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Wskazane w dokumentacji parametry techniczne produktów określają jedynie 

wymagane oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do 

wykonania przedmiotu opracowania. Wykonawca jest uprawniony do 

stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które 

posiadają parametry techniczne nie gorsze od wskazanych w dokumentacji. 
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/ OPINIA TECHNICZNA / 
Konstrukcji dachu oraz pokrycia na budynku,  

na którym będzie wykonywana instalacja fotowoltaiczna 
 
Przedmiotem opracowania jest wystawienie opinii dotyczącej oceny wytrzymałości 
konstrukcji dachu pod planowany montaż instalacji fotowoltaicznej. 

 
Podstawa opracowania 

• Dokumentacja techniczna 
• Oględziny własne budynku 
• Uzgodnienia z właścicielem obiektu. 
• Przywołane normy, przepisy oraz literatura techniczna. 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 

śniegiem. 
PN-B-03264: 2002 /Ap1  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03150:2000  /Az1/ Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
 
Opis ogólny istniejącej zabudowy 
Obiekt Zespołu Szkół, składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem i budynku sali 
gimnastycznej. Instalacja fotowoltaiczna zostanie umieszczona na dachu łącznika 
pomiędzy głównymi budynkami Zespołu Szkół.  Ściany zewnętrzne łącznika są murowane i 
wykonane z pustaków ceramicznych „MAX” o grubości 29 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej.  
 
Konstrukcja stropu budynku: 
- typ stropu Ackerman (pustak 20 cm i wylewka 4 cm) 
- rozstaw osi żeber: 31cm 
- klasa betonu C20 
- zbrojenie prętami: klasa A-III gatunek 34GS 
  
Ocena stanu technicznego: 
Ogólny stan techniczny pokrycia dachowego budynku szkoły jest zadawalający. Brak 
oznak utraty nośności stropu. W różnych miejscach połać dachową obciążano 
dynamicznie ciężarem skaczącego człowieka. Nie zaobserwowano drżenia połaci. Stan 
techniczny pokrycia dachowego budynku łącznika jest dobry i zadowalający.  
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Zestawienie obciążeń  
 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Lepik, papa grub. 0,7 cm   0,08 0,10 
2.   Warstwa cementowa na siatce metalowej 

grub. 4 cm  
0,75 0,91 

3.   Styropian grub. 10 cm  0,04 0,04 
4.   Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm   0,28 0,36 
5.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej 

(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie 
połaci 5,0 st. -> C2=0,8)  [0,720kN/m2] 

0,72 1,08 

6.     Warstwa kamieni dekoracyjnych 0,8 0,96 

 : 2,67 3,45 
 

 
Obciążenie wiatrem 
Obciążenie wiatrem dachu płaskiego dwuspadowego o nachyleniu połaci do 5° można 
pominąć. Obciążenie będzie skierowane przeciwnie do obciążenia śniegiem, od środka 
budynku na zewnątrz połaci 
 
Ustalenie wartości obciążenia dodatkowego od instalacji fotowoltaicznej: 
 
Dane dot. instalacji fotowoltaicznej: 
 
• łączna masa paneli: 30 szt x 19,5 kg= 585 kg  

• łączna masa systemu wsporczego:  30 szt x 5,25 kg= 157,50 kg 

• łączna masa balastu: 30 szt x  56kg/moduł = 1680 kg 

• całkowita masa instalacji fotowoltaicznej: 2422,50 kg 

• łączna powierzchnia instalacji uwzględniając balast: 120 m2  

• obciążenie na 1m2 dachu: 2422,50 kg / 120 m2 = 20,18 kg/m2 tj. 0,202kN/m2. 
 
Sprawdzenie nośności stropu po zwiększeniu odciążenia zewnętrznego 
- sumaryczna obliczeniowa wartość obciążenia od pokrycia dachu wraz z obciążeniem 
instalacją fotowoltaiczną: 
Qc = 3,45kN/m2 + 0,202 kN/m2 = 3,65kN/m2 
 
Dopuszczalne obciążenie zewnętrzne stropu wynosi:  
4500kPa = 4,50kN/m2  > Qc = 3,65kN/m2. 
 
