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Informacje ogólne
Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadają wytycznym określonym w rozporządzeniach:
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. Nr 462 z późniejszymi zmianami)
Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem
ochrony p.poż. (Dz. U. nr 121 z 2003r, poz. 1137 z późniejszymi zmianami).
Zaproponowane rozwiązania są też zgodne z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
•

Ustawą z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

•

Rozporządzeniem zmianami Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
późniejszymi) w spr. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

•

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami)

•

Norma PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz.U.01.97.1055 z 11.09.2001r.

•

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)

•

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

•

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami)

•

Zasada wiedzy technicznej
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Podstawa opracowania oraz materiały wyjściowe do projektowania:
1. Zlecenie Inwestora.
2. Wytyczne otrzymane od Inwestora
3. Wizje lokalne i inwentaryzacja do celów niniejszego opracowania na obiekcie przeprowadzona w
dniach 20.06.2018 r.
4. Aktualnie obowiązujące polskie normy i przepisy budowlane, a w szczególności:
•

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne

•

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem

•

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i
zagrożenie życia

•

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii oraz załączników ogólnoprojektowych i formalno-prawnych:
1. Kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izb projektantów oraz sprawdzających;
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SPIS RYSUNKÓW
Lp.

Nr rysunku

Tytuł

1

1

Rzut połaci dachowej - instalacja odgromowa

Uwaga:
Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych wejściowych dla zrealizowanych w ramach projektu
instalacji i urządzeń, wymaga bezwzględnego wykonania projektu adaptacyjnego z analizą ryzyka, jakie te
zmiany mogą wywołać oraz opracowania sposobów ich eliminacji w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
instalacji, urządzenia po wprowadzeniu zmian.
W strefach zagrożenia wybuchem wszystkie urządzenia i materiały wykończeniowe pomieszczeń zapewnić w
wykonaniu nieiskrzącym.
Zgodnie z Dz.U.2012.462, § 11.2.8), Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego, niniejszy projekt budowlany nie obejmuje branży technologicznej. Na rysunkach branży
elektrycznej zaznaczono urządzenia technologiczne w celu poglądowym oraz zaopiniowania projektu przez
rzeczoznawców.
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Opis ogólny budynku. Stan istniejący

Budynek użyteczności publicznej z pomieszczeniami biurowymi i magazynowymi a także archiwami o kubaturze
9 755,94 m3, murowany, wolnostojący, dwukondygnacyjny z częściowo poddaszem użytkowym całkowicie
podpiwniczony, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką holenderką .
Monumentalny, symetryczny, murowany ,zdobiony szczytami o falistej linii, dawny gmach poczty cesarskiej
wybudowany w latach 1909-1911 w stylu eklektycznym z elementami neorenesansowymi i gotyckimi. Budynek
posiada instalacje odgromową , która nie zapewnia ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. W
budynku znajduje się urząd pocztowy, pomieszczenia biurowe, eksploatacyjne, magazyny i archiwa oraz
pomieszczenie węzła cieplnego. Obiekt został objęty ochroną konserwatorską zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej z dnia 05.07.2004 r. nr XXVIII/289/04 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Centrum Zabrza obszar "A".
Istniejąca instalacja odgromowa wykonana została zwodami z drutu stalowego o średnicy ok 8-10mm. Na
kominach i attykach wykonana jest instalacja odgromowa połączona z przewodami odprowadzającymi o
średnicy 6-8mm wykonana metodą naciągową na wspornikach. Przewody odprowadzające połączone są z
przewodem uziemiającym wykonanym z drutu/pręta stalowego na wysokości ok. 1m nad poziomem gruntu.
Przewody odprowadzające i uziemiające zamocowane są do elementów konstrukcyjnych wspornikami i w
żaden sposób nie są zabezpieczone. Większość elementów instalacji odgromowej takich jak zwody poziome i
pionowe, konstrukcje mocujące , naprężacze i przewody uziemiające jest skorodowana. Przewody zwodów
pionowych, poziomych są częściowo luźno leżące lub słabo naprężone.
Wynik oględzin istniejącej instalacji odgromowej jest negatywny co w istocie wymaga wymiany całej instalacji
na nową w III klasie LPS.

