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Podstawowym zadaniem instalacji piorunochronnej jest ochrona obiektu przed zagrożeniami wy-
stępującymi podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego. W takim przypadku przepływ 
prądu piorunowego jest szczególnie niebezpieczny w obiekcie zawierającym materiały lub urządze-
nia palne. Przepływ prądu piorunowego może spowodować:  
• erozję termiczną metalu w miejscu jego bezpośredniego kontaktu z kanałem piorunowym (miejsce 

wpływania prądu piorunowego ), 
• nagrzewanie się przewodów pod wpływem przepływającego przez nie prądu piorunowego, 
• zapłon materiałów palnych w bezpośrednim sąsiedztwie kanału piorunowego lub przeskoku iskro-

wego, 
• przeskoki iskrowe w miejscach występowania materiałów lub urządzeń palnych.  
Ryzyko pożaru zależy od prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych zagrożeń w miejscach wystą-
pienia materiałów lub urządzeń palnych.  

Zagrożenie stwarzane przez prąd piorunowy 
Ocena zagrożeń stwarzanych przez przepływ prądu piorunowego wymaga określenia kształtów 
prądów piorunowych pierwszego oraz kolejnych wyładowań doziemnych. Zalecane przez normy 
ochrony odgromowej wartości podstawowych parametrów charakteryzujących kształty prądów pio-
runowych zestawiono w tabeli 1.  
 

Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd piorunowy wyładowania 
doziemnego  
 

 
Składowa  
wyładowania 

 
 
Poziom 
ochrony 

Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd piorunowy  

Wartość 
szczytowa 

 

Stromość 
narastania 

kA/µs 

 

Kształt 
Całkowity 
ładunek  

C ** 

Ładunek 
impulsowy 

C *  

Energia 
właściwa 

kJ/Ω 

 
Pierwsza 
składowa 

I 200kA 20  
10/350 

 

300 100 10 000 

II 150kA 15 225 75 5 600 

II i IV 100kA 10 150 50 2 500 

 
Kolejne  
składowe 

I 50kA 200  
0,25/100 

 

-- --- --- 

II 37,5kA 150 -- --- --- 

III i IV 25kA 100 -- --- --- 

Długotrwała 
składowa 
prądu  

I 400A --  

Czas  
trwania 
0,5 s 

200 -- -- 

II 300A -- 150 -- -- 

III i IV 200A -- 100 -- -- 

*  - Ponieważ zasadnicza część całkowitego ładunku jest zawarta w pierwszym udarze to uznaje się, że      
podane wartości zawierają ładunek wszystkich udarów krótkotrwałych, 

** - Ładunek całkowity - suma ładunku krótkotrwałego i ładunku składowej długotrwałej prądu. 
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Przebiegi czasowe prądów pierwszego i kolejnych wyładowań doziemnych przedstawiona na rys. 1 i 2.  

a)                 b)  

      
 
Rys. 1. Przebieg czasowy prądu pierwszego wyładowania piorunowego w kanale: a) cały przebieg, 

b) przebieg czoła ( prąd wymagany dla I poziomu ochrony odgromowej) 
a)        b) 

           

Rys. 2. Przebieg czasowy prądu kolejnego wyładowania piorunowego w kanale: a) - cały przebieg, 
b) - przebieg czoła ( prąd wymagany dla I poziomu ochrony odgromowej) 

 
W wielokrotnym doziemnym wyładowaniu piorunowym występuje również składowa długotrwała, 
którą można scharakteryzować czasem trwania TL na poziomie 10% wartości maksymalnej oraz ła-
dunkiem całkowitym QL (rys. 3.). 

     
 

Rys. 3. Przebieg czasowy długotrwałej składowej prądu piorunowego [6] 
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W przypadku klasycznej instalacji piorunochronnej przepływ prądów o przedstawionych kształtach 
może spowodować zarówno rozgrzanie przewodu, jak i wytopione z niego krople metalu.  
Określając kryteria opadania kropel wytopionego metalu z przewodu przyjęto [9, 10], że wystąpie-
nie tego zjawiska wymaga ubytku połowy masy przewodu na długości równej jego średnicy. 
Krytyczną wartość ładunku wymaganą do wytopienia takiej ilości metalu określa równanie: 

 
e

w K

r
Q

3⋅= π
 

gdzie: Ke – współczynnik erozji, r  - promień przewodu. 

