I. OPIS TECHNICZNY
Do projektu remontu izolacji i renowacji ścian piwnic oraz wymiany instalacji piorunochronnej
w budynku Filii Urzędu Pocztowego Kolbudy

1. Inwestor
Poczta Polska S.A.,
00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8
2. Adres inwestycji
Filia Urzędu Pocztowego Kolbudy
83-047 Przywidz, ul. Gdańska 16
działka geodezyjna nr 171/2, obr. Przywidz 0014
3. Podstawa opracowania
-

Zlecenie Inwestora

-

Inwentaryzacja budowlana do celów projektowych

-

Szczegółowe uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu opracowania

-

Mapa do celów informacyjnych

-

Obowiązujące normy i przepisy

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera następujący zakres robót:
-

izolacja i renowacja ścian fundamentowych

-

izolacja i renowacja tynków ścian piwnicznych wraz z izolacją poziomą

-

wymiana okien piwnicznych

-

remont schodów zewnętrznych

-

wykonanie nowych opasek wokół budynku ze studzienkami PVC

-

wymiana instalacji odgromowej wraz z wymianą otoku

5. Charakterystyka ogólna stanu istniejącego
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej nr 221 tj. ulicy
Gdańskiej 16, w miejscowości Przywidz. Działka uzbrojona jest w media – instalację
wod.-kan., elektryczną, c.o., teletechniczną. Działka jest ogrodzona płotem z przęseł z
siatki stalowej na cokole betonowym, częściowo bez cokołu. Teren działki jest w

większości nieutwardzony. Utwardzone kostką betonową jest dojście z chodnika przy
schodach głównych i bocznych oraz częściowo wjazd. Budynek posiada opaskę betonową
częściowo zaizolowaną papą od strony elewacji bocznej - południowo-zachodniej. Na
działce znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy ozdobne, pozostała część działki
porośnięta trawą lub posiada nawierzchnię z piasku i żwiru. Budynek wolnostojący,
piętrowy z poddaszem użytkowym oraz strychem, podpiwniczony, z dachem
dwuspadowym mansardowym z dużymi naczółkami, wybudowany w technologii
tradycyjnej murowanej w 1919r.
Budynek figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków gminy Przywidz jako budynek
Poczty Polskiej.
Na parterze budynku znajduje się urząd pocztowy, pomieszczenia telekomunikacyjne i
mieszkanie, na piętrze budynku znajdują się trzy mieszkania, na ostatniej kondygnacji
znajduje się strych. W części podziemnej znajdują się piwnice Poczty Polskiej, kotłownia z
pomieszczeniem na zbiornik olejowy, piwnice prywatne oraz akumulatorownia
(pomieszczenie telekomunikacyjne).

W budynku, w zakresie objętym opracowaniem, podczas wizji lokalnej i
inwentaryzacji, stwierdzono:
- zawilgocone i zagrzybione ściany wewnętrzne piwnic z miejscowo wypłukanymi
spoinami ścian zewnętrznych
- spękane i odspojone tynki zewnętrzne ścian fundamentowych i cokołów
- częściowo zasypane materiałem organicznym studzienki okien piwnic.
- zużytą izolację poziomą ścian fundamentowych i piwnicznych
- brak izolacji pionowej ścian fundamentowych
- popękane, nieszczelne, częściowo zabezpieczone papą opaski betonowe
- zniszczoną i nieszczelną stolarkę okienną piwnic.
- łączna długość ścian piwnic przewidzianych do renowacji – ok 90,40mb, wysokość
pom. piwnicznych – ok. 2,20m
- łączna długość ścian fundamentowych z przyporami i z cokołami o wys. ok.
0,7m n.p.t. – ok. 75,80mb
6. Zakres prac budowlanych
-

demontaż instalacji odgromowej

-

skucie tynków ścian zewnętrznych do poziomu fundamentów

-

skucie tynków wewnętrznych ścian piwnic oraz ścian prostopadłych (ok. 1mb)

