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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Dane ewidencyjne: 

1. Przedmiot opracowania: Projekt instalacji elektrycznej 

Inwestor: INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA  
                                 KRUPOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMI NAUK                

                   W KRAKOWIE UL. REYMONTA 25, 30-059 KRAKÓW 
            Opracował:  Michał Gawron 

Projektanci:mgr inż.Tomasz Śmierciak, mgr inż.Jarosłąw Kowalski                                        
 

2. Zasilanie obiektu (przyłącze): 

Obiekt zasilony w energię elektryczną.(Poza opracowaniem). 

 

3. W.l.z. i tablice rozdzielcze: 

Wlz poprowadzić w następujących relacjach: 

• RG-TR1- LgYżo 5x50mm2.W TR1 zainstalować  wyłącznik P.Poż DPX z cewką wybijakową 

odcinający zasilanie w pomieszczeniach projektowanego budynku.Przy wejściach głównych do 

budynku zainstalować przyciski P.Poż. Należy również zainstalować 2 rozłączniki DPX na wyjściach 

z baterii UPS i zintegrować je z systemem odcinania zasilania. 

W.l.z. podrozdzielni  należy prowadzić przewodami układanymi w rurze ochronnej  w tynku lub 

korytach kablowych. 

 

4. Instalacja gniazd i pkt.zasilających: 

Obwody 1- 3-fazowe prowadzić w tynku i korytach kablowych. Instalacja wtynkowa i natynkowa 

szczelna w miejscach gdzie może pojawić się wilgoć min IP44 i 65 . Gniazda wtykowe  

instalować: na wysokości 0,3m i 1,15m,1,10m,1,50 m. W gniazdach zamontować ogranicznik 

przepięć. 

Gniazda należy trasować w sposób minimalizujący pola EM w pokoju mikroskopu (prowadzić 

kable jak najdalej od kolumny mikroskopu). Zadbać o takie trasowanie kabli elektrycznych, by 

ograniczać zakłócenia EMI (nie puszczamy kabli poprzez pomieszczenie mikroskopu nad i pod 

kolumną). Nie robić pętli z przewodów wokół mikroskopów – tzn.prowadzić źródło zasilania po 

jednaj stronie budynku. 

Podłączenie mikroskopów: 

Umieścić w pomieszczeniu, w którym zlokalizowany zostanie UPS punkt przyłączeniowy (dobrze 

w tym celu sprawdza się zastosowanie rozłącznika izolacyjnego FR 304 32A, do którego należy 

doprowadzić zasilanie 3-fazowew przypadku mikroskopu  Titan, a 1fazowe w przypadku 

mikroskopu Scios 2  kablem niezależnie od pozostałej instalacji budynku). Do rozłącznika 

poprowadzić z co najmniej 1.5m zapasem (bezpieczny zapas na podłączenie UPS) kabel do 

gniazda 5p/32Aw przypadku Titan,a w przypadku Scios 2 3p/32A umieszczonego w 
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pomieszczeniu mikroskopu. Kabel ten powinien w jak najmniejszym stopniu przechodzić przez 

pomieszczenie mikroskopu. Gniazdo 5p/32A lub 3p/32A z podłączonymi  fazami należy umieścić 

w pobliżu szafy zasilającej opisanej jako Power Cabinet-to dla Titan, a Electronic Console-dla 

Scios 2  (w pobliżu prawego tylnego rogu na ściance działowej między pomieszczeniem 

technicznym a mikroskopowym. Zarówno sam rozłącznik, jak i gniazdo 5p/32A lub 3p/32A 

muszą być podłączone do bezpieczników zwłocznych 32A-Titan, 25A-Scios 2 o charakterystyce C 

i z pominięciem różnicówki lub różnicówka o prądzie >300 mA, 

UPS dostarczany wraz z pozostałymi urządzeniami mikroskopu. Parametry dla Titan 10-120kVA –

układ faz 3:3 dla Scios 2 1-10kVA układ faz 1:1 

Przy przejściach przewodów i kabli przez ściany oddzielenia pożarowego stosować 

pianki ognioochronne – zmodyfikowane pianki poliuretanowe z dodatkami środków 

ognioochronnych. 

Przewody stosować wg rysunków tablicy rozdzielczej. 

 

5. Oświetlenie podstawowe: 

Instalację oświetleniową wykonać jako wtynkową i natynkową prowadzoną w rurkach i 

korytkach kablowych. Typy opraw pokazano na rzutach. należy zwrócić uwagę, by zastosowane 

źródła światła nie generowały pól elektromagnetycznych,a natężenie oświetlenia w 

pomieszczeniach mikroskopów wynosić musi 700-800 Lux. Należy zwrócić uwagę, aby lampy nie 

były umieszczone bezpośrednio nad miejscem ulokowania kolumny mikroskopu 

 

6. Oświetlenie awaryjne:  

Dla oświetlenia awaryjnego i  ewakuacyjnego zastosowano lampy z modułami AW w 

miejscach wskazanych na rysunkach do podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napięcia. Czas 

pracy opraw 1 godz. Natężenie oświetlenia nie może wynosić mniej niż 1lx,a przy punktach 

pierwszej pomocy oraz urzadzeniach P.Poż 5lx. 

