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OPIS TECHNICZNY  

 

1. Podstawa opracowania  

Podstawa opracowania: 

- wizja lokalna  

- uzgodnienia z inwestorem 

- dokumentacja archiwalna 

  

2. Przedmiot  i zakres opracowania   

Przedmiotem opracowania jest projekt do zgłoszenia robót budowlanych polegający na 

wykonaniu termomodernizacji budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku.  

W ramach termomodernizacji przewiduje się: 

− Docieplenie stropodachu; 

− Docieplenie ścian zewnętrznych; 

− Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej; 

− Wymiana oświetlenia wewnętrznego – oprawy; 

− Montaż instalacji Fotowoltaicznej; 

− Modernizacja kotłowni – wymiana kotłów olejowych na jednostki na pellet; 

− Dostosowanie magazynu paliwa do składowania pelletu; 

− Doposażenie w instalację centralnie przygotowanej ciepłej wody użytkowej; 

− Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 

 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się na terenie objętym ochroną 

konserwatorską. 

Zakres opracowania niezbędny do zgłoszenia robót właściwemu urzędowi, zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane. 

3. Cel opracowania  

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązania technicznego wykonania wyżej 

wymienionych robót. 

Wykonanie robót termomodernizacyjnych ma na celu poprawienie efektywności energetycznej 

budynku.  
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4. Stosunki własnościowe  

Budynek stanowi własność  inwestora. 

5. Opis stanu istniejącego na terenie działki  

Budynek Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum znajduje się w miejscowości Mały Płock przy 

ul. Jana Kochanowskiego w powiecie Kolneńskim. Budynek pełni funkcję zespołu szkół z 

zapleczem administarcyjno-gastronomicznym i halą sportową.  

Projektowana inwestycja realizowana będzie na działce nr ewid.: 174/7, 174/8, 175/6, 175/7.  

6. Dane ogólne o budynku w stanie istniejącym  

Lokalizacja obiektów objętych zakresem opracowania.  

 

 
 

6.1 Ogólny opis budynku Szkoły Podstawowej  

Obiekt składa się z 4 kondygnacji (3 nadziemne i jednej podziemnej). Budynek składa się z 3 

segmentów połączonych ze sobą za pomocą łączników komunikacyjnych:  

− część sportowa – jednokondygnacyjna  

− część dydaktyczna – cztero kondygnacyjnej,  

− część administracyjno-gastronomiczna – trzykondygnacyjna.  

Budynek wybudowano w technologii segmentowej z prefabrykowanych płyt żelbetowych w 1979r. 

Gimnazjum  
i Szkoła Podstawowa 
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Stropy wykonane są jako żelbetowe, prefabrykowane z płyt kanałowych. Dach w większości 

dwuspadowy stanowią płyty korytkowe ocieplone wełną mineralną o grubości 8 cm wsparte na 

murkach. W części wysokiej hali gimnastycznej stropodach niewentylowany z płyt korytkowych 

ocieplony 7 cm wełny mineralnej pokryty wylewką 1 cm. Dach pokryty jest papą 

termozgrzewalną. 

Ściany zewnętrzne wykonano z płyt kanałowych 24 cm z zewnętrzną warstwą bloczków z 

betonu komórkowego o grubości 18 cm. Ściany hali sportowej ocieplono styropianem o 

grubości 5 cm. 

Okna ok. 2000 roku wymienione na PCV, dwuszybowe, wykazują nieszczelności. Drzwi 

zewnętrzne w ramach aluminiowych, szklone zestawami dwuszybowymi, lub pełne. 

     Wentylacja w budynku grawitacyjna, realizowana przez infiltrację i nieczelności okien i drzwi. 

Budynek w części administacyjnej na parterze posiada instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej. Zasilanie budynku w instalację cieplną z kotłowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy 

części administracyjnej budynku.  Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, z rozdziałem dolnym, 

parametry 90/70°C, regulacja centralna, grzejniki żeliwne, segmentowe lub rurowe ożebrowane.  

Ciepła woda użytkowa pozyskiwana z elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych i 

przepływowych, zainstalowanych w poszczególnych węzłach sanitarnych.  

Zagospodarowanie działki po wykonaniu robót nie ulegnie zmianie.  