-

wykonanie izolacji pionowej i przepony poziomej

-

remont schodów zewnętrznych

-

wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych

-

wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych

-

wymiana stolarki okiennej piwnic

-

montaż nowych studzienek okiennych z PVC z kratami zabezpieczającymi

-

montaż nowej, zgodnej z przepisami instalacji odgromowej

-

prace wykończeniowe i porządkowe

7. Wskaźniki techniczno – ekonomiczne
BILANS POWIERZCHNI:
Kubatura budynku poczty

2298,20 m3

Pow. zabudowy budynku poczty

258,37 m2

Pow. użytkowa

776,80 m2

Wysokość budynku poczty

~9,50 mb

Długość ścian zewnętrznych z przyporami

~75,80mb

8. Opis stanu projektowanego

ŚCIANY FUNDAMENTOWE I PIWNICZNE
Osuszenie, renowacja i izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych została
zaprojektowana w oparciu o technologię firmy Hahne.

I.

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ZEWNĘTRZNYC|H.
1. Przygotowanie podłoża.
Wykonanie izolacji rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Po odkryciu ścian
podłoże musi być nośne, równe, wolne od luźnych cząstek, rozwartych rys oraz
szkodliwych zanieczyszczeń. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające
przyczepność części należy usunąć.
2. Gruntowanie.
Jako powłokę gruntującą nanosi się IMBERAL BES rozcieńczony 1:10 z wodą. W
przypadku podłoży chłonnych, bardzo zawilgoconych stosować gruntownik
IMBERAL AQUAROL
3. Wykonanie izolacji płyty i ścian fundamentowych.

Izolację OKOPLAST 2K ułożyć na zagruntowanym i przeschniętym podłożu.
Nakładany w 1 lub 2 procesach roboczych, ręcznie lub natryskiem pompami
perystaltycznymi. Grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić min 3 mm.
4. Połączenie ściana-ława.
Uszczelnienie połączenie ściana-płyta wykonać materiałem OKOPLAST 2K. Należy
go nanieść w formie wyoblenia o promieniu około 2cm.
5. Przejścia rurowe.
Uszczelnienie przejść rurowych wykonać materiałem OKOPLAST 2K w formie
wyoblenia o promieniu około 2 cm lub w połączeniu z systemem izolacyjnym przejść
rurowych.

6. Ochrona izolacji.
Do ochrony izolacji z materiału OKOPLAST 2K należy zastosować płyty ze
styropianu hydrofobizowanego lub polistyrenu ekstrudowanego. Zaleca się stosowanie
płyt z systemem rowków tworzących w połączeniu z geowłókniną mikrodrenaż
pionowy. Płyty stanowią również izolację termiczną ścian fundamentowych.

II.

IZOLACJA POD POSADZKAMI (na chudym betonie)

Uwagi ogólne:
Założono wykonanie przepony hydroizolacyjnej dla obciążeń wodą gruntową i wodą
infiltracyjną wg normy 18195 w części V – woda okresowo spiętrzająca się, woda
przesiąkowa. Woda gruntowa w klasie agresywności XA1. Ze względu na warunki

