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Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do uziomu prąd piorunowy bez szkody 
dla chronionego obiektu oraz w sposób bezpieczny dla ludzi przebywających wewnątrz oraz w bli-
skim sąsiedztwie obiektu. Urządzenie piorunochronne powinno również:  

• zapewnić ochronę przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego na urządzenia i instala-
cje na dachach i ścianach obiektów,  

• tworzyć estetyczny układ przewodów na obiektach zbudowanych z różnorodnych materiałów, 

• ograniczać wartości impulsowego pola elektromagnetycznego wywołanego przez rozpływający się 
prąd piorunowy wewnątrz obiektu. 

W przypadku dachów dwuspadowych do ochrony odgromowej stosowane są zwody poziome umiesz-
czone wzdłuż kalenicy (jeśli jego nachylenie przekracza 1/10) oraz, w obiektach rozległych, wzdłuż 
krawędzi dachu (Rys. 1.). 

 

 

Rys. 1. Ochrona odgromowa obiektu budowlanego o dachu dwuspadowym 



Zasady monta żu urządzenia piorunochronnego 
Na dachach pokrytych dachówkami, jeśli zachowane są odpowiednie odstępy izolacyjne, najczę-
ściej  stosowane są zwody poziome niskie.   
Przewody mogą być ułożone bezpośrednio na dachu lub w niewielkiej od niego odległości. Takie uło-
żenie jest możliwe tylko w przypadku jeśli przepływ prądu piorunowego w przewodach nie spowoduje 
termicznego uszkodzenie pokrycia dachowego.  
Zwody powinny być mocowane do powierzchni dachu przy pomocy przewodzących lub nieprze-
wodzących wsporników rozmieszczonych, co ok. 1 m (rys. 2.). 
 
 

 
 
 
Rys. 2. Przykład mocowania elementów urządzenia piorunochronnego na dachu dwuspadowym 

krytym dachówką   
 
Na dachach o kącie nachylenia połaci ponad 300, a takie są najczęściej kryte dachówkami, jeden z prze-
wodów siatki zwodów powinien być prowadzony wzdłuż kalenicy (rys.3.). 

   a)          b) 

     
Rys. 3. Zwody niskie nad kalenicą dachu   
 

Do utrzymania przewodu nad kalenicą obiektu można wykorzystać wsporniki: 

- przykręcane bezpośrednio do gąsiora (rys.3a), 



- mocowane na gąsiorze (tablica 1.), 

- przykręcane do łaty po przewierceniu gąsiora (tablica 1.), 

- łączone z przykręcanymi do łaty metalowymi uchwytami, które służą do mocowania gąsiorów 
(tabl.1.). 

 
Tablica 1. Przykłady montażu wsporników na gąsiorach  

Element Przykład monta żu Uwagi 

    

Wsporniki mocowane bez-
pośrednio na gąsiorach. Moż-
na przesuwać element pod-
trzymujący zwód  

  

 

Wsporniki mocowane bez-
pośrednio na gąsiorach. 

    

Sprężyna umożliwia pewne 
umocowanie wspornika do 
gąsiorów o różnych wymia-
rach 

  

Wspornik przykręcany do łaty. 

Przylegający do gąsiora ele-
ment uszczelniający zapobie-
ga przedostawaniu się wilgoci 
do obiektu. 

 
 

 

Wspornik mocowany do meta-
lowych uchwytów przytrzymu-
jących gąsiory. 

 

Wsporniki przykręcane bezpośrednio do łaty dachu powinny posiadać uszczelki zapobiegające 
przedostawaniu się wilgoci do budynku. W przypadku mocowania wspornika przedstawionego na 
rys.3.a należy przewiercić gąsior, włożyć do otworu dolną część wspornika i dokręcić nakrętkę. 
Dokręcenie nakrętki powoduje deformację powłoki gumowej wspornika i ścisłe jej przyleganie do 
gąsiora. 
W tworzonej siatce zwodów bardzo ważną sprawą jest pewne ułożenie zwodów nad połaciami dachu. 
Dobierając wsporniki do tego zadania należy uwzględnić wymiary i kształt dachówek oraz rozmieszcze-
nie łat. Wsporniki mogą być mocowane: 

• do łat i przykrywane dachówkami, 

• bezpośrednio do dachówek lub pokryć dachowych. 



Przykłady różnych rodzajów wsporników podtrzymujących przewody nad połaciami dachowymi 
oraz sposoby ich mocowania przedstawiono w tablicach 2, 3 i 4.   

Tablica 2. Przykłady wsporników do montażu zwodów na dachach spadowych  

Element Przykład monta żu Uwagi 

 

 

 

 

 
Sposoby dostosowania długości 
elementu mocującego wspornik do 
wymiaru dachówki.  

 

 

 

   

Wsporniki wykonane z łatwo od-
kształcanej blachy, które można 
mocować  tylko do dachówek 

 

Tablica 3. Przykłady wsporników do montażu zwodów na dachach spadowych krytych dachówką 

Element Przykład monta żu Uwagi 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wsporniki montowane do łat. 