Fot. 1 – Budynek Gimnazjium i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku  

 

6.2 Dane charakterystyczne:  

 

Powierzchnia zabudowy 2357 m2 

Powierzchnia budynku netto: 5101,4 m2 

Całkowita powierzchnia użytkowa ogrzewanej części budynku: 5 101,4 m2 

Wysokość 

budynku: 
Dach wielospadowy 

Liczba osób użytkujących budynek 460 os. 

Projektowane zapotrzebowanie na moc grzewczą po modernizacji 

obiektu 

229 kW 

Projekto

wane 

zapotrze

bowanie 

na moc 

do 

przygoto
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7. Opis techniczny wykonania robót 

7.1 ROBOTY BUDOWLANE 

7.1.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Zgodnie z Audytem Energetycznym, parametry techniczne docieplenia ścian zewnętrznych 

należy wykonać w części dydaktycznej i administracyjno-gastronomicznej materiałem izolacyjnym 

grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż 0,033 W/m·K. Ściany 

zewnętrzne Sali gimnastycznej (części sportowej) ocieplić warstwą izolacji termicznej gr.11cm o 

współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż 0,033 W/m·K. Współczynnik przenikania 

ciepła dla ścian zewnętrznych spełnia wymagania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, od roku 2021 (U≤ 0,20 W/m2·K). 

Wymagania stawiane dla docieplenia ścian zewnętrznych: 

− docieplenie ścian metodą lekką (materiał termoizolacyjny, warstwa kleju z zatopioną 

siatką i wykończone zaprawą tynkarską cienkowarstwową)  

− ocieplenie części cokołowej i wykończenie tynkiem mozaikowym 

− wykonanie opasek i cokołów wokół budynków, 

− wymiana  wszystkich  parapetów  zewnętrznych  w  termomodernizowanym  budynku   

− wykonanie  nowych  obróbek  blacharskich (pasy  podrynnowe, podbitka  przy  budynku 

termomodernizowanym), 

− wymiana na w/w obiekcie rynien i spustów (PCV lub stalowe lakierowane). 

 

Podłoże do przyklejania styropianu musi zostać przygotowane przez oczyszczenie, usunięcie 

luźnych i niezwiązanych fragmentów, uzupełnienie ubytków i bezwzględnie wyrównane dla 

ułożenia warstwy termoizolacyjnej. Należy ocieplić ościeża stolarki okiennej i drzwiowej 

styropianem o grubości nie mniejszej niż 2 cm. Krawędzie zabezpieczyć listwami aluminiowymi. 

Dobrany, kompletny, bezspoinowy system ocieplenia ścian oprócz skuteczności ocieplenia 

budynku powinien być odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Z powyższymi 

pracami   termomodernizacyjnymi   związana jest wymiana obróbek blacharskich (obróbki 

blacharskie krawędziowe, parapety zewnętrzne okienne), demontaż i montaż (ewentualnie 

wymiana): rynien i rur spustowych.  

Klejenie wykonywać podczas suchej pogody – opady i wilgoć zmniejszają przyczepność masy 

klejącej. Docieplenie należy wykonać jako systemowe. System dobrać do rodzaju materiału, z 

którego  wykonane są przedmiotowe przegrody budowlane. Prace wykonywać zgodnie z 

wytycznymi producenta zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztuką budowlaną i 

Polskimi Normami. Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia muszą odpowiadać 

wymaganiom obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty 

higieniczne. Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 
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opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 

 

7.1.2 Ocieplenie stropodachu wentylowanego w części dydaktycznej i administracyjno-

gastronomicznej 

Część dydaktyczna i administracyjno- gastronomiczna posiada stropodach wentylowany, który 

w stanie istniejącym ocieplony jest 8 cm warstwą wełny mineralnej. Istniejący dach jest dwu 

spadowy, o nachyleniu 8%. Stropodach był remontowany na przestrzeni ostatnich lat, na 

poszycie  dachowe  nałożono  kilkukrotnie  warstwy  papy  termozgrzewalnej.  Stropodach  jest 

w złym stanie technicznym, co przyczynia się do przecieków oraz dużych strat ciepła przez tę 

przegrodę. W przypadku ocieplenia stropodachu wentylowanego należy nie zatykać otworów 

wentylacyjnych, co może doprowadzić do zakłócenia wentylacji przestrzeni stropodachowej 

oraz może spowodować wykraplanie się wilgoci. Zgodnie z Audytem Energetycznym przewiduje 

się ocieplenie stropodachu  warstwą  izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła  λ= 0,040 

W/m·K i grubości 20 cm. W związku z występowaniem pustki powietrznej pomiędzy dachem a 

stropem nad ostatnią kondygnacją należy zastosować ocieplenie typu wełna mineralna 

granulowana. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego należy przygotować opinię 

konstruktora uwzględniającą prace dotyczące możliwości ocieplenia stropu.  

