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Analizując zagrożenie występujące podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt 
budowlany należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość bezpośredniego oddziaływania 
prądów piorunowych na wszelkiego rodzaju nadbudówki, urządzenia i instalacje na dachu tego 
obiektu.  
Podstawowe zasady ochrony przed tego rodzaju zagrożeniem zawarto w normie ochrony 
odgromowej [2], w której stwierdzono, że „wszystkie urządzenia dachowe z materiałów 
izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące 
przetwarzaniu informacji, powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów”. 
Jeśli powyższe zalecenia nie będą spełnione to bezpośrednie wyładowanie piorunowe w 
nadbudówkę może doprowadzić do zniszczenia: 

• samej nadbudówki oraz zainstalowanych wewnątrz urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych, 

• urządzeń wewnątrz obiektu budowlanego.  

Wymaganie umieszczenia w przestrzeni chronionej 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 powierzchnię tworzoną przez zwody (urządzenia 
wykonane z materiałów izolacyjnych).  

Ochronę przed występującym zagrożeniem można zapewnić stosując odpowiednio dobrane układy 
zwodów pionowych lub poziomych. Należy również zachować odpowiednie odstępy izolacyjne 
pomiędzy urządzeniami a zwodami lub przewodami odprowadzającymi.  

Przestrzenie chronione 
Urządzenia chronione przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym należy umieścić w 
przestrzeniach chronionych (rys. 1.).  

Określając obszar przestrzeni chronionej tworzony przez pojedynczy zwód lub kilka zwodów 
należy uwzględnić wymagania dotyczące kątów ochronnych oraz odstępów izolacyjnych 
uniemożliwiających powstawanie przeskoków iskrowych pomiędzy chronionymi urządzeniami a 
zwodami, innymi elementami instalacji piorunochronnej lub konstrukcji obiektu 
wykorzystywanymi do celów ochrony odgromowej.  

 



 

 

            
Rys. 1. Przestrzenie chronione tworzone przez zwody pionowe i poziome 

Kąty ochronne i odstępy izolacyjne 
Zalecenia normy ochrony odgromowej [2] uzależniają wartości kątów ochronnych od poziomów 
ochrony wymaganych dla rozważanego obiektu oraz wysokości zwodów (tabela 1). 

 

Tabela 1. Kąty ochronne α w zależności od wymaganego poziomu ochrony i wysokości zwodu h 

Układ przestrzenny Kąty ochronne 

 

 

 
 

 

Strefę ochronną tworzoną przez zwody można wyznaczyć przy pomocy kąta ochronnego lub 
wykorzystując zasadę toczącej się po dachu kuli. W tych miejscach na powierzchni dachu, które 
nie są dotykane przez kulę, nie istnieje zagrożenie bezpośrednim uderzeniem pioruna (rys. 2).  

Zasadę „toczącej się kuli” można również wykorzystać do wyznaczania miejsc zagrożonych 
bezpośrednim wyładowaniem piorunowym w przypadku pojedynczych zwodów lub układu kilku 
zwodów. Wartość promienia kuli R uzależnione jest od wybranego poziomu ochrony odgromowej 
obiektu i wynosi 20 m, 30 m, 45 m i 60 m odpowiednio dla I, II, II i IV poziomu ochrony.  

 



 

 

 
Rys. 2. Zasada określania stref ochronnych przy pomocy toczącej się po dachu kuli 
 
W przypadku stosowania kilku zwodów pionowych, wyznaczając przestrzeń chronioną, należy 
wyznaczyć głębokość wnikania p toczonej po dachu kuli (rys. 3).  
 

 
 

Rys. 3. Wyznaczanie przestrzeni chronionej tworzonej przez układ kilku zwodów 

Wartość p, w zależności od wysokości zwodów pionowych h odległości między nimi d oraz 
promienia kuli R, określa zależność:  

)
2

(
2

2 d
RRp −−=  

gdzie d – odległość pomiędzy zwodami, dla których wyznaczany wartość p. 



 

 

Określając obszar przestrzeni chronionej należy uwzględnić wymagania dotyczące odstępów 
bezpiecznych s uniemożliwiających powstawanie przeskoków iskrowych pomiędzy chronionymi 
urządzeniami i instalacjami a zwodami, elementami urządzenia piorunochronnego lub 
konstrukcji obiektu wykorzystywanymi do celów ochrony odgromowej.  

