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Zespół elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub dodatkowych elementów 
zainstalowanych na nim, odpowiednio połączonych i wykorzystywanych do ochrony odgromowej, nosi 
nazwę urządzenia piorunochronnego (wg PN-86/E-05003/01).  
Zadaniem zewnętrznej ochrony odgromowej jest przejęcie prądu piorunowego i jego 
odprowadzenie do ziemi bez szkody dla chronionego obiektu oraz w sposób bezpieczny dla 
przebywających wewnątrz ludzi. 
Zewnętrzną instalację odgromową należy wykonać zgodnie z zasadami przedstawionymi w 
następujących normach:  
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowanych. Zasady ogólne 
Uzupełniające informacje dotyczące wybranych problemów ochrony odgromowej zawarto w 
normach:  
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PrPN-IEC/TS 61312-2. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 
Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  
PN-EN 50164-1:2002U Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) Część 1: Wymagania 
stawiane elementom połączeniowym. 
 

Pomimo w miarę szczegółowego przedstawienia zasad ochrony i sposobów jej realizacji pojawiają 
się rozwiązania błędne. Poniżej przedstawione zostaną przykłady błędów, jakie występują w 
projektach urządzeń piorunochronnych oraz jakie powstają podczas ich wykonywania. 

1. Nieprzestrzeganie zalecanego toku postępowania przy tworzeniu urządzenia 
piorunochronnego 

W przypadku „dużych” obiektów (np. biurowce, obiekty, w których będą instalowane systemy 
informatyczne i teleinformatyczne, zakłady przemysłowe) wymagane jest koordynowanie działań w 
dziedzinie ochrony odgromowej zewnętrznej i wewnętrznej już od momentu rozpoczęcia 
projektowania obiektu, nadzór nad budową i koordynacji działań aż do zakończenia wyposażania. 
Odpowiedzialną osobą jest ekspert z dziedziny ochrony odgromowej, posiadający podstawową 
wiedze o zagadnieniach kompatybilności elektromagnetycznej. Najczęściej te zalecenia nie są 
przestrzegane. 
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2. Trudności z oceną wymaganego poziomu ochrony instalacji. 
Dobierając poziom ochrony urządzenia piorunochronnego należy określić spodziewaną częstość bezpo-
średnich wyładowań piorunowych w dany obiekt Nd  i porównać z częstością akceptowalną Nc dla tego 
obiektu. 
Akceptowalna roczną częstość Nc wyładowań piorunowych może być ustalona przez jej właściciela 
lub projektanta urządzenia piorunochronnego. Norma dotycząca ochrony odgromowej obiektów 
budowlanych zaleca dla obiektów zwykłych przyjmowanie wartości Nc = 10-2. W interpretacji 
postanowień norm zmniejszono wartość częstości akceptowanej do poziomu Nc = 10-3.  
Kolejnym etapem jest porównanie wartości Nc  i  Nd . W wyniku takiego porównania możemy 
stwierdzić:  

• Nd  ≤  Nc    -  urządzenie piorunochronne nie jest potrzebne, 
• Nd  >  Nc  - urządzenie piorunochronne powinno zostać zainstalowane. 

Jeśli wymagane jest stosowanie urządzenia piorunochronnego to jego skuteczność określa 
zależność  

d

c

N
NE −≥1  

Ostatnim krokiem, po wyznaczeniu skuteczności E, jest określenie odpowiedniego dla danego 
obiektu poziomu ochrony odgromowej (tablica 1.). 
 
