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ZAWARTO�� OPRACOWANIA 
 

 
1. SPIS TRE�CI 
2. OPIS TECHNICZNY. 
3. O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
4. RYSUNKI : 

1 – PLAN SYTUACYJNY TEREN   
2 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – OTOK - TEREN 
3 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – DACH 
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2. OPIS TECHNICZNY 

 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
     Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji odgromowej  na  
 Budynku nr 3 Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, ul. Duchnicka 3 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
     Opracowanie obejmuje: 
       

- instalacj� odgromow� 
 
3.  PODSTAWA TECHNICZNO-PRAWNA OPRACOWANIA 
 
      - podpisana umowa 
      - uzgodnienia z Inwestorem 
      - obowi�zuj�ce normy i przepisy 
 
 
4. OCHRONA OD PORA�E�. 
 
     Systemem ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym przed dotykiem po	rednim  
/ochrona dodatkowa / jest samoczynne wył�czanie zasilania. Dla zrealizowania tego 
systemu zastosowano w ka�dej z tablic bezpiecznikowych wył�czniki ró�nicowo-
pr�dowe w układzie sieci TN-S o pr�dzie ró�nicowym 30mA. Szyn� poł�cze� 
wyrównawczych wykona
 bednark� FeZn 30x4  . Do szyny podł�czy
 przewody 
ochronne urz�dze� w tym równie� gniazd wtyczkowych , cz�	ci metalowe konstrukcji 
i wyposa�enia instalacyjnego budynku. Ochrona od pora�e� nie jest tematem tego 
opracowania . 
 
 
5. WEWN�TRZNA OCHRONA PRZECIWPRZEPI�CIOWA 
 
     Polskie normy jako podstawowe 	rodki wewn�trznej ochrony 
przeciwprzepi�ciowej wymieniaj� : 
  a) ekwipotencjalizacj� 
  b) odst�py izolacyjne 
  c) dodatkowe zabezpieczenia 
Podstawow� rol� dodatkowych zabezpiecze� spełniaj� ochronniki przepi�ciowe , 
które s� zainstalowane w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu 
sygnałów. Jako ochronniki zastosowa
 urz�dzenia firmy DEHN . 
 
Pierwszy stopie� ochrony w instalacji elektrycznej w obiekcie zastosowa
 odgromnik 
klasy I+II typu DEHNventilTNS, który zainstalowa
 w rozdzielnicy głównej budynku .                            
Ochrona przeciwprzepi�ciowa nie jest tematem tego opracowania . 
 
 
6.  INSTALACJA ODGROMOWA 
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    Dla obiektu zaprojektowano ochron� odgromow� zgodnie z wymaganiami Polskiej  
Normy PN-EN 62305.  
Zgodnie z wymaganiami norm PN –EN 62305 
- PN –EN 62305-1 : 2011 Ochrona odgromowa cz�	
 1: Zasady ogólne  
- PN –EN 62305-2 : 2008 Ochrona odgromowa cz�	
 2: Zarz�dzanie ryzykiem 
- PN –EN 62305-3 : 2009 Ochrona odgromowa cz�	
 3: Uszkodzenie fizyczne   
                                                                                           obiektów i zagro�enie �ycia 
- PN –EN 62305-4 : 2011 Ochrona odgromowa cz�	
 4: Urz�dzenia elektryczne i   
                                                                                           elektroniczne w obiektach, 
dotycz�cych ochrony odgromowej obiektów budowlanych, podstawowym 
zagadnieniem przy doborze i stosowaniu urz�dzenia piorunochronnego w skrócie 
LPS i wyborze poziomu ochrony jest analiza ryzyka strat powodowanych przez 
wyładowania piorunowe. Na postawie cz�	ci 2 wynikaj�cej z poło�enia obiektu, 
wymiarów zewn�trznych i wysoko	ci i funkcji za pomoc� programu obliczeniowego 
DEHN Support  wst�pna ocena okre	la poziom ochrony na IV. 
 Na obiekcie instalacj� odgromow� wykona
 drutem FeZn Φ8. Blach� uło�on� na 
attyce poł�czy
 z przewodem odprowadzaj�cym uchwytem do blachy z drutu FeZn 
Φ8. Na kominie poprowadzi
 drut FeZn Φ8 na wspornikach. Te nale�y instalowa
 co 
około 1 m. Na przewodach odprowadzaj�cych nale�y zainstalowa
 zaciski 
probiercze wg rys. nr 4. 
Po zako�czeniu prac wszystkie poł�czenia 	rubowe zabezpieczy
 przed korozj� 
smarem . Miejsca wierce� w elewacji a tak�e na kominach pod uchwyty do naci�gów 
uszczelni
 silikonem. 
Na obiekcie cał� instalacj� odgromow� wykona
 z drutu FeZn Φ8 . 
Według oblicze� ustalono klas� ochrony LPS IV. Oko siatki max 5m. 
Nale�y wykona
 otok budynku bednark� ocynkowan� zgodnie z PN FeZn 25x4.  
Wykonawca wszystkie prace wykonuje r�cznie, poniewa� jest brak inwentaryzacji 
urz�dze� podziemnych. Prace przy wykonywaniu otoku i podł�czeniu do s�siednich 
budynków nale�y wykonywa
 szczególnie ostro�nie / kable 	redniego napi�cia /. 
Wszystkie prace nale�y wykonywa
 pod nadzorem osoby uprawnionej wg rys. nr 2.  
Szczegółowe rozwi�zanie zawiera rysunek nr 3. 
 
