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Stosowane obecnie materiały pokryć dachowych są najczęściej niepalne lub trudno zapalne i do 

ochrony obiektów budowlanych należy, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, wykorzystywać 

zwody niskie poziome.   

Rozmieszczając takie zwody i przewody odprowadzające należy zwrócić uwagę na zachowanie 

odstępów izolacyjnych i wyeliminowanie możliwości wystąpienia przeskoków iskrowych od tych 

elementów urządzenia piorunochronnego LPS (Lightning Protection System) do urządzeń i 

instalacji wewnątrz obiektu budowlanego (rys. 1).   

 

 

 
Rys. 1. Przeskoki iskrowe pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a instalacjami 

wewnątrz obiektu budowlanego 



W praktyce bezpieczne odstępy izolacyjne najłatwiej zachować w nowo budowanych obiektach, 

wewnątrz których można rozmieścić instalacje i urządzenia w taki sposób, aby były dostatecznie 

oddalone od elementów urządzenia piorunochronnego.   

Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana w obiektach starszych, w których dokonywana jest 

rozbudowa lub przebudowa np. adaptacji sztychu do celów mieszkalnych lub gospodarczych. 

Problemy z zachowaniem odstępów izolacyjnych pojawiają się również w obiektach, w których do 

ochrony odgromowej wykorzystywane jest metalowe pokrycie dachowe (rys. 2).  

 

 

     
 

 

Rys. 1. Przeskoki iskrowe do instalacji pod metalowymi pokryciami dachowymi  

 

W takich obiektach właściwe rozmieszczenie przewodów instalacji elektrycznej lub 

telekomunikacyjnej i spełnienie wymagań zachowania odstępów izolacyjnych może być bardzo 

kłopotliwe lub wręcz niewykonalne. 

Rozwiązaniem może być ułożenie zwodów nad powierzchnią dachu na wysokości 

uniemożliwiającej wystąpienie przeskoków iskrowych lub zastosowanie do ochrony odgromowej 

zwodów pionowych i przewodów o izolacji wysokonapięciowej.  

W miejscach zbliżeń można również zastosować jedno z przedstawionych poniżej rozwiązań: 

• w instalacjach przewodzących, którymi prąd piorunowy może wpłynąć do obiektu (np. rury 

systemów klimatyzacji i wentylacji, rury wodno-kanalizacyjne) należy wstawić elementy 

izolacyjne o długości (grubości) co najmniej dwukrotnie większej od wymaganych odstępów 

izolacyjnych, 

• próbować wyrównać potencjały i połączyć elementy LPS z elementami przewodzącymi 

wewnątrz obiektu bezpośrednio lub przy pomocy iskierników (rozwiązanie stosowane w 

wyjątkowych przypadkach).  

Przyjmując ostatnie z przedstawionych rozwiązań doprowadzamy do wnikania prądu piorunowego 

do wnętrza obiektu i powinniśmy zapewnić jego bezpieczny rozpływ w systemie wyrównywania 

potencjałów w obiekcie i odprowadzenie do systemu uziomowego.  

Obserwacje wykazują, że jest to bardzo trudne zadanie i wymaga dużego doświadczenia oraz 

właściwej oceny występującego zagrożenia. 

Wyznaczanie odstępów izolacyjnych  

Oceniając możliwość wystąpienia przeskoków iskrowych pomiędzy elementami urządzenia 

piorunochronnego a chronionym urządzeniem, do którego doprowadzono przewody instalacji 

elektrycznej lub przesyłu sygnałów, 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. 

Tworzony odstęp [5, 6] powinien być większy od wymaganego odstępu izolacyjnego określonego 

zależnością: 
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gdzie: 

-   ki współczynniki uzależniony od klasy urządzenia piorunochronnego, 

-   km współczynnik uzależniony od materiału odstępu izolacyjnego, 

-   kc  współczynnik uzależniony od rozpływu prądu w przewodach urządzenia   piorunochronnego, 

-   L długość w metrach mierzona wzdłuż przewodu odprowadzającego od punktu rozpatrywanego 

zbliżenia do punktu najbliższego połączenia wyrównawczego. 