Wniosek: konstrukcja dachu spełnia warunki nośności pod montaż 30 sztuk modułów 
fotowoltaicznych na konstrukcji nośnej balastowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWO - OBLICZENIOWA 
 

1.             Montaż instalacji fotowoltaicznej  
1.1. Stan obecny 

 
Budynek Wielofinkcyjny ORLIK 2012 znajduje się w Dąbrowie Zielonej, w województwie 
śląskim. Położony jest w zabudowanej strefie miejscowości na działce Nr 3538 W obrębie 
terenu objętym opracowaniem znajduje się istniejący budynek Zespołu Szkół, 
utwardzenia terenu w postaci drogi dojazdowej, zieleń – trawniki. 

 
1.2. Opracowanie 
1.2.1. Podstawa opracowania 

 
• Uzgodnienia z Inwestorem 
• Wytyczne projektowania systemów fotowoltaicznych 
• Zalecenia producentów urządzeń 
• Obowiązujące polskie normy i przepisy budowlane 
• Wizja lokalna obiektu z akceptacją proponowanych rozwiązań ze strony 

użytkownika oraz inne niezbędne inwentaryzacje 
 

1.2.2. Zakres opracowania 
 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje zaprojektowanie instalacji systemu 
fotowoltaicznego typu ON-GRID zamontowanej na potrzeby Obiektu Wielofunkcyjnego 

ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona oraz dobór pozostałych urządzeń instalacji fotowoltaicznej. 
 
Zakres opracowania obejmuje: 
• projekt instalacji fotowoltaicznej z lokalizacją urządzeń schematem technologicznym  
• dane techniczne, certyfikaty i usytuowanie modułów fotowoltaicznych 
• dane techniczne, certyfikaty, usytuowanie inwertera 
• zabudowę zabezpieczeń instalacji fotowoltaicznej 

 
1.2.3. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt mikroinstalacji instalacji fotowoltaicznej o mocy 
9,75 kW dla Obiektu Wielofunkcyjnego ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona.  
 
Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie będzie powodowała przekroczeń 
dopuszczalnych standardów środowiska (praca instalacji jest bezgłośna, bezwibracyjna, 
nie generuje żadnych skutków ubocznych) oraz nie będzie negatywnie oddziaływała na 
występującą w sąsiedztwie zabudowę.  
 
Instalacja fotowoltaiczna zostanie zlokalizowana na dachu budynku Zespołu Szkół. 
Mocowanie modułów do dachu należy wykonać za pomocą systemowej konstrukcji 
mocującej nieinwazyjnej wykonanej w systemie dociążeniowym dostarczonej przez 
producenta modułów lub innej równoważnej, która spełnia kryteria jakościowe i 
wytrzymałościowe takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem.  
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1.3. Podstawowe normy, przepisy i dokumenty zawierające dane wejściowe 

 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
• norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
• norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
• norma PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 61024-2, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
• norma PN-EN 62305-1 -2, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U.1991 nr 81 poz. 
351 katalogi producentów aparatów i urządzeń elektrycznych 
• aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania 
• Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
  

1.4. Opis rozwiązania 
 
Planuje się budowę elektrowni fotowoltaicznej pracującej równolegle z siecią 
elektroenergetyczną TAURON DYSTRYBUCJA S.A. zgodnie z zasadami IRiESD. Elektrownia 
będzie składać się modułów zainstalowanych w rzędach na dachu budynku.  
 
Moduły będą wytwarzały energię elektryczną przeznaczoną do pokrycia zapotrzebowania 
budynku Zespołu Szkół. Energia wytworzona w instalacji będzie wykorzystywana na 
potrzeby własne budynku.  Energia elektryczna będzie przekazywana wydzielonymi 
obwodami (stringami) do falownika. Zastosowany falownik ma za zadanie przekształcenie 
prądu stałego z modułów fotowoltaicznych na energię prądu zmiennego o częstotliwości 
50 Hz. Falownik będzie połączony przyłączem elektroenergetycznym do rozdzielni 
głównej. Połączenie należy wykonać trasami kablowymi układanymi na powierzchni 
dachu w rurach elektroinstalacyjnych.  
 