     
7. WYKONANIE I ODBIÓR. 
 
     Roboty wykona
 i odbiór przeprowadzi
 zgodnie z : „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - Tom V –Instalacje elektryczne 
oraz  normami : 
PN-EN 62305– Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . 
 
Po zako�czeniu robót wykonawca powinien sporz�dzi� metryk� urz�dzenia 
piorunochronnego i nanie�� otok na map� zasadnicz�. 
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O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

ZGODNIE Z TRE�CI� USTAWY Z DNIA 16.04.2004 NOWELIZUJ�C� USTAW�  
 
PRAWO BUDOWLANE / Dz. U. 93.888 / O�WIADCZAM , �E NINIEJSZY PROJEKT 
 
WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZOSTAŁ SPORZ�DZONY  
 
ZGODNIE Z ZOBOWI�ZUJ�CYMI  PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 
 
TECHNICZNEJ . 
 
dotyczy : BUDYNEK nr 3 
               WARSZAWA ul. Duchnicka 3 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          ...................................................... 
                                                                           Upr. Bud. MAZ/0255/PBE/15 
                                                                           W specjalno	ci instalacji i urz�dze�  
                                                                           elektrycznych  
 
 
 
 
 
 
                                                                          ...................................................... 
                                                                           Upr. Bud. Wa-38/96 
                                                                           W specjalno	ci instalacji i urz�dze�  
                                                                           elektrycznych 
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ZAWARTO�� OPRACOWANIA 
 

 
1. SPIS TRE�CI 
2. OPIS TECHNICZNY. 
3. O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
4. RYSUNKI : 

1 – PLAN SYTUACYJNY TEREN   
2 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – OTOK - TEREN 
3 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – DACH 
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2. OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
     Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji odgromowej  w  
 Budynku nr 6 Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, ul. Duchnicka 3 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
     Opracowanie obejmuje: 
       

- instalacj� odgromow� 
 
3.  PODSTAWA TECHNICZNO-PRAWNA OPRACOWANIA 
 
      - podpisana umowa 
      - uzgodnienia z Inwestorem 
      - obowi�zuj�ce normy i przepisy 
 
 
4. OCHRONA OD PORA�E�. 
 
     Systemem ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym przed dotykiem po�rednim  
/ochrona dodatkowa / jest samoczynne wył�czanie zasilania. Dla zrealizowania tego 
systemu zastosowano w ka�dej z tablic bezpiecznikowych wył�czniki ró�nicowo-
pr�dowe w układzie sieci TN-S o pr�dzie ró�nicowym 30mA. Szyn� poł�cze� 
wyrównawczych wykona	 bednark� FeZn 30x4  . Do szyny podł�czy	 przewody 
ochronne urz�dze� w tym równie� gniazd wtyczkowych , cz��ci metalowe konstrukcji 
i wyposa�enia instalacyjnego budynku. Ochrona od pora�e� nie jest tematem tego 
opracowania . 
 
 
5. WEWN
TRZNA OCHRONA PRZECIWPRZEPI
CIOWA 
 
     Polskie normy jako podstawowe �rodki wewn�trznej ochrony 
przeciwprzepi�ciowej wymieniaj� : 
  a) ekwipotencjalizacj� 
  b) odst�py izolacyjne 
  c) dodatkowe zabezpieczenia 
Podstawow� rol� dodatkowych zabezpiecze� spełniaj� ochronniki przepi�ciowe , 
które s� zainstalowane w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu 
sygnałów. Jako ochronniki zastosowa	 urz�dzenia firmy DEHN . 
 