hydrogeologiczne proponujemy optymalny system hydroizolacji dopuszczając do wyboru
rozwiązania zamienne uwzględniające możliwości wykonawcze, zależne od warunków
atmosferycznych i czasowego poziomu wód gruntowych (stan podłoża w wykopie).
System 1 (optymalny, stosowany do wyceny robót):
Bitumiczna powłoka izolacyjna
Charakterystyka systemu:
Podstawową zaletą jest niski koszt materiałów, szybkość wykonania oraz łatwość
aplikacji na nierównych podłożach (np. chudy beton zatarty na ostro). Czas wstępny
wiązania izolacji ok. 2 godzin (naskórkowanie).
UWAGA!
Idea tzw. „czarnej wanny” leży, przede wszystkim w tym, że izolacja na całej
izolowanej powierzchni ściśle do niej przylega. Wyeliminowana jest w ten sposób
możliwość swobodnego przemieszczenia się pod nią wody, w przypadku punktowego,
mechanicznego uszkodzenia izolacji, przy czym produkt jest trwale elastyczny ( zdolność
mostkowania pęknięć do 5 mm ). Izolacja jest w stanie przenieść nacisk słupa wody o
wysokości do 50 m. W miejscach szczególnie narażonych na naciski lub zerwanie izolacja
zbrojona jest siatkami z włókna polipropylenowego lub geowłókninami syntetycznymi.
Łatwość stosowania proponowanego systemu zapewnia całkowicie możliwość izolowania
nawet najbardziej skomplikowanych geometrycznie kształtów podziemnych elementów
budowli. Z tego powodu, w porównaniu z systemami które wykorzystują rulonowe
materiały
izolacyjne,
system
grubowarstwowych
mas
bitumicznych
jest
bezkonkurencyjny.
Zastosowanie takiego systemu nie wymaga dodatkowych nakładów na wykonanie
izolacji podposadzkowej, ponieważ przegroda izolacyjna „odcina” dopływ wilgoci już pod
płytą fundamentową. Materiał można układać, ze względu na metodę natryskową, nawet
na nierównych podłożach.
Przy zastosowaniu takiego rozwiązania uzyskujemy najbardziej pewny system tzw.
„czarnej wanny” gdzie nie musimy obawiać się i specjalnie doszczelniać przerw
roboczych. Możemy również zrezygnować z technologii betonu wodoszczelnego.
PODŁOŻE: podłożem pod powłokę jest warstwa chudego betonu zatarta na ostro.
MATERIAŁY:
Powłoka gruntująca : IMBERAL AQUAROL, nakładana natryskiem lub ręcznie
wałkami
Izolacja: OKOPLAST 2K nakładany natryskiem pompami perystaltycznymi w
warstwie o grubości 4 mm
WARSTWA OCHRONNA IZOLACJI: 1x folia PE jako warstwa ślizgowa + 1x
włóknina PP o gramaturze 200 jako ochrona przed przebiciem podczas układania
zbrojenia.
WYKONANIE: materiał natryskujemy na zagruntowane podłoże łącznie z pionową
wnęką wykutą w istniejących ścianach. Powierzchnie pionowe wnęk wyrównujemy

zaprawą specjalną RUREDIL RUREWAL RZ. Na styku chudy beton ściana materiał
wykańczamy ręcznie w formie wyoblenia o promieniu ok. 3 cm (fot.1)

Fot.1 – wyoblenie:

System 2 (alternatywny):
Bitumiczna membrana rulonowa z trwale wulkanizującymi się szwami
Charakterystyka systemu: można stosować w mniej korzystnych warunkach
wilgotnościowo temperaturowych, ze względu na pewne łączenie poszczególnych pasów

na samowulkanizujący się trwale szew membrana zapewnia szczelność pod całą płytą.
Szybki montaż, nie wymaga czasu wiązania (jak System 1),po ułożeniu warstw
ochronnych można natychmiast wykonywać prace zbrojarskie
PODŁOŻE: podłożem pod powłokę jest warstwa chudego betonu zatarta na gładko.
MATERIAŁY:
Powłoka gruntująca : MONOLITH BITUMAX SBG (zużycie 0,2 L/m2), nakładana
natryskiem lub ręcznie wałkami
Izolacja: MONOLITH BITUMAX SKB-VS nakładany jak papa na zimno, szwy
dociskane wałkiem lub lekkim walcem ogrodowym
WARSTWA OCHRONNA IZOLACJI: 1 x folia PE jako warstwa ślizgowa + 1 x
włóknina PP o gramaturze 200 jako ochrona przed przebiciem podczas układania
zbrojenia.
WYKONANIE: Po zagruntowaniu podłoża rozkładamy poszczególne rolki zdejmując
pas ochronny (Karta Techniczna) ze spodu rolki i ze złącza. Na styku chudy beton ściana
materiałem tym wyklejamy wnękę w istniejącej ścianie.

III. PRZEPONA IZOLACYJNA POZIOMA W MURACH ISTNIEJĄCYCH
W celu ograniczenia podsiąkania kapilarnego wilgoci napierającej od dołu w murach
należy wykonać przeponę poziomą chemiczną metodą iniekcji niskociśnieniowej
preparatami hydrofobowo krzemianującymi.
Przeponę wykonuje się jako 2 rzędową iniekcję w poziomie: ponad płytą denną (mury
istniejące wewnętrzne). W murach istniejących zewnętrznych wykonuje się przeponę 2
rzędową nad płyta denną i 1 rzędową pod stropem – w strefie wykonywania izolacji
wewnętrznej wtórnej.
Technika wykonania:
Pas muru w którym przeprowadzamy iniekcję wyrównujemy i wzmacniamy za pomocą
zaprawy RUREDIL RUREWALL RZ w celu prawidłowego (szczelnego) osadzenia
pakerów iniekcyjnych.
Otwory o średnicy dopasowanej do stosowanych pakerów (np. pakery 8-12 mm wbijane
z kalamitką płaską) wiercimy w dwóch lub jednym rzędzie w rozstawie jak na rys.:

