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1. Wstęp 

 

1.1. Uwagi wstępne 

  Budynek pełni funkcje internatu w O środku Szkolno-Wychowawczym. 

Zalicza si ę do obiektów zagro żenia ludzi ZL II. 

Na budynku istnieje instalacja odgromowa wykonana w  formie systemu zwodów 

poziomych. Instalacja jest poł ączona w jeden system z s ąsiednimi dolegaj ącymi 

budynkami. Zostanie ona zdemontowana z uwagi na kon ieczno ść wykonania 

nowego pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich  i rynien spustowych.  

Instalacj ę należy  wykona ć w klasie LPS II jako siatk ę zwodów niskich o oczku nie 

większym ni ż 10m. Przeprowadzono pomiar rezystywno ści gruntu. Średnia z trzech 

pomiarów wynosi 1224 Ω/m. Długo ść uziemienia jest wystarczaj ąca dla 

projektowanej instalacji.  Rozkład zwodów przewodów  odprowadzaj ących oraz 

uziomu przedstawiono na rys. E0.9.1 do E0.9.7 

  

1.2. Podstawa opracowania 

• Wizja lokalna na placu budowy 

• Dane urządzeń technicznych dachu 

• Opracowane podkłady projektu budowy dachu budynku  

• Obowi ązujące normy i przepisy 

 

 

1.3. Zakres opracowania 
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Projektowana instalacja obejmuje:   

 

• Demontaż zwodów poziomych i przewodów odprowadzających 

• Montaż zwodów poziomych i pionowych na dachu budynku 

• Montaż przewodów odprowadzających 

• Montaż zacisków kontrolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opis techniczny 

 

2.1. Wykonanie uziomu otokowego 

Należy sprawdzi ć stan istniej ącego uziomu poprzez wykonanie odkrywki w kilku 

miejscach na obwodzie budynku. W przypadku stwierdz enia korozji uziomu powy żej 

30% należy odkopa ć cały otok i wymieni ć skorodowane odcinki. Uziom wykona ć z 

bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Gł ęboko ść uło żenia bednarki nie mo że 

być mniejsza ni ż 0,6 m. Poł ączenia bednarki w ziemi wykona ć przez spawanie. 

Miejsce spawu musi by ć oczyszczone i zabezpieczone przed korozj ą poprzez 

malowanie preparatami do tego przeznaczonymi lub po przez zawini ęcie np. ta śmą 

Denso.  Nale ży zachowa ć minimaln ą odległo ść od fundamentów budynku 1m 
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2.2. Wykonanie zwodów poziomych i pionowych 

Zwody poziome nale ży wykona ć z drutu ocynkowanego o średnicy 8 mm. 

Wyprostowany drut  prowadzi ć na uchwytach  „na felc” wykorzystuj ąc poł ącznia 

blach pokryciowych na wr ąbek stoj ący. W miejscach gdzie b ędzie niemo żliwe 

wykorzystanie tego typu uchwytów nale ży stosowa ć uchwyty uniwersalne 

mocowane do podło ża za pomoc ą wkr ętów farmerskich  z podkładk ą 

uszczelniaj ącą. Na szczytach dachów wykorzysta ć uchwyty szczytowe. Uchwyty 

musz ą być w  wykonaniu do mocowania drutu za pomoc ą skr ęcania. Dobranie iglicy 

do ochrony anteny mo że nastąpić po prawidłowym ustawieniu anteny co do 

wysoko ści i kierunku. Do ochrony  anteny tv trzeba zamonto wać iglic ę odgromow ą 

o wysoko ści > 0,6m ponad najwy ższy punkt anteny. Iglic ę mocowa ć do komina 

minimum dwoma uchwytami masztowymi.  Odst ęp izolacyjny iglicy odgromowej od 

anteny musi si ę zawiera ć w przedziale 30-80 cm. 

Połączenia drut – drut na dachu wykona ć poprzez zł ącza krzy żowe skr ęcane. Do 

zwodów poziomych nale ży podł ączyć wszystkie obróbki blacharskie. Wszystkie 

złącza skr ęcane nale ży zabezpieczy ć wazelin ą techniczn ą bezkwasow ą.   