Pierwszy stopie� ochrony w instalacji elektrycznej w obiekcie zastosowa	 odgromnik 
klasy I+II typu DEHNventilTNS, który zainstalowa	 w rozdzielnicy głównej budynku .                            
Ochrona przeciwprzepi�ciowa nie jest tematem tego opracowania . 
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6.  INSTALACJA ODGROMOWA 
 
    Dla obiektu zaprojektowano ochron� odgromow� zgodnie z wymaganiami Polskiej  
Normy PN-EN 62305.  
Zgodnie z wymaganiami norm PN –EN 62305 
- PN –EN 62305-1 : 2011 Ochrona odgromowa cz��	 1: Zasady ogólne  
- PN –EN 62305-2 : 2008 Ochrona odgromowa cz��	 2: Zarz�dzanie ryzykiem 
- PN –EN 62305-3 : 2009 Ochrona odgromowa cz��	 3: Uszkodzenie fizyczne   
                                                                                           obiektów i zagro�enie �ycia 
- PN –EN 62305-4 : 2011 Ochrona odgromowa cz��	 4: Urz�dzenia elektryczne i   
                                                                                           elektroniczne w obiektach, 
dotycz�cych ochrony odgromowej obiektów budowlanych, podstawowym 
zagadnieniem przy doborze i stosowaniu urz�dzenia piorunochronnego w skrócie 
LPS i wyborze poziomu ochrony jest analiza ryzyka strat powodowanych przez 
wyładowania piorunowe. Na postawie cz��ci 2 wynikaj�cej z poło�enia obiektu, 
wymiarów zewn�trznych i wysoko�ci i funkcji za pomoc� programu obliczeniowego 
DEHN Support  wst�pna ocena okre�la poziom ochrony na IV. 
 Na obiekcie instalacj� odgromow� wykona	 drutem FeZn Φ8. Blach� uło�on� na 
attyce poł�czy	 z przewodem odprowadzaj�cym uchwytem do blachy z drutu FeZn 
Φ8. Na kominie poprowadzi	 drut FeZn Φ8 na wspornikach. Te nale�y instalowa	 co 
około 1 m. Na przewodach odprowadzaj�cych nale�y zainstalowa	 zaciski 
probiercze wg rys. nr 3. 
Po zako�czeniu prac wszystkie poł�czenia �rubowe zabezpieczy	 przed korozj� 
smarem . Miejsca wierce� w elewacji a tak�e na kominach pod uchwyty do naci�gów 
uszczelni	 silikonem. 
Na obiekcie cał� instalacj� odgromow� wykona	 z drutu FeZn Φ8 . 
Według oblicze� ustalono klas� ochrony LPS IV. Oko siatki max 20m. 
Nale�y wykona	 otok budynku bednark� ocynkowan� zgodnie z PN FeZn 25x4.  
Wykonawca wszystkie prace wykonuje r�cznie, poniewa� jest brak inwentaryzacji 
urz�dze� podziemnych. Prace przy wykonywaniu otoku i podł�czeniu do s�siednich 
budynków nale�y wykonywa	 szczególnie ostro�nie / kable �redniego napi�cia /. 
Wszystkie prace nale�y wykonywa	 pod nadzorem osoby uprawnionej wg rys. nr 2.  
Szczegółowe rozwi�zanie zawiera rysunek nr 3. 
 
     
7. WYKONANIE I ODBIÓR. 
 
     Roboty wykona	 i odbiór przeprowadzi	 zgodnie z : „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - Tom V –Instalacje elektryczne 
oraz  normami : 
PN-EN 62305– Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . 
 
Po zako�czeniu robót wykonawca powinien sporz�dzi� metryk� urz�dzenia 
piorunochronnego i nanie�� otok na map� zasadnicz�. 
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O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

ZGODNIE Z TRE�CI� USTAWY Z DNIA 16.04.2004 NOWELIZUJ�C� USTAW
  
 
PRAWO BUDOWLANE / Dz. U. 93.888 / O�WIADCZAM , �E NINIEJSZY PROJEKT 
 
WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZOSTAŁ SPORZ�DZONY  
 
ZGODNIE Z ZOBOWI�ZUJ�CYMI  PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 
 
TECHNICZNEJ . 
 
dotyczy : BUDYNEK nr 6 
               WARSZAWA ul. Duchnicka 3 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          ...................................................... 
                                                                           Upr. Bud. 761/66 
                                                                           W specjalno�ci instalacji i urz�dze�  
                                                                           elektrycznych  
 