1.4.1. Moduły PV 
 
Jako źródło energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej projektuje się  
moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne np. IBC MonoSol 325 VL5-HC mocy 325Wp. 
Moduły posiadają +0/+5% dodatniej tolerancji mocy jak i liniową gwarancję na wysoką 
wydajność, sprawność modułu jest na poziomie 19,6%. We wszystkich modułach należy 
zastosować kompatybilne z resztą systemu optymalizatory mocy, np. TIGO. 
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1.4.2. Falownik 
 
Do uzyskania właściwej charakterystyki wyjściowej projektuje się falownik sieciowy 
trójfazowy o mocy 10000 W - np. Fronius Symo 10.0-3-M o następujących parametrach:   
Falownik posiada funkcję monitorowania pracy sieci elektroenergetycznej, z którą się 
synchronizuje. W razie nieprawidłowości pracy falownika lub sieci, urządzenie musi się 
niezwłocznie wyłączyć. Wyłączenie następuje po wykryciu przekroczenia zakresu 
dopuszczalnych wartości napięcia i częstotliwości prądu wyjściowego falownika, jak 
również w momencie zaniku napięcia w publicznej sieci elektroenergetycznej.  
 

 
 
Cały osprzęt zabezpieczający powinien być zgodny z polskimi i europejskimi normami. 
Falownik należy montować i podłączać zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez 
producenta zwracając w szczególności uwagę na odległości od sąsiadujących urządzeń. 
Falownik może być zamontowany wewnątrz lub na zewnątrz budynku zgodnie z instrukcją 
instalacji producenta. Wysokość instalacji falowników powinna być tak dobrana, aby 
zapewnić łatwość serwisu urządzeń. Proponuje się instalację falowników na wysokości 
130cm od poziomu podłogi. Po zainstalowaniu falownika należy go uziemić przewodem 
PE. 

UWAGA!!!  
System fotowoltaiczny należy uruchamiać w odpowiedniej kolejności. 

1.Należy załączyć rozłączniki DC. 
Falownik zostanie zasilony z modułów PV 
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2.Należy załączyć zabezpieczenia zmiennoprądowe. 
System fotowoltaiczny rozpocznie generowanie energii elektrycznej.  

 

W celu rozłączenia pracującego systemu fotowoltaicznego powyższe kroki należy wykonać w odwrotnej 

kolejności. 
1.Należy rozłączyć zabezpieczenia zmiennoprądowe (obciążenie). 

2.Należy rozłączyć rozłączniki DC. 
Zmiana kolejności może spowodować uszkodzenie falownika. 

 
1.4.3. Konstrukcja montażowa 

 
Projektuje się konstrukcję montażową – wsporczą przeznaczoną do dachu płaskiego. 
Wymagane jest zastosowanie konstrukcji nieinwazyjnej, wykonanej w systemie 
dociążeniowym.   
 
Projektowana konstrukcja montażowa – wsporcza pod moduły fotowoltaiczne składa się z 
systemowych szyn montażowych aluminiowych lub stalowych (profili podłużnych), 
wiatrownic (osłon od wiatru), stalowych adapterów montażowych, oraz dodatkowych 
elementów mocujących moduły PV do profili aluminiowych jak np. zaciski środkowe, 
zaciski boczne. Elementy skrętne - mocujące jak śruby młotkowe, nakrętki i śruby 
dwugwintowe wykonane są ze stali nierdzewnej.  
 
 
Montaż konstrukcji wsporczej należy wykonać zgodnie ze sztuką oraz instrukcją montażu 
konstrukcji. 
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Minimalne odległo ści pomi ędzy stela żami konstrukcji: 
 

 
 

1.4.4. Okablowanie 
Projektuje się połączenie 30 modułów w dwóch grupach po 15 modułów 
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Tracker MPP1 – 1x15 modułów 
Tracker MPP2 – 1x15 modułów 
 
Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem 
solarnym o odpowiednim przekroju w podwójnej izolacji. Przyjęto przewód DC o 
przekroju 6 mm2 
 
I – długość przewodu obliczanego szeregu = 23m 
Y – konduktywność jednostkowa miedzi 
s- przekrój przewodu 6 mm2 

Idc – prąd szeregu 9,77A 
Udc – napięcie szeregu = 497,10V 
         Idc xI  9,77 x 23 
Obliczenia:  ∆U% = -------------------- = ------------------- = 0,64% < 1% 
         y x s   58 x 6 
 
Połączenia przewodów będą wykonywane za pomocą złącz systemowych kategorii MC4 
(złącza żeńskie i męskie) lub równoważnymi.  Przewody zostaną ułożone w rurach 
osłonowych odpornych na działanie promieniowania UV.  
 
