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Elementy urządzenia piorunochronnego 
obiektu budowlanego powinny zapewnić 
odprowadzania prądu piorunowego do 
uziomy bez możliwości jego wpłynięcia do 
instalacji przewodzących ułożonych 
wewnątrz tego obiektu. Spełniając to 
wymaganie należy: 

• zapewnić ochronę wszelkiego rodzaju 
nadbudówek dachowych, urządzeń, 
anten oraz instalacji przed 
bezpośrednim oddziaływaniem prądu 
piorunowego, 

• wyeliminować możliwość wystąpienia 
przeskoków iskrowych od elementów 
urządzenia piorunochronnego do 
instalacji wewnątrz i na zewnątrz 
budynku. 

Jeśli takie rozwiązania są niemożliwe do 
realizacji to należy próbować ograniczyć 
prąd udarowy wpływający do obiektu i 
doprowadzić do jego bezpiecznego 
rozpływu w systemie wyrównywania 
potencjałów w obiekcie i odprowadzenia 
do uziomu.  

Ochrona przed bezpośrednim 
wyładowaniem piorunowym  

W przypadku systemów elektrycznych lub 
elektronicznych posiadających urządzenia 
na dachach obiektów budowlanych 
posiadających urządzenia piorunochronne 
LPS (Lightning Protection System) należy 
zwrócić szczególną uwagę na ochronę tych 

urządzeń przed bezpośrednim 
wyładowaniem piorunowym.  
Podczas bezpośredniego wyładowania 
piorunowego element urządzenia 
piorunochronnego rozpływający się prąd 
piorunowy może doprowadzić do: 

• zniszczenia samego urządzenia oraz 
doprowadzonych do niego instalacji,   

• zniszczenia instalacji i urządzeń 
wewnątrz obiektu budowlanego, 

• możliwości wystąpienia porażeń ludzi 
przebywających wewnątrz obiektów 
budowlanych.  

Tworząc układ zwodów na dachu należy 
uwzględnić następujące wymagania:  
„ wszystkie urządzenia dachowe z materia-
łów izolacyjnych lub przewodzących, które 
zawierają wyposażenie elektryczne i/lub 
służące przetwarzaniu informacji, powinny 
znajdować się w przestrzeni ochronnej 
układu zwodów [2 ] . 
„ maszty antenowe na dachu obiektu 
powinny być chronione przed bezpośrednim 
wyładowaniem piorunowym przez ich 
zainstalowanie w chronionej już strefie lub 
przez zainstalowanie izolowanego 
zewnętrznego LPS” [2 ]. 

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).  

Przykład dachu niewielkiego obiektu z 
urządzeniami wymagającymi ochrony przed 
prądem piorunowym przedstawiono na rys. 
1.  
 

 
 
Rys. 1. Przykłądowe urządzenia na dachu obiektu, które należy chronić przed bezpośrednim 
wyładowaniem piorunowym 
 

Przestrzenie chronione 
Urządzenia na dachu powinny być 
umieszczone w przestrzeniach chronio-

nych. Przykład takiej przestrzeni tworzonej 
przez pojedyncze zwody przedstawiono na 
rys. 2. 

 
 

               

Rys. 2. Przestrzeń chroniona tworzona przez pojedyncze zwody; a) zwód pionowy, b) zwód 
poziomy



Określając obszar przestrzeni chronionej 
należy uwzględnić wymagania dotyczące 
kątów ochronnych oraz odstępów 
izolacyjnych 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, 
w zależności od wysokości zwodu i 
wymaganego poziomu ochrony, należy 
wykorzystać informacje przedstawione na 
rys. 3. 

 
 

   
 
 
Rys. 3. Wartości kątów ochronnych dla zwodów o różnych wysokościach w przypadkach 

równych poziomów ochrony  
 
Znacznie trudniejsze jest wyznaczanie 
odstępów izolacyjnych. 

Odstępy izolacyjne 
Oceniając wymagane odstępy izolacyjne 
należy uwzględnić [1, 2]: 

• parametry prądu piorunowego, 

• rodzaj materiału izolacyjnego, 
jaki występuje pomiędzy 
chronionym urządzeniem a 
elementem z prądem 
piorunowym w miejscu 
zbliżenia,  

• podział prądu piorunowego w 
przewodach urządzenia 
piorunochronnego lub w 
przewodzących elementach 
konstrukcyjnych obiektu 
wykorzystywanych do do 
ochrony odgromowej,   

• odległość od miejsca zbliżenia, 
w którym może wystąpić 

przeskok, do najbliższego 
połączenia wyrównawczego lub 
ziemi (odległość liczona wzdłuż 
przewodów, w których płynie 
prąd piorunowy). 