 
 
 
 
 
                                                                          ...................................................... 
                                                                           Upr. Bud. Wa-38/96 
                                                                           W specjalno�ci instalacji i urz�dze�  
                                                                           elektrycznych 
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ZAWARTO�� OPRACOWANIA 
 

 
1. SPIS TRE�CI 
2. OPIS TECHNICZNY. 
3. O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
4. RYSUNKI : 

1 – PLAN SYTUACYJNY TEREN   
2 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – OTOK   

   3 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – DACH   
        
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 
 

2. OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
     Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji odgromowej  w  
 Budynku nr 7 Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, ul. Duchnicka 3 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
     Opracowanie obejmuje: 
       

- instalacj� odgromow� 
 
3.  PODSTAWA TECHNICZNO-PRAWNA OPRACOWANIA 
 
      - podpisana umowa 
      - uzgodnienia z Inwestorem 
      - obowi�zuj�ce normy i przepisy 
 
 
4. OCHRONA OD PORA�E�. 
 
     Systemem ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym przed dotykiem po�rednim  
/ochrona dodatkowa / jest samoczynne wył�czanie zasilania. Dla zrealizowania tego 
systemu zastosowano w ka�dej z tablic bezpiecznikowych wył�czniki ró�nicowo-
pr�dowe w układzie sieci TN-S o pr�dzie ró�nicowym 30mA. Szyn� poł�cze� 
wyrównawczych wykona	 bednark� FeZn 30x4  . Do szyny podł�czy	 przewody 
ochronne urz�dze� w tym równie� gniazd wtyczkowych , cz��ci metalowe konstrukcji 
i wyposa�enia instalacyjnego budynku. Ochrona od pora�e� nie jest tematem tego 
opracowania . 
 
 
5. WEWN
TRZNA OCHRONA PRZECIWPRZEPI
CIOWA 
 
     Polskie normy jako podstawowe �rodki wewn�trznej ochrony 
przeciwprzepi�ciowej wymieniaj� : 
  a) ekwipotencjalizacj� 
  b) odst�py izolacyjne 
  c) dodatkowe zabezpieczenia 
Podstawow� rol� dodatkowych zabezpiecze� spełniaj� ochronniki przepi�ciowe , 
które s� zainstalowane w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu 
sygnałów. Jako ochronniki zastosowa	 urz�dzenia firmy DEHN . 
 
Pierwszy stopie� ochrony w instalacji elektrycznej w obiekcie zastosowa	 odgromnik 
klasy I+II typu DEHNventilTNS, który zainstalowa	 w rozdzielnicy głównej budynku .                            
Ochrona przeciwprzepi�ciowa nie jest tematem tego opracowania . 
 
