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Corocznie w sezonie burzowym pojawiają się 
informacje o bezpośrednich wyładowaniach 
atmosferycznych w obiekty budowlane. W ta-
kich przypadkach zjawiska termiczne i dyna-
miczne towarzyszące przepływowi prądu pio-
runowego mogą być przyczyną pożarów lub 
znacznych szkód materialnych.  
Niestety często zniszczenia występują w 
obiektach zabytkowych o dużym znaczeniu hi-
storycznym, a ich usuwanie jest bardzo kosz-
towne lub wręcz niemożliwe do wykonania.  
Wyniki ekspertyz lub oględzin przeprowadzo-
nych w uszkodzonych obiektach wskazują, że 
na skalę powstałych zniszczeń mają wpływ 
następujące czynniki:  

• zła ocena stref osłonowych tworzonych 
przez elementy instalacji piorunochronnej, 

• niezachowanie dostatecznych odstępów 
izolacyjnych pomiędzy instalacjami we-
wnątrz obiektów a elementami instalacji 
piorunochronnej, 

• niedokładne wyrównanie potencjałów we-
wnątrz obiektów, 

• brak urządzeń do ograniczania przepięć 
SPD (Surge Protective Device) w instala-
cji elektrycznej oraz w liniach przesyłu 
sygnałów dochodzących do obiektów. 

Przedstawione przyczyny uszkodzeń łatwo 
wyeliminować uwzględniając wszelkie zagro-
żenia piorunowe przy projektowaniu instalacji 
odgromowej i następnie należy starannie ją 
wykonać.  
 

 

Poniżej omówione zostaną podstawowe za-
sady ochrony odgromowej w obiektach kultu 
religijnego oraz budowlach zabytkowych.  

Ochrona odgromowa kościołów 
Przed przystąpieniem do projektu i wykonania 
ochrony odgromowej należy ocenić ryzyko i 
wybrać odpowiedni dla danego obiektu po-
ziom ochrony a następnie poprawnie wykonać 
urządzenie piorunochronne.  
Brak lub nieprawidłowe ułożenie zwodów i 
przewodów odprowadzających stwarza możli-
wość bezpośredniego uderzenia w elementy 
konstrukcyjne obiektu i przepływu w nich prą-
du piorunowego, który może spowodować: 

• erozję termiczną metalu w miejscu jego 
bezpośredniego kontaktu z kanałem pio-
runowym (miejsce wpływania prądu pio-
runowego ), 

• nagrzewanie się przewodów pod wpły-
wem przepływającego przez nie prądu 
piorunowego, 

• zapłon materiałów palnych w bezpośred-
nim sąsiedztwie kanału piorunowego lub 
przeskoku iskrowego.  

• uszkodzenia mechaniczne materiałów sła-
bo przewodzących lub izolacyjnych. 

W tym ostatnim przypadku mogą wystąpić lo-
kalne uszkodzenia ( pęknięcia lub szczeliny w 
murach, odłupanie drzazg z drewna) lub 
znaczne szkody materialne ( rozrywanie mate-
riału, uszkodzenia konstrukcji wsporczych). 
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Dodatkowo prąd piorunowy może wniknąć do 
instalacji elektrycznej lub przewodów przesyłu 
sygnałów ułożonych wewnątrz obiektu i do-
prowadzić do: 

• znacznych zniszczeń w instalacjach (wy-
rwania ze ścian przewodów, puszek i 
gniazd wtykowych), 

• uszkodzenie sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, 

• zagrożenie porażeniowe ludzi przebywa-
jących wewnątrz obiektu.  

 

Należy również zauważyć, że bardzo często 
ochrona odgromowa ograniczana jest tylko do 
zewnętrznej instalacji piorunochronnej z po-
minięciem wymogów ochrony wewnątrz 
obiektu.  
W takich obiektach wskazane jest wykorzy-
stanie metody „toczącej się kuli” po dachu lub 
obok obiektu. Na bezpośrednie uderzenie pio-
runu narażone są te miejsca, które są dotykane 
przez przetaczaną kulę (rys.1.).Wartość pro-
mienia kuli zależy poziomu i efektywności 
ochrony (tablica 1) i zawiera się w granicach 
od 20m do 60m.  
 