Tablica 1. Skuteczności urządzenia piorunochronnego a odpowiadające im poziomy ochrony  
 

Skuteczność urządzenia  
piorunochronnego E 

 
Poziom ochrony 

0,98 
0,95 
0,90 
0,80 

I 
II 
III 
IV 

3. Wybiórcze stosowanie wymagań wynikających z dokonanego doboru 
poziomu ochrony  

Często projektanci określają potrzebę wysokiej efektywności ochrony odgromowej i wybierają 
dla obiektu I lub II poziom ochrony. Niestety wymagania wynikające z przyjęcia takiego 
poziomu ochrony nie są przekładane na rozwiązania w projekcie oraz lekceważone podczas 
wykonywania instalacji.   
Dotyczy to szczególnie: 

siatek zwodów na dachach, • 

• 

• 

• 

problemów wyrównywania potencjałów w obiektach,  

wykorzystania zbrojenia do odprowadzania prądu piorunowego i ekranowania, 

wykonania systemu uziomowego. 

4. Wprowadzanie do projektów tzw. piorunochronów aktywnych. 
Polskie Normy, podobnie jak normy obowiązujące w Unii Europejskiej wymagają stosowania 
„klasycznych” rozwiązań ochrony odgromowej i takie rozwiązania powinny być projektowane i 
wykonywane.  

Dotychczas wszelkie rozwiązania tzw. „piorunochronów aktywnych” (rys.1.), których celem było 
prowokowanie wyładowań nie potwierdziły swoich właściwości.  



A. Sowa         Typowe błędy w rozwiązaniach zewnętrznych urządzeń piorunochronnych 

Prace w tej dziedzinie są ciągle prowadzone i ich wyniki wskazują na istnienie możliwości 
przejmowania wyładowań w końcowej fazie ich rozwoju lub nawet rozładowywania chmur. Są to 
jednak badania eksperymentalne, które na obecnym etapie nie są przenoszone do powszechnego 
stosowania. 

    
Rys. 1. Piorunochron „aktywny’ na jednym z obiektów przemysłowych ( www.spinpol.com.pl  ) 

5. Stosowanie zwodów nad metalowymi pokryciami dachowymi 
Metalowe pokrycia dachowe obiektów budowlanych należy 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 tabl.2. w przypadku, gdy: 

- nie zachodzi potrzeba zapobieganiu perforacji pokrycia dachowego, 
- pod powierzchnią pokrycia dachowego nie występuje warstwa materiału łatwo palnego. 

Tablica 2. Minimalne grubości blach stosowanych do odprowadzenia prądu piorunowego 

Minimalne grubości blachy [mm]   
Materiały PN-86/E-05003/01 PN-IEC 61024-1 

stal ocynkowana 0,5 
stal nierdzewna - 
miedź 0,5 
aluminium 1 
cynk 0,5 
ołów - 

 
 

0,5  
 
 
 

• Metalowe elementy nie są pokryte materiałem izolacyjnym. Nie jest uznawane za izolację 
pokrycie blachy: 

o cienką warstwą farby ochronnej,  

o warstwą asfaltu o grubości do 0,5mm,  
o warstwą folii o grubości do 1mm. 

http://www.spinpol.com.pl/
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Metalowe pokrycie dachowe może być ułożone na pokryciu drewnianym (patrz punkt 5). Niestety 
pomimo powyższych zaleceń powszechny jest widok zwodów niskich i podwyższonych na dachach 
pokrytych blachą (rys.2.).  
Z pokryć blaszanych prąd piorunowy powinien być odprowadzony do ziemi. Przewody 
odprowadzające należy łączyć z pokryciem (rys.3.). 

 

    
Rys.2. Zwody nad dachem pokrytym blachą.  

                      
Rys.3. Odprowadzanie prądu piorunowe z metalowego pokrycia dachowego 

6. Zwody podwyższone nad drewnianymi pokryciami dachowymi 
Postanowienia normy PN 86/E-05003/01 określające konieczność stosowania zwodów 
podwyższonych nad dachami wykonanymi z materiałów łatwo zapalnych nie dotyczą drewnianych 
pokryć dachowych.  

