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Dostosowywanie norm do wymagań nowocze-
snych urządzeń i systemów nie ominęło dzie-
dziny ochrony odgromowej obiektów budowla-
nych.  W latach 2001 i 2002 zaczęto wprowa-
dzać normy serii PN-IEC 61024 i PN-IEC 
61312. 

Obecnie normy serii PN-EN 62305 zastępują 
dotychczasowe normy dotyczące ochrony od-
gromowej obiektów budowlanych, które były 
w wykazie Polski Norm w rozporządzeniu w 
sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
10 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597). 

Należy również zauważyć, że obiekt budowla-
ny wraz ze związanymi z nim urządzeniami 
budowlanymi należy „projektować i budować 
w sposób określony w przepisach oraz zgod-
nie z zasadami wiedzy technicznej”.  

Poniżej zestawiono podstawowe normy z dzie-
dziny ochrony odgromowej obiektów budowla-
nych: 

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Część 
1: Zasady ogólne. 

PN-EN 62305-2:2008,, Ochrona odgromowa - 
Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Część 
3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Część 
4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiek-
tach. 

Przestrzenie chronione 
Jednym z głównych zadań poprawnie zapro-
jektowanego i wykonanego zewnętrznego 

urządzenia piorunochronnego jest ochrona 
urządzeń i instalacji na dachu i ścianach obiek-
tu przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu 
piorunowego. Elementy wykorzystywane do 
tego celu powinny: 

• stworzyć odpowiednie przestrzenie chro-
nione dla urządzeń i instalacji na dachu 
obiektu, 

• wyeliminować możliwość powstawania 
przeskoków iskrowych pomiędzy elemen-
tami urządzenia piorunochronnego a chro-
nionymi urządzeniami lub instalacjami,  

Taką ochroną powinny być objęte „wszystkie 
urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych 
lub przewodzących, które zawierają wyposaże-
nie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu in-
formacji, powinny znajdować się w przestrzeni 
ochronnej układu zwodów”. 
Wymaganie umieszczenia w przestrzeni chro-
nionej nie dotyczy urządzeń, które nie zawierają 
wyposażenia elektrycznego lub elektronicznego 
a dodatkowo spełniają następujące warunki:  

• wymiary nie przekraczają 0,3 m wysokości i 
1,0 m2 powierzchni całkowitej oraz długości 
2,0 m (urządzenia metalowe), 

• nie wystają więcej niż 0,5 m nad powierzch-
nię tworzoną przez zwody (urządzenia wyko-
nane z materiałów izolacyjnych).  

Chronione urządzenia, instalacje, maszty ante-
nowe lub anteny umieszczane są najczęściej w 
przestrzeniach chronionych tworzonych przez 
pojedyncze zwody lub układy kilka zwodów 
poziomych lub pionowych.   
Przykłady przestrzeni chronionych tworzo-
nych przez pojedynczy zwód poziomy oraz 
pionowy przedstawiono na rys. 1. 
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Rys. 1.  Przestrzenie chronione tworzone prze po-
jedyncze zwody pionowy i poziomy  

Określając obszar przestrzeni chronionej nale-
ży uwzględnić wymagania dotyczące kątów 
ochronnych α oraz odstępów bezpiecznych s 
uniemożliwiających powstawanie przeskoków 
iskrowych pomiędzy chronionymi urządze-
niami i instalacjami a zwodami, elementami 
urządzenia piorunochronnego lub konstrukcji 
obiektu wykorzystywanymi do celów ochrony 
odgromowej.  
Oceniając możliwości wystąpienia takich 
przeskoków należy uwzględnić : 

• parametry prądu piorunowego, 

• rodzaj materiału izolacyjnego, jaki wy-
stępuje pomiędzy zwodem lub elemen-
tem urządzenia piorunochronnego a 
chronionym urządzeniem, 

• rozpływ prądu w urządzeniu pioruno-
chronnym lub przewodzących elemen-
tach konstrukcyjnych obiektu.  

