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Do ochrony obiektów budowlanych przed skutkami bezpośrednich wyładowań piorunowych 
można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu (tzw. zwody sztuczne) lub 
przewody umieszczone specjalnie na dachach w celu ochrony przed działaniem prądu pioruno-
wego (tzw. zwody sztuczne).  
System zwodów sztucznych może być tworzony przez dowolną kombinację prętów pionowych, 
rozpiętych przewodów lub przewodów ułożonych w postaci sieci.  

Zwody na dachach płaskich 
Najczęściej na dachu obiektu budowlanego stosowane są zwody poziome niskie tworzące siatkę o 
wymiarach pojedynczego oka uzależnionych od efektywności ochrony i wynikającego z tego faktu 
poziomu ochrony odgromowej (tabela 1).  
 
Tabela 1. Maksymalne wartości promienia r, wymiarów oka sieci w zależności od klasy urządzenia 

piorunochronnego oraz poziomu ochrony 

Klasa LPS  Poziom ochrony  
odgromowej 

Oko sieci  
zwodu 

Promie ń kuli r 

I I 5m × 5m 20 m 

II II 10m × 10m 30 m 

III III 15m × 15m 45 m 

IV IV 20m × 20m 60 m 

 

Do tworzenia zwodów sztucznych dotychczasowe normy ochrony odgromowej [1, 2, 3, 4] zale-
cały wykorzystywanie przewodów stalowych, aluminiowych lub miedzianych o minimalnych 
powierzchniach przekrojów odpowiednio 50 mm2, 70 mm2 i 35 mm2.  
W nowych, wprowadzonych obecnie [12], normach serii PN-EN 62305 [5, 6, 7, 8] znacznie roz-
szerzono możliwości wyboru materiałów na zwody. Zestawienie tych materiałów oraz ich pod-
stawowe wymiary przedstawiono w tabeli 2.  
W większości obiektów budowlanych posiadających dachy płaskie zwody poziome mogą być 
mocowane bezpośrednio do powierzchni dachu.  
Odstępy pomiędzy wspornikami powinny wynosić ok. 1,0 m - przewody okrągłe lite oraz  
0,5 m - taśmy i linki poziome na powierzchniach poziomych i pionowych. 
Na rozległych dachach płaskich, w celu uniknięcia niebezpiecznych naprężeń wywołanych przez 
zmiany temperatury, należy stosować elastyczne elementy łączeniowe (rys. 1 i 2).  
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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 po-
wierzchnia prze-

kroju  

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.  

 

 

 

Rys. 1. Kompensacja zmian długości zwodów pod wpływem zmian temperatury [10] 
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Rys. 2. Elementy wykorzystywane do kompensacja zmian długości zwodów pod wpływem zmian 
temperatury [10] 

 

Sposób mocowania zależy od materiału pokrycia dachowego. W typowych obiektach można zasto-
sować wsporniki układane lub przyklejane do powierzchni dachu (rys. 3.). 
 
a) 

             
  b) 

 
 
Rys. 3. Urządzenie piorunochronne na dachu płaskim; a) typowe wsporniki, b) przykładowe roz-

wiązanie  
 
W przypadku dachu pokrytego folią lub innym podobnym materiałem można zastosować lekkie  
wsporniki , które są mocowane do powierzchni dachu (rys. 4) w następujący sposób:  
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• wsporniki należy ustawić na dachu w odpowiednich miejscach i , jeśli jest to niezbędne, połączyć 
przewodami tworząc wymaganą siatkę zwodów, 

• wyciąć z materiału z materiału, którym pokryty jest dach, "paski" o długości i szerokości odpo-
wiedniej dla danego wspornika, 

• wykorzystując technikę łączenia odpowiednią dla danego tworzywa (np. zgrzewanie, klejenie) 
przymocować podstawę wspornika do powierzchni dachu a następnie założyć główną część 
wspornika.  

 

 

 

 

Rys. 4. Zasada mocowania wspornika na dachu pokrytym folią 

Do połączenia przewodów w tworzonych układach zwodów stosowane są różnorodne złącza typu 
krzyżowego lub typu T (rys. 5).  
 