Pokrycia dachowe z gontów lub desek drewnianych można kwalifikować do pokryć i podłoży 
trudno zapalnych i na dachach nie jest wymagane stosowanie zwodów podwyższonych (rys. 4.). 
Nad dachami wykonanymi z takich materiałów można stosować typowe zwody poziome niskie.  
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Rys.4. Zwody podwyższone nad 
drewnianym pokryciem dachowym  

7.  Brak ochrony urządzeń umieszczanych na dachach obiektów  
Nieprzestrzeganie zasady ochrony przed bezpośrednim wyładowaniem urządzeń i nadbudówek ze 
sprzętem elektronicznym. W normach ochrony odgromowej stwierdzono, że „wszystkie 
nadbudówki dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, w których pracując 
urządzenia elektryczne lub przetwarzające informacje powinny znajdować się w przestrzeni 
chronionej przez układy zwodów”. Wymaganie umieszczenia w przestrzeni chronionej nie dotyczy 
nadbudówek: 
• metalowych o wymiarach nie przekraczających 1 m wysokości i 1 m2 powierzchni całkowitej, 
• nieprzewodzących nie wystających więcej niż 1m nad powierzchnię tworzoną przez zwody.  
Ochroną przed bezpośredni, oddziaływanie prądu piorunowego powinny być również objęte 
urządzenia i elementy konstrukcyjne na dachach obiektów, do których dołączone są przewodzące 
instalacje rozprowadzane wewnątrz obiektu. W takich przypadkach urządzenie piorunochronne 
powinno zapewnić: 

- odpowiednie przestrzenie chronione dla urządzeń i instalacji na dachu obiektu, 
- wyeliminowanie różnic potencjałów pomiędzy poszczególnymi instalacjami na dachu i 

wewnątrz obiektu, 
- ochronę przed przepięciami w instalacjach elektrycznych i elektronicznych. 

Część z powyższych wymagań można spełnić stosując odpowiednio dobrane układy zwodów 
pionowych lub poziomych. Zgodnie z przedstawionymi zasadami, przestrzenie chronione tworzone 
przez te zwody można wyznaczyć przy pomocy kątów osłonowych lub wykorzystując zasadę 
toczonej po dachu obiektu kuli.  
Podsumowanie zasad ochrony urządzenia na dachu obiektu budowlanego zawarto w tabl.3.  

8.  Brak odstępów bezpiecznych do instalacji i rządzeń 
Brak odstępów bezpiecznych pomiędzy instalacjami i urządzeniami wewnątrz i na zewnątrz 
obiektu. W celu uniknięcia przeskoków należy wyznaczyć wymagane odstępy bezpieczne lub 
przyjąć, że odległość urządzenia od przewodu instalacji odgromowej lub elementów 
wykorzystywanych do odprowadzenia prądów piorunowych (np. rynny) powinna wynosić min. 2m 
a odległość między najdalej wysuniętym punktem urządzenia a ścianą budynku nie przekracza 
1,5m. (rys.5.).  
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Odstępy bezpieczne należy również zachować pomiędzy dachem wykonanym z materiału 
łatwopalnego, a wysokim obiektem w bliskim sąsiedztwie.  
 

Tablica 3. Różnorodne rozwiązania ochrony odgromowej urządzeń na dachach obiektów  
 

Opis Widok ogólny 

Metalowe obudowy urządzeń połączone z 
elementami urządzenia piorunochronnego. 
Rozwiązanie zalecane, jeśli urządzenie nie jest 
połączone z instalacjami wewnątrz obiektu i nie 
występuje wnikanie prądu do obiektu lub 
wnikający prąd nie stwarza zagrożenia.  
Jeśli istnieje konieczność ochrony przed 
bezpośrednim trafieniem urządzenia to należy 
zastosować np. zwody pionowe.  

 

 
 

Do urządzenia dochodzą instalacje z wnętrza 
obiektu. Należy ograniczyć lub wyeliminować 
możliwość wnikania prądu piorunowego do 
urządzeń, a następnie do obiektu.  
Częściowym rozwiązaniem jest zastosowanie 
iskiernika łączącego urządzenie z elementami 
instalacji odgromowej. Całkowitą ochronę 
zapewnia układ zwodów i umieszczenie 
urządzeń w przestrzeni chronionej.  