Po zamocowaniu pakerów przy pomocy pompy wprowadzamy preparat iniekcyjny
INTRASIT VK. Nasączanie ściany powinno trwać min. 8 godzin. Po zakończonej iniekcji
usuwamy pakery i wypełniamy je mieszanką zalewową INTRASIT BLS

IV.

IZOLACJA WTÓRNA WEWNĘTRZNA PIONOWA ŚCIAN

W przypadku braku możliwości wykonania izolacji pionowych na odkrytych murach
od zewnątrz i wysokie koszty iniekcji kurtynowych proponujemy wykonanie odcięcia
dopływu wilgoci do wnętrz w systemie tzw. „wtórnej izolacji wewnętrznej” zgodnie z
wytycznymi WTA. System taki stosuje się również w przypadku silnie zawilgoconych na
skutek podsiąkania kapilarnego ścian wewnętrznych.
Działanie takiego systemu polega na blokowaniu przenikania wilgoci przez powłokę
odporną na odrywanie związane z tzw. „ujemnym” parciem wody.
Materiały:
INTRASIT DS1: mikrozaprawa uszczelniająca siarczanoodporna
INTRASIT VK: grunt hydrofobowy
Wykonanie: oczyszczoną ścianę (ew. większe ubytki uzupełniamy zaprawą
renowacyjną podkładową INTRASIT GP) gruntujemy płynem INTRASIT VK. Na świeżo
zagruntowane podłoże nanosimy szczotkami zaprawę wodoszczelną INTRASIT DS1.
Czynność powtarzamy 2x.

V.

TYNKI RENOWACYJNE (ODSALAJĄCE)

Uwagi ogólne:
Przy konserwacji budynków wysokie nakłady finansowe kieruje się na usuwanie
uszkodzeń murów i tynków, spowodowanych działaniem wilgoci. Wykonuje się głównie
przeciwwodne izolacje pionowe i poziome. Zauważono jednak, ze nie zawsze są one
skuteczne, bowiem jest wiele przyczyn powstawania uszkodzeń ścian i tynków. Nie zawsze
jesteśmy też w stanie wykonać skuteczne izolacje zewnętrzne (odcięcia naporu wody i
wilgoci)
Zagadnienie zasolenia murów jest istotniejsze o tyle, że związki chemiczne zawarte w
murach i tynkach, poprzez procesy fizyko-chemiczne bezpośrednio powodują degradację
substancji budowlanej. Należy zwrócić uwagę, że niebezpieczniejsze niż sama wilgoć są
rozpuszczone w wodzie sole. Szkodliwe działanie soli wynika z ich właściwości fizycznych
(sole w stanie stałym) i chemicznym (sole w roztworach).
Szkodliwe sole budowlane z fizycznego punktu widzenia są substancjami
krystalicznymi, łatwo rozpuszczalnymi w wodzie. Niektóre z nich nie potrzebują wody w
postaci ciekłej, wystarczy wilgoć zawarta w atmosferze (sole higroskopowe). Sole
rozpuszczone przemieszczają się wraz z wodą a sole higroskopijne tworzą lokalne
zawilgocenia.
W przypadku kiedy stężenie soli przekroczy stan nasycenia nadmiar soli krystalizuje się
tworząc na powierzchni tynku wykwity. Krystalizujące sole tworzą w porach materiałów
budowlanych ciśnienie krystaliczne, inne sole – przyłączające cząsteczki wody – wywierają
na pory murów ciśnienie hydratacyjne.
Istniejące mury na skutek wieloletniego oddziaływania wilgoci są w pewnym stopni
zasolone i sól ta, pomimo wykonania izolacji przez wiele lat będzie jeszcze się krystalizować
na powierzchni ścian. Będzie to trwać do momentu osuszenia się ścian dzięki wykonanym
powłokom izolacyjnym, proces ten jednak jest długotrwały. W celu opanowania zjawisk
krystalizacji w murach zaleca się zastosowanie tynków renowacyjnych (szeroko porowych).
Ze względu na projektowane prace izolacyjne oraz szeroki zakres robót budowlanych i
związane z tym wprowadzanie dużej ilości wilgoci (podbicia, płyty żelbetowe, tynki,
wylewki) nie ma potrzeby wstępnego osuszania ścian za pomocą urządzeń mechanicznoelektrycznych. W okresie wykonywania robót wskazane jest zapewnienie wentylacji
pomieszczeń oczywiście z zachowaniem zasad pielęgnacji powierzchni betonowych (płyty,
ściany) oraz powierzchni z zapraw cementowych (jastrychy, tynki) – ochrona przed
przeciągami które mogą doprowadzić do powstania rys na tych elementach. Wprowadzenie
profesjonalnych osuszaczy powietrza możliwe jest po zakończeniu robót budowlanych
„mokrych”.
Dobór grubości tynków szerokoporowych (renowacyjnych):