Luźne odcinki przewodów należy mocować do konstrukcji przy pomocy opasek kablowych 
również odpornych na promieniowanie UV. Złączki systemowe powinny być zaciskane na 
końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednią siłą. Przekrój 
kabli stałoprądowych powinien być dobrany tak, by zminimalizować spadki napięć 
obwodów.  
 

1.4.5. Monitoring instalacji 
Zaprojektowany falownik posiada możliwość bieżącego pomiaru energii wytworzonej 
przez instalację fotowoltaiczną oraz archiwizacji danych w okresach dziennych, 
miesięcznych oraz kilkuletnich.  
 
Odczyt bieżący i sumaryczne zestawienia wskazań będą wizualizowane na wbudowanym 
ekranie LCD. Inwerter posiada też możliwość podglądu pracy instalacji poprzez interfejs 
Ethernet (www).  W tym celu należy wykorzystać moduł komunikacyjny DM 2.0 
Współpracujący z falownikiem.  
 
Urządzenie nie posiada legalizowanego układu pomiarowego (licznika energii). Wskazania 
dotyczące produkcji energii są jedynie poglądowe i nie mogą być podstawą do jej 
rozliczania. 
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1.4.6. Opinia o innowacyjności 
Planowany montaż instalacji fotowoltaicznej dla Obiektu Wielofunkcyjnego ORLIK 2012 w 
Dąbrownie Zielonej opartej o zastosowanie optymaliztorów mocy modułów 
fotowoltaicznych  jest innowacyją technologiczną.  
 

Zastosowanie optymalizatorów umożliwia efektywne wykorzystanie całej dostępnej 
powierzchni dachowej dzięki niespotykanej dotychczas elastyczności projektowania. 
Duża różnorodność długości łańcuchów jest możliwa bez konieczności ich 
dopasowywania.   
 

Zacienienie modułów nie powoduje spadku wydajności całego łańcucha, a moduły o 
różnych wielkościach, typach oraz parametrach mogą być łączone i ustawiane lub 
nachylane w dowolny sposób w ramach jednego łańcucha. 
 
Wdrożenie opisanego zamierzenia technologicznego jest dobrym przykładem 
wdrażania postępu technicznego, ponieważ jest to rozwiązanie innowacyjne, a jego 
zastosowanie pozwoli znacząco ograniczyć niedopasowania prądowo-napięciowe na 
modułach wynikające z: 

- wpływu zacienienia, 
- nierównomiernego starzenia się modułów,  
- zabrudzeń modułów,  
- nierównomiernego nagrzewania się modułów i ogniw, 
- uszkodzenia ogniw lub modułów  

 
Tym samym optymalizatory zwiększą uzyski w instalacji nawet od kilku do kilkudziesięciu 
procent. 
 

1.5. Obliczenia  
 

Moc przyłączeniowa instalacji fotowoltaicznej: 9,75kW 
P → cosφ = 0,98 

Ic - prąd całkowity elektrowni fotowoltaicznej. 

Ic =                        =        = 14,36 A 

 

- Sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięcia 

Obciążalność długotrwała dla kabla YKYżo 5x10mm2 wynosi 59A 

Kabel YKYżo 5x10mm2 

P = 9,75 kW 

L1 = 5 m 

Un = 400V 

Ib = 20 A 

 = 58Ω*mm2/m 

  9,750 x 103            

V3 x 400 x 0,98 
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Δu = 100*9750*5/58*10*4002 = 0,05% 

ΔU% < 3% warunek spełniony 

Zabezpieczenia falownika Ib=25A, przewód od SPDAC do falownika YKYżo 5x10mm2 
 
Na podstawie obliczeń i danych w tabelach, stwierdza się, że spełnione są wymogi w 
zakresie dopuszczalnej obciążalności prądowej przewodów i dopuszczalnych spadków 
napięć w projektowanej instalacji. 
 

1.6. Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej  
 

Ochrona podstawowa – ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Ochrona będzie 
realizowana przez: izolację roboczą części czynnych, obudowy urządzeń elektrycznych. 
 