 
Tablica 1.  Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących właściwości ochronne zwodów na dachu 

obiektu. 
 

Poziom ochrony Promień toczonej kuli Efektywność ochrony 

I 20 m 98 % 

II 30 m 95 % 

III 45 m 90 % 

IV 60 m 80 % 

Kąty ochronne  Wartości kątów ochronnych α w zależności od wybranego pozio-
mu  ochrony oraz wysokości zwodu h 

 

 

 

 
 
Optymalnym rozwiązaniem oceny zagrożenia 
piorunowego jest wykorzystanie przedstawio-
nej metody na makietach obiektów lub wyko-
rzystując symulacje komputerowe. 
Powyższa metoda pozwala również ocenić 
możliwości bezpośrednich trafień pioruna w 
osoby znajdujące się w najbliższym są-
siedztwie obiektu.  
 

 
Jest to szczególnie ważne , gdyż w czasie uro-
czystości kościelnych na tarasach, schodach  
czy podjazdach może znajdować się znaczna 
liczba osób a tym samym w przypadku bezpo-
średniego lub pobliskiego uderzenia pioruna 
mogłoby nawet dojść do śmiertelnego poraże-
nia prądem piorunowym 
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Rys.1.  Wyznaczanie przy pomocy toczącej się kuli 

miejsc zagrożonych bezpośrednim ude-
rzeniem pioruna. 

 
Wewnętrzna ochrona  

odgromowa 
 
Polskie normy jako podstawowe środki we-
wnętrznej ochrony odgromowej wymieniają: 

• ekwipotencjalizację, 

• odstępy izolacyjne, 

• dodatkowe zabezpieczenia. 

W przypadku analizy zagrożenia piorunowego 
urządzeń i instalacji w kościołach oraz doboru 
środków ochrony uwagę szczególną uwagę na-
leży zwrócić na zachowanie odstępów izo-
lacyjnych pomiędzy urządzeniami i przewo-
dami różnorodnych instalacji w wieży  a uło-
żonymi na zewnątrz zwodami i przewodami 
odprowadzającymi.  
Jeśli zachowanie odstępów izolacyjnych jest 
niemożliwe do zrealizowania należy przewody 
powinny być ułożone np. w metalowych rur-
kach, korytkach lub kanałach kablowych, któ-
re w miejscach zbliżeń powinny być połączone 
w instalacją odgromową oraz uziemione.  
Wśród tzw. dodatkowych zabezpieczeń pod-
stawową rolę odgrywają urządzenie do ograni-
czania przepięć stosowane w instalacji elek-
trycznej oraz systemach przesyłu sygnałów. 
 

Ograniczanie przepięć w instalacji 
elektrycznej systemach przesyłu  

sygnałów 

 
W instalacji elektrycznej kościołów lub innych 
obiektów kultu religijnego należy zastosować 
ograniczniki klasy I zapewniające ochronę in-
stalacji elektrycznej i zasilanych urządzeń 
przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu 
piorunowego.  
Ograniczniki te powinny być zainstalowane w 
miejscu wprowadzania instalacji elektrycznej 
do obiektu.  
Takim miejscem może być złącze, szafka obok 
złącza lub rozdzielnica główna.  
Ochroną powinny być objęte również różno-
rodne systemy elektroniczne, których zada-
niem jest:  

• wykrywania i sygnalizacji pożaru, 

• sygnalizacji włamania, 

• sterowanie biciem dzwonów,  

• nadzór nad pracą zegara, który coraz czę-
ściej sterowany jest drogą radiową (np. 
odbiera sygnały z zegara wzorcowego), 

• nadzór telewizyjny.  

Koordynację działania powyższych systemów 
coraz częściej zapewniają systemy kompute-
rowego nadzoru.  