Uwzględniając, wartości ładunków przenoszonych przez prąd piorunowy można określić średnice 
przewodów, w których na skutek erozji termicznej może wystąpić zagrożenie stwarzane przez opa-
dające krople metalu. Przykładowe wyniki obliczeń dla przewodów stalowych, aluminiowych i 
miedzianych zestawiono w tabeli 2.  

Tabela 2. Krytyczne wartości ładunku dla przewodów wykonanych z różnych materiałów  

Średnica przewodu  
Ładunek Q (As)  

Stal Miedz Aluminium 

5 mm 32,72 18,11 9,82 

6 mm 56,64 31,29 16,96 

7 mm 89,79 49,70 26,93 

8 mm 134,04 74,19 40,21 

9 mm 190,85 105,63 57,25 

10 mm  261,79 144,90 78,53 

11 mm 348,45 192,87 104,53 

 
 
Obliczone wartości należy porównać z wartościami ładunku impulsowego, jaki jest zalecany przy 
tworzeniu urządzenia piorunochronnego zapewniającego wybrany poziom ochrony odgromowej. W 
przypadku wybrania I poziomu ochrony uniknięcie spadania kropel wytopionego metalu wymaga 
zastosowania przewodów, dla których krytyczne wartości ładunku są większe od 100As (obszar za-
cieniony na tabeli 2.). 
Wzrost temperatury przewodu o ϑ∆  pod wpływem przepływającego prądu piorunowego można 
wyznaczyć z zależności [7, 10]: 
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gdzie :  ρ - rezystywność metalu (Ω⋅m),  γ - gęstość metalu (kg⋅m-3 ), 
cw – ciepło właściwe  (J⋅ kg-1⋅ K-1 ),  α -  współczynnik temperaturowy (K-1), 
S2 – przekrój przewodu (m2). 

Przybliżone wartości współczynników występujących w powyższym równaniu dla różnych mate-
riałów zestawiono w tabeli 3. 
Wykorzystując przedstawione wartości można określić przyrost temperatury różnorodnych przewo-
dów o różnych średnicach przy przepływie prądu piorunowego o kształcie 10/350µs i wartościach 
szczytowych uzależnionych od przyjętego poziomu ochrony odgromowej. Do oceny przyrostu tem-
peratury przewodu, jaki nastąpi przy przepływie prądu piorunowego o wartościach uzależnionych 
od wybranego poziomu ochrony, można wykorzystać dane zestawione w tabeli 4. 
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Tabela 3. Wartości współczynników występujących w równaniu określającym ϑ∆  

Współczynnik 
Materiał 

Aluminium Stal miękka Miedz Stal nierdzewna 

)(
3m

kgγ  2 700 7 700 8 920 8 103 

)(
Kkg

J
cw ⋅

 
908 469 385 500 

)( mΩρ  29 10-9 120 10-9 17,8 10-9 0,7 10-9 

)/1( Kα  4,0 10-3 6,5 10-3 3,92 10-3 0,8 10-3 

)(0Cvs  
658 1 530 1080 1 500 

)(
kg

J
Cs

 
397 ⋅103 272 103 209 ⋅103 -- 

Tabela 4. Przyrost temperatury przewodów przy przepływie prądu piorunowego w zależności od 
ich średnicy materiału, z którego są wykonane oraz przyjętego poziomu ochrony odgro-
mowej [7] 

przekrój 
w 

mm2 

Aluminium Stal miękka Miedz Stal nierdzewna 

Przyjęty poziom ochrony 

III+IV II I 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 98 940 * * 

50 12 28 52 37 96 211 5 12 22 190 460 940 

100 3 7 12 9 20 37 1 3 5 45 100 190 

* - wzrost temperatury powoduje eksplozję lub stopienie przewodu.  

Erozja termiczna blachy 
Głównym czynnikiem prowadzącym do wzrostu temperatury w miejscu stykowym jest energia 
związana z ładunkiem wyładowania i z przyelektrodowym spadkiem napięcia:  

 eUQW ⋅=                                                 [J] 

gdzie: 
Q – ładunek wyładowania [As],   Ue – przyelektrodowy spadek napięcia [V]. 

