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Materiały wykorzystywana do budowy urządzenia piorunochronnego powinny bez uszkodzeń 
wytrzymać skutki elektromagnetyczne i mechaniczne wywoływane przez rozpływający się 
prąd piorunowy oraz skutki występujących w naturalnych warunkach naprężeń 
mechanicznych lub korozji.  
Do odprowadzania prądów piorunowych do uziomów należy wykorzystać naturalne 
przewodzące elementy (metalowe fasady, stalowy szkielet budynku itp.).  
W przypadku braku takich elementów należy zastosować dodatkowe przewody 
odprowadzające. 
Powinna być zapewniona galwaniczna ciągłość połączeń pomiędzy wybranymi elementami, a 
ich wymiary (dotyczy to najczęściej powierzchni przekroju materiału) spełniać wymagania 
zestawione w tablicy 1. 

W przypadku obiektów żelbetowych strukturę stalową w obrębie obiektu można traktować, 
jako galwanicznie ciągłą, jeśli zapewnione są spawane lub pewne wzajemne połączenia 
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. 

W przypadku połączeń przewodzących prądy piorunowe preferowane jest spawanie lub 
łączenia zaciskowe. 

W stworzonym systemie ochrony odgromowej należy sprawdzić ciągłość połączeń 
wykonując pomiary od najwyższych części obiektu do poziomu ziemi. Całkowita rezystancja 
elektryczne nie powinna być większa niż 0,2 Ω.  

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. W fazie budowy takich obiektów należy nadzorować 
oraz opisywać wykonanie połączeń elementów, które będą wykorzystywane do celów 
ochrony odgromowej.  

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 unikać przepływu prądu 
piorunowego w prętach zbrojeniowych, gdyż może to spowodować spiętrzenie naprężeń. 
Wskazane jest stosowanie dodatkowych przewodów ułożonych równolegle do zbrojenia.  

W przypadku naturalnych przewodów odprowadzających połączonych z uziomami 
fundamentowymi nie jest wymagany zacisk probierczy.  

W obiektach, w których nie ma możliwości wykorzystania naturalnych elementów lub ich 
wykorzystanie jest niecelowe, należy stosować elementy sztuczne, które powinny być wykonane 
z materiałów umożliwiających odprowadzenie prądu piorunowego, odpornych na korozję 
oraz na uszkodzenia mechaniczne.  
Minimalne powierzchnie przekrojów oraz kształty materiałów stosowanych na przewody 
odprowadzające zestawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Materiał, kształt i minimalna powierzchnia przekroju materiałów urządzenia 
piorunochronnego  

Materiał na zwody i przewody odprowadzaj ące 

Materiał Kształt 
Minimalna 

powierzchnia przekroju 

mm2 
Uwagi  

 

Miedź, 

Miedź ocynowana  

Taśma 

Drut  

Linka 

Pręt (tylko miedź) 

50 

50 

50 

2001), 2) 

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  

2001), 2) 

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  

2001), 2) 

min. grubość 2 mm 

średnica 8 mm 

min. średnica każdego drutu 1,7 mm 

średnica 16 mm 
1) - odpowiednie tylko na zwody pionowe. Tam gdzie naprężenia mechaniczne (np. powodowane 

wiatrem) nie są krytyczne, tam można stosować zwody pionowe o długości do 1 m z pręta o średnicy 
10 mm i dodatkowym mocowanie. 

2) – odpowiednie na pręty wprowadzane do ziemi (nie dotyczy stopu aluminium).  

Dokładne informacje dotyczące grubości i materiałów powłok oraz uwagi szczegółowe o możliwościach 
stosowania poszczególnych materiałów w normie PN-EN 62305-3.  

 
Podstawowe informacje niezbędnie przy montażu przewodów odprowadzających zestawiono 
w tabeli 2. 
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. 



Tabela 2. Podstawowe zasady montażu przewodów odprowadzających  

Wykonanie ściany  Sposób monta żu przewodów odprowadzaj ących  

Materiał niepalny Przewody odprowadzające umieszczane bezpośrednio na powierzchni 
ściany lub w ścianie. 

 

 

 

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 
odprowadzającym a ścianą jest niemożliwe do wykonania należy 
zastosować przewody odprowadzające o przekroju 100 mm2.  

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

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. 

 
Średnie odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi nie powinny być większe od: 

• 10 m – I i II poziom ochrony odgromowej, 

• 15 m – III poziom ochrony, 

• 20 m – IV poziom ochrony.  
 
Różnorodne przykłady wsporników stosowanych do mocowania przewodów 
odprowadzających do ścian obiektu przedstawiono na rys. 1, 2 i 3.  
 

 
 
Rys. 1. Wsporniki stosowane do mocowania przewodów odprowadzających do ścian obiektu 



  
 
Rys. 2. Wsporniki stosowane do mocowania przewodów odprowadzających do ścian obiektu 
 

  
 
Rys. 3. Mocowania przewodów odprowadzających do ścian obiektu 
 
Łącząc przewód odprowadzający z uziomem należy zastosować zaciski probiercze 
umożliwiające wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia oraz sprawdzenie ciągłości 
połączeń pomiędzy poszczególnymi częściami urządzenia piorunochronnego.  
Na rys. 4 i 5 przedstawiono przykładowe rozwiązania zacisków probierczych w przypadku 
przewodu odprowadzającego ułożonego na ścianie obiektu lub biegnących w ścianie.  

        

Rys. 4. Różnorodne zaciski probiercze na ścianach obiektów budowlanych 



                                                                                                  
 

 

     

              
 
Rys. 5. Zaciski i studzienki probiercze w instalacji odgromowej  
 
Wymagania dotyczące przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji oraz konieczność 
wykonywania pomiarów rezystancji uziomu powodują konieczność umieszczania zacisków w 
miejscach łatwo dostępnych.  
Można je umieszczać na ścianie obiektu lub w podziemnej skrzynce probierczej na zewnątrz 
analizowanego obiektu (rys. 6).  

Przykładowe rozwiązania złączek do łączenia przewodów odprowadzających i uziemiających 
z uwzględnieniem możliwości połączenia przewodów z różnych materiałów przedstawia  
rys. 7 



 
Rys. 6. Zaciski probiercze w instalacji odgromowej 

 

Rys. 7. Przykładowe złączki do poł

[1] PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa 

[2] PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa 
zagrożenie życia. 

      

probiercze w instalacji odgromowej  

czki do połączeń przewodów odprowadzających oraz uziemiaj
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