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3  I. DOKUMENTY FORMALNE 1. Uprawnienia projektanta 
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5  2. Za wiadczenie projektanta z Izby 

  



6  I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 
 Umowa zawarta z Inwestorem, 
 Plan zagospodarowania terenu 
 Mapa do celów projektowych 
 Podkłady architektoniczne  
 Obowiązujące przepisy i normy 2. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego instalacji 

odgromowej budynków mieszkalnego zlokalizowanego w Płocku przy ul. 3 Maja. W zakres opracowania wchodzi: 
 Ochrona odgromowa – zarządzanie ryzykiem. 
 Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 
 Instalacja odgromowa 
 Obliczenia 
 Zestawienie materiałów  2.1. Ochrona odgromowa – zarządzenie ryzykiem 1. Dane do projektu 1.1. Wybór reprezentatywnego ryzyka Ryzyko R1: Ryzyko utraty życia ludzkiego;     RT: 1E-5 Ryzyko R2: Ryzyko utraty usług publicznych;               RT: 0,001 Ryzyko R3: Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego;   RT: 0,001 Ryzyko R4: Ryzyko utraty warto ci ekonomicznej 1.2. Wymiary obiektu   Cdb  Współczynnik położenia:      0,5 



7  Obiekt otoczony obiektami lub drzewami o tej samej 
wysoko ci lub mniejszymi  Lb Długo ć: 14,00 m Wb Szeroko ć: 12,00 m Hb Wysoko ć: 12,00 m   

Uwzględniając wymiary obiektu, obliczono następujące powierzchnie zbierania: Powierzchnia zbierania wyładowań bezpo rednich: 6 111,00 m² 
Powierzchnia zbierania wyładowań po rednich: (obok obiektu) 209 517,00 m²   1.3. Położenie geograficzne Td Liczba dni burzowych w roku:    18 dni Ng Gęsto ć piorunowych wyładowań doziemnych  1,8 km²/rok  Nd Liczba zdarzeń od wyładowań w obiekt   0,012942 1/rok  1.4. Dane o liniach zasilających - Linia kablowa nN 0,4kV  1.5. Strefy ochrony odgromowej/Podział na strefy. LPZ 0B strefa na zewnątrz, ochrona przed bezpo rednim wyładowaniem pioruna LPZ 1 wewnątrz budynku  2. Oszacowanie ryzyka 2.1. Oszacowanie ryzyka R1, utrata życia ludzkiego Tolerowane Ryzyko RT:  1,00E-05 Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 1,24E-05       
Aby zredukować istniejące ryzyko R2 należy zastosować rodki opisane w punkcie 3. 2.2. Oszacowanie ryzyka R2, utrata usług publicznych Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-03  Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 3,94E-04  



8      
Aby zredukować istniejące ryzyko R2 należy zastosować rodki opisane w punkcie 3 3. Wybór rodków ochrony 
Istniejące ryzyko będzie ograniczone do akceptowanego poziomu przez 
zastosowanie wymienionych rodków ochrony. Wymienione rodki stanowią czę ć 
zarządzania ryzykiem i są ważne tylko dla tego projektu. 3.1. Strefa ochrony odgromowej LPZ 0B  pB System ochrony odgromowej      0,1 LPS klasy IV  pEB System wyrównywania potencjałów     0,03   Wyrównanie potencjałów dla LPL III lub IV   Linia zasilająca Kabel n.n. 0,4kV   pSPD Skoordynowane SPD      0,02 Klasa ochrony odgromowej (LPL) I  2.2. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych Do rozdzielnicy głównej należy doprowadzić bednarkę FeZn25x4mm (lub linkę LY25mm²) od projektowanego uziemienia. W celu wykonania głównej szyny 
uziemiającej i uziemienia elektrycznych tablic rozdzielczych. 2.3. Instalacja odgromowa W istniejącym budynku mieszkalnym zgodnie z  przeprowadzoną analizą ryzyka 
wykonaną zgonie z normą PN-EN 62305 należy wykonać instalację odgromową  w klasie IV. W skład projektowanej instalacji odgromowej wchodzą: 

 Zwody poziome na dachu – zgodnie z projektem branży 
architektonicznej cały dach budynku zostanie pokryty blachą stalową. 
Blachę należy wykorzystać jako zwody poziome. 

 Iglice odgromowe – wystające ponad powierzchnie dachu urządzenia (anteny) należy chronić przed bezpo rednim wyładowaniem atmosferycznym zwodami pionowymi montowanymi z zachowaniem 
odstępu izolacyjnego od urządzenia chronionego zgodnie z normą. W celu 
ochrony istniejącej anteny należy zamontować iglicę odgromową o 1m 
wyższą niż antena.  

 Przewody odprowadzające – wykonać od pokrycia dachu z drutu stalowego ocynkowanego FeZn lub aluminiowego Ø8mm.      (drut prowadzić w warstwie ocieplenia ciany w rurach grubo ciennych do     złączy probierczych. Złącza (umie cić w puszkach PCV 150x150)     zlokalizowanych w elewacji budynku na wysoko ci około 100cm     od  poziomu terenu. Puszki PCV zlicować z elewacją. Do połączenia złącza 



9       probierczego z uziemieniem wykorzystać bednarkę układaną w rurze     grubo ciennej w warstwie ocieplenia ciany.   
 Uziemienie – wykonać uziemienie szpilkowe za pomocą prętów Galmar o 

długo ci 6m, oporno ć uziemienia do 10Ω. W przypadku nie osiągnięcia 
wymaganej oporno ci należy wykonać uziemienie szpilkowe h=9m.    2.4. Ochrona od przepięć 

W rozdzielni głównej należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe klasy I w 
kolejnych rozdzielniach stosować ochronniki o klasę niższą. Stosować ochronniki 
przeciwprzepięciowe firmy Dehn.  W przypadku już zainstalowanych ochronników 
przeciwprzepięciowych w istniejących rozdzielcach należy sprawdzić czy w 
rozdzielni głównej zainstalowanych jest ochronnik klasy I. Jeżeli istniejący 
ochronnik w jest innej klasy niż I należy go wymienić na klasy I.  



LEGENDA

Zaciski probiercze zlokalizowane w puszkach PCV 150x150
na elewacji budynku
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