Osiągnięcie temperatury stanowiącej próg topliwości metalu świadczy o zapoczątkowanej jego ero-
zji. Temperatura topnienia jest różna dla różnych metali, zatem przepływ prądu wywołuje różne skutki 
w różnych metalach. Do obliczeń objętości metalu wytopionego przez przepływający prąd piorunowy 
można wykorzystać zależność []: 

( ) susw cc

W
V

+−⋅
⋅=

ϑϑγ
1

                  [m3] 

gdzie: 

W – energia [J],  γ – gęstość metalu [kg/m3].  cw – ciepło właściwe [J/kg⋅K],  
cs – ciepło topnienia [J/kg],      ϑs – temperatura topnienia [°C], ϑu – temperatura otoczenia [°C].  



 5

Wartości poszczególnych współczynników dla wyżej wymienionych metali znajdują się w tab. 3. 
Przykładowe wyniki obliczeń objętości wytopionego metalu V wykonanych dla  Q = 100 As oraz 
dla dwóch wartości przyelektrodowego spadku napięcia (dla Ue =13 V i dla Ue = 30 V) zestawiono 
w tabeli 5. 

Tabela 5. Wyniki obliczeń objętości wytopionego metalu przez ładunek Q = 100 As 

Metal Ue [V] W [J] V [cm3] 

 
Aluminium  

 

13 1300 0,49 

30 3000 1,14 

 
Stal 

13 1300 0,17 

30 3000 0,40 

 
Miedź 

13 1300 0,24 

30 3000 0,56 

 

W prowadzonych obliczeniach przyjęto temperaturę otoczenia ϑu równą 20 °C.  
Po wyznaczeniu objętości wytopionego metalu można wyznaczyć przybliżone wymiary otworów 
„wypalonych” w blachach o różnej grubości. Dla uproszczenia można przyjąć, że wypalony otwór 
ma kształt walca (rys. 4.) i wykorzystać prosty wzór: 

drV ⋅⋅= 2π  

d  - grubość blachy, 
2r - średnica „wytopionego” otworu. 
 

 

2 r 

d 

 
 

   Rys. 4. Wycinek blachy z wypalonym otworem 

 
Przykładowe wartości średnice otworów wytopionych w blachach o różnych grubościach i z róż-
nych materiałów przedstawiono na rys. 5. 
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Rys. 5. Zależność średnicy wypalonego otworu od grubości blach aluminiowych, stalowych lub 

miedzianych dla Ue = 30 V i Q = 150 As 
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Wykorzystując wyniki dostępnych badań laboratoryjnych można porównać rzeczywiste wymiary 
otworów powstałych przy przepływie prądów o określonym ładunku z wynikami obliczeń (tabela 
10). W prowadzonych obliczeniach przyjęto Ue = 13 V, gdyż można założyć, że optymalna wartość 
przyelektrodowego spadku napięcia wynosi około 12-15 V. 
Przykładowe fotografie otworów wytopionych w blachach wykonanych z różnych materiałów 
przedstawiono na rys. 6 i 7. 
 

   
 

Rys. 6. Otwór wypalony w blasze aluminiowej o grubości 0,05 cm w wyniku działania prądu o war-
tości  I = 200 A przez czas t = 350 ms (Q = I⋅ t = 70 As) [15] 

 
a)                                                              b) 
 

   
 
Rys. 7. Otwór wypalony w blasze o grubości 0,05 cm a) miedzianej w wyniku działania prądu o 

wartości I = 200 A przez czas t = 180 ms (Q = I⋅ t = 36 As, b) stalowej w wyniku działania 
prądu o wartości I = 200 A przez czas t = 100 ms (Q = I⋅ t = 20 As)[15] 
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Porównanie średnic wyznaczonych praktycznie i obliczonych przy pomocy przedstawionych zależ-
ności wykazuje dużą zbieżność (tabeli 6).  