Ochrona dodatkowa – ochrona przez dotykiem pośrednim. Ochrona będzie realizowana 
przez: urządzenia ochronne przetężeniowe, sieć uziemień i połączeń wyrównawczych. 
 

1.7. Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej 
Ochrona przepięciowa będzie realizowana za pomocą ograniczników przepięć typ 1+2 po 
stronie AC i 1+2 po stronie DC. Wymagana rezystancja uziemienia przewodu ochronnego 
<10 Ohm. 
 

1.8. Połączenia wyrównawcze 
 

W celu wyrównania potencjałów elektrycznych między ramą modułu i konstrukcją 
wsporczą – montażową należy połączyć je ze sobą i uziemić. W tym celu należy 
zastosować podkładkę uziemiającą z klemą środkową. Do uziemienia zastosować złącze 
kontrolne.   
 
 
 

1.9. Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznej 
 
Wykonanie instalacji odgromowej budynku nie jest przedmiotem tego opracowania.  
Budynek posiada instalację odgromową. 
 

1.10. Opis przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej i sieci 
 elektroenergetycznej 

 
W celu powiązania projektowanej instalacji fotowoltaicznej z instalacją obiektu 
poprowadzony zostanie przewód YKYżo 5x10mm2 zabezpieczony wyłącznikiem 
nadprądowym B25A. Układ sieci dla instalacji po stronie AC to TT. W celu montażu 
koniecznych zabezpieczeń AC i DC dla instalacji fotowoltaicznej zostanie zamontowana 
dedykowana rozdzielnica solarna.  
 
Zgodnie z Prawem Energetycznym, jeżeli moc przyłączeniowa mikroinstalacji (obiekty o 
mocy nominalnej do 40kWp) nie przekracza mocy przyłączeniowej wydanej w warunkach 
przyłączeniowych, to taka instalacja nie wymaga wydania warunków przyłączeniowych.  
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Zgodnie z Prawem Energetycznym instalacje OZE o mocy nominalnej do 40kW podlegają 
zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii elektrycznej.  Energia 
elektryczna będzie rozliczna przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego za pomocą 
istniejącego dwukierunkowego licznika energii elektrycznej.  
 

1.11. Zestawienie urządzeń i osprzętu 
    

Lp. Nazwa elementu Ilość 

1 Moduły fotowoltaiczne IBC MonoSol 325 VL5-HC z optymalizatorami 30 szt. 

2 Inwerter Fronius Symo 10.0-3-M 1 szt. 

3 Konstrukcje dociążane nieinwazyjne modułów fotowoltaicznych 1 kpl. 

4 Przewody po stronie DC 1x6 mm2 180 mb 

5 Montaż rozdzielnicy z zabezpieczeniami AC/DC 1 kpl. 

6 Przewody po stronie AC – YKYżo 5 x 10 mm2 10 mb 

 
1.12. Uwagi Końcowe 

 
Po wykonaniu robót, instalację elektryczną należy sprawdzić zgodnie z normą PN-IEC-
60364-6-61 „Sprawdzenie odbiorcze”. Należy wykonać pomiar rezystancji izolacji 
przewodów, pomiar pętli zwarciowych, prądów upływu, zmierzyć czas zadziałania 
zabezpieczeń, wymusić za wyłącznikiem różnicowo-prądowym prąd zadziałania oraz 
rezystancje wszystkich uziemień. Sporządzone protokoły z pomiarów z pomiarów 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej są warunkiem i podstawą rozpoczęcia 
eksploatacji urządzeń elektrycznych. UWAGA: Nie przeprowadzać kontroli stanu izolacji w 
podłączonych urządzeniach elektrycznych, ponieważ grozi to zniszczeniem układów 
elektroniki. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami technicznymi, przy uwzględnieniu dokumentacji technicznej stosowanych 
urządzeń. Przy wykonywaniu prac należy stosować metody, narzędzia i sposób organizacji 
wymagane w przepisach regulujących BHP. 
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II. CZĘŚĆ PRAWNA 
 

1. Uprawnienia budowlane 
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2. Zaświadczenie o przynależności do OIIB 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
1. Schemat technologiczny instalacji fotowoltaicznej 

 


