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I. OPIS TECHNICZNY 
Opis techniczny do projektu wykonawczego Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie 

SUW w miejscowości Wola Zgłobieńska. 

 

1. Przepisy, normatywy techniczne i opracowania projektowe: 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze, 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa, 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie, 

 PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne, 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

 PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów, 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 

do odłączania izolacyjnego i łączenia, 

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 

uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych, 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa, 
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 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym, 

 PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 

7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne 

(PV) układy zasilania, 

 PN-EN 61173:2002; Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów 

wytwarzania mocy elektrycznej – Przewodnik, 
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2. Oświadczenia i zaświadczenia 
 

Sędziszów Małopolski 08.10.2018 r. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 

z 2016r., poz. 209 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, jako projektant, że: Projekt instalacji 

fotowoltaicznej na terenie SUW w miejscowości Wola Zgłobieńska na działkach o nr 

ewid. gr. 1274, 1288/1, 1289/1 obręb: Wola Zgłobieńska dla Inwestora: GOKOM 

Sp. z o.o., ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała, został wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych 

w specjalności instalacyjnej. 

 

 

     Projektant: 

inż. Paweł Piwowar 

Nr upr. E-117/02                          ……………....... 
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Sędziszów Małopolski 08.10.2018 r. 

1. NIE PROJEKTANTA 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 

z 2016r., poz. 209 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, jako sprawdzający, że: Projekt 

instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w miejscowości Wola Zgłobieńska na działkach 

o nr ewid. gr. 1274, 1288/1, 1289/1 obręb: Wola Zgłobieńska dla Inwestora: GOKOM 

Sp. z o.o., ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała, został wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień 

budowlanych w specjalności instalacyjnej. 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Bartosz Budzik 

Nr upr. E-217/02                                       ……………….  
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3. Elementy instalacji fotowoltaicznej: 
 instalacja fotowoltaiczna o mocy 21,6 kWp składa się z: 

 generatora fotowoltaicznego złożonego z monokrystalicznych modułów 

fotowoltaicznych 360 Wp w ilości 60 sztuk, 

 dwóch falowników 3-fazowych o mocy 10 kW z modułem zarządzania energią  

 instalacji elektrycznej AC, 

 instalacji elektrycznej DC, 

 instalacji przepięciowej dla ww. instalacji fotowoltaicznej. 

 

4.  Opracowanie nie obejmuje: 
 
 przyłącza elektrycznego dla przedmiotowego budynku. Aktualnie budynek posiada 

układ pomiarowy znajdujący się w rozdzielni głównej i nie wymaga on 

przebudowy. 

 
5. Rozwiązania techniczne. 
5.1. Zestawienie elementów projektowanego systemu fotowoltaicznego: 

 Panele fotowoltaiczne – dane przyjęte do obliczeń i wymagania: 

 moc max: 360 Wp, 

 ogniwa: monokrystaliczne, 

 prąd zwarciowy: 9,90 A, 

 napięcie jałowe: 46,10 V, 

 prąd maksymalny: 9,30 A, 

 napięcie maksymalne: 38,75 V, 

 maksymalne napięcie systemu: 1000 V DC, 

 temperaturowy współczynnik natężenia TCI: +0,03 %/oC, 

 temperaturowy współczynnik napięcia TCV: - 0,31 %/oC, 

 maksymalne obciążenie (minimalna wartość): 5,4 kN/m2, 

 stopień ochrony: IP 67. 

 Falowniki trójfazowe – dane przyjęte do obliczeń: 

 moc: 10 kW, 

 maks. prąd wejścia (IDCmax1/ IDCmax2): 27,0 A/16,5 A, 

 min. napięcie wejściowe: 200 V, 
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 zakres napięć: 200-1000 V 

 użyteczny zakres napięć: 200-800 V, 

 maks. prąd wyjścia IACmax: 14,4 A, 

 częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz (45-65 Hz), 

 koncepcja falowników: beztransformatorowa, 

 montaż: wewnątrz/na zewnątrz, 

 zakres temperatur: od -40 do +60 oC, 

 stopień ochrony: IP 66. 

 

Falowniki powinny posiadać możliwość współpracy z licznikiem energii 

elektrycznej oraz możliwość zarządzania energią wyprodukowaną przez system 

PV. 

 Generator fotowoltaiczny / instalacja DC: 

 liczba stringów: 4, 

 liczba paneli:  60 szt. połączonych kablem przeznaczonym do instalacji 

PV o przekroju min. 4 mm2, 

 maksymalne napięcie systemu: DC 1000 V. 

 Konstrukcje pod panele: 

 wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, przystosowane do montażu na 

gruncie, wbijane w grunt, zapewniające odpowiednia trwałość mechaniczną na 

warunki atmosferyczne. 

 dostosowane do montażu paneli PV w pięciu i sześciu rzędach ułożonych 

poziomo (dłuższa krawędź paneli równoległa do gruntu). 

