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Zwody i przewody odprowadzające powinny zapewnić ochronę przed bezpośrednim 
oddziaływaniem prądu udarowego podczas wyładowania piorunowego w obiekt budowlany. Do 
ochrony odgromowej można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu, tzw. 
zwody i przewody odprowadzające naturalne, lub przewody umieszczone tylko w celach ochrony 
odgromowej, tzw. zwody i przewody odprowadzające sztuczne. Poniżej przedstawione zostaną 
podstawowe zalecenie wprowadzane przez normy serii PN-EN 62305. Szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na wskazanie różnic występujących pomiędzy nowymi wymaganiami a rozwiązaniami 
dotychczasowymi.  
W normie PN-EN 62305-3 dokładnie określono warunki, jakie musi spełniać struktura stalowa w 
obrębie obiektu żelbetowego, żeby można ją traktować, jako galwanicznie ciągłą. Podstawowe 
wymagania dotyczą zapewnienia spawanych lub pewnych wzajemnych połączeń większości prętów 
pionowych i poziomych.   
W przypadku wiązania prętów miękkim drutem stalowym powinny one zachodzić na siebie na 
długości równej 20-krotnej ich średnicy. Należy również zapewnić ciągłość połączeń pomiędzy 
poszczególnymi elementami prefabrykowanymi.  
Wykorzystanie do odprowadzania prądu piorunowego tak połączonych elementów minimalizuje 
spadki napięć w układach przewodów i zmniejsza zakłócenia elektromagnetyczne wewnątrz 
obiektu. Przedstawione zasady połączeń są zalecane w nowo wznoszonych obiektach budowlanych.  
Wykorzystując zbrojenie do celów ochrony odgromowej należy zapewnić ciągłość połączeń, która 
powinna zostać zmierzono od najwyższych części obiektu do poziomu ziemi. Całkowita rezystancja 
elektryczne nie powinna być większa niż 0,2 Ω. W przypadku niespełnienia tego warunku lub braku 
ciągłości braku należy stosować klasyczne rozwiązania przewodów odprowadzających.  

Materiały 
Do tworzenia sieci sztucznych zwodów i przewodów odprowadzających wykorzystywane są 
najczęściej przewody stalowe ocynkowane. W nowowprowadzanych normach znacznie poszerzono 
wybór materiałów, które można zastosować na zwody oraz przewody odprowadzające. Zestawienie 
tych materiałów, ich podstawowych wymiarów oraz porównanie z dotychczas stosowanymi 
przedstawiono w tabelach 1 i 2. 

Tabela 1.  Najmniejsze wymiary elementów dotychczas stosowanych do ochrony odgromowej obiektów 
budowlanych (zgodnie z PN-IEC 61024-1)  

 

Element LPS 
Materiały (przekroje w mm2) 

stal ocynkowana aluminium  miedź 

Zwody 50 70 35 

Przewody odprowadzające  50 25 16 



Tabela 2.  Materiał, kształt i minimalna powierzchnia przekroju przewodów i prętów na zwody oraz 
przewodów odprowadzających (zgodnie z PN-EN 62305-3) 

Materiał Kształt 
Minimalna 

powierzchnia 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.  

 

W większości obiektów budowlanych są to zwody poziome niskie, które powinny być mocowane w 
sposób trwały na powierzchni dachu wykonanego z materiału niepalnego lub trudno zapalnego.  

W tym ostatnim przypadku, takie ułożenie jest możliwe, jeśli przepływ prądu piorunowego w 
przewodach nie spowoduje termicznego uszkodzenie pokrycia dachowego.  Do oceny przyrostu 
temperatury, jaki nastąpi przy przepływie prądu piorunowego w przewodach w zależności od 
zastosowanych materiałów oraz poziomów ochrony można wykorzystać dane zestawione w tabeli 
3.  
Tabela 3. Przyrost temperatury przewodów przy przepływie prądu piorunowego w zależności od ich 

średnicy, materiału, z którego są wykonane oraz przyjętego poziomu ochrony 

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.  

