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Zasady podejmowania decyzji o potrzebie stosowania urządzenia piorunochronnego na rozległych 
obiektach typu halowego oraz sposoby ochrony przed występującym zagrożeniem piorunowym zostaną 
przedstawione na podstawie zaleceń norm serii PN-EN 62305. Normy tej serii, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zostały, jako jedyne przywołane przy rozwiązywaniu 
zagadnień związanych z ochroną odgromową obiektów budowlanych. 
 

Analiza ryzyka obiektu 
 
Przed przystąpieniem do projektowania urządzenia piorunochronnego obiektu halowego należy określić 
wymagany poziom ochrony odgromowej. W przypadku prostych, typowych obiektów magazynowych, 
jeśli zostaną zachowane odpowiednie zalecenia dotyczące ochrony ludzi, zastosowanie urządzenia 
piorunochronnego może okazać się zbędne.  
W celu zobrazowania toku postępowania przy określaniu wymaganego poziomu ochrony odgromowej 
przedstawiono poniżej analizę ryzyka prostego obiektu do magazynowego. 
Wymiary analizowanego obiektu 

D - długość 50 m. 
S - szerokość 7 m. 
H - wysokość 4,5 m. 

Inne informacje 
Do obiektu dochodzi jedna linia zasilająca. 
Obiekt bez ochrony odgromowej  
Td - Liczba dni burzowych w roku 25 dni. 
Ng - Gęstość piorunowych wyładowań doziemnych 2,5 wyładowania na km² / rok. 

Powierzchnia zbierania 
Ad - Powierzchnia zbierania wyładowań w obiekt 4770 m². 
Am - Powierzchnia wpływu wyładowań na obiekt 267950 m². 
Cd/b - Współczynnik położenia 0,25 (obiekt otoczony wyższymi obiektami lub drzewami). 
ND - Liczba zdarzeń od wyładowań w obiekt 0,002981 1/rok 
NM -Liczba zdarzeń od wyładowań obok obiektu 0,666894 1/rok 

 
Dla powyższych wartości ryzyko utraty życia ludzkiego wynosi R1 = 8,06·10-6 i stanowi około 80 % 
wartości tolerowanej wynoszącej 1·10-5. 
W celu dalszego zmniejszenia ryzyka R1 można zastosować dodatkowo: 

pa = 0,1 tablice ostrzegawcze jako zewnętrzną ochronę przed porażeniem. 
rp =0,5 środki ochrony przeciwpożarowej (np. gaśnice, hydranty drogi ewakuacyjne).   



Zastosowanie powyższych środków zmniejsza wartość R1= 3,92·10-6. 
W przedstawionym przypadku można również przeanalizować ryzyko utraty wartości materialnej R4.  

 

Urządzenie piorunochronne na obiekcie 
 
W obiektach wymagających ochrony odgromowej urządzenie piorunochronne LPS (Lightning 
Protection System) tworzone są ze zwodów poziomych uzupełnianych o zwody pionowe. Zwody 
poziome niskie powinny tworzyć na dachu obiektu sieć.  
Wymiary pojedynczego oka sieci w zależności od poziomu ochrony odgromowej i związanej z tym, 
efektywności ochrony zestawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Maksymalne wartości promienia r, wymiarów oka sieci oraz odległości pomiędzy przewodami 
odprowadzającymi w zależności od klasy urządzenia piorunochronnego oraz poziomu ochrony 

Klasa LPS Poziom ochrony 
odgromowej 

Oko sieci 
zwodu 

Promień kuli 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  
 
Wykonując sieć zwodów należy uwzględnić następujące wymagania: 

• zwody przebiegają wzdłuż możliwie najkrótszych i bezpośrednich tras, 

• sieć zwodów zapewnia, co najmniej dwie różne drogi do uziomu dla prądu piorunowego 
niezależnie od miejsca wyładowania, 

• metalowe instalacje nie wystają za zewnątrz obszaru tworzonego przez zwody.  

W przypadku obiektów typu halowego należy zwrócić uwagę na ochronę urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych znajdujących się na ich dachach przed bezpośrednim oddziaływaniem prądów 
piorunowych.  
W normach serii PN-EN 62305 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”.  
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).  

