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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o poniższe dokumenty:
- zlecenie od Inwestora
- inwentaryzacja przeprowadzona w terenie
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych
- PNE związane z niniejszym tematem

1.2. Zakres projektowy

Zakresem niniejszego projektu objęto instalację odgromową na budynku 
byłej remizy strażackiej adaptowanej na dom kultury w Kroczycach.

1.3. Instalacja piorunochronna

Instalację  odgromową zaprojektowano w oparciu o  aktualne normy. 
W związku z powyższym należy:
- wszystkie  przewody  odprowadzające,  naturalne  i  sztuczne, 

połączyć  od  góry  ze  zwodami,  a  od  dołu  z  uziomami 
lub  przewodami uziemiającymi;

- połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi 
należy  wykonać  za  pomocą   przewodów  uziemiających 
z  zaciskami  probierczymi.  Zaciski  probiercze  należy  umieścić 
w  miejscach  łatwo  dostępnych  przy  pomiarach  rezystancji 
uziemienia, zgodnie z rys. nr 4.01

- zacisk probierczy powinien mieć dwie śruby o gwincie co najmniej 
M6 lub jedną śrubę o gwincie M10;

- jako  złącza  elementów  urządzenia  piorunochronnego  zaleca 
się stosować złącza stalowe zabezpieczone przed korozją przez 
ocynkowanie,  połączenia  śrubowe  należy  dodatkowo 
zabezpieczyć przed korozją np. smarem;
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- uziomy  poziome  należy  układać  na  głębokości  nie  mniejszej 
niż 0,6 m  i w odległości nie mniejszej niż 1 m od  zewnętrznej 
krawędzi  obiektu  budowlanego,  ograniczając  do  minimum 
przebieganie trasy uziomu nad warstwami nie przepuszczającymi 
wody  opadowej  i  w  pobliżu  urządzeń  wysuszających  grunt, 
uziomy  można  układać  na  dnie  wykopów   fundamentowych 
bezpośrednio pod fundamentem lub obok fundamentu budynku;

- rowy,  w których układa się  uziomy,  należy zasypywać  tak,  aby 
w bezpośrednim kontakcie z  uziomem nie było kamieni,  żwiru, 
żużla lub gruzu;

- uziomy pionowe należy pogrążyć w gruncie w taki sposób, aby ich 
najniższa  część  była  umieszczona  na  głębokości  nie  mniejszej 
niż 3 m, najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować 
się  w  gruncie  na  głębokości  nie  mniejszej   niż  0,5  m 
pod powierzchnią gruntu;

- przewody   uziemiające  należy  chronić  przed  korozją  przez 
pomalowanie  farbą  antykorozyjną  lub  lakierem  asfaltowym 
do wysokości 30 cm nad  ziemią i do głębokości 20 cm w ziemi;

- połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonać 
przez  spawanie lub zaprasowanie;

- odległość  kabli  od  uziomu  piorunochronnego  nie  powinna 
być mniejsza, niż 1 m;

- uziomy pionowe należy pogrążyć w gruncie w taki sposób, aby ich 
część  najniższa  była  umieszczona  na  wysokości  około  2,0  m 
od złącza kontrolnego. Z drugiej strony złącza należy płaskownik 
zabezpieczyć  kątownikiem 50 * 50  mm i  zakopać  go  minimum 
0,3 m;

- w przedmiotowej instalacji zaprojektowano złącza kontrolne 4-ro 
śrubowe  ocynkowane,  które  po  skręceniu  walcówek  należy 
zabezpieczyć przed korozją stosując smar;

- przewody  odprowadzające  należy  układać  na  zewnętrznych 
ścianach budynku na wspornikach w odległości  co najmniej 2,0 
cm od ściany, przy zachowaniu odstępów między wspornikami nie 
większych niż 1,5 m.
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- Najmniejsze wymiary elementów stosowanych jako zwody:

Rodzaj wyrobu Norma Materiały [mm]

Stal 
ocynkowana

aluminium miedź

drut PN-86/E-
05003/01

6,0 10,0 6,0

taśma 20 x 3 20 x 4 20 x 3

linka 7 x 2,5 - 7 x 3,0

Bez 
wyszczególnienia

PN-IEC 
61024-1

50 mm2 70 mm2 35 mm2 

Przewody odprowadzające

Stanowią  tę  cześć  instalacji  odgromowej,  która  łączy  zwody 
z  uziemieniem.  Jeśli  w  obiekcie  istnieją  naturalne  przewody 
odprowadzające  to  należy  je  wykorzystać.  Muszą  mieć  one  jednak 
wymiary, co najmniej takie jak pokazane w tabeli powyżej. W przypadku 
braku  naturalnych  przewodów  odprowadzających  trzeba  stosować 
sztuczne np.: druty, bednarkę. Sztuczne przewody odprowadzające należy 
instalować  tak,  aby długości  dróg prądowych były jak najmniejsze,  oraz 
żeby ich było kilka.
W  przypadku przewodów  odprowadzających  instalowanych  na  obiekcie 
preferuje się jednakową odległość między przewodami odprowadzającymi 
wokół obwodu. W miarę możliwości przewody powinny być usytuowane 
w pobliżu każdego narożnika obiektu.