6.  INSTALACJA ODGROMOWA 



 4 
 
    Dla obiektu zaprojektowano ochron� odgromow� zgodnie z wymaganiami Polskiej  
Normy PN-EN 62305.  
Zgodnie z wymaganiami norm PN –EN 62305 
- PN –EN 62305-1 : 2011 Ochrona odgromowa cz��	 1: Zasady ogólne  
- PN –EN 62305-2 : 2008 Ochrona odgromowa cz��	 2: Zarz�dzanie ryzykiem 
- PN –EN 62305-3 : 2009 Ochrona odgromowa cz��	 3: Uszkodzenie fizyczne   
                                                                                           obiektów i zagro�enie �ycia 
- PN –EN 62305-4 : 2011 Ochrona odgromowa cz��	 4: Urz�dzenia elektryczne i   
                                                                                           elektroniczne w obiektach, 
dotycz�cych ochrony odgromowej obiektów budowlanych, podstawowym 
zagadnieniem przy doborze i stosowaniu urz�dzenia piorunochronnego w skrócie 
LPS i wyborze poziomu ochrony jest analiza ryzyka strat powodowanych przez 
wyładowania piorunowe. Na postawie cz��ci 2 wynikaj�cej z poło�enia obiektu, 
wymiarów zewn�trznych i wysoko�ci i funkcji za pomoc� programu obliczeniowego 
DEHN Support  wst�pna ocena okre�la poziom ochrony na IV. 
 Na obiekcie instalacj� odgromow� wykona	 drutem FeZn Φ8. Blach� uło�on� na 
attyce poł�czy	 z przewodem odprowadzaj�cym uchwytem do blachy z drutu FeZn 
Φ8. Na kominie poprowadzi	 drut FeZn Φ8 na wspornikach. Te nale�y instalowa	 co 
około 1 m. Na przewodach odprowadzaj�cych nale�y zainstalowa	 zaciski 
probiercze wg rys. nr 3. 
Po zako�czeniu prac wszystkie poł�czenia �rubowe zabezpieczy	 przed korozj� 
smarem . Miejsca wierce� w elewacji a tak�e na kominach pod uchwyty do naci�gów 
uszczelni	 silikonem. 
Na obiekcie cał� instalacj� odgromow� wykona	 z drutu FeZn Φ8 . 
Według oblicze� ustalono klas� ochrony LPS IV. Oko siatki max 20m. 
Nale�y wykona	 otok budynku bednark� ocynkowan� zgodnie z PN FeZn 30x4. 
Wykona	 pomiary ci�gło�ci otoku i rezystancj� uziomu. W zale�no�ci od wyników 
pomiarów instalacji odgromowej : 
- pozytywny – otok przeznaczy	 do dalszej eksploatacji  
- negatywny – wykona	 uziomy szpilkowe a� do uzyskania pozytywnego wyniku. 
Wykonawca wszystkie prace wykonuje r�cznie, poniewa� jest brak inwentaryzacji 
urz�dze� podziemnych. W budynku znajduje si� stacja transformatorowa. Prace przy 
wykonywaniu otoku i podł�czeniu do s�siednich budynków nale�y wykonywa	 
szczególnie ostro�nie / kable �redniego napi�cia /. Wszystkie prace nale�y 
wykonywa	 pod nadzorem osoby uprawnionej wg rys. nr 2.  
Szczegółowe rozwi�zanie zawiera rysunek. 
 
     
7. WYKONANIE I ODBIÓR. 
 
     Roboty wykona	 i odbiór przeprowadzi	 zgodnie z : „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - Tom V –Instalacje elektryczne 
oraz  normami : 
PN-EN 62305– Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . 
 
Po zako�czeniu robót wykonawca powinien sporz�dzi� metryk� urz�dzenia 
piorunochronnego i nanie�� otok na map� zasadnicz�. 
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O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

ZGODNIE Z TRE�CI� USTAWY Z DNIA 16.04.2004 NOWELIZUJ�C� USTAW
  
 
PRAWO BUDOWLANE / Dz. U. 93.888 / O�WIADCZAM , �E NINIEJSZY PROJEKT 
 
WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZOSTAŁ SPORZ�DZONY  
 
ZGODNIE Z ZOBOWI�ZUJ�CYMI  PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 
 
TECHNICZNEJ . 
 
dotyczy : BUDYNEK nr 7 
               WARSZAWA ul. Duchnicka 3 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          ...................................................... 
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                                                                           W specjalno�ci instalacji i urz�dze�  
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TEMAT OPRACOWANIA       PROJEKT WYKONAWCZY          
                                     INSTALACJI ODGROMOWEJ 

                                                              
 
 
OBIEKT                                    BUDYNEK nr 20 
                                                  WARSZAWA, ul. DUCHNICKA 3 
 
 
INWESTOR                              ISTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
                                         ul. DUCHNICKA 3 
                                                 01-796 WARSZAWA 
                                                        
 
 
 
PROJEKTANT                        mgr in�. ZYGMUNT JAROSZ 
                                                        WARSZAWA, ul. ORŁOWICZA 8 m 12  
 
 
                                                                                          
                                                         
 
OPRACOWAŁ                       mgr in�. ANDRZEJ JANISZEWSKI 
                                               WARSZAWA, ul. UŁANÓW KRECHOWIECKICH 
8   
                           
 
    
    
 
 
                                            
 
                          

WARSZAWA CZERWIEC 2016r 
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ZAWARTO�� OPRACOWANIA 
 

 
1. SPIS TRE�CI 
2. OPIS TECHNICZNY. 
3. O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
4. RYSUNKI : 

1 – PLAN SYTUACYJNY TEREN   
2 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – OTOK - TEREN 
3 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – OTOK 

   4 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – DACH   
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2. OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
     Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji odgromowej  w  
 Budynku nr 20 Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, ul. Duchnicka 3 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
     Opracowanie obejmuje: 
       

- instalacj� odgromow� 
 
3.  PODSTAWA TECHNICZNO-PRAWNA OPRACOWANIA 
 
      - podpisana umowa 
      - uzgodnienia z Inwestorem 
      - obowi�zuj�ce normy i przepisy 
 