 

           

Rys.  5. Przykłady złączek krzyżowych stosowanych do tworzenia siatki zwodów na dachach obiektów budowlanych 
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Tworząc siatkę zwodów należy uwzględnić rodzaj materiału pokrycia dachu oraz ewentualne jego 
inne wykorzystania (np. tarasy, ogrody itp.).  
Podstawowe zasady montażu zwodów na powierzchniach dachów zestawiono w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Zasady montażu zwodów na dachach płaskich 

Materiał dachu  Wymagania monta żowe 

 

Materiał niepalny  

Siatka zwodów umieszczona na całej powierzchni dachu, na krawędziach oraz 
częściach wystających. Jeśli możliwe jest gromadzenie wody na dachu to zwody 
należy instalować nad przewidywanym poziomem wody. Jako przewód otokowy 
może być wykorzystana obróbka metalowa attyki. 

 

Materiał łatwopal-
ny 

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

 

Dachy żelbetowe 

Do ochrona odgromowej można wykorzystać stalowe pręty w betonie, jeśli do-
puszczalne jest dorywcze uszkodzenie warstwy wodoszczelnej. Jeśli uszkodze-
nia są niedopuszczalne należy stosować układy zwodów ułożone na dachu. 
Wskazane jest połączenie zwodów ze stalą zbrojenia.  

 

 

 

 

 

Obiekty zawiera-
jące warstwę zie-
mi na dachu.  

Ludzie nie przebywaj ą regularnie  

Warstwa ziemi do 50 cm. 

Jeśli na dachu nie przebywają ludzie to można stosować zwykłe urządzenia pio-
runochronne – oczkowy układ zwodów poziomych ułożonych na powierzchni 
ziemi. Umieszczenie zwodów w ziemi wymaga uwzględnieni ich zredukowanej 
zdolności przechwytywania wyładowań piorunowych. 

Warstwa ziemi ponad 50 cm ( np. obiekty podziemne). W opracowaniu. Obec-
nie rozwiązanie analogiczne jak dla dachu pokrytego warstwą ziemi do 50 cm 

Ludzie przebywaj ą regularnie.   

Sieć zwodów o wymiarach 5 m x 5 m (ochrona przed napięciami krokowymi). 
Układ zwodów pionowych lub poziomych chroniących ludzi przez bezpośrednim 
wyładowaniem. Można uwzględnić naturalne elementy np. ogrodzenie maszty 
oświetleniowe.  

W przypadku braku ochrony przed bezpośrednim wyładowaniem należy zasto-
sować tablice ostrzegające przed zagrożeniem piorunowym oraz uświadomić lu-
dzi o występującym zagrożeniu. 

 
Na podstawie zaleceń zawartych w normach serii PN-EN 62305 można przyjąć, że metalowe po-
krycia dachowe obiektów budowlanych należy wykorzystywać do ochrony odgromowej.  
Podstawowe informacje o wymaganiach, jakie powinny one spełniać zestawiono w tabeli 4. 
 
 Oczywiście należy mieć świadomość faktu, że przy bezpośrednim wyładowaniu w powierzchnię 
dachu pokrytego blachą nastąpi jej perforacja oraz iskrzenie na połączeniach (rys. 6).   
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Rys. 6. Iskrzenie wywołane przepływem prądu udarowego 100 kA i kształcie 10/350 µs [10] 

Tabela 4. Minimalne grubości blach stosowanych do odprowadzenia prądu piorunowego  

Materiał Grubo ść  
mm 

Uwagi 

Ołów 2,0 
 

Należy zapewnić ciągłość połączeń pomiędzy poszczególnymi 
częściami pokrycia dachowego. Do wykonania połączeń można 
zastosować lutowanie twarde lub spawanie, skręcanie oraz łą-
czenia śrubowe oraz zagniatanie lub łączenie na zakładkę.  

Pod powierzchnią pokrycia dachowego nie może występować 
warstwa materiału łatwopalnego. 