Tabela 6. Porównanie obliczeń teoretycznych z rzeczywistością 

 
Metal 

Przybli żona średnica 
wypalonego otworu 

[cm] 

Obliczona średnica 
wypalonego otworu  

[cm] 

Aluminium  2,20 2,94 

Stal 0,75 0,87 

Miedź 1,10 1,43 

 

Występujące różnice mogą być spowodowane niezbyt dokładnym określeniem średnic wytopio-
nych otworów otrzymanych podczas badań laboratoryjnych (odczyt ze zdjęć) oraz wynikać z zało-
żeń przyjętych w rozważaniach teoretycznych. 

Ochrona dachów z pokryciem wykonanym z materiałów łatwozapalnych 
W obiektach budowlanych jako zwody należy wykorzystać elementy przewodzące naturalne lub 
przewody sztuczne.  
W przypadku dachów wykonanych z materiału łatwo zapalnego ochroną przed zagrożeniem pioru-
nowym zapewniają zwody poziome podwyższone, zwody nieizolowane pionowe lub poziome wy-
sokie nieizolowane.   
Najmniejsze wymiary materiałów stosowanych jako zwody zestawiono w tabeli 7. 
 

Tabela 7. Materiał, kształt i minimalna powierzchnia przekroju przewodów i prętów na zwody oraz 
przewodów odprowadzających (zgodnie z PN-EN 62305-3)  

Materiał Kształt 
Minimalna po-

wierzchnia przekroju  

mm2 
Uwagi  

 

Miedź , 

Miedź ocynowana  

Taśma 

Drut 
 

Linka 

Pręt (tylko miedź) 

50 

50 

50 

200 

min. grubość 2 mm  

średnica 8 mm 

min. średnica każdego drutu 1,7 mm 

średnica 16 mm 

 

Aluminium 

Taśma 

Drut 

Linka 

70  

50  

50  

min. grubość 3 mm 

średnica 8 mm 

min. średnica każdego drutu 1,7 mm 

Stop aluminium, 

Stal ocynowana 
ogniowo 

Taśma  

Drut  

Linka 

Pręt  

50  

50  

50  

200 

min. grubość 2,5 mm 

średnica 8 mm 

min. średnica każdego drutu 1,7 mm 

średnica 16 mm 

 

Stal nierdzewna  

Taśma  

Drut  

Linka 

Pręt  

50  

50  

70  

200 

min. grubość 2 mm 

średnica 8 mm 

min. średnica każdego drutu 1,7 mm 

średnica 16 mm 

Dokładne informacje dotyczące grubości i materiałów powłok oraz uwagi szczegółowe o możliwościach 
stosowania poszczególnych materiałów w normie PN-EN 62305-3.  
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Podstawowe informacje o zasadach tworzenia siatki zwodów oraz zasadach montażu zestawiono w ta-
beli 8. 
Tabela 8.  Zasady montażu zwodów na dachach płaskich 

Materiał dachu  Wymagania monta żowe 

 

Materiał łatwopalny 

Zwody umieszczane na wysokości nie mniejszej niż 10 cm nad dachem. 
Jeśli nie można zapewnić wymaganego odstępu należy wstawić między 
przewód a materiał palny warstwę żaroodporną lub zastosować przewód 
o przekroju nie mniejszym od 100 mm2. Łatwopalne elementy nie powinny 
pozostawać w bezpośredniej styczności z elementami stosowanymi na 
zwody.  

 
Dachy kryte strzechą 

 
Projektując zwody na dachach krytych strzechą należy uwzględnić wymóg zachowania odległości  
0,15 m pomiędzy zwodem a pokryciem dachu (rys. 8).  
 

 
 
Rys. 8. Ochrona odgromowa dachu krytego strzechą 
 
Rozwiązanie przedstawione na rys. 8.1 jest zalecane, jeśli ” nie stosuje się stalowych pasków do 
układania trzciny”.  
Niestety norma nie ułatwia życia „pechowcom”, którym przyjdzie projektować urządzenie pioruno-
chronne obiektów krytych strzechą z „takimi paskami” i nie podaje rozwiązania dla takich przypad-
ków.W przypadku drzew w sąsiedztwie obiektów należy zachować minimalna odległość, około 2 
m,  pomiędzy gałęziami drzewa (w przypadku bezpośredniego trafienia w drzewo) a dachem z ma-
teriału łatwopalnego (rys. 9). 