 
4. OCHRONA OD PORA�E�. 
 
     Systemem ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym przed dotykiem po�rednim  
/ochrona dodatkowa / jest samoczynne wył�czanie zasilania. Dla zrealizowania tego 
systemu zastosowano w ka�dej z tablic bezpiecznikowych wył�czniki ró�nicowo-
pr�dowe w układzie sieci TN-S o pr�dzie ró�nicowym 30mA. Szyn� poł�cze� 
wyrównawczych wykona	 bednark� FeZn 30x4  . Do szyny podł�czy	 przewody 
ochronne urz�dze� w tym równie� gniazd wtyczkowych , cz��ci metalowe konstrukcji 
i wyposa�enia instalacyjnego budynku. Ochrona od pora�e� nie jest tematem tego 
opracowania . 
 
 
5. WEWN
TRZNA OCHRONA PRZECIWPRZEPI
CIOWA 
 
     Polskie normy jako podstawowe �rodki wewn�trznej ochrony 
przeciwprzepi�ciowej wymieniaj� : 
  a) ekwipotencjalizacj� 
  b) odst�py izolacyjne 
  c) dodatkowe zabezpieczenia 
Podstawow� rol� dodatkowych zabezpiecze� spełniaj� ochronniki przepi�ciowe , 
które s� zainstalowane w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu 
sygnałów. Jako ochronniki zastosowa	 urz�dzenia firmy DEHN . 
 
Pierwszy stopie� ochrony w instalacji elektrycznej w obiekcie zastosowa	 odgromnik 
klasy I+II typu DEHNventilTNS, który zainstalowa	 w rozdzielnicy głównej budynku .                            
Ochrona przeciwprzepi�ciowa nie jest tematem tego opracowania . 
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6.  INSTALACJA ODGROMOWA 
 
    Dla obiektu zaprojektowano ochron� odgromow� zgodnie z wymaganiami Polskiej  
Normy PN-EN 62305.  
Zgodnie z wymaganiami norm PN –EN 62305 
- PN –EN 62305-1 : 2011 Ochrona odgromowa cz��	 1: Zasady ogólne  
- PN –EN 62305-2 : 2008 Ochrona odgromowa cz��	 2: Zarz�dzanie ryzykiem 
- PN –EN 62305-3 : 2009 Ochrona odgromowa cz��	 3: Uszkodzenie fizyczne   
                                                                                           obiektów i zagro�enie �ycia 
- PN –EN 62305-4 : 2011 Ochrona odgromowa cz��	 4: Urz�dzenia elektryczne i   
                                                                                           elektroniczne w obiektach, 
dotycz�cych ochrony odgromowej obiektów budowlanych, podstawowym 
zagadnieniem przy doborze i stosowaniu urz�dzenia piorunochronnego w skrócie 
LPS i wyborze poziomu ochrony jest analiza ryzyka strat powodowanych przez 
wyładowania piorunowe. Na postawie cz��ci 2 wynikaj�cej z poło�enia obiektu, 
wymiarów zewn�trznych i wysoko�ci i funkcji za pomoc� programu obliczeniowego 
DEHN Support  wst�pna ocena okre�la poziom ochrony na I. 
 Na obiekcie instalacj� odgromow� wykona	 drutem FeZn Φ8. Blach� uło�on� na 
attyce poł�czy	 z przewodem odprowadzaj�cym uchwytem do blachy z drutu FeZn 
Φ8. Na kominie poprowadzi	 drut FeZn Φ8 na wspornikach. Te nale�y instalowa	 co 
około 1 m. Na przewodach odprowadzaj�cych nale�y zainstalowa	 zaciski 
probiercze wg rys. nr 4. 
Po zako�czeniu prac wszystkie poł�czenia �rubowe zabezpieczy	 przed korozj� 
smarem . Miejsca wierce� w elewacji a tak�e na kominach pod uchwyty do naci�gów 
uszczelni	 silikonem. 
Na obiekcie cał� instalacj� odgromow� wykona	 z drutu FeZn Φ8 . 
Według oblicze� ustalono klas� ochrony LPS I. Oko siatki max 5m. 
Nale�y wykona	 otok budynku bednark� ocynkowan� zgodnie z PN FeZn 25x4.  
Wykonawca wszystkie prace wykonuje r�cznie, poniewa� jest brak inwentaryzacji 
urz�dze� podziemnych. Prace przy wykonywaniu otoku i podł�czeniu do s�siednich 
budynków nale�y wykonywa	 szczególnie ostro�nie / kable �redniego napi�cia /. 
Wszystkie prace nale�y wykonywa	 pod nadzorem osoby uprawnionej wg rys. nr 2.  
Szczegółowe rozwi�zanie zawiera rysunek nr 3 i 4. 
 