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

Tabela 2. Zestawienie podstawowych informacji dotyczących odstępów izolacyjnych  

Układ przestrzenny Zale żność określająca odst ęp izolacyjny 
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L - długość w metrach  

Długość mierzona wzdłuż przewodu odpro-
wadzającego od punktu rozpatrywanego zbliżenia 
do punktu najbliższego połączenia wyrównawczego. 
kc- uzależniony od rozpływu prądu w przewodach 
LPS [2] 

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 

 

Zwody pionowe 
Elementy urządzenia piorunochronnego przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim 
oddziaływaniem prądu piorunowego powinny: 

• zapewnić odpowiednie przestrzenie chronione dla urządzeń i instalacji na dachu obiektu, 

• wyeliminować możliwość powstawania przeskoków iskrowych pomiędzy instalacjami,  

• wyeliminować różnice potencjałów pomiędzy poszczególnymi instalacjami na dachu i 
wewnątrz obiektu, 

Powyższe wymagania można spełnić stosując odpowiednio dobrane układy zwodów pionowych 
lub poziomych.  

Do zabezpieczania przed oddziaływaniem prądu piorunowego wykorzystywany jest najczęściej 
pojedynczy zwód lub układ dwu zwodów. Przykładowe rozwiązania przedstawiono na rys. 4.  

Zapewnienie stabilności zwodów pionowych wymaga uwzględnienia zagrożeń stwarzanych 
przez podmuchy wiatru i doboru podstaw o odpowiednim ciężarze.  

Do wstępnego doboru wymiarów i ciężaru podstaw betonowych wykorzystywanych najczęściej 
do mocowania zwodów pionowych o wysokości do 3 m można skorzystać z danych 
przedstawionych w tabeli 3.  



 

 

    

 

Rys. 4. Tworzenie przestrzeni chronionych przez zwód pionowy pojedynczy lub układ dwu 
zwodów 

Tabela  3.  Podstawowe wymiary podstaw betonowych w zależności od wysokości zwodu pionowego (prędkość 
wiatru do 150 km/h) 

Wysoko ść zwodu  
Średnica φφφφ = 300 mm Średnica φφφφ = 350 mm 

Wysoko ść (cm) Ci ężar (kg) Wysoko ść (cm) Ci ężar (kg) 

1,0 m 1,0 2,0 0,5 2,0 

1,5 m  4,5 8,5 2,5 6,5 

2,0 m 9,5 17,5 5,5 13,5 

2,5 m 17 31 10,0 25,0 

3,0 m 25,5 46 15,5 38,0 

 

W praktyce zwiększenie ciężaru uzyskujemy łącząc ze betonowe podstawy (Rys. 5.). 

Ochrona odgromowa większych nadbudówek lub urządzeń może wymagać zastosowania układu 
składające się z kilku zwodów. Przy tworzeniu takiego układu należy również wyznaczyć 
przestrzeń chronioną i zachować wymagane odległości pomiędzy chronioną nadbudówką a 
elementami układu zwodów. 
Jeśli zastosowanie pojedynczego zwodu lub układu zwodów pionowych o wysokości do 3 m nie 
zapewni wymaganej przestrzeni chronionej lub jest trudne do realizacji to należy rozważyć 
możliwość zastosowania zwodów wyższych, których wysokości dochodzą do 12 m.  
Wymagają one bardziej rozbudowanych i cięższych podstaw, a często również dodatkowych 
odciągów (rys. 6) 

 



 

 

      
Rys. 5.  Łączenie betonowych podstaw zwodów pionowych o wysokości 2 - 3 m 

 

       
 
Rys. 6.  Zwody wysokie na dachach płaskich -  widok ogólny,  
 



 

 

 
 
Rys. 6.  Zwody wysokie na dachach płaskich - widok podstawy zwodu  
 

Innym rozwiązaniem, które zapewnia zwiększenie stabilności zwodu pionowego oraz nie 
wymaga rozbudowanych ciężkich podstaw, jest zastosowanie zwodów pionowych mocowanych 
do chronionych obiektów.   

Przyjmując takie rozwiązanie, zwody można mocować zarówno do nadbudówek dachowych jak 
i do poszczególnych urządzeń.  