Metalowe pokrycia dachowe 
Na podstawie zaleceń zawartych w normach serii PN-EN 62305 można przyjąć, że metalowe po-
krycia dachowe obiektów budowlanych należy wykorzystywać do ochrony odgromowej w następu-
jących przypadkach: 

• Metalowe elementy nie są pokryte materiałem izolacyjnym.  
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Rys. 9. Instalacja piorunochronna na dachu krytym słomą oraz odstępy izolacyjne od drzew w są-
siedztwie obiektu. 

 
• Zapewniona jest trwała ciągłość połączeń pomiędzy poszczególnymi częściami pokrycia da-

chowego. Do wykonania połączeń można zastosować: 

- lutowanie twarde lub spawanie, 

- skręcanie oraz łączenia śrubowe 

- zagniatanie lub łączenie na zakładkę.  

• Warstwa metalu ma grubość nie mniejszą od wartości t2 podanych w tabeli  9 w przypadku, gdy 
dopuszczalna jest perforacja pokrycia dachowego oraz pod powierzchnią pokrycia dachowego 
nie występuje warstwa materiału łatwopalnego. 

• Strefy zagrożone wybuchem nie znajdują się bezpośrednio pod metalowym pokryciem dachu, 
jeśli możliwa jest jego perforacja lub mogą wystąpić przeskoki iskrowe pomiędzy poszczegól-
nymi elementami pokrycia.  

 

Tabela 9. Minimalne grubości blach stosowanych do odprowadzenia prądu piorunowego 

Materiał 
zgodnie z PN-IEC 61024-1 zgodnie z PN-EN 62305-1 

Grubość  t1 
mm 

Grubość t3 
mm 

Grubość t2 
mm 

Grubość  t1 
mm 

Grubość t2 
mm 

Ołów - -  – 2,0 

Stal (nierdzewna, 
ocynkowana)  4 2,5 0,5 4 0,5 

Tytan - -  4 0,5 

Miedź 5 2,5  5 0,5 

Aluminium 7 2,5  7 0,65 

Cynk - -  – 0,7 

Grubość t1 - w miejscu wpłynięcia prądu piorunowego wystąpi jedynie wzrost temperatury blachy,  

Grubość t2 - istnieje możliwość wytopienia otworu w blasze w punkcie wpłynięcia prądu piorunowe-
go, 

Grubość t3 - istnieje możliwość wytopienia otworu w blasze w punkcie wpłynięcia prądu piorunowego 
(metalowe rury lub zbiorniki -  jeśli perforacja nie stworzy niebezpiecznej sytuacji. 
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Zmianie uległy wymagania dotyczące warstwy izolacyjne. Obowiązujące dotychczasowe zalecenie 
nieuznawania za warstwę izolacyjną „pokrycia cienką warstwą farby ochronnej, warstwa asfaltu 
grubości 0,5 mm lub warstwą PCV o grubości 1 mm” zastąpiono cienkim pokryciem „ farbą 
ochronną lub asfaltem o grubości 1 mm lub folią PCV o grubości 0,5 mm”.   

Jeśli założymy, że przy bezpośrednim wyładowaniu w powierzchnię dachu pokrytego blachą nastą-
pi jej perforacja oraz iskrzenie na połączeniach to niezbyt jasny jest cel wprowadzenia zmian gru-
bości - a może to działalność lobby producentów blach dachowych. Blachę stosowaną jako zwód 
należy połączyć z przewodami odprowadzającymi (rys. 10). 

Przewody odprowadzające i zaciski probiercze 
Podobnie, jak w przypadku zwodów, do odprowadzania prądów piorunowych do uziomów należy 
wykorzystać naturalne przewodzące elementy (metalowe fasady, stalowy szkielet budynku itp.  

 

       
Rys. 10. Odprowadzanie prądu piorunowe z metalowego pokrycia dachowego 
 

W przypadku braku takich elementów należy zastosować dodatkowe przewody odprowadzające. 
Powinna być zachowana galwaniczna ciągłość połączeń a minimalne powierzchnie przekroju wy-
korzystanych elementów powinny być nie mniejsze od zestawionych w tabeli 7. Przewody odpro-
wadzające należy instalować wzdłuż prostych i pionowych tras po możliwie najkrótszej drodze po-
między zwodem a przewodem uziemiającym. Stworzony układ przewodów odprowadzających po-
winien zapewnić wieloprzewodową drogę dla przepływu prądu piorunowego od punktu uderzenia 
do ziemi.  