 Instalacja AC – przeznaczony do napięcia do 0,4 kV 

 przewód YKY 5 x 10 mm2
. 

 

5.2. Instalacja fotowoltaiczna AC. 
Falowniki 10 kW zamontować na konstrukcji pod panelami. Miejsce montażu falowników 

przedstawia rysunek E-3, natomiast przykładowy sposób zamocowania falownika jest 

przedstawiony na rysunku E-6. Przy montażu falowników zachować minimalne odstępy 

od innych urządzeń. Wokół falowników powinna być zapewniona wymagana przestrzeń, 

zgodna z zaleceniami producenta, mająca zapewnić właściwy odbiór ciepła z urządzenia. 
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Montaż falowników wykonać za pomocą dołączonych w zestawie elementów zgodnie 

z instrukcją producenta. Zaciski uziemiające falowników połączyć kablem YKY 16 mm2 

z uziomem instalacji. Kable AC z falowników poprowadzić ziemią do pomieszczenia 

gdzie znajdują się rozdzielnice elektryczne – hala pompowni sieciowej. Kable należy 

ułożyć na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable 

należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable na 

głębokości 70 cm należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie 

warstwą piasku lub rodzimego gruntu. Dopuszcza się zamiast piasku stosowanie 

mieszaniny piasku i cementu o proporcji nie mniejszej niż 13:1. Folia lub siatka w kolorze 

niebieskim powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 

25 cm i nie większej niż 35 cm. Trasę przewodów AC i miejsca zastosowania rur 

ochronnych są przedstawione na rysunku E-1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

z innymi instalacjami zastosować rury ochronne DVK 110 mm, natomiast przy drogach 

rury ochronne SRS 110 m. Zabezpieczenia strony AC falowników zainstalować w 

osobnej rozdzielnicy w rozdzielni elektrycznej nad istniejącą rozdzielnicą z licznikiem i 

zabezpieczeniami. Dla obwodów zastosować zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe S303 

20A, wyłącznik różnicowo-prądowy P304/32/300mA AC typu B i ograniczniki przepięć 

spełniający wymagania typu 1 i 2. W celu zabezpieczenia wypływu energii elektrycznej 

do sieci zamontować aparaturę zabezpieczającą składającą się z modułu zarządzania 

energią. Moduł podłączyć do istniejących przekładników prądowych i poprzez sieć 

Modbus do inwerterów i istniejącego systemu automatyki.  Kabel zasilający połączyć 

poprzez  stycznik uniemożliwający przyłączenie podczas pracy agregatu. 

 

5.3.   Instalacja fotowoltaiczna DC. 
Na gruncie zamontować dwie konstrukcje wsporcze zgodnie z instrukcją producenta w 

otworach wierconych zalewanych betonem B20.. Na każdej z konstrukcji zamontować po 

30 paneli, czyli łącznie 60 paneli. Na jednej konstrukcji zamontować panele w sześciu 

rzędach po 5 paneli, na drugiej w pięciu rzędach po 6 paneli. Panele połączyć w cztery 

łańcuchów liczących po 15 paneli, które należy podpiąć do osobnych wejść falowników.  

Tablice zabezpieczeń T-DC1 i TDC2 po stronie DC wykonać w obudowach 2x18 IP65 

i zainstalować w pobliżu falowników z zachowaniem odstępów wymaganych przez 

producentów falowników. Miejsce instalacji tablic T-DC1 i T-DC2 przedstawia rysunek 

E-1. W tablicach na szynach montażowych zamontować ograniczniki przepięć PV 1000 

V, rozłączniki ręczne 32A 1000 V oraz rozłączniki bezpiecznikowe wyposażone 
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we wskaźniki zadziałania wkładek LED. W rozłącznikach zainstalować wkładki 

bezpiecznikowe 16 A PV osobno dla bieguna ujemnego i bieguna dodatniego. 

Zabezpieczenia wykonać dla każdego łańcucha fotowoltaicznego.  

Połączenia paneli fotowoltaicznych z rozłącznikami wykonać przewodami 

fotowoltaicznymi o przekroju żył roboczych 4 mm2. Połączenia pomiędzy panelami 

fotowoltaicznymi wykonać przy pomocy zunifikowanych złączy. Przewody układać 

w taki sposób, że zarówno biegun dodatni jak i biegun ujemny powinny zakreślać jak 

najmniejszą powierzchnię zewnętrzną. Przewody mocować pod panelami do górnego 

profilu konstrukcji generatora fotowoltaicznego przy pomocy opasek zaciskowych 

wykonanych z tworzywa sztucznego. Ich montaż musi uniemożliwiać kontakt 

z powierzchnią pod generatorem fotowoltaicznym. Przymocować, co 5 m opaski kablowe 

z opisem relacji przewodów.  