Ocieplenie należy wykonać metodą pneumatyczną poprzez wdmuchiwanie przez otwory 

montażowe przy pomocy specjalistycznego agregatu sprężarkowego nasypowego, granulatu z 

wełny mineralnej. Przy wykonywaniu ocieplenia nie jest konieczne układanie paroizolacji pod 

warstwą ocieplenia. Roboty powinny być wykonywane w następującej kolejności: 

− wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału 

− kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu 

− kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych. 

− zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką 

− podanie granulatu za pomocą dodatkowego sprzętu 

− robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac 

− zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. 

Warstwie granulatu należy zapewnić wentylację. Właściwa wentylacja stropu powinna być 

zapewniona poprzez otwory wentylacyjne ścianach zewnętrznych oraz kominki wentylacyjne w 

dachu. Łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić co najmniej 

0,001 powierzchni dachu. Maksymalny rozstaw kominków nie powinien przekraczać 6m. W 

przypadku niewystarczającej liczby kominków wentylacyjnych na dachu, należy zamontować 

nowe. W przypadku stosowania kominków wentylacyjnych, należy przyjąć zasadę, że jeden 

kominek o średnicy 80 mm zapewnia właściwą wentylację na powierzchni granulatu 25m². 
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7.1.3 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego hali gimnastycznej (część sportowa)  

Część hali gimnastycznej szkoły w Małym Płocku posiada stropodach niewentylowany, z płyt 

korytkowych ocieplony 7 cm wełny mineralnej pokryty wylewką 1 cm. Dach pokryty jest papą 

termozgrzewalną. Stropodach jest w złym stanie technicznym, co przyczynia się do przecieków 

oraz dużych strat ciepła przez tę przegrodę. Zgodnie z Audytem Energetycznym przewiduje się 

ocieplenie stropodachu warstwą izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/m·K i 

grubości 18 cm. Przewiduje się docieplenie stropodachu od strony zewnętrznej, z 

wykorzystaniem istniejącej papy termozgrzewalnej jako warstwy paroszczelnej. W przypadku 

wykorzystanie papy jako warstwy paroszczelnej, należy ją w tym celu bardzo dokładnie 

wyrównać, ponacinać istniejące pęcherze oraz uszczelnić. Na tak przygotowane podłoże 

przewiduje się ułożenie izolacji termicznej (styropianu). Styropian należy zamocować do 

powierzchni podłoża bezrozpuszczalnikowym lepikiem. Na ociepleniu przewiduje się ułożenie 

dwóch warstw papy termozgrzewalnej, z których pierwsza powinna być przytwierdzona do 

podłoża za pomocą kołków. Wykonawca przygotuje ekspertyzę konstruktora uwzględniającą 

prace dotyczące ocieplenia dachu. 
 

7.1.4 Wymiana stolarki okiennej  

W ramach inwestycji należy istniejącą stolarkę okienną wymienić na nową. Należy zastosować 

stolarkę okienną z PCV. Wymieniane okna powinny odzwierciedlać okna istniejące, w zakresie 

kształtu oraz formy samego otworu okiennego. Stolarka z wysokoudarowego PVC w kolorze 

białym, z mikrowentylacją. Okna z profili aluminiowych o parametrach: odporne na warunki 

atmosferyczne, kształtowniki min. trzykomorowe, aluminiowe, izolowane termicznie, „ciepłe”, 

malowane proszkowo farbami poliestrowymi w kolorze białym, akcesoria łączące: złączki 

narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Szklenie ram 

okiennych szybami zespolonymi. Zamocowanie stolarki okiennej i w ościeżach przy pomocy 

kotew stalowych lub śrub z tuleją rozprężną w rozstawach kotew zgodnych z technologią 

montażu stolarki okiennej. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem spienioną 

pianką poliuretanową. Nowa stolarka okienna powinna odtwarzać stan istniejący. Zgodnie z 

Audytem Energetycznym należy zastosować stolarkę okienną o współczynniku przenikania ciepła 

dla okna U= 0,9 W/m2·K. 