 

  

 

 
Rys.5. Odległości urządzenia od elementów z prądem 
 
Przykładowo należy wyznaczyć odstępy bezpieczne pomiędzy strzechą ze słomy a rosnącym w 
sąsiedztwie drzewem (rys.5.). Można również przyjąć, że minimalna odległość pomiędzy gałęziami 
drzewa a strzechą powinna wynosić d = 2 m. 
Odstępy bezpieczne należy również zachować do instalacji układanych wewnątrz i na zewnątrz 
budynku. 
W praktyce bezpieczne odstępy izolacyjne najłatwiej zachować w nowo budowanych obiektach. W 
takim przypadku można zaprojektować i wykonać instalacje przewodzące w obiekcie w taki 
sposób, aby były dostatecznie oddalone od elementów instalacji piorunochronnej (rys.7.). 
Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana w obiektach starszych, w których dokonywana jest 
rozbudowa lub przebudowa np. adaptacji sztychu do celów mieszkalnych lub gospodarczych. W 
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takich przypadkach właściwe rozmieszczenie instalacji i spełnienie wymagań zachowania odstępów 
bezpiecznych może być bardzo kłopotliwe lub wręcz niewykonalne.  
Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być zastosowanie połączeń wyrównawczych lub zwodów 
wysokich. 

  

Rys.6. Wymóg zachowania 
odległości bezpiecznej 
pomiędzy gałęziami drzewa 
a łatowzapalną strzechą  

   
 
Rys. 7. Zagrożenie przeskokami iskrowymi do instalacji wewnątrz obiektu oraz przykład 
uszkodzenia instalacji skrzyżowanej z przewodem odprowadzającym 

8.  Nieuwzględnianie naprężeń powstających na skutek zmian temperatury 
Układając siatki zwodów na rozległych dachach np. dachach płaskich obiektów przemysłowych lub 
handlowych, należy uwzględnić zmiany długości przewodów wywołane przez zmiany temperatury. 
Powstające w takich przypadkach naprężenia przewodów mogą spowodować uszkodzenia instalacji 
piorunochronnej oraz elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych. Dotyczy to szczególnie 
siatki zwodów na rozległych obiektach przemysłowych i handlowych.  
Do wyeliminowania takich zagrożeń należy zastosować elastyczne elementy do połączeń 
przewodów urządzenia piorunochronnego.  
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9.  Niesprawdzalnie stanu uziomów  
Normy wymagają prowadzenie okresowych badań urządzeń piorunochronnych. Jedną z czynności 
jest sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu.  
Ten zapis jest najczęściej nieprzestrzegany, co powoduje, że bardzo często w ziemi jest jedynie 
atrapa systemu uziomowego (rys.8.).  

      
Rys.8. Elementy systemu uziomowe po kilku latach (www.dehn.pl ). 

10.  Amatorskie wykonanie instalacji z materiałów o złej jakości 
Zła jakość materiałów i elementów łączeniowych powoduje, że po kilu sezonach na obiektach 
pozostają skorodowane, wiszące przewody. Taka instalacje szpeci obiekt i najczęściej nie spełnia 
swoich funkcji ochronnych (rys.9.). 

         

 
 
 
 
Rys.9. Urządzenie piorunochronne na jednych 
z odnowionych obiektów zabytkowych.  

 
Przedstawione przykłady świadczą o tym, że wykonując urządzenie piorunochronnego nawet na 
niewielkich obiektach budowlanych należy przestrzegać podstawowych wymagań stawianych przez 
normy. Dodatkowo instalacja powinna być wykonana w sposób zapewniający jej trwałość i 
estetyczny wygląd.  
W przypadku obiektów dużych należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację działań w 
dziedzinie ochrony odgromowej już od wczesnego stadium planowania obiektu lub instalowania 
nowych systemów elektronicznych w obiektach już istniejących.  

http://www.dehn.pl/
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