Przewody należy jednak tak rozmieścić, aby nie przekroczyć średniej 
odległości  pomiędzy nimi, zestawionej  w tabeli  poniżej.  Minimalna ilość 
przewodów odprowadzających wynosi 2.
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Układanie przewodów odprowadzających

Zgodnie  z  normą  PN-IEC-61024  przewody  odprowadzające  można 
instalować:
-  na powierzchni ściany lub w jej  wnętrzu -  jeżeli  ściana wykonana jest 
z materiału niepalnego,
- na powierzchni ściany - jeżeli ściana wykonana jest z materiału palnego, 
a wzrost temperatury w przewodach nie jest groźny dla materiału ściany,
- w odległości > 10 cm - jeżeli ściana wykonana jest z materiału palnego, 
a wzrost temperatury w przewodach jest groźny dla materiału ściany.

Należy  pamiętać,  że  przewodów  odprowadzających  nie  wolno 
instalować  w  rynnach  lub  rurach  spustowych,  nawet  izolowanych. 
Prowadzi  to  bowiem  do  intensywnej  korozji  przewodu  ze  względu  na 
oddziaływanie  wilgoci.  Pamiętać  trzeba  również  o  zachowaniu 
odpowiednich  bezpiecznych  odległości  od  np.  drzwi,  chodnika  itp. 
Zależność tę przedstawia poniższy rysunek.
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Metalowe  pokrycia  dachowe  obiektów  budowlanych  można 
wykorzystywać do ochrony odgromowej w następujących przypadkach:
- zapewniona  jest  trwała  ciągłość  połączeń  pomiędzy 

poszczególnymi częściami pokrycia dachowego;
- warstwa metalu ma grubość nie mniejszą od wartości podanych 

w tabeli:

Materiały Minimalne grubości blachy [mm]

PN-86/E-05003/01 PN-IEC 61024-1

Stal 
ocynkowana

0,5

0,5
miedź 0,5

aluminium 1

Cynk 0,5

w przypadku gdy:
• nie zachodzi  potrzeba zapobieganiu perforacji  pokrycia 

dachowego,
• pod  powierzchnią  pokrycia  dachowego  nie  występuje 

warstwa materiału łatwopalnego
- metalowe elementy nie są  pokryte materiałem izolacyjnym. Za 

izolację nie jest uznawane pokrycie blachy: cienką warstwą farby 
ochronnej, warstwą asfaltu o grubości    do 0,5 mm, warstwą folii 
o grubości do 1,0 mm (PN-IEC 61024-1)

 

ELPROP                strona 8/14
projekty, nadzory, opinie, pomiary branży elektrycznej
42-400 Zawiercie, ul. Czereśniowa 42, 
tel.: (0 32) 67-276-75, 67-13-547, 67-13-548,(0 509) 708-775
email: elpropwnuk@post.pl     

mailto:elpropwnuk@post.pl


ADAPTACJA BUDYNKU BYŁEJ REMIZY STRAŻACKIEJ NA DOM KULTURY W KROCZYCACH
PTB instalacja odgromowa

1.4. Ochrona przepięciowa

1.4.1  Ochrona sieci elektrycznej
W zależności od stosowanego systemu ochrony przed porażeniem 

dla  ochrony  sieci  elektrycznej  przed  przepięciami  należy  zastosować 
układ  ochronny,  który  nie  jest  przedmiotem  tego  opracowania. 
Powinien on być częścią projektu instalacji elektrycznych obiektu

1.4.2  Ochrona sieci  sygnałowych

Dla  ochrony  sieci  sygnałowych  (telefoniczna,  telewizyjna, 
komputerowa) przed przepięciami należy zastosować układy ochronne 
właściwe dla zastosowanych urządzeń, które nie są przedmiotem tego 
opracowania. 
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI PIORUNOOCHRONNEJ

2.1  Obliczenia wg PN-86 E-05003/01 

2.1.1 Obliczenie wskaźnika piorunowego
n1 1 dla obiektów, w których przewiduje się przebywanie więcej niż 1 człowieka na 10 m2 powierzchni

2 przy większej liczbie ludzi w obiekcie
m 0,5 dla budynków w zwartej zabudowie

1 dla pozostałych budynków
N2 powierzchniowa gęstość wyładowań atmosferycznych:

1,8*10-6 dla terenów o szerokości geograficznej pow. 51030''
2,5*10-6 dla pozostałych terenów kraju

S powierzchnia zajmowana przez obiekt [m2]
l długość poziomego obrysu obiektu [m]
h wysokość obiektu [m]
R 0,10 dla budynków mieszkalnych, administracyjnych, itp.

