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Andrzej Sowa  
 
W czasie bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt budowlany prawidłowo zaprojektowane 
i wykonane urządzenie piorunochronne powinna 

-    przejąć prąd piorunowy i odprowadzić go bezpośrednio do ziemi, 

- całkowicie wyeliminować lub znacznie ograniczyć szkody jakie może wywołać w obiekcie rozpły-
wający się prąd piorunowy, 

- stworzyć warunki dla bezpiecznego przebywania ludzi wewnątrz obiektu. 

Na dachach wykonanych z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych zwody instalacji piorunochron-
nej powinny być mocowane w odległości nie mniejszej niż 2 cm ( tzw. zwody niskie ) od pokrycia da-
chu [1]. 

Dopuszczalne jest również [2,3] układanie zwodów bezpośrednio na podłożu lub z zachowaniem nie-
wielkiego odstępu pod warunkiem, że przepływ prądu piorunowego w zwodzie nie uszkodzi pokrycia 
dachu.  
W obiektach budowlanych, których dachy wykonane są z materiału łatwo zapalnego należy stosować 
zwody poziome podwyższone, zwody nieizolowane pionowe lub poziome wysokie nieizolowane 
[1,2].  
Zwody podwyższone mogą być również rozwiązaniem chroniącym przed przeskokami iskrowymi do 
urządzeń i instalacji przewodzących wewnątrz obiektu budowlanego. 
Należy zauważyć, że przedstawione poniżej uwagi i zalecenia dotyczące zwodów podwyższonych od-
noszą się do ochrony podstawowej w typowych obiektach budowlanych, które nie są zagrożone poża-
rem lub wybuchem par, pyłów, gazów oraz materiałów wybuchowych.  
 

Zwody podwyższone na dachach o pokryciach z materiałów łatwo  
zapalnych 

 
Podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w przewody instalacji odgromowej pożar może 
być wywołanych na skutek:   

• erozji termicznej metalu w miejscu jego bezpośredniego kontaktu z kanałem piorunowym 
(miejsce wpływania prądu piorunowego ), 

• nagrzewanie się przewodów pod wpływem przepływającego przez nie prądu piorunowego, 

• zapłonu materiałów palnych w bezpośrednim sąsiedztwie kanału piorunowego lub przeskoku 
iskrowego.  

Stopień zagrożenia pożarowego uzależniony jest od właściwości  materiałów zastosowanych do budo-
wy obiektu oraz charakteru zmian prądu piorunowego.  

W tablicy 1 zestawiono najmniejsze wymiary elementów, które mogą być stosowane jako zwody na 
obiektach budowlanych.  
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Tablica 1. Najmniejsze wymiary elementów stosowanych jako zwody   

Materiały   (wymiary znamionowe w mm) 
Rodzaj wyrobu Norma  

stal ocynkowana aluminium  miedź 

Drut 6 10 6 

Taśma 20× 3 20× 4 20× 3 
Linka 

 
PN-86/E-05003/01 

7× 2,5 - 7 ×3 

bez  wyszczególnienia PN-IEC 61024-1. 50 mm2 70 mm2  35 mm2  

 
W przypadku oddziaływania termicznego szczególnie niebezpieczny jest przepływ prądu pierwszej 
składowej wyładowania piorunowego.  
Wartości szczytowe i kształt tej składowej określane są w zależności od tzw. poziomu ochrony urządze-
nia piorunochronnego. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących przebieg czasowy prądu 
piorunowego w zależności od wybranego poziomu ochrony zestawiono w tablicy 2.  

Tablica 2. Skuteczność ochrony oraz parametry prądu piorunowego pierwszego wyładowania głównego w 
zależności od poziomu ochrony odgromowej  

Poziom ochrony Wartość szczytowa prądu Kształt prądu Skuteczność ochrony 

I 200 kA 98% 
II 150 kA 95% 
III 100 kA 90% 
IV 100 kA 

 
 
      10/350 µs/µs 

80% 
 
Do oceny przyrostu temperatury zwodu, jaki nastąpi przy przepływie prądu piorunowego można wykorzy-
stać dane zestawione w tablicy 3 [10]. 
 

Tablica  3. Przyrost temperatury przewodów przy przepływie prądu piorunowego w zależności od ich średni-
cy i materiały z którego są wykonane oraz przyjętego poziomu ochrony[10] 

Aluminium Stal Miedz 
Przyjęty poziom ochrony 

przekrój 
w 

mm2 III+IV II I III+IV II I III+IV II I 
4 * * * * * * * * * 

10 564 * * * * * 169 542 * 
16 146 454 * 1120 * * 56 143 309 
25 52 132 283 211 913 * 22 51 98 
50 12 28 52 37 96 211 5 12 22 
100 3 7 12 9 20 37 1 3 5 

*    - wzrost temperatury powoduje eksplozję lub stopienie przewodu.  