Na dachach płaskich, ochronę urządzeń przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym można zapewnić 
stosując odpowiednio dobrane układy zwodów pionowych (rys. 1) lub poziomych.   
Zwody pionowe można podzielić na następujące grupy: 

• zwody o wysokości do ok. 1 m mocowane bezpośrednio do elementów urządzenia 
piorunochronnego, 

• wolnostojące zwody o wysokości od ok. 1 m do 3 m stawiane najczęściej na betonowych 
podstawach i łączone z elementami urządzenia piorunochronnego,  



• wolnostojące zwody o wysokości dochodzącej do kilkunastu metrów z rozbudowanymi 
systemami odciągów oraz obciążeń (ciężar systemu obciążeń może dochodzić nawet do kilkuset 
kilogramów), 

• krótkie zwody połączone z przewodami o izolacji wysokonapięciowej (przewody najczęściej 
mocowane do chronionych urządzeń).   

Instalując wolnostojące zwody pionowe należy uwzględnić zagrożenie stwarzane przez podmuchy 
wiatru i dobrać odpowiedni ciężar betonowych podstaw, do których są one mocowane.  
 

 

 
Rys. 1. Ochrona urządzenia na dachu przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym 
 
Stabilność instalacji, bez konieczności stosowania ciężkich betonowych podstaw, można również 
zapewnić łącząc zwody pionowe lub poziome z chronionym urządzeniem. Do połączenia 
wykorzystywane są izolacyjne elementy dystansujące, których długość uzależniona jest od 
wymaganego odstępu izolacyjnego. Odpowiedni montaż umożliwia wyniesienie zwodów na wysokość 
3 - 4 m ponad chroniony obiekt.  
Tworząc warunki zapewniające niezawodną ochronę i bezawaryjne działanie urządzeń należy nie tylko 
umieścić urządzenia w przestrzeniach chronionych ale również osłonić przewodzącym ekranem 
dochodzące do nich przewody (rys. 1) 
Jeśli zastosowanie takiego rozwiązania jest trudne do realizacji należy rozważyć możliwość 
zastosowanie SPD typu 2 w instalacji elektrycznej oraz SPD kategorii C2 w obwodach przesyłu 
sygnałów. 
Układy SPD powinny być umieszczone bezpośrednio przed chronionym urządzeniem lub w 
rozdzielnicach wewnątrz obiektów umieszczonych przed urządzeniem.  
Przykładowe rozwiązanie ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie na 
dachu obiektu przedstawiono na rys. 2. 
Dodatkowo powinny być zainstalowane układy SPD typu 1 oraz kategorii D1 chroniące wprowadzaną 
do obiektu instalację elektryczną i obwody sygnałowe przed oddziaływaniem rozpływającego się prądu 
piorunowego.  
W przypadku znacznej liczby urządzeń rozmieszczonych w równych punktach dachu rozwiązaniem 
może się okazać utworzenie sieci zwodów nad całą jego powierzchnią. 
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Rys. 2. Ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie umieszczone w przestrzeni 
chronionej na dachu obiektu budowlanego 
 
Urządzenia zawierające wyposażenie 
elektryczne i elektroniczne, które nie można 
umieścić w dostatecznej odległości od 
elementów urządzenia piorunochronnego (nie 
można zachować odstępu izolacyjnego np. na 
obiektach o konstrukcji stalowej lub 
posiadających metalowe pokrycia dachowe) 

powinny być również umieszczone w 
przestrzeniach chronionych tworzonych przez 
zwody pionowe i poziome.  
W celu wyeliminowania niekontrolowanych 
przeskoków iskrowych metalowe elementy 
konstrukcji urządzenia należy połączyć z 
układem zwodów (rys. 3). 



