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1. Wstęp

1.1. Uwagi wstępne
Obiekt pełni funkcje budynku szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
nr 2.
Budynek jest usytuowany w zabudowie zwartej z sąsiednimi budynkami
Internatu i administracyjnym i jest zaliczany do obiektów zagrożenia ludzi ZL II.
Budynek jest otoczony wysokimi drzewami. Położenie geograficzne powyżej
szerokości geograficznej 51○30Ꞌ pozwala przyjąć gęstość wyładowań piorunowych
Ng=1,8[1/km2/rok].
Na budynku istnieje instalacja odgromowa wykonana w formie systemu
zwodów poziomych. Instalacja jest połączona w jeden system z sąsiednimi
dolegającymi budynkami. Zostanie ona zdemontowana w części szkoły z uwagi na
konieczność wykonania nowego pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich i
rynien spustowych.
Nową instalację należy jako część sytemu odgromowego całego zespołu
budynków wykonać w klasie LPS II jako siatkę zwodów niskich o oczku nie
większym niż 10m. Przeprowadzono pomiar rezystywności gruntu. Średnia z trzech
pomiarów wynosi 1224 Ω/m. Długość uziemienia jest wystarczająca dla
projektowanej instalacji. Rozkład zwodów, przewodów odprowadzających oraz
uziomu przedstawiono na rys. E0.9.0
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1.2. Podstawa opracowania
•

Wizja lokalna na placu budowy

•

Dane urządzeń technicznych dachu

•

Opracowane podkłady projektu budowy dachu budynku

•

Obowiązujące normy i przepisy w tym:

•

- ustawą Prawo Budowlane (ustawa z 07.07.1994 Dz.U. Nr 89 poz.414 z
późniejszymi zmianami)

•

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04 2002 r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity DzU z 2015 roku poz.1422)

•

- norma wieloarkuszowa PN-EN 62305-1; -2; -3; -4 :Ochrona odgromowa

1.3. Zakres opracowania

Projektowana instalacja obejmuje:

•

Demontaż zwodów poziomych i przewodów odprowadzających

•

Montaż zwodów poziomych i pionowych na dachu budynku

•

Montaż przewodów odprowadzających

•

Montaż zacisków kontrolnych

•

Sprawdzenie i ewentualna naprawa uziomu otokowego
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2. Opis techniczny

2.1. Wykonanie uziomu otokowego
Należy sprawdzić stan istniejącego uziomu poprzez wykonanie odkrywki w
kilku miejscach na obwodzie budynku w szczególności przy połączeniach
istniejących przewodów odprowadzających. W przypadku stwierdzenia korozji
uziomu powyżej 30% należy odkopać cały otok i wymienić skorodowane odcinki.
Uziom wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Głębokość ułożenia
bednarki nie może być mniejsza niż 0,6 m. Połączenia bednarki w ziemi wykonać
przez spawanie. Miejsce spawu musi być oczyszczone i zabezpieczone przed
korozją poprzez malowanie preparatami do tego przeznaczonymi lub poprzez
zawinięcie np. taśmą Denso. Należy zachować minimalną odległość od
fundamentów budynku 1m

2.2. Wykonanie zwodów poziomych i pionowych
Zwody poziome należy wykonać z drutu ocynkowanego o średnicy 8 mm.
Wyprostowany drut prowadzić na uchwytach wykorzystując połącznia blach
pokryciowych na wrąbek stojący. W miejscach gdzie będzie niemożliwe
wykorzystanie tego typu uchwytów należy stosować uchwyty uniwersalne
5
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mocowane do podłoża za pomocą wkrętów farmerskich z podkładką
uszczelniającą. Na szczytach dachów wykorzystać uchwyty szczytowe. Uchwyty
muszą być w wykonaniu do mocowania drutu za pomocą skręcania. Kominki i
wywietrzaki należy chronić za pomocą zwodów poziomych na obwodzie kominka.
Na dachu nie przewiduje się żadnych dodatkowych urządzeń.
Połączenia drut – drut na dachu wykonać poprzez złącza krzyżowe skręcane.
Do zwodów poziomych należy podłączyć wszystkie obróbki blacharskie. Wszystkie
złącza skręcane należy zabezpieczyć wazeliną techniczną bezkwasową.
Można wykorzystać pokrycie dachu jako zwód poziomy po spełnieniu przez
pokrycie dachu dodatkowych warunków technicznych:
[Warunek 1] minimalna grubość blachy stalowej nie może być mniejsza niż
0,5 mm, dla blach aluminiowe minimalna grubość wynosi 0,65 mm
[Warunek 2] połączenia blach muszą być wykonane przez lutowanie lub
skręcanie lub połączenia śrubowe lub zgniatanie lub łączenie na zakładkę
[Warunek 3] pod powierzchnią pokrycia nie może występować warstwa
materiału łatwopalnego
[Warunek 4] metalowe elementy nie są pokryte materiałem izolacyjnym
[Warunek 5] za warstwę izolacyjną nie są uznawane pokrycia farbą
ochronną lub asfaltem o grubości 1mm lub folią PCV o grubości 0,5 mm
W takim przypadku należy przewody odprowadzające łączyć do blachy
pokryciowej.

2.3 Przewody odprowadzające
Na czas prac przy pokryciu dachu należy odłączyć istniejące przewody
odprowadzające, a następnie połączyć je do blachy pokryciowej.
Nowe przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego ocynkowanego
o średnicy 8mm. Przewody prowadzić na elewacji budynku naciągowo tak jak
istniejące odprowadzenia. Przewody odprowadzający kominków łączyć z
najbliższym zwodem poziomym lub montować do blachy pokrycia. Dodatkowe
odprowadzenia wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Nowe zejścia należy
6
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umieścić w rurze osłonowej na wysokość 200 cm od powierzchni gruntu. Istniejące
zejścia są ukryte w warstwie tynku

2.4 Złącza kontrolne
Złącza kontrolne należy usytuować na elewacji ponad rurą osłonową, a
istniejące pozostawić w dotychczasowych miejscach.