Panele fotowoltaiczne muszą spełniać wymogi normy IEC 61215 na obciążenia 

mechaniczne 5400 Pa (550 kg/m2) dotyczące spełnienia kryteriów w zakresie stopnia 

wytrzymałości na obciążenie śniegiem, szadzią oraz wiatrem i muszą posiadać dużą 

odporność na wiatr i obciążenie śniegiem - co winno być potwierdzone określonymi 

oświadczeniami i certyfikatami producenta i wykonawcy. 

 

6. Ochrona przeciwporażeniowa.  
6.1. Ochrona podstawowa: 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizować przez odpowiedni dla poszczególnych 

pomieszczeń stopień IP oraz zastosowanie obudów urządzeń w II klasie ochronności. 

Ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym dla projektowanych urządzeń 

zrealizować poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. Ochrona jest skuteczna dla 

projektowanych złącz w warunkach zasilania podstawowego.  

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy: 

 wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego 

przewodu ochronnego PE, 

 wszędzie, gdzie to możliwe uziemić przewody ochronne PE, 

 przewód neutralny N traktować, jako izolowany tak jak przewody fazowe, 

 miejsce rozdziału PEN na PE i N uziemić. 

Charakterystyki urządzeń ochronnych i impedancja obwodu powinna spełniać 

następujący warunek:  

Zs x Ia ≤ Uo 
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6.2. Ochrona uzupełniająca: 
Ochronę uzupełniającą stanowi wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosować również 

połączenia wyrównawcze. Układ połączeń wyrównawczych powinien być połączony 

z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń włącznie z gniazdami wtyczkowymi. 

6.3. Ochrona przepięciowa. 
Falowniki fotowoltaiczne po stronie AC zabezpieczyć ogranicznikiem przepięć o napięciu 

1000 V z sygnalizacją zadziałania. 

Ochronę przepięciową przed przepięciami spowodowanymi wystąpieniem wyładowań 

atmosferycznych po stronie DC będą stanowić ograniczniki przepięć PV 1000 V. Łańcuchy 

modułów PV zostaną zabezpieczone przez ograniczniki przepięciowe. 

6.4. Zabezpieczenia odgromowe. 
Panele PV powinny znaleźć się w przestrzeni ochronnej iglic odgromowych, 

rozmieszczonych za konstrukcjami z panelami fotowoltaicznymi. Iglice umieścić 

w odległości 0,5 m od zestawów, w równej odległości od końców tych zestawów (rysunek E-

1). Wysokość iglic powinna wynosić 5 m. Iglice połączyć z uziomem otokowym przy 

pomocy złącz kontrolnych. Uziom należy wykonać za pomocą bednarki Fe/Zn 25 x 4 

ułożonej wokół zestawów w ziemi w odległości 1 m i na głębokości 0,8 m. Zastosować dla 

instalacji fotowoltaicznych po stronie DC ograniczniki przepięć PV 1000 V przeznaczone do 

instalacji fotowoltaicznych, mające na celu zapobiegnięcie oddziaływania na instalacje 

wewnętrzną części prądu piorunowego. Zastosować ograniczniki przepięć spełniające 

wymagania próby 2. Celem zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej po stronie AC 

zastosować ograniczniki spełniające wymagania próby typu 1 na wejściu instalacji 

elektrycznej (z sieci) do budynku (gdyż istnieje możliwość wnikania części prądu 

piorunowego od strony szyny wyrównania potencjału), a na zaciskach falowników 

zastosować ograniczniki przepięciowe typu 2. 

  

7. Konfiguracja falowników. 
 

Falowniki powinny spełniać wytyczne określone: 

- w dyrektywach: 2014/53/UE i 2011/65/UE, 

- w normach: EN 62109, 61000-6-2, 610006-3. 

Powinny również spełniać wszystkie wymagania określone przez dystrybutorów 

w instrukcjach IRiESD tj. m.in. posiadać: 
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 możliwość zdalnego sterowania dla falowników o mocy 10<P[kW]>=40 a dla 

falowników o mocy P[kW]<10 możliwość zdalnego odłączenia mikroinstalacji; 

 automatyczną regulację mocy czynnej f>50,2 Hz wg zadanej charakterystyki P(f); 

 regulację mocy biernej według zadanej charakterystyki Q(U) i cos ɸ(P); 

 układ zabezpieczeń: komplet zabezpieczeń nad- i podnapięciowych, nad- 

i podczęstotliwościowych oraz od pracy wyspowej. 

 

8. Uwagi dodatkowe. 
Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy dokonać następujących pomiarów: 

 pomiary uziemień, 

 pomiarów wyłącznika różnicowo – prądowego,  

 sprawdzenia skuteczności ochrony od porażeń poprzez samoczynne 

wyłączenie. 