 
 
Rys. 3. Ochrona urządzenia przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym oraz przed skutkami oddziaływania 
części prądu piorunowego 
 
Dodatkowo przewody dochodzące do 
chronionego urządzenia powinny być 
ekranowane.  
Ekran, który powinien wytrzymać przepływ 
części prądu piorunowego, należy połączyć z 
przewodzącymi elementami obiektu.  
Stworzenie warunków zapewniających 
bezawaryjne działanie urządzeń na dachach 
obiektów wymaga przeanalizowania potrzeby 
zastosowania ochrony dodatkowej, jaką 
zapewniają układy SPD instalowane 
bezpośrednio przed chronionymi urządzeniami.  
W przypadku instalacji elektrycznej, która bez 
uszkodzenia wytrzyma przepływ części prądu 
piorunowego (lub zostanie zastosowany 
dodatkowy przewód łączący szyny 
wyrównawcze) można ochronę ograniczyć do 
układu SPD typu 1 umieszczonego przed 
chronionym urządzeniem.   
 

Przestrzenie chronione 
 
Określając obszary przestrzeni chronionych 
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. 
  

1.1. Kąty ochronne 
 
Zgodnie z obowiązującymi obecnie zaleceniami 
do wyznaczania przestrzeni chronionej można 
wykorzystać zasadę toczonej kuli lub dobrać 
odpowiednie kąty ochronne (tabela 2).  
W tych miejscach na powierzchni dachu, które 
nie są dotykane przez toczoną kulę, nie istnieje 
zagrożenie bezpośrednim uderzeniem pioruna.  
W praktyce taka metoda wyznaczania 
przestrzeni chronionych jest możliwa, jeśli 
dostępna jest makieta obiektu. 
 
1.2. Odstępy izolacyjne 

 
Oceniając możliwość wystąpienia przeskoków 
iskrowych pomiędzy elementami urządzenia 
piorunochronnego a chronionym urządzeniem 
należy uwzględnić: 

• parametry prądu piorunowego, 

• rodzaj materiału izolacyjnego, jaki 
występuje w miejscach zbliżeń 
elementów urządzenia piorunochronnego 
i chronionych urządzeń, 

• rozpływ prądu piorunowego w urządzeniu 
piorunochronnym obiektu budowlanego,  

• odległość od miejsca zbliżenia, w którym 
może wystąpić przeskok, do najbliższego 
połączenia wyrównawczego lub ziemi 



liczona wzdłuż przewodu, w którym 
płynie prąd piorunowy. 

 

Do przybliżonego określania odstępów 
izolacyjnych można wykorzystać zależność 
przedstawioną w tabeli 3. 

Tabela 2. Kąty ochronne w zależności od wymaganego poziomu ochrony i wysokości zwodu 

Układ  przestrzenny Kąty ochronne 

 

 

 

 
 

Tabela 3. Zestawienie podstawowych informacji dotyczących kątów ochronnych i odstępów izolacyjnych  

Układ przestrzenny Zależność określająca odstęp izolacyjny 
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L - długość w metrach  

Długość mierzona wzdłuż przewodu odpro-
wadzającego od punktu rozpatrywanego zbliżenia 
do punktu najbliższego połączenia 
wyrównawczego. 

Wartości współczynników występujących w (9.6) 

Współczynnik Wartość 

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 

 

 

kc - uzależniony od rozpływu 
prądu w przewodach LPS 

Układ uziemienia typu A Układ uziemienia typu B 

1 - zwód pionowy i 1 przewód 
odprowadzający, 

0,66  - zwód poziomy i 2 
przewody odprowadzające, 
0,44  -  sieć zwodów oraz 4 i 

więcej przewodów 
odprowadzających 

1 - zwód pionowy i 1 przewód 
odprowadzający, 

0,5…1 - zwód poziomy i 2 przewody 
odprowadzające, 

0,25...0,5 - sieć zwodów oraz 4 i 
więcej przewodów odprowadzających 

 
 

 



W normach ochrony odgromowej zasadę 
określania wartości współczynnika kc 
występującego w równaniu określającym 
odstęp izolacyjny przedstawiono tylko dla 
przypadków wyładowań piorunowych w 
krawędzie boczne LPS obiektów typu 
halowego. 
Dla obiektu halowego przy wyładowaniu w 
zwód nad przewodem odprowadzającym 
wartość współczynnika kc określa zależność: 
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gdzie: c - odległość do najbliższego przewodu 

odprowadzającego, h wysokość 
obiektu. 