Najczęściej stosowane układy składają się z: 

• pionowego zwodu mocowanego do betonowej podstawy oraz, wykorzystując izolacyjne 
elementy dystansujące, do chronionych obiektów, 

• pionowego zwodu mocowanego przy pomocy elementów dystansujących tylko do 
chronionego obiektu, 

• pionowego zwodu dołączonego do izolacyjnej rury, która jest mocowana do chronionego 
obiektu. 

W tym ostatnim przypadku od zwodu odchodzi przewód odprowadzający. Izolacyjny odstęp 
pomiędzy tym przewodem a chronionym obiektem zapewniają odpowiednio dobrane izolacyjne 
elementy dystansujące.  

Poprawnie wykonane mocowanie zwiększa stabilność układu oraz umożliwia wyniesienie 
zwodu na wysokość 3 - 4 m ponad chroniony obiekt.  

Przykładowe rozwiązania zwodów pionowych mocowanych do urządzeń lub elementów 
konstrukcyjnych przedstawiono na rys. 7. 

Umieszczanie urządzenia w przestrzeni chronionej nie zapewnia całkowitej ochrony przed 
przepięciami atmosferycznymi indukowanymi w instalacji elektrycznej oraz liniach przesyłu 
sygnałów (jeśli takie są stosowane).  

Stworzenie warunków zapewniających pełną ochronę wymaga zastosowania przewodów 
osłoniętych przewodzącym ekranem dochodzących do chronionego urządzenia (rys. 8) 
Jeśli zastosowanie takiego rozwiązania jest trudne do realizacji można rozważyć zastosowanie 
SPD typu 2 w instalacji elektrycznej lub SPD klasy C2 w obwodach przesyłu sygnałów.   
 



 

 

    
 

 
 

Rys. 7.  Przykłady zwodów mocowanych do chronionych urządzeń 
 

 



 

 

 

Rys. 8. Ochrona urządzenia na dachu przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym 
 
Urządzenia zawierające wyposażenie elektryczne i elektroniczne, które nie można umieścić w 
dostatecznej odległości od elementów ochrony odgromowej (nie można zachować odstępu 
izolacyjnego np. na obiektach o konstrukcji stalowej lub posiadających metalowe pokrycia 
dachowe) powinny także być umieszczone w przestrzeniach chronionych tworzonych przez 
zwody pionowe i poziome. W celu eliminacji przeskoków iskrowych metalowe elementy 
konstrukcji urządzenia należy połączyć z układem zwodów oraz z przewodzącymi elementami 
konstrukcji. Do tych ostatnich połączeń można wykorzystać ekrany kabli (rys. 9). 
 

 

 
Rys. 9. Ochrona urządzenia przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym, ale nie przed skutkami oddziaływania 

części prądu piorunowego   
 



 

 

Stworzenie warunków zapewniających bezawaryjne działanie wymaga przeanalizowania 
potrzeby zainstalowania dodatkowej ochrony, jaką zapewniają układy SPD instalowane 
bezpośrednio przed chronionym urządzeniem.  
W przypadku znacznej liczby urządzeń rozmieszczonych w różnych punktach dachu 
optymalnym rozwiązaniem może się okazać utworzenie sieci zwodów nad całą powierzchnią 
dachu.  
Jeśli stworzenie ochrony odgromowej eliminującej bezpośrednie oddziaływanie prądu piorunowego 
na urządzenia instalowane na dachu obiektu jest niemożliwe do wykonania to można zastosować 
jedno w poniżej przedstawionych rozwiązań: 

• w instalacjach przewodzących, którymi prąd piorunowy może wpłynąć do obiektu (np. rury 
systemu klimatyzacji i wentylacji), należy zastosować elementy izolacyjne o długości 
(grubości) co najmniej dwukrotnie większej od wymaganych odstępów izolacyjnych, 

• w miejscach zbliżenia instalacji odgromowej i chronionego urządzenia lub systemu 
należy zastosować połączenia wyrównawcze bezpośrednie lub za pomocą iskierników. 

 

Podsumowanie 
 
Poprawne zaprojektowanie i wykonanie urządzenia piorunochronnego wymaga przyjęcia 
odpowiedniej dla chronionego obiektu koncepcji ochrony i ścisłej jej realizacji.  W przypadku 
urządzeń i instalacji umieszczonych na dachach lub ścianach obiektu należy zapewnić ich 
ochronę przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego.   
Urządzenia i instalacje powinny one znajdować się z przestrzeni chronionej tworzonej przez 
zwody pionowe lub poziome.  
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