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Opis techniczny
Podstawa opracowania
a) Podstawą opracowania dokumentacji jest:
- Wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie
- Obowiązujące normy i przepisy
- uzgodnienia z Inwestorem

Zakres projektu
-Dobór paneli fotowoltaicznych,
-Lokalizacja paneli fotowoltaicznych na dachu sklepu ,,Jubilat” w Stalowej Woli
-Dobór inwertera,
-Dobór zabezpieczeń paneli i inwerterów,

Lokalizacja i charakter obiektu
Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma być umiejscowiona na dachu zakładu
ciastkarsko-piekarskiego przy ul. 1 Sierpnia 34 w Stalowej Woli, nr. działki 3153/2, 26/67,
26/65 obręb 0003 Centrum. Podmiotem dla którego realizuje się przyłączenie jest: ,,Społem”
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli.
Przedmiotem opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora jest mikroinstalacja
fotowoltaiczna o łącznej mocy 39,96 kWp, składająca się z 148 sztuk paneli fotowoltaicznych
o mocy jednostkowej 270Wp. Urządzeniem przekształcającym wyprodukowaną energię na
parametry dostosowane do mocy paneli fotowoltaicznych oraz wymogów urządzeń
odbiorczych będzie inwerter o mocy 40 kW. Maksymalna zalecana moc po stronie DC z paneli
PV jaką można obciążyć dobrany inwerter to 48,40 kW. Panele będą montowane na dachu
płaskim budynku pokrytym papą podzielonym na dwie części. Na części dachu nad zakładem
produkcyjnym zostało zaprojektowane 120 szt. paneli o mocy jednostkowej 270Wp. Pozostałą
ilość 28szt. paneli zaprojektowano na dachu nad częścią administracyjną budynku.
Inwerter należy umieścić na parterze w części administracyjnej budynku w
pomieszczeniu, gdzie znajduje się rozdzielnica istniejąca. Od rozdzielnicy RAC-PV
zamontowanej obok inwertera należy poprowadzić przewody AC – 5xLgY 1x16mm2 do
rezerwy w istniejącej rozdzielnic. Jako zabezpieczenie strony AC należy w RAC-PV
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zamontować rozłącznik FR 100 oraz ogranicznik przepięć typ I+II AC 4P. W istniejącej
rozdzielnicy zabezpieczenie nadprądowe S303 B63A. Napięcie zasilania 230/400V, 50Hz w
układzie zasilania TN-S. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg PN-IEC 60364
- 4 -Ochrona przed dotykiem pośrednim. Ochrona dodatkowa realizowana będzie poprzez
szybkie samoczynne odłączenie zasilania w wymaganym czasie. Obudowę na zabezpieczenia
elektryczne należy zastosować w II klasie ochronności na napięcie min.1000V(rozdzielnia DC)
oraz min. 750V (rozdzielnia AC).