2.5 Pomiary elektryczne
Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary rezystancji
uziemienia oraz sprawdzić ciągłość połączeń. Rezystancja uziemienia wypadkowa
nie może być większa niż 10 Ω. Protokoły wraz z metryką urządzenia
piorunochronnego dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

2.6 Przeglądy i sprawdzenia instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa LPS II podlega przeglądom w odstępach rocznych oraz
pełnym sprawdzeniom nie rzadziej niż dwa lata.
Na przegląd składają się z następujące czynności:
• sprawdzenie dokumentacji technicznej pod względem kompletności,
zgodności z obowiązującą normą, oraz zgodności ze stanem
rzeczywistym
• oględziny
• badania
• protokół pokontrolny
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2.8 Zabezpieczenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
Po za zakresem opracowania – należy skoordynować ochronniki
przepięciowe dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku.

3. Obliczenia
3.1 Obliczenia minimalnych długości uziomów
Kalkulator minimalnych długości uziomów – kalkulator firmy ELKO-BIS

4. Uwagi końcowe
4.1 Akty prawne
Instalacje i pomiary powykonawcze wykonać zgodnie z:
• ustawą Prawo Budowlane (ustawa z 07.07.1994 Dz.U. Nr 89 poz.414 z
późniejszymi zmianami)
• rozporządzeniem nr 75 z dn. 12.04 2002 r w sprawie ustalenia
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki wraz z
późniejszymi zmianami
- wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty i
spełniać odpowiednie normy i przepisy
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4.2 Wykaz dokumentów odbiorowych
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przy odbiorze następujących
dokumentów zamawiającemu
-projekt powykonawczy
-metryka urządzenia piorunochronnego
-protokoły robót częściowych ulegających zakryciu (otok i połączenia z
przewodami odprowadzającymi)
-pomiary rezystancji uziemienia i ciągłości elementów instalacji odgromowej
-oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i
obowiązującymi przepisami
-deklaracje zgodności producenta i certyfikaty producenta
-karty katalogowe produktów
-gwarancja

4.3 Zagadnienia BHP
Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac na dachu
budynku i montażu na elewacji ze względu na wysokość. Prace muszą być
prowadzone z podnośników bądź rusztowań z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności.
Monterzy na dachu i rusztowaniach muszą być wyposażeni w środki ochrony
osobistej w tym w szelki zabezpieczające przed upadkiem.
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5. Rysunki, schematy, tabele, załączniki

Rysunek E0.0.1– Instalacja odgromowa – Zastosowane symbole
Rysunek E0.9.0– Dach - Instalacja odgromowa podział rysunku skala 1:160
Rysunek E0.9.1– Dach - Instalacja odgromowa cz.1 skala 1:100
Rysunek E0.9.2– Dach - Instalacja odgromowa cz.2 skala 1:100
Rysunek E0.9.3– Szczegół wykonania przewodów odprowadzających
Kalkulator firmy Elko Bis do obliczenia minimalnych długości uziomów
Uprawnienia projektanta
Przynależność do izby zawodowej
Oświadczenie projektanta
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Legenda
uziemienie
szyna uziemiająca
złącze kontrolne instalacji odgromowej na elewacji

FeZn Ø8mm

jeżeli któryś z warunków od 1 do 5 jest niezachowany należy wykonać

FeZn Ø8mm

drut odgromowy ɸ 8
połączenie skręcane lub przykręcone do blachy
jeżeli któryś z warunków od 1 do 5 jest niezachowany należy wykonać

maszt odgromowy L=

PROJEKT REMONTU DACHU
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
NR 2 W OTWOCKU
Dz.nr ew. 30 obręb 83
05-400 Otwock, ul Literacka 8
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 2 w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Literacka 8
Legenda symboli
Elektryczna

PT

UPROSZCZONA METODA WYZNACZANIA WYMIARÓW UZIOMÓW WG PN-EN 62305-3-2008
UKŁAD TYPU B
UKŁAD TYPU B - DEFINICJA
Układ zawierający otok , ułożony na zewnątrz budynku chronionego , pozostający w kontakcie z ziemią na długości równej przynajmniej 80% całkowitej jego długości .
Układ zawierający uziom fundamentowy .
Układ zawierający uziom kratowy

WPROWADŻ DANE
2

Podaj klasę LPS
1 klasa LPS I
2 klasa LPS II
3 klasa LPS III
4 klasa LPS IV

WPROWADŻ DANE
30
52

Podaj wymiary uziomu otokowego
długość a[m]
szerokość b[m]

WPROWADŻ DANE
1224

Podaj rezystywność gruntu [Ω
Ω m]
wprowadż wartość z pomiarów lub
dla orientacji oszacuj tą wartość
wg zakładki ' grunty '
wartości z zakresu od 535 do 2999

WYNIKI
klasa LPS
rezystywność gruntu [Ω
Ω m]
promień zastępczy r1 [m]
minimalna długość każdego uziomu [m]

II
1224
22,3
13,98

czy uziom spełnia zakładany poziom ochrony

tak

dla spełnienia zakładanego poziomu ochrony
należy w miejscach połączeń uziomu z
przewodami odprowadzającymi dobudować
dodatkowe uziomy - alternatywnie :
poziome o długości [m]
pionowe o długości [m]

nie ma potrzeby dobudowy
nie ma potrzeby dobudowy

mgr inż. Tadeusz Masłowski, Elko-Bis Systemy Odgromowe