Podłoże: oczyszczony mur (z naniesioną wcześniej izolacją mineralną wtórną)
pokrywamy warstwą sczepną (szpryc) jako obrzutką częściowo połaciową (50% powierzchni
ściany).
Nakładanie warstw tynku renowacyjnego: jako pierwszą warstwę nakładamy tynk
podkładowy wyrównujący INTRASIT GP. Powierzchnię tą pozostawiamy szorstką.
Następnie nakładamy właściwy tynk renowacyjny INTRASIT SANUNO o grubości 2 cm.
Tynk musi posiadać odpowiednią grubość w celu umożliwienia bezobjawowej krystalizacji
soli w jego porach, odpowiednia grubość tynku powinna zapewnić jego funkcjonowanie przez
okres 20 lat (WTA). Zbyt cienka warstwa tynku spowoduje pokazanie się wysoleń w
krótszym czasie.
Uwaga: jako powłoka malarska na tynkach renowacyjnych stosujemy wyłącznie farby
paroprzepuszczalne silikatowe (np. INTRASIT SE-SF)
Dokładne opisy stosowanych materiałów zawarte są w Kartach Technicznych i
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
UWAGA:
Prace budowlane związane z fundamentami budynku należy wykonywać etapami. Należy
odkopać ścianę fundamentową z jednej strony, wykonać prace izolacyjne, zakopać ścianę
fundamentową. Po wykonaniu prac przy pierwszej ścianie można przystąpić do prac przy
następnej.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNIC
Projektuje się wymianę stolarki okiennej drewnianej piwnic na nową PVC ze szkleniem
szybami zespolonymi. Na kondygnacji piwnicznej znajduje się 14 szt. okien ze studzienkami
okiennymi betonowymi przekrytymi kratami zabezpieczającymi – okna znajdują się
częściowo poniżej poziomu terenu.
Przed przystąpieniem do wymiany prac należy oczyścić studzienki okienne z
zalegających osadów organicznych.
WYMIANA OPASEK BETONOWYCH ORAZ STUDZIENEK OKIENNYCH
Projektuje się wykonanie nowych betonowych opasek wokół budynku łącznie ze
studzienkami okiennymi z PVC, po wykonaniu izolacji ścian fundamentowych. Opaski
betonowe projektuje się ze spadkiem 2% poza budynek. Połączenie opaski z cokołem należy
zaizolować taśmą izolacyjną trwale plastyczną.
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
Projektuje się wymianę betonowych schodów zewnętrznych od strony północnozachodniej budynku, prowadzących do mieszkań na parterze i na piętrze. Projektuje się
schody betonowe z okładziną z płytek ceramicznych mrozoodpornych na zaprawie klejowej
mrozoodpornej. Balustrady stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane w kolorze
ciemnobrązowym, uziemione.
Schody do Urzędu Pocztowego od strony frontowej wymagają napraw ubytków
okładziny z płytek ceramicznych oraz uziemienia balustrad.
Schody do zaplecza Urzędu Pocztowego znajdujące się z boku budynku, wymagają
naprawy okładziny z płytek ceramicznych. Należy wykonać nowe mocowanie balustrady – od
zewnętrznej bocznej strony schodów, wraz z uziemieniem.
INSTALACJA ODGROMOWA
Instalację odgromową należy wykonać wg opracowania branży elektrycznej
Projektuje się wymianę istniejącej, niepełnej instalacji odgromowej na budynku, wraz z
wykonaniem uziemień balustrad, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń kotłowni, a także
wykonaniem otoku wokół budynku.

II CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
9. Zakres prac budowlanych związanych z instalacją odgromową
-

skucie tynków ścian zewnętrznych do poziomu fundamentów

-

remont schodów zewnętrznych

-

wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych

-

prace wykończeniowe i porządkowe

10. Zakres prac elektrycznych
-

demontaż instalacji odgromowej

-

montaż nowej, zgodnej z przepisami instalacji odgromowej

BILANS POWIERZCHNI:
Kubatura budynku poczty

2298,20 m3

Pow. zabudowy budynku poczty

258,37 m2

Pow. użytkowa

776,80 m2

Wysokość budynku poczty

~9,50 mb

Długość ścian zewnętrznych z przyporami

~75,80mb

11. Podstawa techniczna opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z późniejszymi zmianami
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
użyteczności publicznej - 2004r
- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiór norm.
- PN-EN 62305-1:2011 – Ochrona odgromowa – Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN 62305-2:2008 – Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem
- PN-EN 62305-3:2011 – Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektów budowlanych i zagrożenie życia

- PN-EN 62305-4:20011 – Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych
12. Instalacja odgromowa
Niniejszy projekt dotyczy zewnętrznej ochrony odgromowej, związanej z renowacją
ścian piwnic. Instalacja odgromowa po przebudowie winna spełniać wymagania
obowiązujących norm.
Budynek figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków gminy Przywidz jako budynek
Poczty Polskiej. W związku z powyższym instalację odgromową projektuje się w taki sposób,
aby nie naruszyć widoku budynku, a w szczególności elewacji frontowych od strony ulicy.
Z punktu widzenia instalacji odgromowej, istotne elementy remontu budynku to
wykopy przy zewnętrznych fundamentach w celu wykonania izolacji pionowej.
Obecnie na dachu są ułożone na kalenicy, stalowe zwody poziome niskie. Znajdują się
trzy przewody odprowadzające. Metalowe rury spadowe deszczówki nie są podłączone do
instalacji odgromowej. Reasumując, istniejąca instalacja odgromowa jest w złym stanie
technicznym i nie są spełnione wymagania obowiązujących norm i przepisów.
Z uwagi na istniejące wokół budynku kable telefoniczne, prace ziemne związane z
instalacją odgromową winny być wykonywane ręcznie i w odległości max. 1,2m od budynku,
a uziomy pionowe i płaskowniki uziemiające układać w odległości 1,0m.
Należy wykonać:
- zdemontować w całości instalację odgromowa i przekazać ją właścicielowi budynku.
Przewody instalacji są skorodowane i nie nadają się do dalszej eksploatacji
- z uwagi na zabytkowy charakter budynku, stosować nowe przewody i osprzęt
odgromowy miedziowany lub miedziany
- na kalenicach ułożyć zwody poziome niskie z pręta miedziowanego φ8mm.
- jako przewody odprowadzające stosować pręty miedziowane φ8 mm, układane na
uchwytach naciągowych.
- na bocznych krawędziach dachu, nie są wymagane zwody poziome niskie, gdyż zwód
na kalenicy chroni cały dach. Kąt ochrony dla wysokości 5m i IV klasy ochronności
wynoszący 720, jest większy od najmniejszego spadku dachu wynoszącego 90-300.
- trzy istniejące przewody odprowadzające i przewody uziemiające, zdemontować i
wykonać nowe w tym samym miejscu, sprawdzić stan techniczny istniejących