Opis zamierzenia
Zostały zaprojektowane moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne o nominalnej mocy
jednostkowej 270Wp. Zamontowane zostaną one na konstrukcjach balastowych na dachu
płaskim pokrytym papą. Panele należy zamontować zgodnie z załącznikiem nr 1. Podział
i rozmieszczenie ogniw zostało wykonane z uwzględnieniem elementów zacieniających.
Energia z paneli będzie odprowadzana poprzez kable solarne o przekroju 6mm2 do inwertera o
mocy 40kW. Ciągi paneli PV będą tworzyły stringi. Stringi będą podłączone poprzez
zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz przeciwprzepięciowe do inwertera. Projektuje się 8
stringów o łącznej ilości paneli 148 sztuk. Do pierwszego punktu MPPT podłączono trzy stringi
po 20 paneli do drugiego punktu MPPT podłączono również trzy stringi po 20 paneli. Natomiast
do trzeciego punktu MPPT podłączono dwa stringi po 14 paneli o mocy 270 Wp.
Energia za pomocą inwertera będzie „transformowana” na prąd przemienny o napięciu
400V/230V i przesyłana do instalacji elektrycznej w budynku. Zaprojektowano inwerter
fotowoltaiczny o mocy 40 kW wyposażony w interfejs komunikacyjny typu RS485/WiFi/GPRS.
W przypadku zaniku napięcia zasilania sieciowego inwerter zostaje automatycznie wyłączony.
Zabezpieczenia AC i DC zostaną zamontowane w skrzynkach elektrycznych.
Zaprojektowano system w instalacji fotowoltaicznej, polegający na połączeniu wszystkich
konstrukcji paneli PV z przewodem uziemiającym żółto-zielonym LgY16mm2. Przewód
uziemiający należy sprowadzić do punktu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej po stronie DC
i AC. Przewód uziemiający należy połączyć z GSU budynku. Należy dokonać połączeń
pomiędzy GSU i ochronnikami przepięciowymi po stronie DC i AC. Należy zmierzyć wartość
rezystancji uziemienia GSU, wartość ta nie może przekraczać R<10Ω.
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Podstawowe elementy systemu fotowoltaicznego
Instalacja fotowoltaiczna jest wyposażona w odpowiednią grupę urządzeń
umożliwiających wykorzystanie energii słonecznej na wyprodukowanie energii elektrycznej.
System wykorzystany w projekcie jest systemem On-Grid. System ten podłączony jest
do sieci energetycznej w celu zasilania urządzeń 230V/400V. Najważniejszymi elementami
składowymi zaprojektowanego systemu fotowoltaicznego są:
-Panele PV o mocy min. 270W,
-Inwerter o mocy 40kW,
-Przewody solarne o przekroju 6mm2 na napięcie znamionowe 1000V,
-Przewody AC 5xLgY 1x16mm2
-Zabezpieczenia przepięciowe i odgromowe instalacji,
-Zabezpieczenia nadprądowe AC.

Panel fotowoltaiczny
Projektuje się panele fotowoltaiczne o parametrach nie gorszych niż:
Parametr modułu

Wartość

Moc nominalna

270 Wp

Technologia ogniw

Polikrystaliczny

Sprawność

16,60 %

Temperaturowy zakres pracy

Nie mniejszy niż -40° do + 85°

Napięcie mocy maksymalnej

31,2V

Natężenie prądu mocy maksymalnej

8,70A

Wytrzymałość udarowa (grad)
Wytrzymałość na obciążenie statyczne

kula gradowa: Ø=55mm;
V=122km/h; m=80,2g
8000Pa

Pochodzenie modułu

Unia Europejska

Dodatkowo panele powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215
Instalacja będzie charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną na duże obciążenia
od śniegu 8000Pa i parcie/ssanie wiatru 2400Pa.
Pokrycie modułów antyrefleksyjną powłoką na szkle dla wyższej absorpcji światła zapewni
maksymalny uzysk solarny. Zastosowanie wysokiej jakości komponentów zapewnia
optymalną ochronę przed lokalnymi przegrzaniami.
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Konstrukcja wsporcza panelu fotowoltaicznego
Dach opisywanej lokalizacji wymaga zastosowania konstrukcji „kątowych” pod montaż
paneli fotowoltaicznych. Należy zastosować systemowe kątowe o kącie 15° wykonane z
kształtowników aluminiowych dostosowane do obciążeń standardowych od paneli i
dodatkowych elementów kablowych instalacji.
Należy zastosować rozwiązania systemowe balastowe (bezinwazyjne), (poniżej rysunek
konstrukcji) lub równoważny z zachowaniem parametrów takich jak:
- kąt nachylenia nie większy niż 15°,
- panele ułożone poziomo,
- ciężar układu max 40kg na 1m2 (ciężar wszystkich elementów konstrukcji wraz z
balastem, panelami i okablowaniem),
Panele będą usytuowane dłuższym bokiem wzdłuż dachu. Wszystkie elementy systemu
montażowego aluminiowe, dostosowane do montażu paneli fotowoltaicznych. Główne szyny
systemu należy wyposażyć w podkłady ochronne z EPDM lub innego tworzywa, które
zabezpieczą pokrycie dachu przed uszkodzeniem przez metalowe elementy konstrukcji.
Dodatkowo należy zamontować obróbkę blacharską zamykającą tylną przestrzeń
konstrukcji wsporczych, która zapobiegnie gromadzeniu się śniegu pod konstrukcją (część
składowa systemu).
Konstrukcję po zmontowaniu należy dociążyć elementami balastowymi rozłożonymi
zgodnie
z projektem dociążenia dostarczanym na etapie zamówienia konstrukcji (kompatybilny
z zastosowanym systemem montażowym) – jako elementy balastowe należy zastosować
bloczki betonowe, płytki chodnikowe lub inne elementy dostosowane wagowo do niezbędnych
ciężarów. Poniżej schemat oraz widok konstrukcji.