Przyjęcie do analizy siatki zwodów poziomych o wymiarach uzależnionych od poziomu ochrony 
stwarza potrzebę takiego usytuowania przewodów odprowadzających, aby w możliwym stopniu 
tworzyły bezpośrednią kontynuację zwodów poziomych.  
Zalecane jest zachowanie jednakowych odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi. Jeśli jest 
to niemożliwe należy przewody odprowadzające umieszczać w pobliżu narożników budynków. 
Średnie odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi nie powinny być większe od: 

• 10 m – I i II poziom ochrony odgromowej, 
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• 15 m – III poziom ochrony, 

• 20 m – IV poziom ochrony.  

W przypadku wykorzystania do celów ochrony odgromowej wewnętrznych przewodów odprowa-
dzających lub wewnętrznych części konstrukcji obiektu należy te przewody lub elementy konstruk-
cyjne połączyć z uziomem oraz ze stalą zbrojeniowa podłogi, jeśli występuje. 

Łącząc przewód odprowadzający z uziomem należy zastosować zaciski probiercze umożliwiające 
wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia oraz sprawdzenie ciągłości połączeń pomiędzy po-
szczególnymi częściami urządzenia piorunochronnego.  

Wymagania dotyczące przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń pioruno-
chronnych oraz wykonywania pomiarów rezystancji uziomu powodują konieczność umieszczania 
zacisków probierczych w miejscach łatwo dostępnych. Można je umieszczać na ścianie obiektu na 
wysokości od 0,3 m do 1,8 m nad ziemią lub w podziemnej skrzynce na zewnątrz analizowanego 
obiektu.  
Podstawowe informacje niezbędnie przy montażu przewodów odprowadzających zestawiono w ta-
beli  10.  

Tabela  10. Podstawowe zasady montażu przewodów odprowadzających  

Układanie przewodów odprowadzających 

Materiał ściany  Sposób układania  

 
 
 
Materiał łatwopalny  

Przewody odprowadzające mocowane w odległości nie mniejszej niż 0,1 m od 
powierzchni ściany. 

Jeśli zapewnienie wymaganego odstępu 0,1 m pomiędzy przewodem odpro-
wadzającym a ścianą jest niemożliwe do wykonania należy zastosować prze-
wody odprowadzające o przekroju nie mniejszym niż 100 mm2.  

Przewody odprowadzające mogą być umieszczane na powierzchni ściany, jeśli 
przyrost ich temperatury wywołany przepływem prądu piorunowego nie stanowi 
zagrożenia dla materiału ściany. 

Monta ż przewodów odprowadzaj ących 

Rodzaj przewodów odprowadzaj ących Odległo ści pomi ędzy wspornikami 

Przewody okrągłe lite  1,0 m  

Taśmy i linki poziome na powierzchniach poziomych i piono-
wych. 0,5 m  

Taśmy lub linki pionowe biegnące od ziemi do wysokości ok. 
20 m. 1,0 m  

Taśmy lub linki pionowe na wysokości powyżej 20 m. 0,5 m  

Uziomy 
Tworząc układ uziomowy należy ograniczać występowanie różnic potencjałów pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami uziomu. Spełnienie tego warunku wymaga tworzenia układu symetrycznego, o 
trwałych i pewnych połączeniach pomiędzy poszczególnymi elementów uziomu.  
Do celów ochrony odgromowej i przepięciowej należy w pierwszej kolejności wykorzystać uziomy na-
turalne obiektu. Przy budowie nowych obiektów zalecane jest wykorzystywanie uziomów funda-
mentowych.  

Połączenia uziomów naturalnych z przewodami uziemiającymi powinny być wykonane w sposób trwa-
ły za pomocą spawania lub zgrzewania.  