Rysunek 1. Gmach Urzędu Pocztowego. Widok od strony południowej
(źródło: google.maps.pl)
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Rysunek 2. Gmach Urzędu Pocztowego. Widok od strony północnej
(źródło: google.maps.pl)

Rysunek 3. Gmach Urzędu Pocztowego. Widok od strony zachodniej
(źródło: google.maps.pl)
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Rysunek 4. Gmach Urzędu Pocztowego. Widok z góry
(źródło: google.maps.pl)

1.1

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji odgromowej obiektu budowlanego UP Zabrze 1 mieszącego
się przy Placu Dworcowym 1 w Zabrzu.
Celem opracowania jest dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej do obecnie obowiązujących przepisów
prawa.
Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje prace remontowej instalacji odgromowej i uziemiającej na zewnątrz
budynku tj. wykonanie zwodów poziomych i pionowych, przewód odprowadzających, przewodów
uziemiających, zacisków probierczych, połączeń uziomu głównego z przewodami odprowadzającymi, uziomu
otokowego.
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Procedura wyboru klasy instalacji odgromowej

Procedura wyboru zastosowanych środków ochrony odgromowej została oparta na normie PN-EN 62305-2.
Polega ona na obliczeniu ryzyka R i doborze odpowiednich środków technicznych tak, aby wartość R nie
przekraczała wartości dopuszczalnych ryzyka tolerowanego R T.
R= R1 + R2 + R3 + R4

Gdzie:
R1- ryzyko utraty życia ludzkiego lub trwałego porażenia,
R2 – ryzyko utraty usług publicznych,
R3 – ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego,
R4 – ryzyko poniesienia strat materialnych.

2.1

Przykładowe obliczenia parametrów

Ryzyko utraty życia ludzkiego:
R1 = RA+RB+RU+RV
Komponent związany z porażeniem istot żywych przy wyładowaniu w obiekt:
RA=ND*PA*LA
Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym przy wyładowaniu w obiekt:
RB=ND*PB*LB
Komponent związany z porażeniem istot żywych przy wyładowaniu w linie:
RU=(NL+NDa)*PU*LU
Komponent związany z uszkodzeniem fizycznym przy wyładowaniu w linie:
RV=(NL+NDa)*PV*LV

Spodziewana częstość bezpośrednich wyładowań trafiających w obiekt:
Nd = Ng*Ad/b*Cd/b*10-6

Gdzie:
Ng – gęstość piorunowych wyładowań doziemnych. Dla omawianego budynku N g = 2,5 – zgodnie z mapą
określającą średnią gęstość wyładowań piorunowych na terenie Polski.
Ad – powierzchnia zbierania obiektu odosobnionego
Ad=L*W+6H(L+W)+9π*H2
Ad = 16318,96m2
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Gdzie:
L,W,H – wymiary obiektu wyrażone w metrach, odpowiednio długość 56,62m, szerokość 14,25m i wysokość
17m
Cd – współczynnik położenia obiektu. Dla omawianego obiektu Cd = 0,5
Nd = 20,39*10-3
Liczba niebezpiecznych zdarzeń wskutek wyładowań w linię
NL=NG*AL*CL*CE*CT*10-6 = 48,5*10-5
Komponent prawdopodobieństwa porażenia elektrycznego istot żywych:
Pa = 0,1
Komponent prawdopodobieństwa wyładowania powodującego uszkodzenie fizyczne obiektu:
PB = 0,1
Prawdopodobieństwo że wyładowanie w linię spowoduje porażenie elektryczne istot żywych:
PU=PLD=0,1
Prawdopodobieństwo że wyładowanie w linię spowoduje uszkodzenie fizyczne:
PV=PLD=0,1
Strata dotycząca porażenie istot żywych podczas wyładowania w obiekt:
LA=ra*Lt *nz/nt *tz/8760= 2,28*10-9
Gdzie:
ra – współczynnik redukujący utraty życia zależny od rodzaju gruntu, r a=10-5
LT – typowy odsetek strat wskutek porażeń elektrycznych, Lt=10-2
nz/nt – liczba osób przebywających w strefie/obiekcie, nz/nt=1
tz- czas przebywania w strefie w godzinach na rok, tz=2000
Strata dotycząca szkody fizycznej w obiekcie podczas wyładowania w obiekt:
LB=Lv=rP*rt*hz*Lf*(nz/nt)*tz/8760=2,28*10-6
Gdzie
rP – współczynnik redukcji strat związanych z uszkodzeniem fizycznym , od ryzyka pożaru obiektu, r p = 0,5
hz – współczynnik redukcji utraty życia, zależny od rodzaju podłogi, h z=2
rt – współczynnik redukcji strat związanych z uszkodzeniem fizycznym od ryzyka pożaru obiektu, rf=10-3
Lf – typowy odsetek strat wskutek szkody fizycznej w obiekcie, L f=10-1

Straty związane z porażeniem elektrycznym istot żywych podczas wyładowania w linię:
LU=rt*Lt* (nz/nt)*tz/8760= 2,28*10-6
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Podsumowanie:
RA=3,78*10-10
RB=18,96*10-7
RU=1,94*10-8
RV=9,71*10-7