• odległość od miejsca zbliżenia, w któ-
rym może wystąpić przeskok, do naj-
bliższego połączenia wyrównawczego 
lub ziemi liczona wzdłuż przewodu, w 
którym płynie prąd piorunowy. 

Do określenia wartości kątów ochronnych oraz 
odstępów bezpiecznych należy wykorzystać 
zależności przedstawione rys. 2 
.

 
 
 

      
 

Rys. 2.  Zestawienie podstawowych informacji dotyczących kątów ochronnych i odstępów izolacyjnych  
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W niektórych przypadkach wyznaczając prze-
strzeń chronioną tworzoną przez pojedynczy 
zwód pionowy należy uwzględnić więcej niż 
jeden kąt ochronny.  
W przykładzie przedstawionym na rys. 3 do 
wyznaczania przestrzeni chronionej tworzonej 
przez zwód umieszczony na dachu obiektu bu-

dowlanego należy przyjąć kąt α1 dla chronio-
nych urządzeń na dachu obiektu (wartość kąta 
uzależniona od wysokości zwodu h1), oraz kąt 
α2 dla urządzeń umieszczonych na ścianach 
lub znajdujących się obok obiektu  (wartość 
kąta uzależniona od wysokości h2). 

 
 
 

 
 
 

Rys. 3.  Przestrzenie chronione tworzone przez pojedynczy zwód pionowy  
 
 
 
Możliwe jest również wyznaczanie przestrzeni 
chronionej stosując zasadę toczącej się po da-
chu kuli.  
Tali sposób jest szczególnie przydatny, jeśli na 
dachu znajdują się różnego rodzaju nadbu-
dówki dachowe (rys.4).  
W tych miejscach na powierzchni dachu, które 
nie są dotykane przez toczoną kulę, nie istnieje 
zagrożenie bezpośrednim uderzeniem pioruna.  
Zasadę wyznaczania przestrzeni przez toczoną 
kulę można zastosować do układu kilku zwo-
dów pionowych (rys. 5.).  
W takim przypadku określając przestrzeń 
chronioną w układzie zwodów należy wyzna-
czyć głębokość p wnikania toczonej kuli mię-
dzy zwody. 
  
 
 

 
Wartość p, w zależności od wysokości zwo-
dów pionowych h odległości między nimi d 
oraz promienia kuli R, określa zależność:  
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Zasadę „toczącej się kuli” można również wy-
korzystać do wyznaczania miejsc zagrożonych 
bezpośrednim wyładowaniem piorunowym w 
przypadku pojedynczych obiektów lub grupy 
obiektów.  
Zmiany wartości p w funkcji odległości d 
między zwodami d dla różnych wartości pro-
mienia kuli r  (r = 20 m, 30 m, 45 m i 60 m co 
odpowiada odpowiednio I, II, II i IV pozio-
mowi ochrony [533, 535]) przedstawia rys. 6. 
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Rys. 4. Zasada określania stref ochronnych przy pomocy toczącej się po dachu kuli 
 
 

 
 
Rys. 5.  Wyznaczanie przestrzeni chronionej tworzonej przez układ dwu zwodów 
 

 

Rys. 6.  Zmiany wartości p w zależności od odległości d między zwodami oraz poziomu ochrony 



W zależności określającej odstęp izolacyjny 
podstawowe znaczenie ma współczynniki kc, 
który uzależniony jest od podziału prądu pio-
runowego w elementach urządzenia pioruno-
chronnego. 
 W przypadku elementów, w których płynie 
cały prąd piorunowy (zwody, maszty, wieże) 
współczynnik kc = 1. Zwiększenie liczby 
przewodów odprowadzających powoduje 
zmniejszenie wartości tego współczynnika.  
W tabelach  1, 2 i 3  zebrano podstawowe dane 
dotyczące wartości współczynników kc w 
przypadku prostych urządzeń piorunochron-
nych. Podczas wyładowania w instalację pio-
runochronną obiektu prąd piorunowy rozpływa 
się w przewodach i w poszczególnych elemen-