Metalowe elementy nie są pokryte materiałem izolacyjnym. Za 
warstwę izolacyjna nie są uznawane pokrycia „farbą ochronną lub 
asfaltem o grubości 1 mm lub folią PCV o grubości 0,5 mm”. 

Stal (nierdzewna, 
ocynkowana)  

0,5 

Tytan 0,5 

Miedź 0,5 

Aluminium 0,65 

Cynk 0,7 

Dachy wielospadowe  

Do ochrony odgromowej obiektu z dachem wielospadowym należy zastosować zwody poziome umiesz-
czone wzdłuż kalenicy dachu (jeśli jego nachylenie przekracza 1/10) oraz, w obiektach rozległych, 
wzdłuż krawędzi dachu.  
Podstawowe informacje o zasadach tworzenia siatki zwodów na różnorodnych, wielospadowych da-
chach obiektów budowlanych zestawiono w tabeli 5.  
Zwody powinny być mocowane do powierzchni dachu przy pomocy przewodzących lub nieprzewo-
dzących wsporników rozmieszczonych, co ok. 1 m (rys. 7 i 8).  
Istnieje również możliwość umieszczania zwodów poziomych przy kalenicy pod dachówką (rys. 
10). Prowadzenie zwodu pod dachówką jest łatwe w montażu oraz zmniejsza ryzyko korozji.  
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Tabela 5. Zasady montażu zwodów na dachach wielospadowych  
Pokrycie dachu  Wymagania monta żowe 

 

Dach wykonany z materiału  
niepalnego na niewielkim  
obiekcie 

Zwód poziomy należy zainstalować bezpośrednio nad kalenicą. 
Jeśli ten zwód zapewnia przestrzeń chronioną nad całą po-
wierzchnią dachu to należy od niego poprowadzić dwa przewo-
dy odprowadzające nad krawędziami szczytowymi przeciwle-
głych narożników.  

 

Dach wykonany z materiału  
niepalnego  

Do ochrony odgromowej należy zastosować zwody umieszczone 
nad kalenicą oraz nad krawędziami dachu. Do ochrony odgromo-
wej można wykorzystać metalowe rynny, jeśli zapewniona jest cią-
głość ich połączeń a ich przekrój nie jest mniejszy od standardo-
wych elementów zwodów (rys. 9). 

 
Dachy kryte strzechą Jeśli nie są stosowane stalowe paski do układania materiałów po-

krycia, przewody zwodów powinny być umieszczone w odległości 
nie mniejszej niż 0,15 m od powierzchni dachu.  

Dachy wykonane są z materiału 
łatwo zapalnego 

Ochronę przed zagrożeniem stwarzanym przez prąd piorunowy 
zapewniają zwody poziome podwyższone, zwody nieizolowane 
pionowe lub poziome wysokie nieizolowane. Zwody powinny 
być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 0,1 m od po-
wierzchni dachu. 

 

Budynki z metalowym pokryciem 
dachu  

Blachę pokrycia dachowego można i należy wykorzystywać, jako 
zwód poziomy niski pod warunkiem, że jej grubość będzie nie 
mniejsza w porównaniu z danymi zestawionymi w tabeli 4 oraz za-
pewniona będą trwała ciągłość połączeń pomiędzy poszczególny-
mi częściami pokrycia dachowego. 

 

 
 

 

Rys. 7. Przykład mocowania elementów urządzenia piorunochronnego na dachu dwuspadowym 

krytym dachówką   
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a) 

           

 

b) 

    

 

Rys. 8. Wsporniki na dachach wielospadowych a) stosowane do mocowania zwodu nad gąsiorem, 
b) wsporniki mocujące przewody ponad powierzchnią dachu 

 
 
 

 
                

Rys. 9. Przykład połączeń metalowej rynny z elementami urządzenia piorunochronnego 
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Rys. 10. Zwody i przewody odprowadzające umieszczone pod dachówką 

Stosując takie rozwiązanie ochrony odgromowej należy ukryty zwód poziomy połączyć z dodatko-
wymi: 

• krótkimi zwodami pionowymi umieszczanymi w odstępach nie większych niż 10 m (ochrona 
zgodnie z metoda kąta ochronnego lub toczonej kuli), 

• lub odpowiednio odkrytymi płytkami metalowymi umieszczonymi w odległościach nieprze-
kraczających 5 m.  