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty zezwalające na 

stosowanie w budownictwie. 
 

7.1.5 Wymiana drzwi zewnętrznych 

W ramach termomodernizacji należy istniejącą stolarkę drzwiową zewnętrzną wymienić na nową. 

Wymieniane drzwi powinny odzwierciedlać drzwi istniejące w zakresie kształtu oraz formy 

samego otworu drzwiowego.  

Zgodnie z  Audytem  Energetycznym należy zastosować stolarkę drzwiową o współczynniku 
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przenikania ciepła U= 1,3 W/m2K. Zastosowana stolarka drzwiowa musi spełniać podstawowe 

normy bezpieczeństwa przeciw pożarowego.  

Pomieszczenie kotłowni oraz składu opału należy poddać remontowi w zakresie budowlanym pod 

względem uzupełnienia tynków wykonania nowych powłok malarskich oraz wykonania nowej 

posadzki. Pomieszczenie należy przystosować do obowiązujących przepisów technicznych.  

 

7.2 INSTALACJE SANITARNE  

 

7.2.1 Prace demontażowe 

W stanie istniejącym w kotłowni zainstalowane są 2 kotły olejowe (430 kW oraz i 319 kW) zasilane 

z istniejącego magazynu oleju w pomieszczeniu sąsiadującym. Każdy kocioł posiada odrębny 

komin. W pomieszczeniu znajduje się również nie działająca stacja uzdatniania wody. Projekt 

zakłada demontaż kotłów, kominów, oraz całej armatury znajdującej się w pomieszczeniu. 

Istniejące w pomieszczeniu fundamenty pod kotły można wykorzystać pod projektowane jednostki 

pod warunkiem potwierdzenia przez konstruktora ich nośności. Istniejąca w pomieszczeniu 

podposadzkowa studnia schładzająca może zostać wykorzystana w projektowanej kotłowni. 

Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego systemu wentylacji po sprawdzeniu obliczeń przekrojów. 

  

7.2.2 Instalacja kotłowa oraz prace towarzyszące 

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i ciepło dla ciepłej wody użytkowej oraz dobór 

pojemności podgrzewaczy ciepłej wody określony zostanie w projekcie wykonawczym na 

podstawie rzeczywistych zużyć wody w obiekcie. Należy przystosować istniejące pomieszczenie 

do obowiązujących przepisów oraz norm. W szczególności tak aby spełniało wymagania p.poż. 

W zakres prac wchodzić będzie również wykonanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniu 

kotłowni, robót towarzyszących  a także odtworzenie posadzki. Drzwi zewnętrzne do kotłowni 

należy wymienić na spełniające wymagania ochrony p.poż. 

Należy wykonać instalacje niezbędne do prawidłowego działania kotła w tym: 

− instalacje odprowadzenia gazów spalinowych (komin i przewody dymowe), 

− instalacje przyłączeniowe do wodnego systemu technologicznego kotłowni, 

− wodny system kotłowni, 

− instalację  utrzymującą  właściwą  temperaturę  wody  na  powrocie  do  kotła  w  celu 

wykluczenia kondensacji pary wodnej z gazów spalinowych, 

− instalację transportu pelletu ze zbiorników magazynowych do kotła, 

− instalacje automatyki, 

− instalacje alarmowe: PPOŻ, sygnalizacja wzrostu stężenia tlenku węgla w powietrzu, 
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− instalacje elektryczne: zasilanie urządzeń, gniazda elektryczne, oprawy 

oświetleniowe, 

− instalacje wentylacyjne i doprowadzenia powietrza spalania, 

− instalacje wodno-kanalizacyjne. 

Wyżej wymienione instalacje należy zaprojektować na etapie projektu wykonawczego  

w sposób umożliwiający spełnienie wymogów producenta zaoferowanych kotłów na 

pellet pracujących w kaskadzie. 

Kotły powinny być umieszczone w pomieszczeniu kotłowni w sposób gwarantujący 

sprawną obsługę i dostęp do czynności konserwacyjnych i remontowych oraz 

umożliwiający bezkolizyjne podłączenie do instalacji kominowej i magazynu paliwa. 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu kotła Wykonawca przeprowadzi jego regulację w 

obecności przedstawiciela Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu protokół z 

przeprowadzonych badań stężenia tlenku węgla w gazach spalinowych i nadmiaru 

powietrza.  