W powyższej zależności trudność może sprawiać wyznaczenie współczynników kc gdyż podczas 

wyładowania w urządzenie piorunochronne w poszczególnych elementach tego urządzenia płyną 

prądy o równych wartościach szczytowych co powoduje zmiany wartości współczynników kc.   

Dla dowolnego przewodu, który jest elementem drogi L, wartość współczynnika kcx określa 

zależność 
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gdzie : I1x i Ip  odpowiednio wartości szczytowe prądu płynącego w dowolnym przewodzie x 

urządzenia piorunochronnego (stanowiącego część drogi L) oraz prądu piorunowego.  

Zmiany wartości współczynników kc dla poszczególnych przewodów instalacji piorunochronnej i 

należy to uwzględnić przy obliczaniu odstępów izolacyjnych [5, 6]  i do ich określania zalecana jest 

zależność: 
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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 zaleceniach normy ochrony odgromowej [6] w przyjętym sposobie wyznaczania 

współczynników kc występujących w zależności (3) przyjęto następujące założenia:    

1. Analizując wartości prądów płynących w poszczególnych elementach tworzących drogę L 

należy przyjąć, że po przejściu przez punkt krzyżowania się zwodów prąd płynący w kolejnym 

elemencie, wzdłuż drogi L, jest równy połowie prądu wpływającego do tego punktu. 

2. Łącząc przewód idący od zwodu pionowego ze zwodem poziomym urządzenia 

piorunochronnego zakłada się równomierny podział prądu w tym zwodzie. 

3. W przypadku przewodów odprowadzających należy porównać wartości współczynników kc 

wyznaczonych przy pomocy punktów 2 i 3 oraz zależności kc = 1/n (gdzie n jest liczba 

przewodów odprowadzających). 



Powyższe zasady wyznaczania wartości współczynników kmx zostaną wykorzystane do określania 

odstępów izolacyjnych w układzie zwód pionowy – chronione urządzenie (rys. 3).  

 

 

 

Rys. 3. Przykłady odstępów izolacyjnych pomiędzy LPS a urządzeniem i instalacjami  
 

W przedstawionym rozwiązaniu ochrony odgromowej należy określić następujące odstępy 

izolacyjne: 

• Sp - odstęp w powietrzu pomiędzy zwodem pionowym a chronionym urządzeniem, 

• Sb – odstęp w betonie pomiędzy zwodem poziomym a przewodami instalacji elektrycznej 

oraz liniami sygnałowymi.   

Wyniki badań laboratoryjnych [1, 2, 3] wskazuję, że wytrzymałości udarowej odstępów 

izolacyjnych w powietrzu jest prawie dwa razy większa w porównaniu z wytrzymałością betonu lub 

cegły (rys. 4).  
 

a)                                                                       b) 

        

 

Rys. 4. Zależności napięcia przeskoku od czasu do przeskoku: a) odstęp izolacyjny wynosi 0,5 m, b) 

porównanie wytrzymałości różnorodnych materiałów  



 

Podobną zależność wprowadzono w normach ochrony odgromowej przy wyznaczaniu wartości 

współczynnika km uzależnionego od materiału odstępu izolacyjnego, który wynosi: 

• 1 dla powietrza,  

• 0,5 w przypadku betonu lub cegły.  

Niestety zastosowanie w zależności (1) lub (3) określającej s współczynnika km o mniejszych 

wartościach powoduje otrzymanie odstępów izolacyjnych o wartościach znacznie przekraczających 

grubości stropów, co praktycznie uniemożliwia ich racjonalne wykorzystanie.  

W zaleceniach norm ochrony odgromowej [4, 5, 6] brak informacji o zasadach wyznaczania 

odstępów izolacyjnych struktur wielowarstwowych. Pewne informacje pojawiają się tylko w 

normie niemieckiej interpretującej zalecenia norm europejskich [7]. 