Są one coraz powszechniejsze o czym może 
świadczyć fakt, że w roku 1999 takie systemy 
pracowały prawie w 400 kościołach.  
Stosowanie systemów elektronicznych ułatwia 
pracę i zmniejsza znacznie koszty utrzymania 
kościołów, ale równocześnie stwarza koniecz-
ność zastosowania dodatkowych układów SPD 
różnych typów. 
Przykład rozmieszczenia oraz montażu ogra-
niczników w systemie kilkustopniowej ochro-
ny przed działaniem prądu piorunowego i 
przepięciami przedstawiono na rys.2. 
W przedstawiony przykładzie zastosowano: 

• SPD typu 1 umieszczone w sąsiedztwie 
złącza, 

• SPD typu 2 zamontowane w rozdzielnicy 
z której zasilane są np. centralki alar-
mowe, przeciwpożarowe, komputery, 

• SPD typu 3 umieszczone bezpośrednio w 
sąsiedztwie napędów i sterowania biciem 
dzwonów i praca zegara.  
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Rys. 2.  Przykładowe rozmieszczenie układów 

ograniczników przepięć w instalacji elek-
trycznej 

 

Powtórne zastosowanie ograniczników klasy II 
wynika z faktu równoległego ułożenia na od-
cinku kilkunastu-kilkudziesięciu metrów 
przewodów instalacji elektrycznej i instalacji 
odgromowej w wieży kościoła co może spo-
wodować indukowanie przepięć o znacznych 
wartościach szczytowych. 
Ograniczniki klasy I należy również umieścić 
w rozdzielnicy zasilającej reflektory wykorzy-
stywane do oświetlenia kościołów, jeśli są one 
zagrożone bezpośrednim uderzeniem pioruna 
lub możliwością wystąpienia przeskoków 
iskrowych od instalacji piorunochronnej (np. 
na dachach obiektów, wysokich słupach lub 
wspornikach).  
Ograniczniki przepięć powinny być również 
zastosowane do ochrony przed przepięciami: 

• występującymi w liniach telekomunika-
cyjnych dochodzących do kościołów,  

• liniach przesyłu sygnałów dochodzących 
do komputera oraz centralek nad-
zorujących pracą systemów, 

• przed wybranymi czujkami lub elektro-
nicznymi urządzeniami sterującymi. 

Przykładowe rozwiązanie ograniczników sto-
sowanych do ochrony przed przepięciami do-

chodzącymi z linii przesyłu sygnałów przed-
stawiono na rys.3. 

 
 
Rys. 3.  Przykład układu zabezpieczającego przed 

przepięciami 
 
Zastosowanie przedstawionych zaleceń po-
winno zapewnić ochronę przed bezpośrednim 
oddziaływaniem prądów piorunowych oraz 
ograniczyć przepięcia dochodzące do urządzeń 
elektrycznych o elektronicznych.  

Ochrona budowli zabytkowych 
W przypadku obiektów zabytkowych stopień 
zagrożenia pożarowego uzależniony jest od 
właściwości materiałów zastosowanych do ich 
budowy oraz charakteru zmian prądu pioruno-
wego.  
Poniżej rozpatrzone zostaną przypadki obiek-
tów krytych gontem, blachą oraz słomą.  
 

Obiekty kryte gontem lub blachą 
Podstawowe informacje o zasadach tworzenia 
siatki zwodów na różnorodnych, wielospado-
wych dachach obiektów budowlanych zestawio-
no w Tabeli 2. 
Zwody powinny być mocowane do po-
wierzchni dachu przy pomocy przewodzących 
lub nieprzewodzących wsporników rozmiesz-
czonych, co ok. 1 m (rys. 4). 
Wykorzystując metalowe pokrycie dachu do 
ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę 
na połączenia tego pokrycia z przewodami od-
prowadzającymi oraz na rodzaj materiału 
znajdującego się bezpośrednio pod pokryciem. 
Nie mogą znajdować się tam materiały łatwo-
palne oraz obszary zagrożone wybuchem. 
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Tabela 2.  Zasady montażu zwodów na dachach wielospadowych  

Pokrycie dachu  Wymagania monta żowe 

Dach wykonany z materiału  
niepalnego na niewielkim  
obiekcie 

Zwód poziomy należy zainstalować bezpośrednio nad kalenicą. Je-
śli ten zwód zapewnia przestrzeń chronioną nad całą powierzchnią 
dachu to należy od niego poprowadzić dwa przewody odprowadza-
jące nad krawędziami szczytowymi przeciwległych narożników.  

Dach wykonany z materiału  
niepalnego  

Do ochrony odgromowej należy zastosować zwody umieszczone 
nad kalenicą oraz nad krawędziami dachu. Do ochrony odgromowej 
można wykorzystać metalowe rynny, jeśli zapewniona jest ciągłość 
ich połączeń a ich przekrój nie jest mniejszy od standardowych ele-
mentów zwodów (rys. 4.22.). 