Jeśli wykonanie takich połączeń jest niemożliwe lub utrudnione dopuszczalne jest wykorzystanie obejm 
lub uchwytów mających zacisk lub zaciski zabezpieczone przed rozluźnieniem się.  
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W przypadkach obiektów, w których nie ma możliwości wykorzystania uziomów naturalnych lub ich 
wykorzystanie jest niecelowe, należy stosować uziomy sztuczne. Uziomy sztuczne należy wykonywać 
z materiałów zestawionych w tabeli 11.  

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Zale-
cane jest stosowanie uziomów otokowych. 

Tabela 11. Najmniejsze wymiary elementów stosowanych na uziomy  

Kształt  Mied ź Stal Stal nierdzewna * 

Pręt φ 15 mm φ 16 mm (ocynkowany) 

φ 14 mm (powłoka miedziana) 

φ 15 mm 

Rura φ 20 mm (grubość ścianki 2 
mm) 

φ 25 mm (grubość ścianki          
2 mm)  

 ---- 

Taśma 50 mm2 (min. grubość   2 
mm) 

90 mm2 (ocynkowana, min. gru-
bość 3 mm) 

75 mm2 (bez warstwy ochronnej 
lub ocynkowana)  

 

100 mm2 (min. grubość     
2 mm) 

Przewód 50 mm2 (φ 8 mm, może być 
pocynowana) 

φ 10 mm (ocynkowany) φ 10 mm  

Linka 50 mm2 (min. średnica każ-
dego drutu 1,7 mm) 

70 mm2 ( ocynkowana, min 
średnica każdego drutu 1,7 mm) 

---- 

Płyta lita 500 x 600 mm (min. gru-
bość 2 mm) 

500 x 600 mm (ocynkowana, 
min. grubość 2 mm) 

----- 

Krata 600 x 600 mm (przekrój 
22mm x 2 mm, min długość 

całej kraty 4,8 m) 

600 x 600 mm  

(przekrój 30mm x 3 mm) 

---- 

* - Chrom ≥ 16 %, nikiel ≥  5 %, molibden ≥ 2 %, węgiel ≤ 0,08 % 

Eksploatacja i konserwacja urządzenia piorunochronne 
Urządzenie piorunochronne powinno być poddane przeglądowi, którego celem jest jego sprawdze-
nie oraz upewnienie się czy odpowiada pod każdym względem istniejącym normom. Przegląd 
urządzenia piorunochronnego powinien przeprowadzić specjalista z dziedziny ochrony odgromo-
wej. Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego obejmuje: 

• kontrolę dokumentacji technicznej, 

• oględziny prowadzone na obiekcie, 

• wykonanie prób i rejestrację danych. 

Tworząc programy przeglądów i konserwacji należy określić częstość ich przeprowadzania oraz do-
kładny zakres, który powinien obejmować: 

• sprawdzenie dokumentacji technicznej, 

• oględziny, 

• dokonanie prób, 

• wykonanie dokumentacji sprawdzania. 

W przypadku rozbudowy, uzupełnień lub innych zmian w obiekcie lub w instalacji elektrycznej na-
leży sprawdzić potrzebę uzupełnienia w systemie ochrony przepięciowej.  
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Kontrola dokumentacji technicznej  

Dokumentacja techniczna powinna być sprawdzona pod względem kompletności, zgodności z wy-
maganiami norm oraz zgodności powykonawczej. 

Oględziny urządzenia piorunochronnego   

Oględziny urządzenia piorunochronnego należy przeprowadzić przynajmniej raz lub 2 razy w roku 
(tabela 12), najlepiej przed sezonem burzowym.  

Tabela 12.Okresy pomiędzy sprawdzaniem urządzenia piorunochronnego  

Poziom 
ochrony od-
gromowej 

Odst ęp pomi ędzy 
oględzinami 

Okres pomi ędzy 
sprawdzeniami 

Okres pomi ędzy sprawdzeniami 
urządzeń krytycznych 

I i II 1 rok 2 lata 1 rok 

III i IV 2 lata 4 lata 1 rok 

W przypadku urządzeń piorunochronnych obiektów zagrożonych wybuchem należy prowadzić oglę-
dziny co 6 miesięcy. Próby elektryczne instalacji powinny być wykonywane raz na rok.  

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami norm. 