Możliwość nagrzewania się metalu (przewody, blacha) jest szczególnie niebezpieczna jeśli w bliskim 
sąsiedztwie znajdują się materiały palne. Ochroną przed tego rodzaju zagrożeniem jest zastosowanie na 
obiektach budowlanych zwodów poziomych podwyższonych.   
Normy [1,2] zaleca stosowanie zwodów podwyższonych na dachach o pokryciach z : 

- materiałów łatwo zapalnych, 

- blach metalowych, jeśli ich grubość nie spełnia zalecanych wymagań ( grubość minimalna 0,5mm 
dla blachy stalowej i cynkowej oraz 1 mm dla blach aluminiowej). 
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Dodatkowo należy uwzględnić fakt, że w przypadku wykorzystywania blach o dopuszczalnych grubo-
ściach istnieje możliwość wytopienia otworów w miejscu wpływania prądu piorunowego. Wytopione 
krople metalu lub nawet podwyższona jego temperatura mogą stanowić duże zagrożenie jeśli bezpo-
średnio pod blacha znajdują się materiały palne. W takim przypadku może również zaistnieć koniecz-
ność stosowania zwodów podwyższonych. 
Zgodnie z interpretacją dokonaną przez Normalizacyjną Komisję Problemową nr 55 [5] konieczność 
stosowania zwodów podwyższonych ma uzasadnienie w przypadku strzech ze słomy lub innych mate-
riałów równoważnych pod względem łatwopalności i nie dotyczy drewnianych pokryć dachowych.  
Przyjęcie takiej interpretacji powoduje, że : 

• na dachach z gontów lub desek drewnianych można stosować zwody niskie ułożone w odległo-
ści nie mniejszej niż 2 cm nad powierzchnią dachu, 

• blacha pokrycia dachu, o grubości spełniającej wymagania zawarte w tabl. 1 normy PN-86/E-
05003/01,  ułożona na podłożu drewnianym powinna być wykorzystywana do odprowadzania 
prądu piorunowego (zwód naturalny). 

Przykładowe rozwiązanie instalacji piorunochronnej na dachu krytym słomą  przedstawiono na rys.1.  

 
1    - Zwód pionowy, 

2,3,4,5     -  wsporniki dachowe 
 
Rys.1.  Zwody na dachu krytym słomą oraz elementy stosowane do budowy instalacji 
 

Konieczność stosowania zwodów podwyższonych może również wystąpić w obiektach zabytkowych, 
które wymagają podstawowej ochrony odgromowej [1].  

Ochrona przed przeskokami iskrowymi 
Stosowane obecnie materiały pokryć dachowych są najczęściej niepalne lub trudno zapalne. Do ochro-
ny odgromowej obiektów o takich pokryciach dachowych należy, zgodnie z obowiązującymi  zalece-
niami [1], wykorzystywać zwody niskie.  
Montując zwody niskie na obiekcie budowlanym należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia 
przeskoków iskrowych. 
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Szczególnie groźne są przeskoki iskrowe jakie  mogą wystąpić od zwodów do elementów przewo-
dzących, gdyż w takim przypadku do wnętrza obiektu może wpłynąć znacząca część prądu pioru-
nowego (rys.2.).  

 
 

Rys.2. Przeskoki iskrowe pomiędzy elementami instalacji piorunochronnej a instalacjami wewnątrz obiek-
tu budowlanego. w pętlach tworzonych przez instalacje przewodzące 
 
Niekontrolowany rozpływ prądu udarowego w elementach przewodzących wewnątrz obiektu bu-
dowlanego może spowodować znaczne szkody materialne oraz stworzyć zagrożenie dla ludzi prze-
bywających wewnątrz obiektu.  
Określenie wartości napięć jakie mogą wystąpić podczas bezpośredniego wyładowania w budynek 
pomiędzy przewodami instalacji piorunochronnej a elementami przewodzącymi wewnątrz budynku 
wymaga posiadania informacji charakteryzujących : 

• parametry prądu piorunowego, 

• rodzaj materiału izolacyjnego jaki występuje w miejscu ewentualnego przeskoku iskrowego,  

• rozpływ prądu w przewodzących elementach obiektu budowlanego, 

• odległość od miejsca zbliżenia, w którym może wystąpić przeskok,  do  najbliższego połączenia 
wyrównawczego lub ziemi liczona wzdłuż przewodu w którym płynie prąd piorunowy 
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Dokładny sposób określania odstępów izolacyjnych jest bardzo pracochłonny i wymaga obliczenia 
napięcia jakie wystąpi na odstępie izolacyjnym i porównania tej wartości z dopuszczalnymi warto-
ściami napięć dla danego odstępu. Należy uwzględnić możliwość występowania napięć o różnych 
kształtach związanych ze spadkami napięć na indukcyjnościach przewodów lub rezystancjach uzio-
mów. Taki sposób postępowania jest praktycznie niemożliwy do przeprowadzenia w rzeczywistych 
obiektach budowlanych.  
Uwzględniając ten fakt , w obowiązującej obecnie normie PN-6/E-05003/01 oraz normach i zalece-
niach międzynarodowych przyjęto określać minimalne wartości odstępów izolacyjnych przy pomocy 
prostych zależności, które zestawiono w tablicy 4.  
 