2.3 Przewody odprowadzające 

 

Przewody odprowadzaj ące wykona ć z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 

8mm. Przewody prowadzi ć na elewacji na uchwytach dystansowych. Uchwyty 

należy rozmie ścić równomiernie, a odległo ść miedzy uchwytami nie mo że być 

mniejsza ni ż 100cm. Przewód odprowadzaj ący na kominie  całej długo ści wzdłu ż 

drabiny nale ży umie ścić  w rurze izolacyjnej osłonowej. Przewody odprowadz ające 

montowa ć w miejscach istniej ących oraz wykona ć dodatkowe odprowadzenia 

zgodnie z cz ęścią rysunkow ą. Nowe zejścia nale ży umie ścić w rurze osłonowej na 

wysoko ść 200 cm od powierzchni gruntu. Istniej ące zejścia s ą ukryte w warstwie 

tynku 
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2.4 Złącza kontrolne  

Złącza kontrolne nale ży usytuowa ć na elewacji ponad rur ą osłonow ą, a istniej ące 

pozostawi ć w dotychczasowych miejscach.  

2.5 Instalacja anteny telewizyjnej 

Istniej ąca anten ę należy zdemontowa ć na czas trwania remontu dachu. 

Dla przeprowadzenia przewodów antenowych nale ży z dachu wyprowadzi ć przepust 

kablowy tzw. „fajk ę” , który zostanie uszczelniony w fazie pokrycia da chu poprzez 

wykonawc ę pokrycia. Po zako ńczeniu nale ży anten ę zamocowa ć na maszcie 

izolacyjnym mocowanym do komina i chroni ć poprzez iglic ę odgromowa opisan ą w 

pkt. 2.2 

 

2.6 Pomiary elektryczne 

Po zakończeniu prac instalacyjnych nale ży wykona ć  pomiary rezystancji 

uziemienia oraz pomiary oporno ści przej ścia. Rezystancja uziemienia wypadkowa 

nie mo że być większa ni ż 10 Ω. Protokoły wraz z metryk ą urządzenia 

piorunochronnego doł ączyć do dokumentacji powykonawczej.  

 

2.7 Przeglądy i sprawdzenia instalacji odgromowej 

Instalacja odgromowa podlega przegl ądom w odst ępach rocznych oraz pełnym 

sprawdzeniom nie rzadziej ni ż dwa lata 

2.8 Zabezpieczenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej 

Po za zakresem opracowania – nale ży skoordynowa ć ochronniki przepi ęciowe dla 

instalacji elektrycznej i teletechnicznej  
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3. Obliczenia 

3.1 Obliczenia minimalnych długości uziomów 

Kalkulator minimalnych długo ści uziomów – kalkulator firmy ELKO-BIS 

3.2 Obliczenia strefy ochronnej zwodu pionowego (masztu) 

Obliczenia odst ępów izolacyjnych – kalkulator firmy ELKO-BIS  

Obliczenia strefy ochronnej dla anteny TV przedstaw iono w formie graficznej na rys. 

E0.9.8 

 

 

 

 

4. Uwagi końcowe 

4.1 Akty prawne 

Instalacje i pomiary powykonawcze wykona ć zgodnie z: 

ustaw ą  Prawo Budowlane  (ustawa  z   07.07.1994 Dz.U. Nr  89 poz.414 z 

późniejszymi zmianami) 

rozporz ądzeniem nr 75 z dn. 12.04 2002 r  w sprawie ustalen ia warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada ć budynki wraz z pó źniejszymi zmianami 

zbiorem norm PN-EN 62305 Ochrona odgromowa 

- wszystkie zastosowane materiały powinny posiada ć niezbędne atesty i spełnia ć 

odpowiednie normy i przepisy 

- wykonawca zobowi ązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej 

uwzgl ędniaj ącej ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywan ia instalacji. 
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4.2 Zagadnienia BHP 

Należy zachowa ć szczególn ą ostro żność przy wykonywaniu prac na dachu budynku 

i monta żu na elewacji ze wzgl ędu na wysoko ść.  Prace musz ą być prowadzone z 

podno śników b ądź rusztowa ń z zachowaniem wszelkich środków ostro żności. 

Monterzy na dachu musz ą być wyposa żeni w środki ochrony osobistej w tym w 

szelki zabezpieczaj ące przed upadkiem. 
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5. Rysunki, schematy, tabele, załączniki 

 

Rysunek E0.0.1– Instalacja odgromowa – Zastosowane symbole 

Rysunek E0.9.1– Dach - Instalacja odgromowa skala 1:100 

Rysunek E0.9.2– Dach - Instalacja odgromowa skala 1:50 (osie 1-2, A-C) 

Rysunek E0.9.3– Dach - Instalacja odgromowa skala 1:50 (osie 1-2, C-D) 

Rysunek E0.9.4– Dach - Instalacja odgromowa skala 1:50 (osie 1-2, D-E) 

Rysunek E0.9.5– Dach - Instalacja odgromowa skala 1:50 (osie 2-4, A-C) 

Rysunek E0.9.6– Dach - Instalacja odgromowa skala 1:50 (osie 2-4, C-D) 

Rysunek E0.9.7– Dach - Instalacja odgromowa skala 1:50 (osie 2-4, D-E) 