tach instalacji płyną prądy o różnych warto-
ściach.  
Podział prądu piorunowego i wynikające z te-
go faktu zmiany wartości współczynników kc 

dla poszczególnych przewodów instalacji pio-
runochronnej należy również uwzględnić przy 
obliczaniu odstępów izolacyjnych.  
Odstęp izolacyjny jest określany zależnością: 
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gdzie : l1, l2,… lm - odcinki przewodów insta-
lacji piorunochronnej w których płyną prądy o 
różnych wartościach określane przez współ-
czynniki kc1, kc2, …kcm. 

 

Tabela 1.  Zestawienie podstawowych informacji dotyczących odstępów izolacyjnych  

Odst ępy izolacyjne 

Układ przestrzenny Zależność określająca odstęp izolacyjny 
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L - długość w metrach  

 

Długość mierzona wzdłuż przewodu od-
prowadzającego od punktu rozpatrywane-
go zbliżenia do punktu najbliższego połą-
czenia wyrównawczego. 

Warto ści współczynników wyst ępujących w równaniu okre ślającym odst ęp izolacyjny  

Współczynnik Warto ść 

 

ki - uzależniony od klasy LPS 
0,08 - I klasa LPS 

0,06 - II klasa LPS 

0,04 - III i IV klasa LPS 

km- uzależniony od materiału 
odstępu izolacyjnego 

1- powietrze 

0,5 - beton, cegła 

 

 

kc- uzależniony od rozpływu 
prądu w przewodach LPS 

Układ uziemienia typu A Układ uziemienia typu B 

1 - zwód pionowy i 1 przewód od-
prowadzający, 

0,66  - zwód poziomy i 2 przewo-
dy odprowadzające, 

0,44  -  sieć zwodów oraz 4 i wię-
cej przewodów odprowadzających 

1 - zwód pionowy i 1 przewód odpro-
wadzający, 

0,5…1 - zwód poziomy i 2 przewody 
odprowadzające, 

0,25 … 0,5 -  sieć zwodów oraz 4 i 
więcej przewodów odprowadzających 
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Tabela 2. Wartości współczynników kc w zależności od liczby przewodów odprowadzających oraz 
typu uziomów  

 

Ogólny charakter instalacji  System  
uziomowy typu A 

System uziomowy typu B  
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Tabela 3..  Wartości współczynników kc w zależności od liczy przewodów odprowadzających oraz wymiarów 

obiektu (uziemienie typu B) 

Układ przestrzenny (uziom typu A) Układ =
h

C   0,33 0,50 1,00 2,00 

    
    Układ K                       układ L  

K kC 0,57 0,60 0,66 0,75 

L kC 0,31 0,33 0,37 0,41 

 
     Układ M                         Układ N  

M 
kC 0,28 0,33 0,37 0,41 

N 
kC 0,23 0,25 0,30 0,35 

 



Do tworzenia przestrzeni chronionych, jak już 
wspomniano, wykorzystywane są naturalne 
elementy konstrukcyjne obiektu oraz zwody 
pionowe lub poziome. 
Zwody pionowe stosowane na dachach pła-
skich (rys. 7 i 8) można podzielić na następu-
jące grupy: 
• zwody o wysokości do ok. 1 m mocowane 

bezpośrednio do elementów urządzenia 
piorunochronnego, 

• zwody o wysokości od ok. 1 m do 3 m, 
wolnostojące najczęściej mocowane do 
betonowych podstaw, 

• wolnostojące zwody o wysokości do 8 - 9 
m, 

• zwody mocowane przy pomocy izolacyj-
nych elementów dystansujących bezpo-
średnio do chronionych urządzeń.   