Próba wypełnienia tej luki i omówienie prostych zasad wyznaczania odstępów izolacyjnych 

wewnątrz obiektu przedstawiona zostanie dla przykładu urządzenia piorunochronnego ułożonym na 

dachu budynku o grubości stropu x1 (rys. 5.).  

 

 

 
 

 

Rys. 5. Odstęp izolacyjny w strukturze dwuwarstwowej  

 

W przypadku przedstawionej struktury dwuwarstwowej (powietrze - materiał stały np. beton, cegła) 

wyznaczanie odstępu izolacyjnego s można przeprowadzić zgodnie z zestawionymi poniżej 

zasadami: 

1. Dla analizowanego układu przestrzennego należy wyznaczyć odstęp izolacyjnych smat 

zakładając, że przeskok nastąpi tylko w materiale stałym (założenie struktury 

jednowarstwowej). 

2. Porównać wyznaczony odstęp izolacyjny z grubością warstwy materiału stałego x1 i jeśli: 

• 
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≤ , to wymagany odstęp izolacyjny s jest tylko w materiale stałym i wynosi 
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> , to wymagany odstęp izolacyjny jest większy w porównaniu z grubością warstwy 

materiału stałego i należy uwzględnić powietrze jako drugą warstwę wewnętrzną.  

3. Wyznaczanie odstępu s z uwzględnieniem wewnętrznej warstwy powietrza: 
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Strop obiektu może składać się z kilku warstw równych materiałów (rys. 6).  

 

 

 
 

Rys. 6. Odstęp izolacyjny w strukturze wielowarstwowej 

 

W takim przypadku wyznaczając odstępy izolacyjne należy: Wyznaczyć zastępczy współczynnik 

kmz struktury wielowarstwowej. 
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1. Wyznaczyć odstęp izolacyjny smatz badanego układu przestrzennego przyjmując współczynnik 

kmz. 

2. Porównać wyznaczony odstęp izolacyjny smatz z grubością układu wielowarstwowego xmw i 

jeśli: 

• ����� ≤ ��� - to wymagany odstęp izolacyjny s jest tylko w strukturze wielowarstwowej i 

wynosi � = ����� 

• �����  > ��� - wymagany odstęp izolacyjne jest większy w porównaniu z grubością 

struktury wielowarstwowej i należy uwzględnić powietrze jako dodatkową warstwę 

wewnętrzną.  

4. Wyznaczyć odstęp s z uwzględnieniem wewnętrznej warstwy powietrza 

 

� = ��� + (����� − ���) ∙ ��� 

 

Stosując powyższe zasady obliczeń można określić wymagane odstępy izolacyjne pomiędzy 

przewodami urządzenia piorunochronnego a urządzeniami i instalacjami wewnątrz obiektu 

budowlanego.  

 

Sposób wyznaczania odstępów izolacyjnych przedstawiony zostanie na przykładzie urządzenia 

piorunochronnego umieszczonego na dachu płaskim obiektu o wymiarach 30 m × 40 m i wysokości 

H = 20 m (rys. 7). 

Podstawowe informacje niezbędne do wyznaczenia odstępów izolacyjnych zestawiono poniżej.   

• Do ochrony urządzenia wykorzystano zwód pionowy, który połączono ze zwodem poziomym, 

• n = 14 przewodów odprowadzających urządzenia piorunochronnego,   

• II poziom ochrony odgromowej, współczynnik ki = 0,06, siatka zwodów na dachu o wymiarze 

boku c = 10 m, 

• Odstęp izolacyjny sb jest wyznaczany przy zwodzie pionowym, długość przewodu łączącego 

zwód pionowy ze zwodem poziomym  L1= 4 m.  



 

 

 

 

Rys. 7. Urządzenie piorunochronne wykorzystane do obliczeń odstępów izolacyjnych  

 

W przypadku odstępu izolacyjnego w powietrzu sp (rys. 3) otrzymujemy: 

 

kC1 = 1,    kC2 = 0,5,    kC3 = 0,25,    kC4 = 0,125,    kmp = 1,  LC = h +L1 = 1 m + 4 m = 5 m 
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 sp  ≥  75 cm 

Określając odstęp izolacyjny w miejscu zbliżenia zwodu do instalacji wewnątrz budynku (przeskok 

występuje w betonie) otrzymujemy: 
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  sb  ≥  138 cm. 