Kalkulator firmy Elko Bis do obliczenia minimalnych długości uziomów 

Kalkulator firmy Elko Bis do obliczenia odstępów izolacyjnych 

Rysunek E0.9.8– Obliczenie strefy ochronnej dla anteny TV 

Uprawnienia projektanta 

Przynależność do izby zawodowej 

Oświadczenie projektanta 

 

 



















UPROSZCZONA METODA WYZNACZANIA WYMIARÓW UZIOMÓW WG PN-EN 62305-3-2008
UKŁAD TYPU B   
 
UKŁAD TYPU B - DEFINICJA   

Układ zawieraj ący uziom fundamentowy . 
Układ zawieraj ący uziom kratowy  

 

Podaj klas ę LPS

1 klasa LPS I

2 klasa LPS II

3 klasa LPS III

4 klasa LPS IV      

Podaj wymiary uziomu otokowego      

długość a[m]      

szerokość b[m]      

Podaj rezystywno ść gruntu   [ ΩΩΩΩm]

warto ści z zakresu od 535 do 2999

klasa LPS

rezystywno ść gruntu   [ ΩΩΩΩm]

promie ń zastępczy r1 [m]

minimalna długo ść każdego uziomu [m]  

czy uziom spełnia zakładany poziom ochrony  

dla spełnienia zakładanego poziomu ochrony 
należy w miejscach poł ączeń uziomu z 
przewodami odprowadzaj ącymi dobudowa ć 
dodatkowe uziomy - alternatywnie :  
poziome o długo ści [m]
pionowe o długo ści [m]  

   

 
 

mgr in ż. Tadeusz Masłowski, Elko-Bis Systemy Odgromowe

Układ zawieraj ący otok , uło żony na zewn ątrz budynku chronionego , pozostaj ący w kontakcie z ziemi ą na długo ści równej przynajmniej 80% całkowitej jego długo ści .

WPROWADŻ DANE

nie ma potrzeby dobudowy
nie ma potrzeby dobudowy

II

1224

13,98

25

 

WYNIKI

17,2

tak

2

WPROWADŻ DANE

WPROWADŻ DANE
1224

37

wprowadż wartość z pomiarów lub                                 
dla orientacji oszacuj tą wartość                                
wg zakładki ' grunty '



 

UPROSZCZONA METODA WYZNACZANIA ODST ĘPÓW IZOLACYJNYCH
WG PN-EN 62305:2011 ( 19 ODCINKÓW OBLICZENIOWYCH )

Nr

1

Klasa LPS WSTAW ki WSTAW

1     klasa I [m]     
2     klasa II L1 3,0     
3     klasa III lub IV L2 0,5     
  L3 0,5     
Materiał odstępu izolacyjnego WSTAW km L4 0,5     
1     powietrze L5 6,0     
2     beton , cegła L6 2,0     
3     elementy dystansujące L7 10,0     

L8 0,0     
WSTAW L9 0,0     

10 L10 0,0     
L11 0,0     

 WSTAW L12 0,0     
 1 L13 0,0     
 L14 0,0     

L15 0,0     
L16 0,0
L17 0,0
L18 0,0
L19 0,0

dla L1                      kc1=1

dla i>1 oraz i<n       kci=(kci-1/0,5 )

dla Ln                      kcn=maximum(kcn-1/0,5;1/(ilość przewodów odprowadzających ))

 

 

mgr in ż. Tadeusz Masłowski, Elko-Bis Systemy Odgromowe

1

Ilość przewodów odprowadzających

smin   [m]

Obiekt chroniony

Nazwa ( wypełnij )

Dla anteny TV

Współrzędne obiektu                       
wg osi na rysunku                               

( wypełnij )

wg rysunku E0.9.1

2

0,25

Ilość zwodów przyłączonych do masztu
Wstaw wartości z zakresu 1,2

Nr odcinka

0,06

1

����≫ �� / �� ( ��	 
	+ ��� 
�+…+ ��� 
� )







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Pan RYSZARD ZBIGNIEW SIARKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6356/03

adres zamieszkania  LECHA 2 M 5, 05-400 OTWOCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-6SU-WRB-N4B *

Podpis jest prawidłowy



  Ryszard Siarkiewicz  
               (imię  i nazwisko) 
 
 

                     WA-547/94 
               (nr uprawnień) 
 
 

           MAZ-/IE/6356/03 
   (nr członkowski izby zawodowej)  

 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

Projektanta 
 
 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 07.07.1994  Prawo Budowlane  /Dz.U. Nr 89 z 
1994r, poz. 414 art. 20 ust. 4 z póź. zm./ oświadczam, że  projekt p/n 
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