Rys. nr 1 – Schemat konstrukcji o kącie nachylenia nie większy niż 15°- na dach płaski
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Rys. nr 2 – Widok konstrukcji o kącie nachylenia nie większy niż 15° - dach płaski

Inwertery
Zaprojektowano inwerter o mocy 40kW z graficznym wyświetlaczem LCD do wizualizacji
przebiegu parametrów energii, prądu chwilowego i parametrów operacyjnych systemu. Menu
inwertera pozwala na wyświetlanie oraz programowalne w menu żądanych parametrów,
w różnej konfiguracji. Inwerter wyposażony w interfejs komunikacyjny typu RS485/WiFi/GPRS. Zastosowany inwerter w przypadku zaniku napięcia zasilania sieciowego
automatycznie

odłącza

instalację

fotowoltaiczną.
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Inwerter

wyposażony

w system

zoptymalizowanego zarządzania zacienieniem przy użyciu globalnego śledzenia MPPT.
Parametry inwertera:
Napięcie maksymalne wejściowe DC

1000V

Minimalne napięcie wejściowe DC

250V

Maksymalny prąd wejściowy DC

40/30/30

Znamionowe napięcie sieci

230/400V

Częstotliwość nominalna

50Hz

Ilość MPPT

3

Maksymalna sprawność

98,8%

Gwarancja na inwerter

5 lat

Okablowanie
Do połączenia paneli PV miedzy sobą, oraz między panelami, a inwerterem
zaprojektowano kable fotowoltaiczne o przekroju 6mm2 odporne na promieniowanie UV
i warunki atmosferyczne, bezhalogenowe, ognioodporne, spełniające normy PN-EN50395,
PN-EN60332-1, PN-EN61034-2. Kable z podwójną izolacją na napięcie stałe 1,2kV,
mocowane do konstrukcji wsporczych paneli. Kable należy chronić przed uszkodzeniami
mechanicznymi przez układanie w rurach odpornych na promieniowanie UV w budynku oraz
pod panelami. Na powierzchni dachu należy natomiast kable układać w korytach kablowych
perforowanych przytwierdzonych do papy poprzez uchwyt betonowy w tworzywie oraz lepik
Temperatura pracy kabli w granicach -40 do +70 stopni C.

Zabezpieczenia
Zastosowano zabezpieczenia po stronie DC w postaci bezpieczników topikowych
cylindrycznych gPV 10x38, 12A/1000V-DC oraz ograniczników przepięć typ I+II DC-1000V
zamontowanych w skrzynce RDC. Ponadto inwerter fotowoltaiczny posiada wbudowaną
wewnętrzną ochronę przepięciową DC oraz ochronę przeciwzwarciową AC. Zabezpieczenia
prądu stałego (DC) należy zainstalować między panelami PV i inwerterem. Natomiast
zabezpieczenia prądu przemiennego (AC) należy zamontować między inwerterem, a
rozdzielnią RAC-PV do której przyłączana jest instalacja fotowoltaiczna. Jako zabezpieczenia