 

Blachy pokrycia dachowego powinny być uznane za naturalne elementy urządzenia 
piorunochronnego jeśli ich grubości nie są mniejsze od wartości podanej w tabeli 4 oraz 



zapewniona jest galwaniczna trwała ciągłość pomiędzy poszczególnymi częściami pokrycia (twarde 
lutowanie, spawanie, ząbkowanie, skręcanie i połączenia śrubowe).  

Tabela 4. 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 - istnieje możliwość wytopienia otworu w blasze w punkcie wpłynięcia prądu piorunowego, 
 Grubość t2 - w miejscu wpłynięcia prądu piorunowego wystąpi jedynie wzrost temperatury blachy, 

Grubość t3 - istnieje możliwość wytopienia otworu w blasze w punkcie wpłynięcia prądu piorunowego, 

 

Dane przedstawione w tabeli 4 upoważniają do stwierdzenia, że 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 tabeli 4 w przypadku, gdy 
nie zachodzi potrzeba zapobieganiu perforacji pokrycia dachowego oraz pod powierzchnią 
pokrycia dachowego nie występuje warstwa materiału łatwo palnego. 

• Metalowe elementy nie są pokryte materiałem izolacyjnym.  

Nie są uważane za pokrycie izolacyjne warstwy farby ochronnej, asfaltu ( do grubości 1 mm) oraz 
folii PCV o grubości 0,5 mm.  

Pokrycie drewniane dachu powinno być zakwalifikowane do pokryć i podłoży wykonanych z 
materiałów trudno zapalnych i metalowe pokrycie dachowe o grubości spełniającej wymagania 
przedstawione w tabeli 4 może być ułożone na pokryciu drewnianym. 
Prąd piorunowy powinien być odprowadzony do ziemi przy pomocy przewodów odprowadzających 
połączonych z blachą.  
W przypadku urządzeń technologicznych np. naziemnych zbiorników, rurociągów, aparatów 
technologicznych usytuowanych poza budynkami, jako zwody można wykorzystać blachy o 
grubościach t1 (tabela 4). 

Strefy zagrożone wybuchem nie powinny się znajdować bezpośrednio pod metalowym pokryciem 
dachu, jeśli możliwa jest jego perforacja lub mogą wystąpić przeskoki iskrowe pomiędzy 
poszczególnymi elementami pokrycia.  

Podstawowe zasady montażu 
W obiektach krytych materiałem nieprzewodzącym zwody na dachu mogą być tworzone przez 
dowolną kombinację prętów, rozpiętych przewodów lub przewodów ułożonych w postaci sieci. 

Elementy przewodzące wykorzystywane do celów ochrony odgromowej powinny być dokładnie 
połączone. Do wykonania połączeń można zastosować: 



• lutowanie twarde i spawanie, 

• skręcanie oraz łączenia śrubowe 

• zagniatanie lub łączenie na zakładkę.  

Stosując takie połączenia unikamy przeskoków iskrowych w powietrzu lub w betonie, które mogą 
spowodować uszkodzenie konstrukcji obiektu lub zakłócić pracę urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych.  
Jeśli względy konstrukcyjne powodują powstawanie dużych naprężeń w konstrukcji żelbetowej, to 
w strefie występowania takich naprężeń należy ułożyć dodatkowe przewody.  
W zbrojeniach wykonanych z betonu sprężonego należy również unikać przepływu prądu 
piorunowego w prętach zbrojeniowych, gdyż może to spowodować spiętrzenie naprężeń. Wskazane 
jest stosowanie dodatkowych przewodów ułożonych równolegle do zbrojenia.  
W przypadku stosowania gotowych elementów żelbetowych pręty zbrojeniowe mogą być 
wykorzystane, jako zwody, należy tylko zapewnić odpowiednie połączenia elementów i uzyskanie 
ciągłej i krótkiej drogi dla prądu piorunowego. Jeśli gotowe elementy żelbetowe nie posiadają 
takich połączeń to należy je wykonać. 
Zwody poziome niskie powinny tworzyć na dachu obiektu siatkę. Wymiary pojedynczego oka 
siatki w zależności od zależności od poziomu ochrony odgromowej i związanej z tym, efektywności 
ochrony zestawiono w tabeli 5.  
 