 
Dachy kryte strzechą 

Jeśli nie są stosowane stalowe paski do układania materiałów po-
krycia, przewody zwodów powinny być umieszczone w odległości 
nie mniejszej niż 0,15 m od powierzchni dachu.  

Dachy jedno- lub dwuspadowe 
kryte dachówką na niewielkich 
obiektach o wysokości do 20 m 

Przewody poziome, umieszczone przy kalenicy pod dachówką, do 
których dołączone są krótkie zwody pionowe w odstępach nie więk-
szych niż 10 m (rys.4.23). Zamiast zwodów pionowych można za-
stosować płytki metalowe, ale w odstępach nie większych niż 5m.  

Dachy wykonane są z materiału 
łatwo zapalnego 

Ochronę przed zagrożeniem stwarzanym przez prąd piorunowy za-
pewniają zwody poziome podwyższone, zwody nieizolowane pio-
nowe lub poziome wysokie nieizolowane. Zwody powinny być 
umieszczone w odległości nie mniejszej niż 0,1 m od powierzchni 
dachu. 

 

Budynki z metalowym pokryciem 
dachu  

Blachę pokrycia dachowego można i należy wykorzystywać, jako 
zwód poziomy niski pod warunkiem, że jej grubość będzie nie 
mniejsza w porównaniu z danymi zestawionymi w tabeli 4.2 oraz 
zapewniona będą trwała ciągłość połączeń pomiędzy poszczegól-
nymi częściami pokrycia dachowego. 

 
 

 
 
Rys. 4 . Przykład mocowania elementów urządzenia piorunochronnego na dachu dwuspadowym krytym da-

chówką   



Z punktu widzenia ochrony odgromowej 
drewniane pokrycia i podłoża pokryć metalo-
wych dachu powinny być kwalifikowane jako 
materiały trudno zapalne. 
Zalecane jest impregnowanie tego rodzaju po-
kryć środkami zwiększającymi ich odporność 
na zapalenie. Podobną ocenę zawarto w nor-
mie PN-EN 62305-3, w której stwierdzono, że 
pokrycia i powłoki drewniane są „mniej pal-
ne”. W obiektach budowlanych, których dachy 
wykonano z  materiału łatwo zapalnego należy 

zastosować wymagane odstępy (10 cm - Tabe-
la 2) pomiędzy przewodami zwodów a mate-
riałem pokrycia dachu. Projektując zwody na 
dachach krytych strzechą należy uwzględnić 
wymóg zachowania odległości 0,15 m pomię-
dzy zwodem a pokryciem dachu (rys. 5a).  
Istnieje również możliwość zastosowania 
zwodów pionowych połączonych z przewo-
dami o izolacji wysokonapięciowej (rys. 5b). 
 

 

 
 

 
 
Rys. 5.  Zwody podwyższone na dachach krytych słomą lub łatwopalnym materiałem, a) typowa instalacja 

ułożona ponad powierzchnią dachu, b) zastosowanie zwodów pionowych połączonych z przewodami 
o izolacji wysokonapięciowej 

 



Wybierając takie rozwiązanie należy ściśle 
przestrzegać wymagań związanych z zastoso-
wanie takich przewodów (najczęściej informa-
cje zawarte w katalogach). 
 

Podsumowanie 
 

Uwzględnienie przy projektowaniu zewnętrz-
nej instalacji piorunochronnej przedstawio-
nych zaleceń powinno zmniejszenie zagroże-
nia powstającego podczas bezpośredniego wy-
ładowania piorunowego w obiekt.  
Ochrona stosowanych w kościołach  urządzeń 
i systemów elektrycznych i elektronicznych 
wymaga również ograniczenia do odpowied-
nich poziomów przepięć występujących w in-
stalacji elektrycznej i systemach przesyłu sy-
gnałów.  
Należy zauważyć, że poprawne zaprojektowa-
nie instalacji odgromowej i przeciwprzepięcio-
wej wymaga dokładnego przeanalizowania 
występujących zagrożeń oraz  wybrania wła-
ściwych rozwiązań i powinno być wykonywa-
ne przez specjalistów.  
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