Tablica 4. Wzory do wyznaczania minimalnych odstępów izolacyjnych s 

 

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

s k
k
k

Li
c

m
≥ ⋅  s

L
10

h + b
nh + b

> ⋅  

Wartości współczynników : 
ki  - 0,1 , 0,075,  i 0,05 odpowiednio dla I, II oraz III i 
IV poziomu ochrony) 
km -     1 w powietrzu  i 0,5 w dielektryku stałym, 
kc - uzależniony od rozpływu prądu w obiekcie, 
L  - długość przewodu w którym płynie prąd od da-
nego punktu do miejsca wyrównywania potencjałów. 

Współczynniki: 
h - wysokość obiektu [m.], 
b - największa przekątna poziomego rzutu obiektu 
[m.], 
n - liczba przewodów odprowadzających (jeśli n>20 
przyjąć n=20), 
L  - długość przewodu w którym płynie prąd od dane-
go punktu do miejsca wyrównywania potencjałów. 

 
Wartość, występującego w tablicy 4,  współczynnika kc  uzależniona jest od rozpływu prądu w prze-
wodach instalacji odgromowej.  
W układach, w których nie następuje rozpływ prądu piorunowego,  współczynnik    kc = 1. Zwiększenie 
liczby przewodów odprowadzających powoduje zmniejszenie wartości współczynnika kc . 
Wartości współczynników dla różnych rozwiązań instalacji piorunochronnej przedstawiono na rys.3. 
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W typowych wolnostojących obiektach budowlanych o wysokości do 10 m (wymagające zapewnienia 
tzw. II poziomu ochrony) odstępy izolacyjne wyznaczane zgodnie z zaleceniami norm krajowych nie 
przekraczają  60 – 80 cm. W przypadku obliczeń wg zaleceń międzynarodowych odległości wynoszą 
30 - 40 cm w powietrzu lub  50 - 80 cm w przypadku przeskoku poprzez materiał budowlany dachu [8]. 
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Rys.3 Przybliżone zależności do 
wyznaczania współczynników kc 
oraz odstępów izolacyjnych w 
obiekcie wielokondygnacyjnym 

 

W praktyce bezpieczne odstępy izolacyjne najłatwiej zachować w nowo budowanych obiektach. W ta-
kim przypadku można zaprojektować i wykonać instalacje przewodzące w obiekcie w taki sposób, aby 
były dostatecznie oddalone od elementów instalacji piorunochronnej.  

Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana w obiektach starszych , w których dokonywana  jest roz-
budowa lub przebudowa  np. adaptacji sztychu do celów mieszkalnych lub gospodarczych.  

W takich przypadkach właściwe rozmieszczenie instalacji i spełnienie wymagań zachowania odstępów 
izolacyjnych może być bardzo kłopotliwe lub wręcz niewykonalne. Rozwiązaniem w takiej sytuacji 
może być zastosowanie połączeń wyrównawczych lub zwodów wysokich. 

W przypadku wyrównywania potencjałów w obiekcie należy w miejscach zbliżenie połączyć przewo-
dzące elementy wewnątrz budynku z elementami instalacji piorunochronnej. Przyjmując takie rozwią-
zanie doprowadzamy do wnikania prądu piorunowego do wnętrza obiektu i powinniśmy zapewnić jego 
bezpieczne odprowadzenie do uziomu.  

Obserwacje wykazują, że jest to bardzo trudne zadanie  i wymaga dużego doświadczenia  oraz  właści-
wej oceny występującego zagrożenia. 

Znacznie bezpieczniejszym sposobem ochrony jest stosowanie zwodów podwyższonych (rys.4).  
Przedstawiony system zwodów wysokich charakteryzuje łatwość montażu oraz niewielkie wymiary po-
szczególnych elementów stosowanych do jego budowy. W efekcie otrzymujemy estetyczną instalację 
piorunochronna odporną na działanie czynników zewnętrznych. 
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Rys.4. Przykład montażu zwodów podwyższonych poziomych oraz zwodu pionowego przy kominie   
 
Wybór takiego rozwiązania pozwala dowolnie rozmieszczać instalacje wewnątrz budynku, co jest 
szczególnie ważne przy wszelkiego rodzaju modernizacjach oraz rozbudowie instalacji (np. okablowa-
nie telekomunikacyjne, informatyczne). 
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