Do przybliżonego określania wartości 
odstępu izolacyjnego s wykorzystywana 
jest zależność: 
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gdzie: L - długość mierzona wzdłuż 
przewodu odprowadzającego od 
punktu rozpatrywanego zbliżenia 
do punktu najbliższego połączenia 
wyrównawczego, 
ki  - współczynnik o wartości 
uzależnionej od klasy ochrony 
odgromowej, 

km - współczynnik o wartości 
uzależnionej od materiału 



znajdującego się w przestrzeni 
zbliżenia, 

kc – współczynnik o wartości 
uzależnionej od podziału prądu 
piorunowego w elementach 
urządzenia piorunochronnego.  

Wartości współczynników występujących 
w przedstawionej zależności zestawiono w  

tabelach 1 i 2.  
W normie PN-EN 62305-3 dokładnie 
określano wartości współczynników ki i km. 
Niestety norma zawiera niewiele 
informacji o zasadach wyznaczania 
współczynnika kc, który uzależniony jest 
od podziału prądu piorunowego w 
elementach urządzenia piorunochronnego.

Tabela 1. Wartości współczynników występujących w zależności określającej odstęp 
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 

 
 

Tabela 2. Wartości współczynników kc w zależności od liczby przewodów odprowadzających 
oraz typu uziomów 

 

Ogólny charakter instalacji  System  
uziomowy typu A 

System uziomowy typu B  
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Zakres stosowania zależności przedsta-
wionych w Tabeli 2 jest praktycznie 
bardzo ograniczony i obejmuje zwody 
połączone bezpośrednio z przewodami 
odprowadzającymi.  
W większości rzeczywistych przypadków 
zwody chronią urządzenia, różnorodne 

instalacje i anteny znajdujące się w 
różnych punktach na dachu obiektu.  
Uwzględniając powyższe uwagi zapropo-
nowano dodatkowe wartości spółczyn-
ników kc na obiektach o dachach 
dwuspadowych (tabela 3).  

Tabela 3. Wartości współczynników kc w zależności od liczy przewodów odprowadzających 
oraz wymiarów obiektu (uziemienie typu B)[2] 

Układ przestrzenny  
h

C  0,33 0,50 1,00 2,00 
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Nie rozwiązuje to problemu, gdyż nie 
przedstawiono metody postępowania w 
przypadku innych miejsc wyładowania 
piorunowego.  Na podstawie zestawionych 
danych można tylko próbować określić 
wartość kc współczynnika dla prostego 
obiektu.  
Współczynnik kc w jest stosunkiem 
wartości prądu płynącego w danej części 
urządzenia piorunochronnego do całego 
prądu wyładowania piorunowego.  
W typowym obiekcie, wyznaczając 
długość L pomiędzy miejscem 
wyładowania a najbliższym miejscem 
uziemienia przewodu odprowadzającego, 
uwzględniamy przewody, w których płyną 
prądy o różnych wartościach. Z tego faktu 
wynikają zmiany wartości 
współczynników kc dla poszczególnych 
przewodów instalacji piorunochronnej i 

należy to uwzględnić przy obliczaniu 
odstępów izolacyjnych.  
Odstęp izolacyjny dla takiego przypadku 
określany jest zależnością: 
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gdzie : l1, l2,… lm - odcinki przewodów 
instalacji piorunochronnej w których płyną 
prądy o różnych wartościach określane 
przez współczynniki kc1, kc2, …kcm. 
W celu przedstawienia toku postępowania 
przy określaniu odstępu izolacyjnego 
przedstawiony zostanie przykład jego 
wyznaczania dla prostego urządzenia 
piorunochronnego wolnostojącego obiektu 
budowlanego (rys. 4). 