9

po stronie AC przewidziano jako wyłącznik główny PV rozłącznik FR 100 oraz ogranicznik
przepięć typ I+II AC 4P. W istniejącej rozdzielnicy należy zamontować wyłącznik S303 B63A.
Zabezpieczeniem przeciwpożarowym instalacji fotowoltaicznej jest wyłącznik główny po
stronie AC, po wyłączeniu zasilania od strony prądu przemiennego inwerter przestaje
przetwarzać energię co skutkuje, że wszystkie obwody po stronie DC w tym samym momencie
zostają odcięte od przepływu prądu. W inwerterach powstaje galwaniczna przerwa
uniemożliwiająca przepływ prądu z paneli fotowoltaicznych.
Wszystkie prace wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-4.
Połączenie instalacji przedstawiono na schemacie stanowiącym załącznik numer 1 do
projektu.
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Obliczenia techniczne
Dobór kabli i bezpieczników
Dla budynku (instalacja dachowa o mocy zainstalowanej 39,96kW)

Dla odcinka pomiędzy inwerterem 40K a RG:
Dane:
PS = 40kW; cosφ=1; Un=0,4kV
Obliczamy prąd obciążenia:

𝐼𝐵 =

𝑃𝑠
√3 × 𝑈𝑛 × cos 𝜑

=

40 × 103
√3 × 0,4 × 103 × 1

= 57,74𝐴

Na podstawie obliczeniowego prądu obciążenia IB, dobieram zabezpieczenie o prądzie
znamionowym In, którego wartość musi być większa od IB.
𝐼𝑛 = 63𝐴
Dobieram wyłącznik nadprądowy S303 B63A
Z tabeli obciążalności długotrwałej kabli odczytujemy, iż dla kabla LgY 1x16mm 2
Idd = 68A
biorąc pod uwagę temperaturę otoczenia (30oC) kabla odczytujemy współczynnik poprawkowy
k= 1
𝐼𝑍 = 𝑘 × 𝐼𝑑𝑑 = 68𝐴
Sprawdzam ogólne warunki:
IB ≤ I n ≤ Iz
57,74 ≤ 63 ≤ 68
Warunki są spełnione
Kable oraz zabezpieczenia nadprądowe zostały prawidłowo dobrane.
Obliczenia spadków napięć
Przyjmujemy długość kabla LgY l=10m
∆𝑢% =

𝑃 × 100 × 𝑙
𝛾 × 𝑆 × 𝑈𝑛2
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Δu% = 0,28% < 4% - warunek spełniony
Dobór wkładki topikowej DC
Ze względu na prąd zwarciowy paneli fotowoltaicznych o mocy 270Wp, który wynosi 9,19A
dobrano najbardziej optymalną wkładkę bezpiecznikową gPV 12A dedykowanych do instalacji
fotowoltaicznych.
Dobór ograniczników przepięć DC
Ze względu na napięcie układu nie przekraczającego 1000V zastosowano ograniczniki przepięć
typ I + II, 1000V DC.
Dobór ograniczników przepięć AC
Ze względu na napięcie układu nie przekraczającego 275V zastosowano ograniczniki przepięć
typ I + II, 275V C.
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Zestawienie podstawowych materiałów
L.p.

Nazwa

Jednostka

Ilość

1

Moduły fotowoltaiczne o mocy 270Wp

szt.

148

2

Inwerter 40K

szt.

1

4

Rozdzielnia RDC

szt.

1

5

Rozdzielnika RAC-PV

szt.

1

6

Rozłącznik FR 100A

szt.

1

7

Zabezpiecczenie AC S303B 63A

szt.

1

8

Zabezpieczenie AC typ I+II 275V 4P

szt.

1

9

Zabezpieczenie DC typ I+II 1000V

szt.

3

szt.

16

szt.