0,13 gospodarstwa wiejskie, obiekty przemysłowe
0,14 kotłownie, stacje pomp, 

Z 0,010 wyposażenie typowe dla budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych itp.
0,015 wyposażenie budynków przemysłowych do produkcji i składowania materiałów niepalnych lub trudno zapalnych
0,020 zwierzęta hodowlane w gospodarstwach rolnych

k 0,005 konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiałów niepalnych
0,010 konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiałów trudno zapalnych

1. W <= 5*10-5 - zagrożenie małe
2. 5*10-5  < W <= 10-4 - zagrożenie średnie, ochrona zalecana
3. W > 10-4 - zagrożenie duże, ochrona wymagana
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2
 m = 0,5

2,50E-06
 A = 

 S = 195
 l = 56 [m]

15,0 [m]
A = 
 p = R * (Z + k) 

 R = 0,100
 Z = 0,010
 k = 0,010

 p = 0,00200

W = 7,40E-05

zagrożenie duże, ochrona wymagana

W = n1 * m * N2 * A * p 
 n1 = 

 N2 = [m-2]
S + 4 * l * h + 50 * h2

[m2]

 h = 
14 805,00
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2.1.2. Obliczanie rezystancji uziemień 

2.2. Obliczanie wg normy ICE 1024-1/1995

2.2.1 Obliczenia Nc

Nc = A x B x C

A - oszacowanie konstrukcji budynku
A1 ściany mur, beton nie zbrojony 0,50
A2 konstrukcja dachu drewno 0,10
A3 pokrycie dachu dachówka ceramiczna, łupek 

kamienny 1,00
A4 zabudowa dachu bez zabudowy 1,00
A = A1 x A2 x A3 x A4
A = 0,05

B - charakterystyka budynku
B1 zachowanie mieszkańców przeciętna możliwość

paniki 0,10
B2 wyposażenie wnętrza palne 0,20
B3 wartość wyposażenia ubogie  wyposażenie 1,00
B4 systemy bezpieczeństwa bez środków 

bezpieczeństwa 1,00
B = B1 x B2 x B3 x B4
B = 0,02

C - skutki pożaru
C1 skutki dla środowiska przeciętne 0,50
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- uziom otokowy

500 Rezystywność gruntu
A = 255 Powierzchnia objęta obrysem

uziomu otokowego
R = 18,79

ρ = [Ω/m]
[m2]

[Ω ]

R < 20 [Ω] rezystancja spełnia wymagania

R≈0,6⋅
A
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C2 wpływ na inne systemy żaden 1,00
C3 inne szkody przeciętne 0,50
C = C1 x C2 x C3
C = 0,25

Nc = A x B x C
Nc = 0,00025

2.2.2 Obliczenia Nd

Nd = Ng x Ae x Ce x 10-6

gęstość wyładowań [km2/rok] Ng = 2,50
Ce  położenie  budynku budynek otoczony niższymi obiektami 

Ce = 0,50
Ae  powierzchnia ekwiwalentu

Ae = A x B x 6H x (A + B) + 9 x p x H2 
długość budynku [m] A = 15
szerokość budynku [m] B = 13
wysokość budynku [m] H = 15

Ae = 9 076,73
Nd = 0,011346

2.2.3 Obliczenia wymaganego współczynnika skuteczności

E > 1 – Nc / Nd

E > 97,80 %

konieczna klasa ochronności:
KLASA I  + OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

Dodatkowe, proponowane środki bezpieczeństwa:
• środki zmniejszające napięcie dotykowe
• środki ograniczające rozprzestrzenianie ognia
• środki zmniejszające przepięcia indukowane w czułych 

urządzeniach
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2.2.4 Dane wynikające z wyliczonej klasy ochronności

skuteczności ochrony E = 98 %
amplituda prądu wyładowania Is = 200 kA
stromość narastania dI/dt = 20 kA/ms
kształt impulsu tczoła / tszczytu = 10 / 350 ms
całkowity ładunek Q = 300 C
energia właściwa W/R = 10 000 kJ/W
wymiary siatki zwodów a x b = 5 x 5 m
promień kuli R = 20 m
maksymalny odstęp
przewodów odprowadzających = 10 m
wysokość spodziewanych
uderzeń bocznych H > 20 m
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PTB instalacja odgromowa

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1. bednarka ocynkowana 30 x 4 mm   78 m
2. drut ocynkowany Ф 6 mm 280 m
3. złącze kontrolne (zacisk probierczy) 9 kpl.
4. iglica dachowa 1 szt.
5. uchwyt krzyżowy    26 szt.
6. wspornik odgromowy  290 szt.
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