W rzeczywistych warunkach urządzenia 
wymagające ochrony mogą znajdować się w 
dowolnym punkcie na powierzchni dachu. W 
takich przypadkach prąd piorunowy rozpływa 
się w urządzeniu piorunochronnym i zmieniają 
się wartości współczynników kc dla 

poszczególnych przewodów urządzenia 
piorunochronnego na odcinku pomiędzy 
miejscem, w którym wyznaczamy odstęp 
izolacyjny a najbliższym połączeniem 
wyrównawczym.  
Przy wyznaczaniu odstępów izolacyjnych s, 
fakt rozpływu prądu piorunowego należy 
uwzględnić stosując zależność: 
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gdzie : l1, l2,… lm - odcinki przewodów 
urządzenia piorunochronnego w których płyną 
prądy o wartościach określanych przez 
współczynniki kc1, kc2, …kcm. 
 
W celu przedstawienia zasad wyznaczania 
odstępów izolacyjnych rozpatrzony zostanie 
przypadek ochrony odgromowej urządzenia 
znajdującego się w dowolnym punkcie dachu 
obiektu (rys. 4). 
 

 
 

 
 

 
Rys. 4. Przykład ochrony urządzenia na dachu obiektu 
 
Wyznaczając odstęp izolacyjny należy określić 
wartości współczynników kc związane z 

rozpływem prądu piorunowego podczas 
bezpośredniego wyładowania z zwód pionowy.  



Dokładne obliczenia podziału prądu 
piorunowego wymagają zastosowania metod 
obwodowych lub wykorzystujących teorie pola 
elektromagnetycznego.  
Projektując urządzenie piorunochronne można 
wykorzystać uproszczone zależności 
określające wartości współczynników kc.  
Zasada wyznaczania współczynników kc 
przedstawiono na rys. 5 
Szczegółowe zasady wyznaczania odstępu 
izolacyjnego przedstawione zostaną na 
przykładzie obiektu halowego wymagającego II 
poziomu ochrony (rys. 6).  

W przedstawionym przykładzie odstęp 
izolacyjny wynosi: 
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gdzie: 
      h1 - odległość od miejsca zbliżenia zwodu i  
             urządzenia do powierzchni dachu, 
      l   - długość przewodu łączącego zwód  
            pionowy ze zwodem poziomym. 
 

 

 
Rys. 5. Ogólne zasady wyznaczania współczynników kc podczas wyładowań w zwodu umieszczone w równych 
punktach dachu. 

 

 

Rys. 6. Przykład wyznaczania wartości współczynników kc 



Zakładając następujące parametry urządzenia piorunochronnego 
a = 10 m,  h = 20 m,  h1 = 2 m,  l = 5 m,   ki = 0,06,  km = 1 
 
otrzymujemy 
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Wyznaczony odstęp izolacyjny można zmniejszyć dodając dodatkowe przewody łączące zwód 
pionowy ze zwodami poziomymi (rys. 7). 

            

 
Rys. 7. Urządzenie piorunochronne z dodatkowymi przewodami (linie przerywane) 

 
 

Po zastosowaniu dodatkowych przewodów 
otrzymujemy 
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Przedstawione wyniki obliczeń wskazują, że 
zastosowanie od jednego do trzech 
dodatkowych przewodów łączących zwód 
pionowy ze zwodami poziomymi może 
znacznie zmniejszyć wymagane odstępy 
izolacyjne.  
 

Podsumowanie 
 
Poprawne zaprojektowanie i wykonanie 
urządzenia piorunochronnego wymaga 
przyjęcia odpowiedniej dla chronionego obiektu 
koncepcji ochrony i ścisła jej realizacja. W 

przypadku obiektów typu halowego należy 
zwrócić uwagę na określenie poziomu ochrony 
oraz ograniczenie możliwość bezpośredniego 
oddziaływania prądu piorunowego na 
urządzenia znajdujące się na dachach i 
eliminacja możliwości wnikania prądu 
piorunowego do obiektu.  
Uwzględniając powyższe uwarunkowania, 
przedstawione informacje powinny ułatwić 
znajdowanie odpowiednich rozwiązań ochrony 
odgromowej oraz tworzenie warunków do 
bezawaryjnego działania urządzeń oraz 
systemów elektronicznych.  
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