     
7. WYKONANIE I ODBIÓR. 
 
     Roboty wykona	 i odbiór przeprowadzi	 zgodnie z : „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - Tom V –Instalacje elektryczne 
oraz  normami : 
PN-EN 62305– Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . 
 
Po zako�czeniu robót wykonawca powinien sporz�dzi� metryk� urz�dzenia 
piorunochronnego i nanie�� otok na map� zasadnicz�. 
 
 
 
 

O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
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ZGODNIE Z TRE�CI� USTAWY Z DNIA 16.04.2004 NOWELIZUJ�C� USTAW
  
 
PRAWO BUDOWLANE / Dz. U. 93.888 / O�WIADCZAM , �E NINIEJSZY PROJEKT 
 
WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZOSTAŁ SPORZ�DZONY  
 
ZGODNIE Z ZOBOWI�ZUJ�CYMI  PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 
 
TECHNICZNEJ . 
 
dotyczy : BUDYNEK nr 20 
               WARSZAWA ul. Duchnicka 3 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          ...................................................... 
                                                                           Upr. Bud. 761/66 
                                                                           W specjalno�ci instalacji i urz�dze�  
                                                                           elektrycznych  
 
 
 
 
 
 
                                                                          ...................................................... 
                                                                           Upr. Bud. Wa-38/96 
                                                                           W specjalno�ci instalacji i urz�dze�  
                                                                           elektrycznych 
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TEMAT OPRACOWANIA       PROJEKT WYKONAWCZY          
                                     INSTALACJI ODGROMOWEJ 

                                                              
 
 
OBIEKT                                    BUDYNEK nr RH15 
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OPRACOWAŁ                       mgr in�. ANDRZEJ JANISZEWSKI 
                                               WARSZAWA, ul. UŁANÓW KRECHOWIECKICH 
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ZAWARTO�� OPRACOWANIA 
 

 
1. SPIS TRE�CI 
2. OPIS TECHNICZNY. 
3. O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
4. RYSUNKI : 

1 – PLAN SYTUACYJNY TEREN   
2 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – OTOK - TEREN 
3 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – DACH 
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2. OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
     Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji odgromowej  w  
 Budynku nr RH15 Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, ul. Duchnicka 3 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
     Opracowanie obejmuje: 
       

- instalacj� odgromow� 
 
3.  PODSTAWA TECHNICZNO-PRAWNA OPRACOWANIA 
 
      - podpisana umowa 
      - uzgodnienia z Inwestorem 
      - obowi�zuj�ce normy i przepisy 
 
 
4. OCHRONA OD PORA�E�. 
 
     Systemem ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym przed dotykiem po�rednim  
/ochrona dodatkowa / jest samoczynne wył�czanie zasilania. Dla zrealizowania tego 
systemu zastosowano w ka�dej z tablic bezpiecznikowych wył�czniki ró�nicowo-
pr�dowe w układzie sieci TN-S o pr�dzie ró�nicowym 30mA. Szyn� poł�cze� 
wyrównawczych wykona	 bednark� FeZn 30x4  . Do szyny podł�czy	 przewody 
ochronne urz�dze� w tym równie� gniazd wtyczkowych , cz��ci metalowe konstrukcji 
i wyposa�enia instalacyjnego budynku. Ochrona od pora�e� nie jest tematem tego 
opracowania . 
 
 
5. WEWN
TRZNA OCHRONA PRZECIWPRZEPI
CIOWA 
 
     Polskie normy jako podstawowe �rodki wewn�trznej ochrony 
przeciwprzepi�ciowej wymieniaj� : 
  a) ekwipotencjalizacj� 
  b) odst�py izolacyjne 
  c) dodatkowe zabezpieczenia 
Podstawow� rol� dodatkowych zabezpiecze� spełniaj� ochronniki przepi�ciowe , 
które s� zainstalowane w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu 
sygnałów. Jako ochronniki zastosowa	 urz�dzenia firmy DEHN . 
 
Pierwszy stopie� ochrony w instalacji elektrycznej w obiekcie zastosowa	 odgromnik 
klasy I+II typu DEHNventilTNS, który zainstalowa	 w rozdzielnicy głównej budynku .                            
Ochrona przeciwprzepi�ciowa nie jest tematem tego opracowania . 
 