Dopuszczalny poziom ryzyka utraty życia ludzkiego lub trwałego porażenia:
R1T=10-5
R1=RA+RB+RU+RV=2,88*10-6
R1T>R1 ochrona spełniona

W celu doboru odpowiedniego systemu ochrony odgromowej wykonano procedurę zarządzania ryzykiem tak,
aby osiągnąć co najmniej dopuszczalne poziomy ryzyka dla obiektu:
Dopuszczalne poziomy ryzyka
R1T

Utraty życia ludzkiego lub
trwałe porażenie

10-5

R2T

Utrata usług publicznych

10-3

R3T

Utrata dziedzictwa kulturowego

10-4

Dla zastosowane III klasy LPS uzyskano następujący współczynniki:
Dopuszczalne poziomy ryzyka
R1T

Utraty życia ludzkiego lub
trwałe porażenie

2,88*10-6

R2T

Utrata usług publicznych

2,4*10-6

R3T

Utrata dziedzictwa kulturowego

nd

Szczegółowe wyniki poszczególnych komponentów ryzyka:
Wartości poszczególnych
prawdopodobieństw
RA
3,78*10-10
RB
18,96*10-7
RC
2,27*10-6
RM
2,1*10-6
RU
1,94*10-8
RV
9,71*10-7
RW
4,43*10-8
RZ
1,14*10-6

Warunek
spełniony
Warunek
spełniony
nd
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Parametry LPS

Dla LPS klasy III średnie odległości między przewodami odprowadzającymi, wielkość oka siatki zwodów
poziomych oraz maksymalny promień toczącej się kuli powinny wynosić:
Parametry zwodów
Średnie odległości między
przewodami odprowadzającymi
[m]
Liczba przewodów
odprowadzających
Siatka zwodów poziomych [m x
m]
Promień toczącej się kuli r [m]
2.2.1

15
8
15 x 15
45

Liczba przewodów odprowadzających

Minimalna liczba przewodów odprowadzających:
𝑝=

𝐿
141,74
=
= 10
15
15

Gdzie:
L – długość obwodu dachu w metrach
Projektuje się 10 przewodów odprowadzających dla opisywanego budynku.
2.3

Określenie odstępu izolacyjnego

Według normy PN-EN 62305-3 elektryczną izolację pomiędzy zwodem lub przewodem odprowadzającym a
konstrukcyjnymi częściami obiektu można uzyskać zapewniając odstęp separujący s pomiędzy tymi częściami:

s> kj * (kc/km) * L
gdzie:
L – długość mierzona wzdłuż przewodu odprowadzającego od punktu rozpatrywanego zbliżenia do punktu
najbliższego połączenia wyrównawczego w metrach. L = 10m
kj – zależnie od wybranej klasy LPS, kj = 0,04
kc – zależnie od prądu pioruna płynącego w przewodach odprowadzających, k c = 0, 5
km – zależnie od materiału izolacji elektrycznej, k m= 1 (powietrze), km = 0,5 (cegła)

s>20cm (izolatorem jest powietrze)
s> 40cm (izolatorem jest cegła)
2.4

Określenie wartości kąta ochronnego

Na podstawie normy PN-EN 62305-3 określono wartość kąta ochronnego α zależnie od klasy LPS ochrona oraz
wysokości zwodów pionowych (masztów) chronionego obiektu:

α=75º
Założenia:
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Poziom ochrony – LPS III klasy
Wysokość masztów na kominie 3m
Określenie wymiaru uziomu otokowego

2.5

Założenia do obliczeń:
•

Długość otoku: 58,62m

•

Szerokość otoku: 15,25m

•

Zakładana średnia rezystywność gruntu: 2000Ωm

•

Poziom ochrony: III klasa

•

Wymagana długość uziomu na podstawie PN-EN 62306-3: L=5m

Promień zastępczy analizowanego uziomu otokowego
S= L*W = 58,62m*15,25m= 893,9m2
𝑆
𝑟𝑒 = √
= 16,87 > 5𝑚
3,14

Dla założonej rezystywności gruntu na poziomie 2000Ωm wyznaczona wartość re jest większa od wymaganej.
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Opis techniczny