Należy wykonać instalacje odprowadzenia spalin z kotłów na pellet  (komin i przewody 

dymowe) w technologii rur stalowych izolowanych wykonanych z żaroodpornej, 

stopowej blachy stalowej, odpornej na korozyjne właściwości dymu. Każdy kocioł będzie 

posiadał osobny niezależny system spalinowy. 

 

7.2.3 Rurociągi  

Rurociągi obiegów wodnych należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 

łączonych przez spawanie. Armaturę  oraz urządzenia  montowane  przez skręcanie  oraz 

połączenia kołnierzowe powyżej DN40. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe 

materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar. 

Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w 

instalacjach wody pitnej. Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm 

mocujących stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów 

pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać 

wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania 

naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych wystających za przegrodę 20 mm. Rury stalowe ocynkowane nie wymagają 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury stalowe czarne po ręcznym oczyszczeniu i 

odtłuszczeniu, należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą do 

gruntowania i farbą nawierzchniową. 

Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach zgodnych z obowiązującymi 

Warunkami Technicznymi. Dopuszcza się wykonanie izolacji z prefabrykowanych łupków 

lub mat. Dopuszcza się stosowanie izolacji cieplnej z mat z wełny mineralnej pod blachą 
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ocynkowaną lub aluminiową. 

Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych 

w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać  w sposób trwały w miejscach widocznych i 

dostępnych. 
 

7.2.4 Doposażenie w instalację centralnie przygotowanej ciepłej wody użytkowej  

Ciepła woda przygotowywana będzie w pojemnościowym podgrzewaczu wody o 

objętości 0,5 m3 (na etapie projektu wykonawczego należy zweryfikować objętość 

zasobnika na podstawie rzeczywistych poborów). Ładowanie zasobnika należy wykonać 

za pomocą pompy obiegowej. System musi umożliwiać wykonywanie okresowych 

przegrzewów wody. 

Instalacja prowadzona będzie pod stropem piwnic a następnie pionami po wierzchu do 

punktów sanitarnych. W celu ograniczenia prac uciążliwych dla użytkowników oraz 

ograniczenia prac  odtworzeniowych  w  łazienkach  włączenia  należy  dokonać  do  

istniejącej  podtynkowej instalacji ciepłej wody za istniejącymi podgrzewaczami 

elektrycznymi. Odcinek od pionu do włączenia w istniejącą instalację należy prowadzić 

w bruździe ściennej a następnie odtworzyć warstwę wykończenia ściany. Do wymuszenia 

obiegu wody w systemie poza rozbiorami należy przewidzieć pompę cyrkulacyjną 

zlokalizowaną w  kotłowni. Instalacja cyrkulacyjna powinna obejmować wszystkie 

obszary tak aby nie pozostawały odcinki o pojemności większej niż 3 dm3 bez cyrkulacji. 

Wykonawca zamontuje na instalacji cyrkulacyjnej na każdym odejściu na piony zawory 

termostatyczno regulacyjne. Zawory termostatyczno regulacyjne należy montować w 

miejscach oraz na wysokościach uniemożliwiających dostęp osób niepowołanych a w 

szczególności uczniów szkoły. 

 

7.2.5 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania  

Projektuje się zasilanie instalacji grzewczej z nowoprojektowanej kotłowni na pellet. 

Wykonawca po ostatecznym wyborze jednostek kotłowych określi optymalny parametr 

pracy instalacji pod kątem sprawności urządzeń. Należy przewidzieć cztery osobne 

odejścia z rozdzielacza (obiegi): 

− na potrzeby ogrzewania grzejnikowego, 

− na potrzeby nagrzewnicy kanałowej istniejącego systemu wentylacyjnego I 

− na potrzeby nagrzewnicy kanałowej istniejącego systemu wentylacyjnego I 

− ciepłej wody użytkowej. 