 

9. Ochrona środowiska. 
Wybudowane urządzenia, elektryczne nie będą oddziaływały negatywnie na środowisko 

naturalne. Instalacja fotowoltaiczna zalicza się do źródeł energii odnawialnej. W procesie 

produkcyjnym nie wykorzystuje się żadnego rodzaju paliw. Podstawowymi elementami 

instalacji są panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię promieniowania słonecznego 

w energię elektryczną. Wyprodukowana energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznych 

ograniczy produkcję energii elektrycznych w elektrowniach konwencjonalnych, które 

w procesie produkcji energii emitują do atmosfery wiele szkodliwych substancji.  

 

10. Uzysk energetyczny, ograniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji. 
 Wyliczony uzysk projektowanej instalacji fotowoltaiczna wyniesie 21 548,42 kWh rocznie. 

Energia elektryczna wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczna ograniczy produkcję 

energii elektryczna w konwencjonalnych elektrowniach wytwarzających energię ze źródeł 

kopalnych. Na podstawie danych zawartych w aktualnym raporcie Krajowego Ośrodka 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami za rok 2016, opracowanego w grudniu 2017 r. 

a opublikowanego w styczniu 2018 r., wyliczone zostały wartości CO2 i szkodliwych 

substancji, jakie zostałyby wyemitowane do atmosfery przy wytworzeniu energii równej 

wyliczonemu uzyskowi projektowanej instalacji fotowoltaicznej. W poniższej tabeli 

zamieszczone zostały ww. wartości. 
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Substancja Ilość [kG] 

CO2 (dwutlenek węgla) 16 829,32 

SO2 (dwutlenek siarki)        17,63 

NOx (tlenki azotu)        17,76 

CO (tlenek węgla)         5,43 

Pył całkowity        1,14 

 

11.  Wskazanie dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót. 
 budowę zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z instalacjami DC i AC należy 

przeprowadzić ze szczególną ostrożnością, 

 ze szczególną ostrożnością prowadzić prace na wysokości, 

 wszystkie przełączenia w liniach niskiego napięcia w celu nawiązania 

nowych, istniejących i projektowanych elementów sieci oraz przyłączy 

wykonywać zgodnie z procedurami i zasadami określonymi przez 

dystrybutora w instrukcji bezpiecznej pracy przy urządzeniach, 

 prace w obrębie istniejących i projektowanych urządzeń przeprowadzać po 

wcześniejszym zgłoszeniu do właściwego terytorialnie rejonu energetycznego 

i wyłączeniu napięcia, 

 wszystkie przełączenia w liniach średniego i niskiego napięcia w celu 

nawiązania nowych istniejących i projektowanych urządzeń wykonywać 

zgodnie z procedurami i zasadami określonymi w instrukcji bezpiecznej pracy 

przy urządzeniach dystrybutora energii elektrycznej, 

 przewidzieć ochronę strefy roboczej podczas prowadzonych prac, 

 teren inwestycji zabezpieczyć przed przebywaniem osób postronnych, 

 wykonać wygrodzenia terenu. 

 

 

UWAGA: 

W obrębie istniejących urządzeń i infrastruktury energetycznej prace należy wykonywać ze 

szczególną ostrożnością i bezwzględnym przestrzeganiem przepisów prawa w tym zakresie, 

obowiązujących norm i instrukcji dystrybutora energii elektrycznej. Harmonogram wyłączeń 
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i przełączeń oraz innych czynności ruchowych należy bezwzględnie uzgodnić z służbami 

technicznymi SUW. 
Zachować szczególne środki ostrożności z uwagi na prace przy generatorze fotowoltaicznym - 

drugostronne podanie napięcia. 

 

 

12. Wskazanie sposobu przeprowadzania instruktażu. 
Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić instruktaż. Roboty budowlane prowadzić 

powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń oraz posiadać ważną 

i właściwą grupę BHP również bez ograniczeń. Wykonujący roboty również powinni 

posiadać aktualne grupy BHP. 

 

13. UWAGI KOŃCOWE 
 

Całość robót należy wykonać zgodnie niniejszym opracowaniem oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami BHP pod nadzorem osób 

uprawnionych oraz wykonać następujące pomiary: 

• rezystancji izolacji kabla; 

• rezystancji uziemienia; 

• skuteczności samoczynnego wyłączenia. 

inż. Paweł Piwowar 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
E-1 Plan sytuacyjny 

E-2 Schemat instalacji 

E-3 Sposób mocowania konstrukcji 

E-4 Przykładowy montaż falownika. 

E-5 Rzut istniejącego budynku 

E-6 Tablice: T-DC1, T-DC2. 

E-7 Tablica T-AC. 

 