Zgodnie z wynikami pomiarami instalacji uziemienia odgromowego zawartych w protokole nr 04/UP/ZK/12/2016
z dnia 14.12.2016 należy instalację odgromową wraz z uziomem otokowym wymienić na nową.
Ze względu na charakter modernizowanego obiektu oraz znaczną odporność na starzenie oraz korozję
projektuje się instalację odgromową typu B z elementami wykonanymi ze stali pomiedziowanej. Dopuszczalne
jest wykonanie instalacji odgromowej wykonanej ze stali cynkowanej ogniowo.
Jeżeli nie można zapewnić wymaganego odstępu od wejść do budynku, przewód odprowadzający i uziemiający
należy umieścić w rurze o wytrzymałości udarowej nie mniejszej niż 100kV (udar napięciowy o kształcie 1,2/50
ms), do głębokości 0,5 m w ziemi i do wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.
3.1

Uziom otokowy

Projektowany uziom sztuczny typu B w postaci otoku należy wykonać z bednarki stalowej pomiedziowanej o
przekroju 30x4mm. Uziom otokowy powinien zostać pogrążony w ziemi na głębokość co najmniej 1m oraz
odległości co najmniej 1,0m od fundamentów i ułożony na „sztorc”. Zwiększoną odległość otoku do wartości
1,5m należy zastosować przy wejściach do budynku, tarasach, przejściach dla pieszych, metalowych ogrodzeń
oraz istniejących czynnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. W takich przypadkach bednarkę należy
układać w rurze osłonowej o wytrzymałości udarowej nie mniejszej niż 100kV. Jeżeli istnieje możliwość
połączenia uziomu otokowego z uziemieniem fundamentowym budynku lub innym elementem metalowym lub
żelbetowym pogrążonym w ziemi to należy takie połączenie wykonać. W miejscu montażu złącz kontrolnych z
uziemienia fundamentowego należy wykonać wypusty z bednarki stalowej pomiedziowanej 30x4. Nowe
wypusty należy połączyć w trwały sposób np. poprzez spawanie lub zgrzewanie egzotermiczne.
Do uziomu otokowego należy dołączyć przewody łączące zaciski kontrolne z pionowymi przewodami
odprowadzającymi. Zaciski kontrolne należy montować na elewacji budynku na wysokości ok 1,5m nad
poziomem terenu. Połączenia z uziomem należy wykonać poprzez spawanie bądź zgrzewanie egzotermiczne.
Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym typu Bitex, a przewody
uziemiające poprzez posmarowaniem wazeliną techniczną na wysokości od -0,3m ppt do +2m npt.
Przewody uziemiające układane na zewnątrz budynku należy chronić rurami winidurowymi o łącznej grubości
ścianek nie mniejszych niż 5mm. Zastosowanie rur pozwoli na zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem
mechanicznym oraz zapewni bezpieczeństwo dla osób przebywających w pobliżu instalacji odgromowej
podczas wyładowań atmosferycznych.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3 minimalna rezystancja uziomu nie może być mniejsza niż 10Ω.
W przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziom należy pogłębić lub zastosować dodatkowe uziomy
poziome lub pionowe.
3.2

Zwody poziome

Zaprojektowane zwody pionowe, poziome oraz przewody odprowadzające stanowią podstawową ochronę
odgromowa w budynku Poczty Polskiej. Zgodnie z wymaganiami normy dla LPS klasy III wymiary okna siatki
ochronnej nie będą większe niż 15x15m a kąt nachylenia dachu zapewni odpowiedni kąt ochronny
projektowanych zwodów. Zwody poziome należy wykonać z drutu stalowego pomiedziowanego o średnicy 8mm
i montować przy pomocy wsporników umieszczonych na trasie zwodu w odstępie około 1m.
Wszystkie zwody poziome należy połączyć ze zwodami pionowymi za pomocą odpowiednich uchwytów
stalowych i zacisków.
Zwody poziome należy montować z uwzględnieniem odstępu ochronnego o wartości co najmniej 20cm.
Zwody poziome należy połączyć elektrycznie z istniejącym systemem orynnowania przy pomocy zacisków
rynnowych.
Wszystkie połączenia mechaniczne należy zabezpieczyć wazeliną techniczną.

Eko Audyt Sp. z o.o.
Nr projektu:
Rewizja:
Data:
Strona:

3.3

0
2018-07-18
16

Zwody pionowe

Zwody pionowe należy wykonać z drutu stalowego pomiedziowanego o średnicy 8mm mocując je do ściany
przy użyciu wsporników dystansowych zamontowanych w odstępach około 1m. Każdy ze zwodów pionowych
należy połączyć z bednarką wystająca z ziemi stanowiącą przewód odprowadzający. Połączenie należy
wykonać przy użycia złącza kontrolnego ZK stanowiący zacisk probierczy SP. Rozmiar ZK powinien być
odpowiedni do przekroju oraz zastosowanych materiałów elementów łączonych.
Na najwyższych punktach takich jak attyki należy zamontować iglice odgromowe wykonane z drutu fi 8 o
wysokości dostosowanej do elementu tak, aby co najmniej 0,5m drutu wystawało powyżej górną krawędź.
Na kominach montować iglice kominowe o wysokość 3m.
Iglice odgromowe wykonane z drutu FeCu fi 8mm należy montować zgodnie w wytycznymi przedstawionymi na
załączonym rysunkiem.
Zwody pionowe należy montować z uwzględnieniem odstępu ochronnego o wartości co najmniej 20cm.
Wszystkie połączenia mechaniczne należy zabezpieczyć wazeliną techniczną.
3.4

