliwości osiągnięcia
mocy systemu, jest ich lokalizacja. Czynnikiem decydujacym jest czas nasłonecznienia danej połaci
dachowej w ciągu doby, możliwość ich rozmieszczenia i montażu oraz występowanie zacienienia.
Pojedynczy panel ma wymiary około 100x160cm. Np. instalacja o mocy 5kW, składać się będzie z 20
paneli o łącznej powierzchni 32m2. Dlatego może się okazać niemożliwym ich montaż na dachach o
bardzo skomplikowanym kształcie, charakteryzujacym się zróżnicowanymi kątami nachylenia, gdzie
wystepują liczne okna dachowe, kominy lub lukarny, które dodatkowo obniżają sprawność
pozyskania mocy ze względu na efekt zacienienia modułu.
Najlepszym rozwiązaniem są dachy o prostym kształcie, dwuspadowe, kopertowe o kącie pochylenia
około 35 stopni. Zacienienie jest jednym z największych wrogów instalacji fotowoltanicznej.
Zacienienie jednego ogniwa powoduje spadek prądu generowanego w całym module, a to przekłada
się na spadek prądu generowanego przez cały ciąg paneli. System zawsze dostosowuje swoją pracę
do najsłabszego ogniwa. Na poniższym zdjęciu możemy zobaczyć fragmenty zacienienia od lukarny.
Zacienienie nawet 3% pola panela, może powodować spadek sprawności systemu do 25% mocy.

Warto zauważyć jak ważny jest kształt dachu. Im prostszy dach, tym więcej modułów możemy
zainstalować i uzyskać większą moc systemu.
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Panele fotowoltaniczne dla konstrukcji nowoprojektowanej wiązarowej
Na etapie przygotowania projektu budowlanego, warto przewidzieć możliwość instalacji paneli
fotowltaicznych, określić azymut południowej połaci dachowej, kąt nachylenia i wyznaczyć fragmenty
zacienienia.
Projektant powinien uwzględnić dodatkowe przypadki obciążenia od paneli fotowoltaicznych,
oddziaływujących na konstrukcję dachową.
Firma Mitek jest właścicielem oprogramowania do obliczania wiązarów drewnianych, łączonych
płytkami kolczastymi: PAMIR. W programie na etapie projektowania więźby dachowej, można
swobodnie okreslić dodatkowy przypadek obciążenia od paneli fotowoltaicznych. Wartość takiego
obciążenia może wynosić od 20 do 30 kg/mb pasa (krokwi) wiązara, przy średnim rozstawie co 1,0m.
Obciążenie może być przyłożone do konstrukcji liniowo lub powierzchniowo. Uwzględnienie
obciążenia z pewnością zapewni bezpieczne użytkowanie i wytrzymałość dla konstrukcji.
Jeżeli został zaprojektowana więźba dachowa tradycyjna, przed przystąpieniem do jej realizacji, w
przypadku zmiany na wiązary dachowe, można zwrócić się do wybranego zakładu prefabrykacji
wiązarów z zapytaniem o wycenę i prośbą o uwzględnienie dodatkowego obciążenia od paneli
fotowoltanicznych. Listę zakładów znajdziesz na stronie www.dachymitek.pl.

Obciążenie możemy także przyłozyć jednocześnie do dwóch stron, zwiększając wartość obciążenia
stałego, lub zakładając dodatkowe obciążenie stałe metodą podnoszenia (opcje). Istnieje także
możliwość przyłożenia powierzchniowego obciążenia bezpośrednio na połać dachową, gdzie program
samodzielnie rozłoży obciążenie na poszczególne wiązary.
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Na poniższym rysunku, został naniesiony fioletowym kolorem zakres modułów fotowoltaicznych o
nazwie A1, jako pole z dodatkowym obciążeniem. Jednoczesnie do wiązarów zostanie przyłożone
obliczone obciążenie liniowe.
Rzut:

Widok 3D:

str. 4

Poniżej zestawiono rysunki z wynikami wytężenia tarcicy i płytek, przed i po przyłożeniu
dodatkowego obciążenia na konstrukcję wiązarów.
Przed przyłożeniem obciążenia:

Po przyłożeniu obciążenia:

str. 5

Panele fotowoltaiczne a istniejąca konstrukcja
W pierwszej kolejności należy dokonać wizję lokalną istniejącej konstrukcji. Należy unikać montaż
paneli na krokwiach spróchniałych, zapleśniałych lub z obecnością kornika.
Zastosowanie wiązarów prefabrykowanych, eliminuje powyższe zagrożenia. Stosowana tarcica do
produkcji wiązarów, musi być o wilgotności poniżej 18% (obecne wymagania dla konstrukcji
drewnianych np. więźby, zgodnie z obowiązującymi przepisami PN-EN 1995). Ze względu na bardzo
niską wigotność, w tarcicy stosowanej do wiązarów nie ma możliwości wystąpienia pleśli, grzybów
lbu próchna. Ponadto dodatkowo stosuje się struganie i impregowanie drewna, co eliminuje
występowanie kornika.
W przypadku istniejącej konstrukcji wiązarowej, można zwrócić się do zakładu prefabrykacji
wykonującej więźbę, w celu sprawdzenia wymaganej nośności dla konstrukcji wiązarów.
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Przykładowa karta techniczna nr 1 (Vaillant)
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Przykładowa karta techniczna nr 2 (Schrack)
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