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1.  Zestawienie rysunków 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

E-01 Plan instalacji odgromowej 1:100 

 
 
 

2.  Podstawa opracowania 
 
- Zlecenie pracowni architektury STUDIOAB ul. Inwalidów 2c/19, 43-300 Bielsko-Biała.  

- Inwentaryzacja architektoniczna. 

- Wytyczne do projektowania, program komputerowy IEC Risk Assessment Calculator. 

- Obowiązujące przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych, a w szczególności: 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

 PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposa-

żenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

PN-HD 60364-1:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część: 1 Wymagania pod-

stawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
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PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa. 

- Roz.Min.Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Roz. Min. Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 

461). 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część D: roboty instalacyjne, 

zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności  publicznej”. ITB  

poradnik 390/2007. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 

2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289). 

 - Uzgodnienia branżowe. 

3.  Zakres opracowania 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

◼ instalacja odgromowa; 

◼ obliczenia techniczne. 

4.  Charakterystyka ogólna i dane techniczne 

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dotyczy pałacyku myśliwskiego w Promnicach 

działka nr 425/2 obręb Kobiór. Budynek ma charakter obiektu zabytkowego. Niniejszy projekt obej-

muje częściową modernizację instalacji odgromowej w zakresie montażu zwodów na dachu oraz 

przewodów odprowadzających wraz ze złączami pomiarowo-kontrolnymi. 

5.  Opis techniczny 

5.1. Instalacja odgromowa i ochrona przepięciowa 

 Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E-01, a wyniki analizy oceny ryzyka strat 

piorunowych przeprowadzono przy użyciu programu komputerowego IEC Risk Assessment Calcula-

tor – raport przedstawiono w tabeli 1. Zastosowano II poziom ochrony odgromowej wraz z koordyno-

waną ochroną przeciwprzepięciową klasy I i II. W instalacji elektrycznej obiektów zabytkowych należy 

zastosować ograniczniki klasy I zapewniające ochronę instalacji elektrycznej i zasilanych urządzeń 

przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego. Ograniczniki te powinny być zainstalowane 

w miejscu wprowadzania instalacji elektrycznej do obiektu. Ograniczniki przepięć klasy II powinny być 

http://www.elkent-system.pl/licencje.php?id=1
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zamontowane w rozdzielnicy z której zasilane są np. centralki alarmowe, przeciwpożarowe lub kom-

putery. 

 

Tabela 1.Wyniki analizy ryzyka. 

 

 

 

 

 

http://www.elkent-system.pl/licencje.php?id=1
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5.2. Sposób rozprowadzenia instalacji odgromowej 

 Zgodnie z wytycznymi projektu architektury – ze względu na rodzaj poszycia dachu oraz cha-

rakter obiektu zabytkowego instalację odgromową wykonać z miedzi. Z punktu widzenia ochrony od-

gromowej drewniane pokrycia i podłoża pokryć metalowych dachu powinny być kwalifikowane jako 

materiały trudno zapalne. Zalecane jest impregnowanie tego rodzaju pokryć środkami zwiększającymi 

ich odporność na zapalenie. Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzające  wykonać z drutu 

CuØ8 na wspornikach mocowanych do pokrycia dachowego (deskowania) w sposób nie naruszający 

tego pokrycia. Odległość między wspornikami wynosi 1 metr. Według normy PN-EN 62305-3:2011 

wymiary oka siatki zwodów nie mogą  być większe niż 10m x 10m dla zastosowanego II poziomu 

ochrony odgromowej LPS. Rozmieszczenie zwodów pokazane jest na załączonym rysunku E-01. 

 Przykład wspornika do mocowania zwodów przedstawiono na rys.1. 

 
 
 

Rys. 1. Wspornik mocujący przewody odgromowe ponad powierzchnią dachu obiektu. 
 