Każdy obieg należy wyposażyć w osobną pompę obiegową wraz z armaturą. Na obiegu 

c.o. należy przewidzieć zawór mieszający. 
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Instalacja grzejnikowa rozprowadzona będzie pod stropem piwnic (poziomy) z odejściami 

pod poszczególne piony. Na podejściach pod piony należy montować zawory 

równoważące (przewód  powrotny) oraz odcinające (przewód   zasilający). Zawory   należy   

montować w miejscach uniemożliwiający dostęp przez osoby niepowołane. Piony należy 

prowadzić po wierzchu ścian. Grzejniki  należy  zastosować  stalowe  płytowe  z  

podłączeniem bocznym. Na gałązce zasilającej należy zamontować zawór  termostatyczny 

wyposażony w głowicę z blokadą nastaw o podwyższonej odporności na uszkodzenia. 

Na gałązce powrotnej należy zastosować zawór odcinający z nastawą wstępną i 

możliwością opróżnienia grzejnika. 

Instalacja ciepła technologicznego należy doprowadzić do pomieszczenia wentylatorowni. 

Ze względu na bliskość kotłowni oraz wentylatorowni należy doprowadzić zasilanie każdej 

nagrzewnicy kanałowej osobno. Na każdym obiegu należy zastosować osobną pompę 

obiegową oraz zawór trójdrogowy. 
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7.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 

7.3.1 Zasilanie elektroenergetyczne 

Dotychczasowy układ zasilania budynków nie ulegnie zmianie. 

 

7.3.1.1 Planowane prace 

 

W związku z termomodernizacją budynku projektuje się wymianę opraw oświetleniowych 

oświetlenia podstawowego wraz ze źródłami światła na energooszczędne typu LED. 

Wymiany należy dokonać w skali 1:1.  

W związku z mniejszym poborem mocy przez nowe oprawy w stosunku do oświetlenia 

dotychczasowego, nie przewiduje się wymiany oprzewodowania, przy czym 

zabezpieczenia poszczególnych członów oświetleniowych należy zweryfikować na etapie 

wykonawstwa i dokonać ewentualnej wymiany na zabezpieczenia o odpowiednio 

dobranych prądach znamionowych. 

7.3.2 Oświetlenie awaryjne 

 

Wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie są objęte niniejszym 

opracowaniem.  

Dlatego wszystkie oprawy oświetlenia podstawowego pełniące funkcję oświetlenia 

awaryjnego należy pozostawić. Projektowane oprawy pokrywające się lokalizacyjnie z 

istniejącymi oprawami pełniącymi jednocześnie funkcję awaryjną należy instalować obok 

i zasilić z tego samego obwodu. 

 

7.3.3 Uwagi końcowe 

Instalację należy wykonać zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjęty przez 

wykonawcę projekt, rysunki związane z projektem w żadnym stopniu nie zmniejszają jego 

odpowiedzialności za zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i 

normami.  

Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego 

zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w 

projekcie omówione. 

7.4 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA   

7.4.1 Charakterystyka ogólna projektowanej instalacji fotowoltaicznej 

W związku z przyłączeniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej do instalacji 

wewnętrznych niskiego napięcia, granica stron pomiędzy instalacjami wytwórcy, a siecią 
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dystrybucyjną pozostaje bez zmian. 

 

7.4.2 Moduły fotowoltaiczne 

Na potrzeby elektrowni projektuje się 150 modułów o mocy znamionowej 260 Wp każdy. 

Całkowita moc instalacji wyniesie 39,0 kWp.  

Moduły należy montować na dedykowanych konstrukcjach wsporczych, zgodnie z 

wytycznymi producenta.  

W celu zoptymalizowania produkcji energii elektrycznej moduły powinny być 

zamontowane pod kątem najbardziej optymalnym  w przedziale 5°-35° względem 

płaszczyzny poziomej. Moduły powinny być zamontowane w osi północ-południe.  

Moduły montować z zachowaniem bezpiecznych odległości względem istniejących 

elementów zamontowanych na dachu. 

Rozmieszczenie modułów na dachu powinno gwarantować dostęp serwisowy i 

eksploatacyjny do każdego pojedynczego modułu.  

 

7.4.3 Inwerter 

Do przetwarzania wyprodukowanego prądu stałego na trójfazowy prąd przemienny 

projektuje się 2 beztransformatorowe falowniki o mocy znamionowej po stronie AC 15 

kW i napięciu wyjściowym 0,4 kV każdy. Przewiduje się montaż dwóch falowników 

zlokalizowanego w budynku. Falownik należy zamontować w pobliżu istniejącej tablicy 

głównej +TG zasilania obiektu. Ostateczną lokalizację inwerterów należy ustalić z 

Zamawiającym na etapie montażu. 