 
 
 

 
 

Rys. 4. Analizowane urządzenie piorunochronne  

  

W przedstawionym urządzeniu 
piorunochronnym dodatkowo zastosowano 
zwód pionowy do ochrony komina pieca z 

urządzeniami elektrycznymi lub 
elektronicznymi przed bezpośrednim 
wyładowaniem piorunowym (rys. 5). 



 
a) 

 

 
b)  

 

Rys. 5. Ochrona komina pieca na obiekcie budowlanym, a) widok ogólny ochrony,  
b) wymiary urządzenia piorunochronnego  

 
Zasady obliczania odstępów izolacyjnych 
przedstawione zostaną dla 2 odległości x: 

• przypadek A – x = c/2 (dodatkowy 
zwód l połączono ze środkiem 
zwodu biegnącego nad obiektem)  

• przypadek B – x dowolne  
 
Do obliczenia odstępu izolacyjnego 
przyjęto następujące dane urządzenia 
piorunochronnego:  

• poziom ochrony IV,  ki = 0,04, 

• długość l = 3 m  

• długość c = 16  m, 

• długość h1 = 12 m, 

• odstępu izolacyjnego w powietrzu 
km  = 1, 

Uwzględniając rozpływ prądu 
piorunowego w przewodach na odcinku od 
miejsca wyładowania do uziomu, wymiary 
obiektu oraz wartości współczynników ki i 
km, odstęp izolacyjny określany jest z 
zależności:  
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gdzie:  

kc1, kc2 i kc3 – współczynniki związane z 

wartością prądu płynącego odpowiednio w 

elementach o długości l, x i h.  

W prostym przypadku A x = c/2 = 8 m 

otrzymujemy następujące wartości 

współczynników: 

kc1 = 1,0       (w elemencie o długości l 

płynie cały prąd piorunowy), 

kc2 = 0,5   (w miejscu połączenia elementu 

o długości l ze zwodem 

głównym następuje podział 

prądu i w odcinku x płynie 

połowa prądu piorunowego), 

kc3 = 0,25    (kolejny podział na 2 

przewody odprowadzające i 

każdym z nich płynie ¼ prądu 

piorunowego). 

Wymagany odstęp izolacyjny s1wynosi:  
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W przypadku B przyjmując przykładowo x 
= c/4 = 4m otrzymujemy: 

kc1 = 1,0        

kc2 ≈ 0,65    

kc3 ≈ 0,325     

i wymagany odstęp s2 izolacyjny wynosi: 
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Analogiczne obliczenia należy 
przeprowadzić tworząc układy zwodów do 
wszystkich urządzeń na dachu. Przykład 
kompleksowej ochrony oraz rozwiązania 
praktyczne przedstawiono na rys. 6 i 7. 
Zasadę postępowania przedstawiono na 
przykładzie prostego urządzenia 
piorunochronnego.  
W przypadkach bardziej rozbudowanych 
urządzeń piorunochronnych wyznaczanie 
odstępu izolacyjnego jest znacznie bardziej 
skomplikowane. 

 
 

  
 
Rys. 6. Ochrona urządzeń na dachu dwuspadowym przed bezpośrednim oddziaływaniem 

rozpływającego się prądu piorunowego 



     
 
Rys. 1. Zwody do ochrony odgromowej na dachach obiektów 
 
  
Należy zauważyć, że jeśli wykonanie 
urządzenia piorunochronnego 
zapewniającego przestrzenie chronione nie 
jest możliwe do wykonania należy 
przewodzące elementy chronionych 
urządzeń na dachach połączyć z 
elementami urządzenia piorunochronnego. 
Powinna być jednak w dalszym ciągu 
zapewniona ochrona urządzeń oraz anten 
przed bezpośrednim wyładowaniem 
piorunowym.  
 

Podsumowanie 
 
Projektując urządzenie piorunochronne 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
ochronę odgromową urządzeń i anten 
umieszczonych na dachach obiektów 
budowlanych. Zgodnie z wymaganiami 
norm ochrony odgromowej [1, 2] należy 

urządzenia i maszty antenowe umieszczać 
w przestrzeniach chronionych. Jeśli jest to 
możliwe, to pojedyncze zwody, układy 
zwodów lub przewodzące elementy 
konstrukcyjne wykorzystywane do 
tworzenia przestrzeni chronionych 
powinny być odsunięte od chronionych 
urządzeń na odległość eliminującą 
możliwość powstania przeskoków 
iskrowych. 
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