 

 

 

 

 

Wspornik mocowany do  podłoża 
(np. drewnianego) 



Tablica 4. Przykłady wsporników do montażu zwodów na dachach spadowych  

Element Przykład monta żu Uwagi 

 

 

 

 
 
 
 
Wsporniki montowane 
bezpośrednio do dachówki 
lub bitumicznego pokrycia 
dachowego 

 
 

 
Przykładowe rozwiania mocowań zwodów nad dachem krytym dachówka przedstawia rys.4. 
 

       
 

Rys. 4.  Mocowanie wspornika oraz połączenia zwodów na dachu krytym dachówka. 

Do połączeń przewodów na dachu można zastosować typowe złączki przedstawione na rys. 5.  

 
 

 
 

 
Rys. 5. Złączki stosowane do łączenia zwodów na dachu 
 



Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane znajdujące się nad powierzchnią dachu (np. ko-
miny, ściany przeciwpożarowe, systemy wentylacyjne) należy wyposażyć w zwody pionowe i po-
łączyć do przewodów tworzących siatkę zwodów poziomych na powierzchni dachu.  

Przykład tworzenia instalacji chroniącej komin oraz wywiewki wentylacyjne przedstawiono na 
rys.6 i 7. 

 

   

 
 

 
 

 

    

Rys. 6. Łączenie metalowych ram okiennych z przewodami instalacji piorunochronnej.  

 
Niewielkie urządzenia metalowe, do których nie dochodzą instalacje przewodzące z wnętrza obiek-
tu nie wymagają dodatkowej ochrony. Jeśli te urządzenia znajdują się w sąsiedztwie zwodów i nie 
są zachowane niezbędne odstępy izolacyjne to powinny być połączone z elementami urządzenia 
piorunochronnego.  
Typowe kominy z materiałów izolacyjnych, które nie są umieszczone się w przestrzeniach chronio-
nych tworzonych zwody umieszczone na obiekcie powinny być chronione przed bezpośrednim wy-
ładowaniem piorunowy.  
Do ochrony stosowane są najczęściej mocowane do kominów zwody pionowe lub pierścieniowe. 
Wysokość zwodu pionowego powinna zapewnić przestrzeń chronioną dla komina (rys. 7, 8). 



 
 
Rys. 7. Ochrona kominów z materiałów nieprzewodzących 

  

Rys. 8. Instalacje piorunochronne przy kominie i elementy do ich tworzenia 

 

     

 

 
  

Rys. 9. Instalacje piorunochronne przy wywiewkach i elementy do ich tworzenia 



W przypadku ochrony kominów należy unikać prowadzenia siatki zwodów nad ich wylotami.   
Metalowe elementy konstrukcyjne biegnące przy dolnej krawędzi dachu (np. rynny) należy również 
połączyć do przewodów urządzenia piorunochronnego.  
Przykładowe rozwiązanie takiego połączenia oraz elementy, które można wykorzystać do jego wy-
konania przedstawiono na rys. 10.   
 

      

       
 

Rys. 10. Połączenia rynny ze zwodami i przewodami odprowadzającymi 

 

W przypadku dachów  jedno- lub dwuspadowych  krytych dachówką na niewielkich obiektach o 
wysokości do 20 m można zastosować przewody poziome, umieszczone przy kalenicy pod da-
chówką, do których dołączone są krótkie zwody pionowe w odstępach nie większych niż 10 m 
(rys.11).  

Zamiast zwodów pionowych można zastosować płytki metalowe, ale w odstępach nie większych 
niż 5m. 



 
 
Rys. 11. Zwody i przewody odprowadzające umieszczone pod dachówką 

 
Wszystkie urządzenia dachowe zawierające wyposażenie elektryczne lub elektroniczne, lub urzą-
dzenia połączone z instalacjami przewodzącymi wewnątrz obiektu budowlanego powinny się znaj-
dować w przestrzeniach chronionych tworzonych przez układy zwodów pionowych lub poziomych.  
Przykładowe rozwiązanie ochrony odgromowej komina z rurą od pieca grzewczego (dotyczy to 
szczególnie pieców zasilanych z sieci i posiadających układy elektroniczne pomiaru i regulacji 
temperatury) oraz anteny i kolektorów fotowoltaicznych na dachu dwuspadowym przedstawiono na 
rys. 12  
 

 
 
Rys. 12. Umieszczanie urządzeń w przestrzeniach chronionych  
 
Określając wymiary oraz rozmieszczenie zwodów pionowych należy wyznaczyć kąty ochronne 
oraz odstępy izolacyjne. 
 
Instalując zwody na dachach obiektów budowlanych należy również zwrócić uwagę na konieczność 
zachowania odstępów izolacyjnych pomiędzy zwodami a instalacjami przewodzącymi (np. instala-
cje elektryczne, telekomunikacyjne, wentylacyjne) ułożonymi wewnątrz obiektów budowlanych.  



Podsumowanie 
Stworzenie trwałej i estetycznej zewnętrznej instalacji odgromowej jest problemem, który musi rozwią-
zać większość projektantów i instalatorów. Przedstawione rozwiązania, wykorzystujące produkty firmy 
DEHN, spełniają wysokie wymagania dotyczące estetyki, jakości i trwałości instalacji.  

Przedstawione elementy, tworzące siatkę zwodów niskich na dachach krytych dachówką, badane są, 
zgodnie z wymogami normy PN-EN 50164-1  na działania prądów symulujących zagrożenie pioruno-
we   
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