Tabela 5.  Maksymalne wartości promienia r, wymiarów oka siatki oraz odległości pomiędzy przewodami 
odprowadzającymi w zależności od klasy urządzenia piorunochronnego oraz poziomu ochrony 

Poziom 
ochrony 

Klas urządzenia 
piorunochronnego 

Oko siatki  
zwodu 

Promień r Typowe odległości pomiędzy 
przewodami odprowadzającymi 

I I 5m × 5m 20 m 10 m 

II II 10m × 10m 30 m 10 m 

III III 15m × 15m 45 m 15 m 

IV IV 20m × 20m 60 m 20 m  

W przypadku rozległych dachów należy uwzględnić zmiany długości drutu powstałe na skutek 
zmian temperatury. Ogólna zależność określająca przyrost długości drutu ∆L przy wzroście 
temperatury ∆T wynosi: 

TLL ∆⋅⋅=∆ α  
gdzie:    L – długość drutu, 
              α - temperaturowy współczynnik rozszerzalności liniowej.  

Wartości temperaturowych współczynników rozszerzalności liniowej dla różnych materiałów oraz 
przyrosty długości przy zmianach temperatury zestawiono w tabeli 6. 

Tabela 6.  Zmiany długości drutu wykonanego z różnych materiałów  

Materiał Współczynniki α Przyrost długości drutu ∆L przy wzroście 
temperatury ∆T = 1000C 

Aluminium 23,5 · 10-6 ∆L = 3,35 mm/m 

Miedz 17,0 · 10-6 ∆L = 1,7 mm/m 

Stal nierdzewna 16,0 · 10-6 ∆L = 1,6 mm/m 

Stal 11,5 · 10-6 ∆L = 1,15 mm/m 



W celu uniknięcia niebezpiecznych naprężeń wywołanych przez zmiany temperatury, należy 
zastosować elastyczne elementy łączące przewody pomiędzy sobą lub z przewodzącymi 
elementami konstrukcji dachu.  

W normie PN-EN 62305-3 przedstawiono również szereg wymagań oraz zasad montażu zwodów i 
przewodów odprowadzających (Tabela 7).   
 

Tabela 7.  Zasady montażu zwodów i przewodów odprowadzających 

Materiał dachu lub 
ścian 

Wymagania montażowe 

Zwody 

 

Dach z materiału 
niepalnego  

Umieszczane na powierzchni dachu. Jeśli możliwe jest gromadzenie wody 
na dachu (dotyczy to szczególnie dachów płaskich) to zwody należy 
instalować nad przewidywanym poziomem wody. 

 

 

Dach z materiału łatwo-
zapalnego 

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. Łatwozapalne elementy nie powinny 
pozostawać w bezpośredniej styczności z elementami stosowanymi na 
zwody.  

Dachy kryte strzech ą Umieszczane na wysoko ści 15 cm od strzechy. 

 

Obiekty zawierające 
warstwę ziemi na dachu.  

Siatka zwodów ułożona na ziemi o wymiarach oka wynikających z poziomu 
ochrony obiektu ( ludzie nie przebywają regularnie na dachu). 

Siatka zwodów o wymiarach 5m x 5 m (regularne przebywanie ludzi) oraz 
układy zwodów pionowych chroniące ludzi przed bezpośrednim 
wyładowaniem. 

Dachy jedno- lub dwu-
spadowe 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 większych niż 10 m 
(zamiast zwodów pionowych można zastosować płytki metalowe ale w 
odstępach nie większych niż 5m).  

Przewody odprowadzaj ące 

Ściany z materiału 
niepalnego 

Przewody na powierzchni ściany lub w ścianie. Nie należy prowadzić 
przewodów w rynnach. 

 

 

Ściany z materiału łatwo 
zapalnego 

Przewody 10 cm od ściany lub na ścianie jeśli wzrost temperatury nie jest 
niebezpieczny. 

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. 

Zwody i przewody odprowadzaj ące 

Odległości pomiędzy 
wspornikami Materiał elementów urządzenia piorunochronnego 

1,0 m  Przewody okrągłe lite  

0,5 m  Taśmy i linki poziome na powierzchniach poziomych i pionowych. 