Wadą takiego układania zwodów jest zwiększone ryzyko uszkodzenia dachu oraz utrudniony prze-
gląd stanu instalacji piorunochronnej.  
Uwzględniając wady i zalety takiego rozwiązania wskazany jest jednak montaż zwodów poziomych 
nad powierzchnią dachu.  
Podobnie jak w przypadku dachów płaskich, można wykorzystać metalowe pokrycie dachu do 
ochrony odgromowej.  
Należy tylko zwrócić uwagę na połączenia tego pokrycia z przewodami odprowadzającymi (rys. 
11.) oraz na rodzaj materiału znajdującego się bezpośrednio pod pokryciem. Nie mogą znajdować 
się tam materiały łatwopalne oraz obszary zagrożone wybuchem. 
Stosowane złączki powinny zapewnić pewne połączenia z przewodami odprowadzającymi lub natu-
ralnymi elementami wykorzystywanymi do odprowadzania prądu piorunowego (fasady, stal zbroje-
nia itp.).   
Z punktu widzenia ochrony odgromowej drewniane pokrycia i podłoża pokryć metalowych dachu 
powinny być kwalifikowane jako materiały trudno zapalne [11]. Zalecane jest impregnowanie tego 
rodzaju pokryć środkami zwiększającymi ich odporność na zapalenie.  
Podobną ocenę zawarto w normie PN-EN 62305-3, w której stwierdzono, że pokrycia i powłoki 
drewniane są „mniej palne”.  
Przykładowe rozwiązania wsporników stosowanych do mocowania zwodów oraz przewodów od-
prowadzających na dachach wielospadowych krytych dachówka przedstawiono na rys. 4.24. 
Wykorzystując metalowe pokrycie dachu do ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę na połą-
czenia tego pokrycia z przewodami odprowadzającymi (Rys. 4.25) oraz na rodzaj materiału znajdu-
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jącego się bezpośrednio pod pokryciem. Nie mogą znajdować się tam materiały łatwopalne oraz ob-
szary zagrożone wybuchem. 
 
 

   

 
Rys. 11. Odprowadzanie prądu piorunowe z metalowego pokrycia dachowego 
 
Wykorzystując blachę do przechwytywania prądu piorunowego należy mieć świadomość faktu, że 
bezpośrednie wyładowanie może spowodować perforację blachy, iskrzenia lub odbarwienia (rys. 6). 
 

Podsumowanie 
W nowych normach serii PN-EN 62305 szczegółowo przedstawiono zasady tworzenia siatki zwo-
dów poziomych na dachach typowych obiektów. Przedstawione zasady można bez problemów za-
stosować przy projektowaniu i montażu urządzeń piorunochronnych na większości obiektów.  
Niestety w kilku przypadkach twórcy norm nie w pełni podzielili się swoją wiedzą z przyszłymi 
użytkownikami lub nie byli w stanie przedstawić jednoznacznego rozwiązania gdyż pojawiają się 
stwierdzenia: 

• Umieszczając zwody w ziemi na dachu należy uwzględnić występowanie „zredukowanej 
zdolności przechwytywania wyładowań”  przez takie zwody.  

• Odpowiednia odległość pomiędzy zwodem a strzechą wynosi 15 cm, jeśli ” nie stosuje się 
stalowych pasków do układania trzciny”. 

W pierwszym przypadku, w celu zwiększenia „zredukowanej zdolności przechwytywania wyłado-
wań” należy zmniejszyć oka siatki zwodów (w najbardziej niekorzystnym przypadku do wymiarów 
wymaganych dla wyższego poziomu ochrony) lub zastosować inne rozwiązanie ochrony.  
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W przypadku obiektów krytych strzechą rozwiązaniem może być stosowanie do połączeń nieprze-
wodzących elementów, zwiększyć odległość pomiędzy zwodem a strzechą np. ponad odstęp bez-
pieczny lub wybór innego rozwiązania ochrony odgromowej.  
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