8

10

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna PV 10x38mm 12A 1000V

11

DC
Podstawa bezpiecznikowa 2P 25A 1000vdc 10X38mm DC

12

Przewód LgY 1x16mm2

𝑚𝑏

50

13

Kabel solarny 6mm2

𝑚𝑏

wg potrzeb

14

Konektor MC4 do kabli PV1 6mm2

𝑠𝑧𝑡.

wg potrzeb

15

Konstrukcja stalowo-aluminiowa

𝑠𝑧𝑡.

wg potrzeb

16

Elementy montażowe

𝑠𝑧𝑡.

wg potrzeb

17

Korytka kablowe

𝑠𝑧𝑡.

wg potrzeb

Uwagi

Wykaz i opis prób funkcjonalnych oraz wykaz pomiarów koniecznych do
uruchomienia instalacji
Wykonując pomiary sprawdzające należy zwrócić uwagę na stan techniczny, badanych
urządzeń. Dobry stan techniczny zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji urządzeń,
jest gwarancją ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Pomiary sprawdzające w okresie
eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod względem
niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Należy dokonywać pomiarów i prób zamontowanych
urządzeń zgodnie z książką eksploatacyjną obiektu. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji
o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian w instalacji. Okresowe
pomiary (min. co 5 lat) mają potwierdzić prawidłowość działania zastosowanych środków
ochrony.
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Przy uruchomieniu instalacji należy wykonać następujące próby i pomiary po montażowe
urządzeń elektrycznych zamontowanych w obiekcie przed przekazaniem do eksploatacji:
- Sprawdzić czy urządzenia zostały zamontowane zgodnie z dokumentacją,
- Sprawdzić czy urządzenia nie są uszkodzone,
- Zmierzyć rezystancję izolacji zamontowanych przewodów i kabli napięciem probierczym
i porównać z parametrami zgodnymi z normą
- Zmierzyć impedancję pętli zwarcia sieci i sprawdzić czy zachowana jest ochrona dodatkowa
przez samoczynne wyłączenie zasalania w wymaganym czasie na wszystkich odcinkach
kablowych.
- Załączyć instalację i na podstawie odczytów parametrów z inwerterów określić czy
sygnalizacja działa poprawnie.
Efektem tych pomiarów będą protokoły pomiarów po montażowych.

Uwagi końcowe, zalecenia, doboru urządzeń i sposobu wykonania
instalacji PV
-Dobrane kable solarne spełniają wymogi techniczne
-Wszystkie kable solarne będą prowadzone w rurkach PCV odpornych na zew. warunki
atmosferyczne (w tym promieniowanie UV i niskie temperatury). Osłony w/w kabli będą
zamocowane sztywno do konstrukcji.
- Uziemienie konstrukcji wsporczych instalacji PV należy prowadzić do głównej szyny
uziemiającej.
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O Ś W I A D C Z E N I E
projektujący

Ja niżej podpisany na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
Budowlane( z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany:

„INSTALACJA

FOTOWOLTAICZNA O MOCY
39,96 kWp USYTUOWANEJ NA DACHU ZAKŁADU
PIEKARSKO-CIASTKARSKIEGO
ZLOKALIZOWANGO W STALOWEJ WOLI”
został

sporządzony

zgodnie z

obowiązującymi

przepisami

oraz

zasadami

technicznej.

Inst. elektryczne:

mgr inż. Dominik Radomski upr. nr SWK/0139/PWBE/18

(projektujący)

15

wiedzy

16

17

Przepisy związane
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1999r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,
b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami,
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
1999 nr 80 poz. 912)
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.
e)PN-IEC 60364-4-41:2000 - wersja polska. Tytuł, Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
f) PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne
g)PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
h) PN-EN 62305-4:2009. Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych.
i) PN-EN 61215, Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań
naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu
j) PN-EN 61730-1, Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego(PV) – część 1:
Wymagania dotyczące konstrukcji
k) PN-EN 50438, Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do
równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia
l) PN-EN 62109-1,2 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w
fotowoltaicznych systemach energetycznych – część 1 Wymagania ogólne, część 2
Wymagania szczegółowe dotyczące falowników.
m) PN-EN 50395 Metody badania właściwości elektrycznych przewodów
elektroenergetycznych niskiego napięcia
n) PN-EN 60332-1, Badanie palności kabli i przewodów elektrycznych oraz
światłowodowych
o) PN-EN 61034-2, Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub
kable w określonych warunkach – część 2 Metody badania i wymagania
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