Wyznaczony odstęp izolacyjny sb jest znacznie większy od grubości typowych stropów i określając 

zagrożenie urządzeń lub przewodów wewnątrz obiektu należy uwzględnić powietrze jako drugą 

warstwę izolacyjną (rys. 5).  

Przykład wyznaczania wymaganego odstępu izolacyjnego wewnątrz obiektu przedstawiono w 

tabeli 1.  

Dodatkowo tabela 1 zawiera przykładowe wyniki obliczeń odstępów izolacyjnych w przypadku 

stropów składających się z kilku materiałów (struktury wielowarstwowe).  

 

 



Tabela 1. Wyznaczanie odstępu izolacyjnego warstwowego odstępu izolacyjnego.  

Widok ogólny Wyznaczanie odstępów izolacyjnych 

 

 

 

 
x1 = 0,15 m,  km1 = 0,5, km2 = 1 
smat – odstęp izolacyjny wyznaczony dla przerwy w materiale stałym- 
betonie (założenie struktury jednowarstwowej). 

1,38ms
b
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Odstęp izolacyjny s 
 

s = x� + (s� − x�) ∙ k�� = 0,15 + (1,38 − 0,15) ∙ 0,5 = 0,76m 
 

Odstęp wewnątrz obiektu sw 
 

sw = s - x1 ≈ 61 cm 

 

 

 

 

 
x1 = 0,05 m,  km1 = 0,7, x2 = 0,15 m, km2 = 0,5, km3 = 1. 

Zastępczy współczynnik kmz struktury dwuwarstwowej 
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0,05 + 0,15
= 0,55 

smat – odstęp izolacyjny wyznaczony dla przerwy w materiale stałym 
(założenie struktury jednowarstwowej). 
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s = ��� + (s�	
 − ���) ∙ k�� = 0,20 + (1,25 − 0,2) ∙ 0,55 ≈ 0,77m 
 

xmw = x1 +x2 
 

Odstęp wewnątrz obiektu sw 
 

sw = s – (x1 +x2) ≈ 57 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 
x1 = 0,05 m,  km1 = 0,7, x2 = 0,05 m, km2 = 0,3,  x3 = 0,15 m, km3 = 0,5, 
km4 = 1. 

Zastępczy współczynnik kmz struktury dwuwarstwowej 

���� =
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=

0,7 ∙ 0,05 + 0,3 ∙ 0,05 + 05 ∙ 0,15

0,05 + 0,05 + 0,15
= 0,5 

smat – odstęp izolacyjny wyznaczony dla przerwy w materiale stałym 
(założenie struktury jednowarstwowej). 
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s = ��� + (s�	
 − ���) ∙ k�� = 0,25 + (1,38 − 0,25) ∙ 0,5 ≈ 0,81m 
 

xmw = x1 +x2+x3 
 

Odstęp wewnątrz obiektu sw 
 

sw = s – (x1 +x2 +x3) ≈ 56 cm 
 



Podsumowanie  

Urządzenia na dachach obiektów budowlanych powinny znajdować się w przestrzeniach 

chronionych tworzonych najczęściej przez zwody pionowe lub poziome. W poprawnie 

rozmieszczonym systemie zwodów należy zachować wymagane odstępy izolacyjne pomiędzy 

elementami urządzenia piorunochronnego a urządzeniami znajdującymi i instalacjami na dachu 

oraz wewnątrz obiektu.  

Przedstawiając zasady wyznaczania tych odstępów szczególną uwagę zwrócono na wymagane 

odstępy izolacyjne wewnątrz obiektów.  

Dodatkowo należy zauważyć, że zapewnienie bezawaryjnego działania urządzeń może wymagać  

ograniczenia napięć i prądów udarowych występujących w instalacji elektrycznej oraz obwodach 

sygnałowych.  
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