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                                                   Opis techniczny 
 

 

1.1 Wstęp. 

 

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji odgromowej budynku 

MDK w m. Łomża ul. Wojska Polskiego 3. 

 

1.2 Zakres opracowania. 

 

Zakresem niniejszego opracowania objęte są instalacje wewnętrzne: 

a) Instalacje odgromowe 

 

2. Remont instalacji odgromowej 

 

Zgodnie z PN-86/E - 05002 budynek podlega ochronie odgromowej.  

W istniejącym budynku należy wymienić starą instalację odgromową. W tym celu 

trzeba zdemontować istniejące zwody poziome i przewody odprowadzające. 

Nowe przewody odprowadzające wykonać przewodem FnZn fi 8mm. Przewody 

wymienić od złącz krzyżowych zwodów poziomych do miejsca złącz kontrolnych. 

Zwody pionowe prowadzić w rurach instalacyjnych odgromowych (min. średnica  

wewnętrzna 16 mm, zewnętrzna 20 mm) 

Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi8 na uchwytach 

dystansowych - wspornikach klejonych niskich. Odległość między wspornikami - 

około 2 m. 

W celu uniknięcia niebezpiecznych naprężeń, jakie mogą powstać na skutek zmian 

temperatury, zaleca się na dłuższych odcinkach stosowanie elastycznych 

elementów łączących przewody między sobą lub z przewodzącymi elementami 

dachu. Odległość pomiędzy połączeniami elastycznymi nie powinna przekraczać 

10m. Zwody i przewody odprowadzające powinny mieć pewne połączenia, aby 

elektrodynamiczne lub przypadkowe siły mechaniczne nie powodowały 

obluzowania lub przerwania przewodów. Liczba połączeń wzdłuż przewodów 

powinna być zminimalizowana. 

Połączenia powinny być wykonane pewnie w sposób taki, jaki daje twarde 

lutowanie, spawanie, karbowanie, skręcanie lub zaciskanie. 

Wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się na powierzchni dachu, 

powinny być połączone z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym 

w taki sposób, żeby spełniony był warunek ciągłości połączeń. 

Miarodajnym sposobem oceny skuteczności uziemienia jest wykonanie pomiarów 

rezystancji uziemienia instalacji odgromowej. Rezystancja systemu uziemień nie 

powinna być większa niż 10 omów. Jeżeli wartość ta będzie większa należy 

zastosować uziom pionowy w wykonaniu pręta stalowego pogrążanego w pobliży 

złącza kontrolnego. 

 



 

 

Na etapie wykonywania urządzenia piorunochronnego powinny być sprawdzone 

wszystkie zasadnicze jego części, które po zakończeniu budowy nie będą dostępne 

do oględzin. W trakcie budowy należy kontrolować prawidłowość wykonywania 

elementów instalacji będących w zakresie prac Wykonawcy części budowlanej. 

Na etapie odbioru powinny być przeprowadzone pomiary instalacji i sporządzona 

dokumentacja prób końcowych. 

Na etapie wykonywania urządzenia piorunochronnego powinny być sprawdzone 

wszystkie zasadnicze jego części, które po zakończeniu budowy nie będą dostępne 

do oględzin. W trakcie budowy należy kontrolować prawidłowość wykonywania 

elementów instalacji będących w zakresie prac Wykonawcy części budowlanej. 

 

2.1. Badania 

 

Na etapie odbioru powinny być przeprowadzone pomiary i sporządzona 

dokumentacja prób końcowych. 

Procedura sprawdzania: 

- oględziny, w celu stwierdzenia, ze: 

·  urządzenie znajduje się w dobrym stanie 

·  nie ma obluźnionych połączeń i przypadkowych przerw w przewodach i złączach 

urządzenia 

·  wszystkie połączenia z uziomem są nie naruszone 

·  wszystkie przewody i elementy urządzenia są przytwierdzone do 

powierzchni montażowych 

· wszystkie elementy, które zapewniają ochronę mechaniczną są nie naruszone 

·  nie było żadnych uzupełnień lub zmian chronionego obiektu, które 

wymagałyby dodatkowej ochrony 

· nie ma żadnych znaków uszkodzenia  

·  utrzymane są bezpieczne odstępy 

- wykonanie prób: 

·  ciągłości elementów 

· rezystancji uziemienia układu uziomów po odłączeniu go od pozostałej 

części urządzenia. 

- sporządzenie raportu. Raport powinien zawierać informacje dotyczące: 

·  ogólnego stanu przewodów i innych elementów  

·  pewności mocowania przewodów i elementów  

·  pomiarów rezystancji uziemienia układu uziomów 

· wyników przeprowadzonych prób. 

Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę i próby 

poprzedzające, o ile mogą mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po 

stwierdzeniu i usunięciu przyczyny niezgodności. 

 

 

 



 

2.2. Konserwacja 

 

Regularne badania okresowe nalezą do podstawowych warunków niezawodnego 

użytkowania urządzenia piorunochronnego. Urządzenie piorunochronne powinno 

być poddawane oględzinom 

przynajmniej raz do roku. Pełne sprawdzanie i badania powinny być 

przeprowadzane co 5 lat. 

Wszystkie zaobserwowane uszkodzenia powinny być naprawiane bez zwłoki. 

Badania dodatkowe należy wykonywać po zmianach lub naprawach, lub gdy 

wiadomo, że obiekt był uderzony przez piorun. 

Jeśli stwierdzi się, ze wartości z badań różnią się znacznie od wartości uzyskanych 

poprzednio przy tej samej procedurze probierczej, to należy wykonać dodatkowe 

badania w celu określenia przyczyn tej różnicy. 

Powinny być prowadzone kompletne zapisy wszystkich procedur konserwacji 

włącznie z podjętymi lub wymaganymi działaniami korygującymi. Zapisy z 

konserwacji powinny być przechowywane razem z jego projektem i z raportami z 

jego sprawdzania. 

 

3. Uwagi końcowe 

 

Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przywołanymi 

normami, w szczególności normą PN-76/E-05125, normą N SEP-E-004, normami 

PN-IEC 60364 oraz rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i 

MSWiA z dnia 21.04.2006. 

Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, 

względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub znakiem 

bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

Wszystkie urządzenia i materiały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą 

wyłącznie do określenia standardu. Ostateczny dobór urządzeń i materiałów 

zostanie dokonany w trakcie realizacji robót spośród wskazanych w projekcie lub 

równoważnych. 

Stosować się należy do norm i zaleceń producentów. 

Wszelkie prace budowlano-montażowe związane z realizacją niniejszego projektu 

należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi 

technicznymi, a w szczególności przestrzegać przepisów BHP. 

Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej , a nie ujęte na rysunkach 

lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji materiałowej należy traktować 

tak jakby ujęte były w obu. 

Wszelkie niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne 

dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznej należy uzgadniać z Inwestorem 

oraz Projektantem. 

Do projektu powykonawczego dołączyć dokumentację DTR oraz niezbędne 

pomiary. 