         

 

 
Rys. 7.  Przykłady rozwiązań zwodów pionowych 

na dachu płaskim  

  
    

       
Rys. 8.  Przykłady rozwiązań zwodów pionowych  
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W przypadku zwodów do 3 m, ochrona przed 
zagrożeniem stwarzanym przez podmuchy 
wiatru wymaga zastosowania betonowych 
podstaw o odpowiednim ciężarze.  
Rozwiązaniem niewymagającym stosowania 
ciężkich betonowych podstaw oraz zapewnia-
jącym stabilność zwodów pionowych jest ich 
łączenie z chronionymi urządzeniami (Rys. 9).  
 
 

 
 
 

 
 
Rys. 9.  Zwody pionowe mocowane do chronione-

go urządzenia 
 
Do połączenia wykorzystywane są izolacyjne 
elementy dystansujące, których długość uza-
leżniona jest od wymaganego odstępu izola-
cyjnego.  
Odpowiedni montaż umożliwia wyniesienie 
zwodów na wysokość 3 - 4 m ponad chroniony 
obiekt.  
Przedstawione rozwiązanie mocowania zwo-
dów do chronionych urządzeń można także za-
stosować na dachach wielospadowych.  

Umieszczając urządzenie lub nadbudówkę da-
chową ze sprzętem elektrycznym lub elektro-
nicznym w przestrzeni chronionej należy za-
pewnić zachowanie odpowiednich odstępów 
pomiędzy zwodami a chronionymi obiektami. 
Jeśli zachowanie takich odstępów nie jest 
możliwe do realizacji należy zastosować zwo-
dy chroniące przed bezpośrednim wyładowa-
niem piorunowym, a w miejscu zbliżenia po-
łączyć zwody z chronionymi urządzeniami 
(Rys. 10.). 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na przewo-
dy instalacji elektrycznej oraz przewody prze-
syłu sygnałów dochodzące do chronionych 
urządzeń na dachach obiektów budowlanych. 
 

        
 
 

   
 

 
Rys. 10  Ochrona przed bezpośredni uderzeniem 

pioruna urządzenia umieszczonego na 
dachu obiektu budowlanego; a) całkowita 
- urządzenie umieszczone w przestrzeni 
chronione w odpowiedniej odległości od 
zwodu, b) częściowa, przy braku możli-
wości zachowania odstępu izolacyjnego 
pomiędzy zwodem a chronionym urzą-
dzeniem.  
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Do ochrony odgromowej znacznych po-
wierzchni można zastosować zwody pionowe 
o stosunkowo niewielkich wysokościach (do 1 
m) mocowane do elementów urządzenia pio-
runochronnego. Przykładowo takie rozwiąza-
nie może być wymagane do wyeliminowania 
punktowych uszkodzeń metalowych pokryć 
dachowych.  
Zwody pionowe umieszczone na metalowym 
dachu (Rys. 11.) przechwytują prąd piorunowy 
i doprowadzają do jego rozpływu w przewo-
dach urządzenia piorunochronnego oraz w me-
talowym pokryciu dachu, ale nie doprowadza-
ją do jego punktowego uszkodzenia.  
 

 
 

 
 
Rys. 11.  Ochrona przed punktowym uszkodze-
niem metalowego pokrycia dachu 
 
 

Podsumowanie 
Zapewnienie bezawaryjnego działania urzą-
dzeń i systemów umieszczanych na dachach 
obiektów wymaga zwrócenia szczególnej na 
ochronę przed bezpośrednim oddziaływaniem 
prądu piorunowego oraz uwagi na rozwiązania 
wewnętrznej ochrony odgromowej.  
Poprawne zaprojektowanie i wykonanie urzą-
dzenia piorunochronnego wymaga wyznacze-
nia wymaganego poziomu ochrony oraz do-
kładne określenie przestrzeni chronionych w 
których powinny znajdować się chronione 
urządzenia. 
Jest to szczególne ważne w przypadku obiek-
tów wyposażonych w urządzenia i systemy 
elektroniczne wrażliwe na piorunowe impulsy 
elektromagnetyczne.  
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