6.  INSTALACJA ODGROMOWA 
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    Dla obiektu zaprojektowano ochron� odgromow� zgodnie z wymaganiami Polskiej  
Normy PN-EN 62305.  
Zgodnie z wymaganiami norm PN –EN 62305 
- PN –EN 62305-1 : 2011 Ochrona odgromowa cz��	 1: Zasady ogólne  
- PN –EN 62305-2 : 2008 Ochrona odgromowa cz��	 2: Zarz�dzanie ryzykiem 
- PN –EN 62305-3 : 2009 Ochrona odgromowa cz��	 3: Uszkodzenie fizyczne   
                                                                                           obiektów i zagro�enie �ycia 
- PN –EN 62305-4 : 2011 Ochrona odgromowa cz��	 4: Urz�dzenia elektryczne i   
                                                                                           elektroniczne w obiektach, 
dotycz�cych ochrony odgromowej obiektów budowlanych, podstawowym 
zagadnieniem przy doborze i stosowaniu urz�dzenia piorunochronnego w skrócie 
LPS i wyborze poziomu ochrony jest analiza ryzyka strat powodowanych przez 
wyładowania piorunowe. Na postawie cz��ci 2 wynikaj�cej z poło�enia obiektu, 
wymiarów zewn�trznych i wysoko�ci i funkcji za pomoc� programu obliczeniowego 
DEHN Support  wst�pna ocena okre�la poziom ochrony na III. 
 Na obiekcie instalacj� odgromow� wykona	 drutem FeZn Φ8. Blach� uło�on� na 
attyce poł�czy	 z przewodem odprowadzaj�cym uchwytem do blachy z drutu FeZn 
Φ8. Na kominie poprowadzi	 drut FeZn Φ8 na wspornikach. Te nale�y instalowa	 co 
około 1 m. Na przewodach odprowadzaj�cych nale�y zainstalowa	 zaciski 
probiercze wg rys. nr 3. 
Po zako�czeniu prac wszystkie poł�czenia �rubowe zabezpieczy	 przed korozj� 
smarem . Miejsca wierce� w elewacji a tak�e na kominach pod uchwyty do naci�gów 
uszczelni	 silikonem. 
Na obiekcie cał� instalacj� odgromow� wykona	 z drutu FeZn Φ8 . 
Według oblicze� ustalono klas� ochrony LPS I. Oko siatki max 5m. 
Nale�y wykona	 otok budynku bednark� ocynkowan� zgodnie z PN FeZn 25x4.  
Wykonawca wszystkie prace wykonuje r�cznie, poniewa� jest brak inwentaryzacji 
urz�dze� podziemnych. Prace przy wykonywaniu otoku i podł�czeniu do s�siednich 
budynków nale�y wykonywa	 szczególnie ostro�nie / kable �redniego napi�cia /. 
Wszystkie prace nale�y wykonywa	 pod nadzorem osoby uprawnionej wg rys. nr 2.  
Szczegółowe rozwi�zanie zawiera rysunek nr 3. 
 
     
7. WYKONANIE I ODBIÓR. 
 
     Roboty wykona	 i odbiór przeprowadzi	 zgodnie z : „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - Tom V –Instalacje elektryczne 
oraz  normami : 
PN-EN 62305– Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . 
 
Po zako�czeniu robót wykonawca powinien sporz�dzi� metryk� urz�dzenia 
piorunochronnego i nanie�� otok na map� zasadnicz�. 
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O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

ZGODNIE Z TRE�CI� USTAWY Z DNIA 16.04.2004 NOWELIZUJ�C� USTAW
  
 
PRAWO BUDOWLANE / Dz. U. 93.888 / O�WIADCZAM , �E NINIEJSZY PROJEKT 
 
WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZOSTAŁ SPORZ�DZONY  
 
ZGODNIE Z ZOBOWI�ZUJ�CYMI  PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 
 
TECHNICZNEJ . 
 
dotyczy : BUDYNEK nr RH15 
               WARSZAWA ul. Duchnicka 3 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          ...................................................... 
                                                                           Upr. Bud. 761/66 
                                                                           W specjalno�ci instalacji i urz�dze�  
                                                                           elektrycznych  
 
 
 
 
 
 
                                                                          ...................................................... 
                                                                           Upr. Bud. Wa-38/96 
                                                                           W specjalno�ci instalacji i urz�dze�  
                                                                           elektrycznych 
 