Dokonując oględzin urządzenia piorunochronnego należy sprawdzić: 

• nienaruszalność wszystkich połączeń elementów urządzenia piorunochronnego, 

• stan połączeń (nie powinny występować obluzowania połączeń, przerwy w przewodach i złą-
czach), 

• stan połączeń uziomów naturalnych i sztucznych z przewodami uziemiającymi oraz połączeń 
tych przewodów z pierścieniem wyrównawczym lub główną szyną uziemiającą, 

• stopień korozji urządzenia piorunochronnego, szczególna uwaga powinna być zwrócona na ko-
rozję na poziomie gruntu, 

• stan urządzeń do ograniczania przepięć (nie powinny występować oznaki uszkodzenia SPD 
oraz bezpieczników stosowanych do ochrony SPD), 

• zachowanie wymaganych odstępów izolacyjnych (brak przesunięć lub przemieszczeń pomię-
dzy elementami urządzenia piorunochronnego a chronionymi urządzeniami), 

• prawidłowość istniejących połączeń wyrównawczych urządzeń nowych, jeśli takie zostały za-
instalowane w okresie od ostatnich oględzin, 

• stan uziomów sztucznych przez częściowe odkopanie ich na taką głębokość, aby widoczne by-
ły na długości około 1 m od miejsca połączenia przewodów uziemiających z uziomami, 

Badania urządzenia piorunochronnego i rejestracja danych 

Badania urządzenia piorunochronnego obejmują; 

• sprawdzeniem ciągłości, dotyczy to szczególnie ciągłości tych części urządzenia piorunochron-
nego, które nie były widoczne podczas instalacji i które nie są widoczne lub są niedostępne 
podczas oględzin, 

• przeprowadzeniem pomiaru rezystancji uziemienia układu uziomów.  

Powinny być wykonane zestawione poniżej wyodrębnione i złożone pomiary uziemień oraz kontro-
le, a ich wyniki odnotowane w raporcie z badań LPS. 

• Należy wykonać pomiary rezystancji względem ziemi każdego lokalnego uziomu oraz, jeśli to 
jest uzasadnione, pomiary rezystancji względem ziemi całego systemu uziomowego.  

• Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą 
techniczną. W warunkach klimatycznych Polski optymalne jest wykonanie pomiarów w okre-
sie od czerwca do września, z wyjątkiem trzydniowych okresów po długotrwałych opadach. W 
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przypadku pomiarów w innym okresie, w zależności od występujących warunków atmosfe-
rycznych, należy rozważyć potrzebę ich powtórzenia.  

• Rezystancja odgromowa układu uziomów obiektu, jako całości, powinna nie przekraczać  
10 Ω. Jeżeli ma miejsce znaczny wzrost wartości rezystancji uziemienia, to należy przeprowa-
dzić dodatkowe badania, aby znaleźć przyczynę tego wzrostu i podjąć środki w celu poprawy 
tej sytuacji. 

• Jeżeli układ uziomów nie odpowiada tym wymaganiom, lub kontrola wymagań nie jest możli-
wa z powodu braku informacji, to układ uziomów powinien być poprawiony przez zainstalo-
wanie dodatkowych uziomów lub zainstalowanie nowego układu uziomów. 

Okresy pomiędzy poszczególnymi sprawdzaniami urządzenia piorunochronnego przedstawiono w 
tabeli 7.23. 

W przedstawionej tabeli uwzględniono nie tylko pełne badania i sprawdzanie instalacji, ale 
również możliwości prowadzenia znacznie częstszych oględzin (przynajmniej raz w roku lub 
nawet co 6 miesięcy). 

Wnioski 
Instalacje piorunochronne powinny zapewnić pewną i niezawodną ochronę obiektów budowlanych 
przed działaniem prądu piorunowego. Spełnienie takich warunków jest szczególne ważne w obiek-
tach zagrożonych pożarem.  
Ułatwieniem dla projektantów i wykonawców są zalecenia zawarte normach. Ich spełnienie powin-
no ułatwić stworzenie pewnej i niezawodnej ochrony. Należy zauważyć, że poprawne zaprojekto-
wanie instalacji odgromowej wymaga dokładnego przeanalizowania występujących zagrożeń oraz 
wybrania właściwych rozwiązań i powinno być wykonywane przez specjalistów.  
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