Przewody odprowadzające

Zgodnie z punktem 2.2.1 projektuje się 10 sztuk przewodów odprowadzających, które należy połączyć z
uziomem otokowym. Przewody odprowadzające stanowią część instalacji odgromowej łączącej zwody ze
złączem kontrolnym zamontowanym na ścianie budynku na wysokości około 1,5m nad poziomem terenu.
Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu ze stali pomiedziowanej o średnicy 8mm i montować przy
pomocy wsporników umieszczonych na trasie w odstępie około 1m.
Wszystkie przewody odprowadzające należy połączyć ze zwodami w miejscach pokazanych na załączonych
rysunkach. Połączenia wykonać za pomocą odpowiednich uchwytów stalowych i zacisków.
Przewody odprowadzające należy układać po możliwie najkrótszej trasie miedzy zwodem a uziemieniem, przy
czym: odległość przewodu od wejść do budynku i ogrodzeń metalowych, przylegających do dróg publicznych i
w miejscach regularnego przebywania ludzi, nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Przewody odprowadzające
należy montować z uwzględnieniem odstępu ochronnego o wartości co najmniej 20cm.
Wszystkie połączenia mechaniczne należy zabezpieczyć wazeliną techniczną.
3.5

Zaciski probiercze

Zaciski probiercze złącza kontrolnego służą do połączenia przewodów odprowadzających poprzez przewód
uziemiający z uziomem otokowym. Umożliwiają wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia oraz sprawdzenie
ciągłości połączeń pomiędzy poszczególnymi częściami urządzenia odgromowego. Ze względu na wymagania
przepisów które zobowiązują właściciela lub użytkownika obiektu do wykonywana regularnych przeglądów,
konserwacji i wykonywania badań instalacji odgromowej zaciski probiercze złącza kontrolnego należy umieścić
w łatwo dostępnym miejscu nie wyżej niż 1,8m nad poziomem terenu.
Projektowana instalacja zawiera 10 sztuk zacisków probierczych zlokalizowanych na zewnątrz budynku zgodnie
z rysunkami dołączonymi do niniejszej dokumentacji.
Wszystkie połączenia mechaniczne należy zabezpieczyć wazeliną techniczną.
Alternatywnie można zastosować złącza kontrolne gruntowe umieszczone w chodniku. Wówczas przewód
odprowadzający należy doprowadzić bezpośrednio do złącza kontrolnego gruntowego. Stosować rury ochronne
do wysokości 2m npt.
3.6

Przewody uziemiające

Przewody uziemiające stanowią połączenie pomiędzy przewodami odprowadzającymi poprzez zaciski złącza
kontrolnego a uziomem otokowym. Przewody uziemiające należy wykonać z bednarki stalowej pomiedziowanej
o wymiarach 30x4mm. Na odcinku od złącza kontrolnego do poziomu około 0,5m pod ziemią przewód
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uziemiający należy prowadzić w rurze winidurowej o wytrzymałości udarowej nie mniejszej niż 100kV i łącznej
grubości ścianek nie mniejszej niż 5mm.
Przewody uziemiające łączyć z uziomem otokowym poprzez spawanie bądź zgrzewanie egzotermiczne.
Połączenia należy pomalować asfaltową masą ochronną typu Bitex lub owinąć taśma zabezpieczającą.
Projektowania instalacja zawiera 10 sztuk przewodów uziemiających. Lokalizacje złącz kontrolnych
przedstawiono na rysunkach załączonych do niniejszego opracowania.
3.7

Przewody wyrównawcze

W trakcie realizacji prac związanych z remontem istniejącej instalacji odgromowej należy wszystkie istniejące
połączenia wyrównawcze, ochronne i uziomowe odtworzyć. Uziemienie ochronne tablicy rozdzielni głównej
wraz z główna szyną uziemiająca oraz wyłącznik główny energii elektrycznej należy bezwzględnie połączyć z
uziomem otokowym w sposób trwały skręcany lub spawany. Spawy należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
3.8

Ograniczenie przepięć w instalacji wewnętrznej

W celu ograniczenia przepięć wnikających do wewnętrznej instalacji elektrycznej przy przejściu strefy ochrony
odgromowej z LPZ 0A → LPZ1 wyspecyfikowano ogranicznik przepięć typu 1. Ogranicznik FLT-SEC-PLUS
firmy Phoenix Contact należy zamontować w rozdzielni głównej bezpośrednio za głównym wyłącznikiem prądu
Ogranicznik przepięć należy zabezpieczając rozłącznikiem z wkładkami bezpiecznikowym typu 125A gG.