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

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

 

Zwody oraz przewody odprowadzające i uziemiające powinny w miarę możliwości się znajdować 
w odległości, co najmniej 1 m od strefy zagrożonej wybuchem. Jeśli zachowanie odległości 1 m jest 



niemożliwe do wykonania to można ją zmniejszyć do ok. 0,5 m, ale przewody powinny być ciągłe 
lub zastosowane połączenia spawane, zgrzewane lub wykonane przy pomocy urządzeń 
dociskających. 

Badania elementów urządzenia piorunochronnego 
Początkowo [1] zalecano laboratoryjne badania oddziaływania na elementy połączeniowe instalacji 
piorunochronnej prądów udarowych o wartościach podstawowych parametrów przedstawionych w 
tabeli 8.  

Tabela 8.  Podstawowe parametry prądu udarowego stosowanego do badań elementów instalacji 
piorunochronnej [1 ] 

 

Klasa                Imax W/R td 

Wysoka 100 kA ± 10% 2,5MJ/Ω ± 20% ≤ 2 ms 

Niska 50 kA ± 10% 0,63MJ/Ω ± 20% ≤ 2 ms 

 

Badany elementy powinien być narażony na trzykrotny przepływ prądu udarowego. Czas pomiędzy 
poszczególnymi próbami powinien być na tyle długi, żeby było możliwe jego ostygnięcie do 
temperatury otoczenia przed kolejną próbą. Przykładowe układy połączeń wykorzystywane do badań 
oddziaływania prądu udarowego na złączki urządzenia piorunochronnego przedstawiono na rys. 1. 

 

     
 

Rys. 79. Przykładowe układy połączeń przewodów podczas badań złączek na działanie prądu udarowego 

Dodatkowo należy przeprowadzić pomiary rezystancji styku elementów instalacji piorunochronnej, 
przy przepływie prądu 10A. Pomiary powinny być prowadzone możliwie najbliżej badanego styku, 
a zmierzona wartość powinna być mniejsza lub równa 1 mΩ.  

W normie PN-EN 62305-1 próbuje się dokładniej określić efekty wywołane przez rozpływający się 
prąd piorunowy. W zależności od występującego zagrożenia oraz wymaganego poziomu ochrony, 
badając poszczególne elementy instalacji piorunochronnej należy uwzględnić następujące parametry 
prądu udarowego: 

• Zwody ( metalowe pokrycia dachowe) - Qlong ,  T < 1 s, 

• Zwody i przewody odprowadzające  -  W/R,  Iimp, 

• Elementy połączeniowe    -  Iimp,  W/R,       T< 2 ms, 



W podanym zakresie prób Qlong  jest całkowitym ładunkiem długotrwałej składowej prądu.  

Zalecane wartości, w zależności od poziomu ochrony, zalecane do badań zestawiono w tabeli 9. 
 

Tabela 9.  Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prądy udarowe stosowane do badań 
elementów zwodów, przewodów odprowadzających i elementów połączeniowych 

 

Parametry charakteryzujące  

prąd udarowy 

Pierwsza składowa  Składowa długotrwała  

Poziom ochrony Poziom ochrony  

I II III i IV I II III i IV 

Wartości szczytowe Iimp [kA] 200 150 100    

Całkowity ładunek  Qlong  [C]  - - - 200 15 100 

Energia właściwa  W/R [kJ/Ω] 10 000 5600 2500 - - - 

 

Stosując przedstawiony zakres badań elementów urządzenia piorunochronnego można sprawdzić 
poprawność doboru materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych oraz jakość wykonania 
poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego.  

Podsumowanie 
Urządzenia piorunochronne powinny zapewnić pewną i niezawodną ochronę obiektów 
budowlanych przed działaniem prądu piorunowego. Spełnienie takich warunków wymaga 
zastosowania odpowiednich materiałów oraz przestrzegania zalecanych zasad montażu 
poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego. Właściwe rozmieszczenie i montaż 
zwodów i przewodów odprowadzających umożliwiają stworzenie trwałej i estetycznej zewnętrznej 
instalacji piorunochronnej na różnorodnych obiektach budowlanych.  Montując urządzenie 
piorunochronne należy zwrócić uwagę na jakość stosowanych elementów. Dzięki temu unikniemy 
sytuacji, w której instalacja mające zapewnić bezpieczeństwo nie tylko nie spełni swojego zadania, 
ale jako pierwsza ulegnie uszkodzeniu. 
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