 

7. Instalacja internetowa i telefoniczna: 

• Internet(zalecane 1 Gbps). 

 Z szafy GPD zlokalizowanej w pom 7A należy doprowadzić  do każdego 

pomieszczenia mikroskopu przewody „skrętkowe” kategoria 6.W każdym 

pomieszczeniu mikroskopu mają się znaleźć 4 gniazda RJ45 i 2 gniazda RJ11. 

Okablowanie prowadzić podtynkowo w rurkach osłonowych lub korytach. Instalację 

należy rozpocząć od odcinków najdłuższych; 

 W trakcie instalacji należy przestrzegać minimalnego zgięcia kabla; 

 Należy unikać miejsc, gdzie mogą wystąpić zakłócenia; 

 Przy przejściach przez ściany lub stropy bezwzględnie należy stosować przepusty 

rurowe z rur typu RL 

 Należy zachować bezpieczną odległość od kabli instalacji elektrycznych; 
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 Przecięcia z liniami elektrycznymi należy wykonać pod kątem 90 st.; 

 Przy szafie dystrybucyjnej  należy pozostawić ok. 3m kabla, natomiast przy 

gniazdach ok.30-50cm; 

 Po zakończeniu robót należy wykonać niezbędne pomiary i dołączyć je do 

sporządzonej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami i certyfikatami na użyte 

komponenty. 

Ze względu na zbyt długi odcinek (GPD-pomieszczenia mikroskopu)należy wykonać 

punkt pośredni z szafą „Rakową” –lokalizacja szafki na rysunku nr E-01. 

 

8. Instalacja alarmowa: 

Projektowane czujniki ruchu i manipulatory należy wpiąć w istniejący zintegrowany system 

alarmowy. 

Instalacje prowadzić przewodem YTDY 6x0,5mm2.Projektuje się 4 czujniki PiR i 3 manipulatory. 

 

9. Instalacja CCTV 

Projektujemy 2 kamery, które zostaną wpięte do istniejącego monitoringu wizyjnego. 

              2 kamery 2MP HD. Do kamer należy doprowadzić przewód  K-60 2x0,5. 

 

10. Instalacja odgromowa: 

Instalację odgromową wykonać należy drutem FeZn ø8mm – zwody poziome i przewody 

odprowadzające. Do instalacji odgromowej na dachu budynku podłączone zostaną wszystkie 

metalowe elementy, konstrukcje, itp., a przy obiektach wentylacji i klimatyzacji maszty  o długości 

min. l = 1 ÷ 3m.Długości masztów należy zweryfikowaćpo montażu urządzeń klimatyzacji, 

Przewody odprowadzające projektuje się układać w rurach w elewacji budynku  i wprowadzać do 

złączy kontrolnych. Dla budynku projektowany jest uziom otokowy, ułożony w wykopie 

fundamentowym – taśma FeZn 30x4 mm; rezystancja uziomu powinna spełniać warunek: Ru ≤ 

10Ω - instalacja odgromowa budynku, Ru ≤ 30Ω - złącze kablowe; w przypadku uziomu 

wspólnego, wypadkowa rezystancja powinna wynosić Ru ≤ 10Ω. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzić prawidłowość wykonania 

uziomu. 

Schemat instalacji odgromowej przedstawiony jest na rysunku nr E-02. 

Projektowaną Instalację połączyć z istniejącą już częścią systemu. 

 

11. Instalacja połączeń wyrównawczych: 

W obiekcie wykonać instalację wyrównawczą. Przewodami LY i DY dostępne metalowe 

elementy i instalacje sanitarne i klimatyzacyjne i inne urządzenia(jeżeli DTR nie mówi inaczej) 

podłączyć do Głównej szyny wyrównawczej GSW. 
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-Uziemienie mikroskopów. 

• Titan-Wykonać niezależne od reszty budynku uziemienie dla mikroskopu, czyli umieścić wystający 

ze ściany (z korytka kablowego) w pomieszczeniu mikroskopu (w pobliżu miejsca, gdzie będzie stał 

Power Cabinet) kabel PE o średnicy 10mm2 zakończony oczkiem fi = 4 – 5 mm. Przewód ten 

dołączyć koniecznie do osobnej, odseparowanej od reszty budynku  bednarki tak, by nie uziemiać 

mikroskopu pod ogólny uziom budynku (bednarka na tyle głęboko, że nie jest wrażliwa na warunki 

atmosferyczne). To odseparowane uziemienie powinno mieć możliwie jak najmniejszą rezystancję 

rzędu 0.8 Ohm. 