Rozdzielnica główna
Rysunek 5. Sposób wpięcia ogranicznika przepieć typu FLT-SEC-PLUS
do instalacji zasilającej obiekt

Gdzie:
F1- Wyłącznik główny lub bezpieczniki główne w rozdzielni głównej
F2 – Rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami typu 125A gG
SL – przekrój przewodu fazowego, SL=35mm2
SPEN = Sgnd – przekrój przewodu ochronnego, SPEN = Sgnd = 35mm2
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Wymaga się aby wykonać połączenie ochronnika przepiec do głównej szyny uziemiającej w budynku. Przewody
przyłączeniowe powinny być możliwe jak najkrótsze (do 1m), układane bez pętli z możliwie jak największymi
promieniami gięcia.
Uwaga: Po zadziałaniu bezpiecznika F2 system nie ma ochrony przed przepięciami.
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Zestawienie podstawowych materiałów

4
Lp.
1
2
3

Typ
83004004
80000804
90400102

Producent
Elkobis
Elkobis
Elkobis

4

95000108

Elkobis

5
6
7
8
9
10
11
12
13

90700102
90800102
91400402
95400102
91200401
10420108
91500201
98700201
93200101

Elkobis
Elkobis
Elkobis
Elkobis
Elkobis
Elkobis
Elkobis
Elkobis
Elkobis

Opis
Bednarka 30x4mm stalowa, pomiedziowana
Drut stalowy fi 8, stalowy, pomiedziowany
Złącze kontrolne 4-otworowe
Obudowa na złącze kontrolne do gruntu najazdowe
(zamiennie za poz. 3)
Złącze uniwersalne 2-elementowe
Złącze uniwersalne 3-elementowe
Złącze uniwersalne odgałęźne
Złącze trójnikowe
Uchwyt z kołkiem (wkręcany)
Rura osłonowa do bednarki
Uchwyt dachowy z płytką
Uchwyt naciągowy prosty
Śruba rzymska „oczko-oczko”

14

xxx

Elkobis

Uchwyt pod dachówkę

15

xxx

Elkobis

Uchwyt gąsiorowy

16
17
18

97003009
90300201
xxx

Elkobis
Elkobis
Elkobis

Iglica kominowa, 3m
Złącze rynnowe, skręcane
Inne niewymienione akcesoria

Ilość
250 m
500 m
10 szt
10 szt
200 szt
200 szt
50 szt
50 szt
200 szt
20 szt
40 szt
20 szt
10 szt
Wykonać obmiar. Dobrać pod
typ dachówki.
Wykonać obmiar. Dobrać pod
typ dachówki.
1 szt
12 szt
Zgodnie z obmiarem.

Zestawienie materiałowe jest szacunkowe. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać szczegółowy obmiar.
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Uwagi końcowe
4.1

Zalecenia dla wykonawcy

Wymaga się, aby przed przystąpieniem do montażu nowej instalacji odgromowej wykonawca zapoznał się z
niniejszą dokumentacją. Ponadto powinien:
1. Stosować się do wytycznych zawartych w dokumentacjach producentów elementów instalacji
odgromowej;
2. W przypadku zaistnienia konieczności modyfikacji projektu wszelkie zmiany konsultować z autorem
projektu oraz Inwestorem;
3. Wszelkie odstępstwa od projektu służące lepszemu wykorzystaniu możliwości technicznych dostępnej
aparatury konsultować z autorem projektu oraz Inwestorem;
4. Wprowadzać zmiany (jeśli koniecznie) tak, aby nie pogarszać warunków technicznych
modernizowanego budynku;
5. W trakcie wykonawstwa należy dopilnować prawidłowego wykonania i ciągłości instalacji oraz
wykonać pomiary kontrolne rezystancji uziemienia. Pomiary należy potwierdzić zapisami w dzienniku
budowy.
6. Elementy instalacji odgromowej muszą posiadać znak zgodności europejskiej CE oraz deklarację
zgodności. Powinny też być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie lub malowanie farbą
proszkową oraz zakonserwowane poprzez smarowanie wazeliną techniczną. Warunki doboru i
wykonania instalacji odgromowej są określone przez następujące normy wymienione na wstępie.
7. Do budowy instalacji odgromowej można zastosować osprzęt zgodnie z katalogiem dowolnej firmy, lecz
zastosowane materiały i osprzęt powinny spełniać wymagania odnośnie ochrony piorunochronnej i nie
odbiegać parametrami od zaprojektowanych.
8. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary ciągłości przewodów odprowadzających, zwodów i
ich połączeń, uziomu otokowego . Sporządzić protokoły pomiarowe wraz z metrykami i niezbędnymi
rysunkami, a całość przedłożyć inwestorowi.
Długości oraz zestawienie materiałowe przyjęte w projekcie są szacunkowe i w trakcie wykonywania prac
montażowych należy wykonać przedmiar zweryfikowany przez inspektora.
W przypadku dokonania samowolnych zmian w trakcie realizacji prac wyszczególnionych w niniejszej
dokumentacji bez zgody projektanta, autor projektu nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skuteczność
działania instalacji odgromowej.
Całość robót należy wykonać z niniejszym opracowaniem, zgodnie z Polskimi Normami i przepisami prawa.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor

Adres inwestycji
Kategoria Obiektu Budowlanego

Poczta Polska S.A.
Ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
Plac Dworcowy 1
41-800 Zabrze
XII

Województwo:

Śląskie

Powiat:

Zabrze

Gmina:

Zabrze

Obręb:

0012 Zabrze

Numery ewidencyjne działek:

dz. nr: 739/12

Inwestycja

Remont instalacji odgromowej na budynku Urzędu
Pocztowego nr 1 w Zabrzu przy placu Dworcowym 1

Nr projektu

2018EW002

Rewizja
Branża

0
Instalacja elektryczne

Nr egzemplarza

1

Nr tomu

1

Jednostka projektowa

Data
Projektant

Eko Audyt Sp. z o.o.
Gen. Traugutta 69/1
50-417 Wrocław
18.07.2018
mgr inż. Mariusz Stawiarski

Wrocław , lipiec 2018 r.
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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla remontu instalacji
odgromowej na budynku Urzędu Pocztowego nr 1w Zabrzu przy placu Dworcowym 1.
Informacja zawiera:

5.2

•

określenie zakresu robot dla obiektów, wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie

•

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

•

wskazanie przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robot budowlanych,

•

wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot
szczególnie niebezpiecznych,

•

wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.
Podstawa opracowania

1. Projekt budowlano-wykonawczy
2. Wizja lokalna w terenie,
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z poźn. zm.),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120
poz. 1126),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higien pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych,
6. Aktualne przepisy i normy związane z tematem.
6
6.1

Informacja bioz – opis
Zakres robót

Planowana inwestycja obejmuje remontu instalacji odgromowej remontu instalacji odgromowej na budynku
urzędu pocztowego w Zabrzu przy placu Dworcowym 1
6.2

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynek użyteczności publicznej z pomieszczeniami biurowymi i magazynowymi a także archiwami o kubaturze
9 755,94 m3, murowany, wolnostojący, dwukondygnacyjny z częściowo poddaszem użytkowym całkowicie
podpiwniczony, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką holenderką .
Monumentalny, symetryczny, murowany ,zdobiony szczytami o falistej linii, dawny gmach poczty cesarskiej
wybudowany w latach 1909-1911 w stylu eklektycznym z elementami neorenesansowymi i gotyckimi. Budynek
posiada instalacje odgromową , która nie zapewnia ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. W
budynku znajduje się urząd pocztowy, pomieszczenia biurowe, eksploatacyjne, magazyny i archiwa oraz
pomieszczenie węzła cieplnego. Obiekt został objęty ochroną konserwatorską zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej z dnia 05.07.2004 r. nr XXVIII/289/04 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Centrum Zabrza obszar "A".
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Elementy zagospodarowania działki/terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi

W obrębie planowanej inwestycji nie ma elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót

7.1

W czasie realizacji inwestycji prowadzonych będzie szereg robot budowlanych:
•

roboty ziemne,

•

roboty na wysokości

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia […] do robót, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności
przysypania ziemią lub upadku z wysokości zaliczono m.in:
•

roboty prowadzone na dachu,

•

roboty prowadzone z rusztowań,

•

montaż i demontaż rusztowań,

•

roboty prowadzone w wykopach,

•

roboty z zastosowaniem preparatów chemicznych.
Instruktaż BHP pracowników

7.2

Przed przystąpieniem do wykonywania robot, zwłaszcza niebezpiecznych, należy przeprowadzić szkolenie
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie

7.3

Środki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robot ziemnych należy zapewnić zgodnie z rozdz. 10
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy […]
(Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Drogi pożarowe w istniejącym układzie komunikacyjnym.
•

Pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej stosownie do zastosowanej metody
prowadzenia robót montażowych.