 Przewody odprowadzające wykonać z drutu CuØ8 mocowanego na wspornikach mocujących 

na ścianie i połączyć z otokowym uziomem budynku poprzez złącze kontrolno-pomiarowe umiesz-

czone w studzience gruntowej. Przewody odprowadzające powinny być instalowane wzdłuż prostych 

i pionowych tras. Odległość między wspornikami wynosi 1 metr. Liczba przewodów odprowadzają-

cych zależna jest od długości obwodu obiektu i jest wyznaczona jako iloraz długości obwodu obiektu 

wyrażonej w metrach przez 20. Obwód analizowanego obiektu to ok. 108m. Zgodnie z powyższą 

zależnością przyjęto 6 przewodów odprowadzających ulokowanych w narożnikach budynku. 

108

20
≤ 6 

http://www.elkent-system.pl/licencje.php?id=1
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 Jeżeli trasa przewodu odprowadzającego będzie przebiegała po ścianie z materiału łatwo za-

palnego zaleca się prowadzenie przewodu odprowadzającego w odległości 10cm od takiej ściany. 

Rozmieszczenie przewodów odprowadzających pokazane jest na załączonym rysunku  

E-01. Do połączeń zwodów oraz przewodów odprowadzających należy wykorzystać złącza śrubowe. 

 Przykład wspornika do mocowania przewodów odprowadzających na ścianach budynku po-

kazano na rys. 2. 

 
Rys. 2. Wspornik stosowany do mocowania przewodów odprowadzających do ścian. 

 

6.  Plan konserwacji 

 Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji odgromowej. Okres przepro-

wadzania pomiarów kontrolnych oraz sprawdzenia stanu technicznego instalacji odgromowej powi-

nien wynosić 1 rok. Pomiary oraz przegląd techniczny należy wykonywać zgodnie z normą  

PN-EN 62305-3:2011. 

 

7.  Uziom powierzchniowy i instalacja wyrównawcza 

  Uziom powierzchniowy oraz instalacja wyrównawcza będzie projektowana w następnym eta-

pie budowy. Projekt uziomu powierzchniowego zostanie wykonany po odpowiednich konsultacjach 

dotyczących dalszego etapu budowy. 

8.  Uwagi końcowe 

 
Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych ak-

tualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.  

Należy: 

• roboty wykonać zgodnie z uzgodnieniami; 

• całość prac montażowych należy prowadzić przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje oraz grupę SEP-u i aktualne przeszkolenie BHP; 

http://www.elkent-system.pl/licencje.php?id=1
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• po wykonaniu instalacji wykonać rozruch instalacji wraz z niezbędnymi próbami; 

• stosować wyłącznie materiały o parametrach dostosowanych do czynników, na których dzia-

łanie mogą być wystawione oraz mające odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności 

dopuszczające do stosowania ich w budownictwie; 

• wszystkie elementy instalacji elektrycznej i teletechnicznej prawidłowo oznakować. 

 

Do odbioru należy przygotować dokumentację powykonawczą: 

• rysunki i schematy powykonawcze jak w projekcie; 

- protokół pomiaru rezystancji uziomów; 

- protokół pomiaru urządzenia piorunochronnego i jego metrykę; 

• oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z projektem i Polskimi Nor-

mami, na oświadczeniu należy podać nr uprawnień budowlanych Kierownika Budowy; 

• komplet certyfikatów, deklaracji zgodności zastosowanych materiałów. 

 

9.  Zestawienie materiałów podstawowych 

 Szacunkowe ilości podstawowych materiałów zostały zestawione w tabeli 2. 

Tabela 2. Zestawienie materiałów podstawowych. 

Przewód odgromowy CuØ8 305 mb. 

Przewód odprowadzający CuØ8 50 mb. 

Wspornik do mocowania zwodów 306 szt. 

Wspornik do mocowania przewodów odprowadzających 51 szt. 

Złącze kontrolno-pomiarowe Cu 6 szt. 

Złącze krzyżowe 4-śrubowe Cu 26 szt. 

Zwód pionowy H=0,2m  4 szt. 

 

http://www.elkent-system.pl/licencje.php?id=1