-Scios 2 w pomieszczeniu mikroskopu,w pobliżu miejsca ustawienia konsoli z kolumną (Mechanical 

Console), wykonać dodatkowe uziemienie (wystający z korytka przewód PE 10mm2 zakończony 

oczkiem fi = 4 -5 mm i dołączony koniecznie do osobnej, dedykowanej tylko dla mikroskopu 

bednarki wbitej w grunt na tyle głęboko, by nie była podatna na działanie warunków 

atmosferycznych, tj. głównie mrozu).  

 

Urządzenia specjalne-badawcze  typu mikroskopy  czy  urządzenia w 

pomieszczeniu technicznym posiadają swoją specyfikacje. Należy stosować się ściśle 

do wytycznych producenta i dokumentacji DTR. Nie stosowanie się do wytycznych z 

DTR może skutkować uszkodzeniem urządzenia. 

 

12. Ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym: 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować samoczynne 

wyłączenie zasilania przy pomocy wyłączników instalacyjnych, bezpieczników w czasie dla w.l.z., 

tablic t < 5 s, dla urządzeń odbiorczych t < 0,4 s. 

Ochronę przeciwporażeniową należy zrealizować zgodnie z PN-IEC-60364. Ochronę przed 

dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochroną przed dotykiem pośrednim 

stanowi zainstalowanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych o czułości 30 mA 

-500mA i prądzie 25-63A. 

 

13.    Zastawienie mocy: 
 
Lp. Urządzenia elektryczne Moc zainstalowana w 

KW 
Moc szczytowa w 
KW 

1. Tablica TR1 62 43 
Obliczenia: 

 
Relacja Isz ∆ ∪ % 
RG-TR1   5x50mm2 65A 0,6 

          Dobrano zabezpieczenie WLZ w RG gG 80A 

         Zestawienie wybranych obwodów elektrycznych: 

Z
A

Oznaczenie obwodu TR1/4 TR1/5 TR1/6 

Oznaczenia zacisków L1 N PE   L2 N PE   L3 N PE   
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I
L
A
N
I
E 

Nazwa obwodu OBWÓD GNIAZD OBWÓD GNIAZD OBWÓD GNIAZD 

Napięcie [V] 230 230 230 

Moc Pi [kW] 2.00 2.00 2.00 

Moc Po [kW] 2.00 1.80 1.80 

Współczynnik mocy 0.95 0.95 0.95 

Prąd Io [A] 9.2 8.2 8.2 

A
P
A
R
A
T 

Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 16 
A 

Zabezpieczenie 16 
A 

Zabezpieczenie 16 
A 

Prąd nominalny [A] 16 16 16 

Prąd zadziałania (człon 
termiczny) [A] 

30.4 30.4 30.4 

Prąd zadziałania (człon 
elektromagnetyczny) [A] 

86.2 86.2 86.2 

P
R
Z
E
W
Ó
D 

Typ YDY YDY YDY 

Przekrój [mm2] 2.5 2.5 2.5 

Długość [m] 10.0 12.9 11.2 

Spadek napięcia [%] 0.40 0.59 0.45 

Obciążalność długotrwała Idd 
[A] 

21.8 21.8 21.8 

Przewodność [Ω/mm2] 55 55 55 

Prąd zwarciowy początkowy [A] 285.1 267.4 277.3 

 

11.UWAGI KOŃCOWE 

• Całość projektu została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a 

w szczególności P SEP-E-001, PN_IEC_60364_5_51.2000, PN_IEC_60364_5_54.1999. 

• Kable osprzęty aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty. 

• Projekt należy czytać tylko i wyłącznie wraz z pozostałymi projektami branżowymi oraz DTR i 

wytycznymi montażowymi dostarczonymi wraz z urządzeniami.  

• Należy unikać prowadzenia przez pomieszczenie mikroskopu jakichkolwiek instalacji      

(elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, co, gazowych i in.) do pomieszczeń sąsiadujących. 

 

13.NORMY OBOWIĄZUJACE: 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z 

ustanowionych dotychczas następujących arkuszy: PN-ICE 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe, PN-ICE 60364-4-41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporażeniowa, PN-ICE 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym, 

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

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
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Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, PN-ICE 60364-4-

481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Dóbr środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych, PN-ICE 

60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dóbr i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne, PN-ICE 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dóbr i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie, PN-ICE 60364-5-

523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe 

przewodów, PN-ICE 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dóbr i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza, PN-ICE 60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze, PN-ICE 

598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
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sporządzony w Maju 2019 
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został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
                                                    
 
KRAKÓW, Maj 2019                                            
..................................................               .................................................. 
(miejscowość i data)    (pieczęć wraz z podpisem) 
      

 