•

W czasie robót należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy prowadzonej na wysokości
przy montażu zwodów poziomych i pionowych.

•

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsce pracy należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

•

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów
poszukiwawczych należy wykonywać ręcznie.

•

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami
służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

•

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.

•

Urobek, materiały i wyroby należy składować w odległości nie mniejszej niż 0,6 m
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Przy wykonywaniu wykopów sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować
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Uwagi końcowe

Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystąpieniem do jej realizacji, kierownik budowy winien opracować plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).
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Iglica odgromowa
wykonana z drutu fi 8mm
h≥0,5m

1425

Detal A
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Attyka pokryta blachą
metalową

Attyka pokryta blachą
metalową

Iglica odgromowa
wykonana z drutu fi 8mm
h≥0,5m

Iglica odgromowa
wykonana z drutu fi 8mm
h≥0,5m
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Wentylator promieniowy
instalacji oddymiającej
Iglica odgromowa
wykonana z drutu fi 8mm
h≥0,5m

Iglica odgromowa
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h≥0,5m

Iglica odgromowa
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Iglica odgromowa
wykonana z drutu fi 8mm
h≥0,5m

Zaciski rynnowe

Zaciski rynnowe

Attyka pokryta blachą
metalową. Połączyć
metaliczne ze zwodem
poziomym.

Attyka pokryta blachą
metalową. Połączyć
metaliczne ze zwodem
poziomym.

Iglica odgromowa
wykonana z drutu fi 8mm
h≥0,5m

Zaciski rynnowe

Zaciski rynnowe

Iglica odgromowa
wykonana z drutu fi 8mm
h≥0,5m
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Złącze kontrolne

Przewód uziemiający 30x4mm
w osłonie

Przewód uziemiający 30x4mm
w osłonie

Przewód uziemiający 30x4mm
w osłonie

Przewód uziemiający 30x4mm
w osłonie

ZK6

Bednarka FeCu 30x4mm
w rurze osłonowej

Przewód uziemiający 30x4mm
w osłonie

Bednarka FeCu 30x4mm

ZK2

ZK3

Bednarka FeCu 30x4mm
w rurze osłonowej

Ochrona odgromowa została zaprojektowana zgodnie z serią norm PN-EN 62305
ochrona odgromowa jest zgodna z wymagniami LPS klasy III
średnie odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi wynoszą około 15m
odległość przewodu odprowadzającego od ściany - brak wymagań
parametry prądu piorunowego został ustalony na poziomie 100kA i kształcie fali 10/350μs

-

zwody poziome i pionowe z drutu FeCU fi 8mm
rynny, rury spustowe i inne elementy metalowe występujące na dachu należy bezwzględnie
połączyć z instalacji odgromową

-

metalowe pokrycie attyki połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi

-

drut należy układać na uchwytach dystansowych dla dachówek ceramicznych
zwody poziome mocować na uchwytach dystansowych natynkowych
złącze kontrolne ZK montować na wysokości około 1,5-1,8m npt (alternatywnie można
zastosować złącze kontrolne gruntowe umieszczone w chodniku)
stosować osłony zwodu/przewodu do wysokości 2m npt
uziom otokowy wykonać z bednarki FeCu 30x4mm.
bednarkę układać na "sztorc" na głębokości conajmniej 1m ppt
rezystancja uziemienie nie powinna być większa niż 10Ω

-

ZK4

ZK5

Instalacja odgromowa na dachu zwody poziome i pionowe, przewody odprowadzające.
Drut FeCu fi 8mm
Instalacja uziemiająca uziom otokowy, przewody uziemiające.
Bednarka FeCu 30x4mm
Nazwa inwestycji:
Remont instalacji odgromowej na budynku urzędu pocztowego w Zabrzu przy placu Dworcowym 1

Adres:
Plac Dworcowy 1, 41-800 Zabrze

Inwestor:
Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-L5T-UZ1-MBN *

Pan Mariusz Andrzej Stawiarski o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0057/18
adres zamieszkania ul. Szeroka 25, 55-010 Radwanice
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-21 roku przez:
Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej 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.

Podpis jest prawidłowy

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-T4C-2R2-UFY *

Pan Radosław Łącki o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0032/17
adres zamieszkania ul. Krasińskiego 34/10, 50-450 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-29 roku przez:
Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej 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.

Podpis jest prawidłowy