 

7.4.4 Oprzewodowanie 

 

7.4.4.1 Instalacja DC systemu   

Przewody solarne prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób 

uniemożliwiający kontakt z powierzchnią pod nimi oraz z powierzchnią dachu. Przewody 

„plusowy” i „minusowy” powinny zakreślać jak najmniejszą powierzchnię. Poza obszarem 

modułów instalację należy ułożyć w korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych RL28 

mocowanych do powierzchni dachu aż do rozdzielnic DC.  

Przewody z rozdzielnicy + RPV umieszczonej na dachu do rozdzielnicy +RGV wprowadzić 

przez przepust umieszczony w ścianie budynku. Przejście przez ścianę należy uszczelnić. 

Wewnątrz budynku przewody DC prowadzić w korytkach kablowych i rurach 

instalacyjnych mocowanych do ścian budynku.  

 

7.4.4.2 Instalacja AC 
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Instalację AC pomiędzy inwerterem i skrzynką +RGV wykonać przewodami giętkimi typu 

LgY 1×6mm2. Instalację AC pomiędzy rozdzielnicą +RGV a projektowanym wyłącznikiem 

trójpolowym zainstalowanym w tablicy głównej  +TG, prowadzić kablem typu YKXSżo 5×6 

mm2.  

Kable od inwertera do rozdzielnicy +RGV i dalej do tablicy głównej  +TG prowadzić w 

korytkach kablowych lub rurkach instalacyjnych po ścianach.    

 

7.4.4.3 Odłączanie elektrowni od sieci 

Odłączenia elektrowni od sieci elektroenergetycznej będzie można dokonać na kilka 

sposobów: 

 

• poprzez wyłącznik instalacyjny w rozdzielnicy +TG 

• poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej inwertera +RGV 

• poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce +RPV  

• głównym wyłącznikiem pożarowym instalacji PV 

 

Ponadto projektowany inwerter PV dokonuje samoczynnego odcięcia elektrowni od sieci 

dystrybucyjnej w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt dużym spadkiem 

wartości napięcia sieci zewnętrznej. 

 

7.4.4.4 Główny wyłącznik pożarowy instalacji fotowoltaicznej +GPWPV1 

Odłączenia całej elektrowni od instalacji wewnętrznej można dokonać poprzez rozłącznik 

skrzynki +RPV,  który będzie wyposażony w wyzwalacz podnapięciowy sterowany 

przyciskiem pożarowym zainstalowanym obok wyłącznika pożarowego budynku, w 

pobliżu drzwi wejściowych. Umożliwi to służbom ratowniczym zdalne odłączenie 

elektrowni od sieci. 

Zasilanie obwodów wyłączenia pożarowego przewidziano z pola tablicy +TG. Przewody 

sterownicze typu HDGs 2x1,5mm2 prowadzić tymi samymi trasami, którymi prowadzone 

będą przewody siłowe. 

Przewód sterowniczy od rozłącznika do przycisku sterowniczego w pobliży drzwi do 

budynku prowadzić w korytku kablowym po dachu, a następnie w rurce stalowej po 

elewacji budynku.  

 

 

7.4.4.5 Układ pomiarowy 

Wymianę istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego na układ dwukierunkowy w 

ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD.  

W rozdzielnicy +RGV przewidziano również licznik energii wytworzonej w instalacji 

fotowoltaicznej. 
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7.4.4.6 Konstrukcje wsporcze paneli 

Projektuje się typowe dedykowane konstrukcje wsporcze dla paneli montowanych na 

dachach płaskich bez ingerencji w pokrycie. Konieczne będzie zatem dociążenie 

konstrukcji bloczkami betonowymi w celu uniemożliwienia przesuwania na skutek 

działania wiatru. Konstrukcje należy mocować do zgodnie z wytycznymi producenta.  

Dostawca konstrukcji powinien dostarczyć odpowiednie obliczenia wytrzymałościowe 

zarówno dla samej konstrukcji jak i więźby dachowej. W razie konieczności, gdy wyniknie 

to z obliczeń, dostawca konstrukcji dostarczy również podkonstrukcję nośną.  

Konstrukcje powinny zapewnić montaż z nachyleniem najbardziej optymalnym względem 

płaszczyzny poziomej. 