uziemień, jeżeli będzie dobry to je wykorzystać, zmierzyć rezystancję uziemienia i w
wypadku dużej jej wartości, pogrążyć dodatkowe nowe uziomy pionowe długości 3m
- od frontu budynku dwie metalowe rynny i rury spadowe deszczówki wykorzystać jako
zwody poziome niskie i przewody odprowadzające
- rury spadowe na dole, poprzez objemkę i zacisk probierczy, połączyć z uziemieniem
- z drugiej strony budynku rynny i rury spustowe deszczówki nie uziemiać i nie
podłączać do instalacji odgromowej. Rynny i rury spustowe z tej strony są chronione
przez zwody ułożone na kalenicy budynku.
- zaciski probiercze należy wykonać jako dwuśrubowe na tynku, na wysokości 1,5m
- jako przewody uziemiające stosować płaskowniki miedziowane 25x4mm
- wyprowadzić uziemiony płaskownik jw. jako zacisk do uziemienia cysterny z olejem
- uziemić rurę wlewu oleju i rurę odpowietrzającą pomieszczenie magazynu oleju
- uziemić przy ścianie metalowe balustrady przy schodach wejściowych
- od frontu budynku uziemić metalowe ogrodzenia
- wypadkowa rezystancja uziemienia R ≤ 10 Ω.
- zwody pionowe (iglice kominowe) przy kominach, winny wystawać ponad kominy na
tyle, aby kątem 760 chronić cały komin
- w wypadku ustawienia na dachu jakiejś konstrukcji metalowej, należy projekt
instalacji odgromowej zaktualizować.

Poniżej podaje się wyciąg z normy PN-EN 62305-3 „Ochrona odgromowa – Część 3:
Urządzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenia życia” istotnych wymogów:

p. 5.3.6 Zaciski probiercze. – Przy łączeniu uziomu każdy przewód odprowadzający, z
wyjątkiem przewodów odprowadzających naturalnych zespolonych z uziomami
fundamentowymi, powinien być wyposażony w zacisk probierczy.
p. E.5.2.4.2.4 – Metalowe urządzenia dachowe nie wymagają dodatkowej ochrony, jeżeli ich
wymiary nie przekraczają następujących wartości:
- wysokość od poziomu dachu 0,3m
- całkowita powierzchnia nadbudówki 1,0m2
- długość nadbudówki 2,0m

Nieprzewodzące urządzenia dachowe które nie wystają bardziej niż o 0,5m ponad
powierzchnię utworzoną przez układ zwodów, nie wymagają dodatkowej ochrony przez
zwody poziome. Kominy z materiałów izolacyjnych powinny być chronione za pomocą
zwodów pionowych lub pierścieniowych.
p. E.5.3.4.3 - Przewody odprowadzające izolowane
Jeżeli ze względów architektonicznych nie można umieścić przewodów odprowadzających na
powierzchni, to powinny być one instalowane w otwartych szczelinach muru.
Instalowanie bezpośrednio w zewnętrznym tynku nie jest zalecane.
Pokrycie przewodów PCV zapobiega zabarwieniu.
p. E.5.3.5 - Elementy naturalne
Zbrojenie stalowe w ścianach beton. powinno być wykorzystano jako element naturalny LPS.
W obiektach o małych wymaganiach ochronnych, można metalowe rury deszczowe
wykorzystać jako przewody odprowadzające.
Pręty zbrojeniowe ścian lub filarów betonowych i stalowe ramy konstrukcyjne mogą być
wykorzystane jako naturalne przewody odprowadzające.
Metalowa fasada obiektu lub jej pokrycie może być wykorzystane jako naturalny przewód
odprowadzający. Połączenia powinny być zapewnione u góry pokrycia ściany z układem
zwodów i u dołu z układem uziemień- jeżeli takie występują – z prętami zbrojenia ścian
betonowych.
13. Uwagi końcowe
- Całość prac instalacji odgromowej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych.
- Zobowiązuje się Wykonawcę robót, do ścisłego przestrzegania obowiązujących
przepisów BHP, jak również do stosowania materiałów i urządzeń posiadających
atest, znak bezpieczeństwa i nie emitujących substancji szkodliwych dla zdrowia.
- Prace elektryczne koordynować z pracami budowlanymi.
- Zastosowane w projekcie rozwiązania i technologie mogą ulec zmianie pod
warunkiem zastosowania rozwiązań zamiennych o wartościach użytkowych i
technicznych co najmniej takich jak w projekcie oryginalnym lub lepszych.

