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Zadaniem urządzenia piorunochronnego jest 
przejęcie prądu piorunowego i jego odprowa-
dzenie do ziemi bez szkody dla chronionego 
obiektu oraz w sposób bezpieczny dla przeby-
wających wewnątrz ludzi. W chwili obecnej 
projektując ochronę odgromową obiektów, w 
którym będą zainstalowane rozbudowane sys-
temy sterowania, zarządzania bezpieczeń-
stwem i energią, należy uwzględnić koniecz-
ność niedopuszczenie do bezpośredniego od-
działywania prądu piorunowego na urządze-
nia i instalacje oraz ograniczenie przepięć do-
chodzących do przyłączy urządzeń. Dodat-
kowo zalecane jest ograniczanie wartości na-
tężeń pola elektrycznego i magnetycznego 
wywołanych wewnątrz obiektów przez roz-
pływający się prąd piorunowy.  

Spełnienie powyższych zadań może wymagać 
zastosowania niekonwencjonalnych rozwią-
zań przy projektowaniu i wykonywaniu urzą-
dzeń piorunochronnych. 

Nowe zadania ochrony odgromowej  
Informacje o nowych rozwiązaniach ochrony 
odgromowej zawierają cztery normy serii EN 
62305, które w roku 2008 zaczęto wprowa-
dzać w Polsce a pod koniec 2010 r wprowa-
dzono do wykazu Polskich Norm powołanych 
w rozporządzeniu w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie [2]. 
 Normy: 

PN-IEC 62305-1:2008, Ochrona odgromowa 
- Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-IEC 62305-22008, Ochrona odgromowa 
- Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

 
PN-IEC 62305-3:2009, Ochrona odgromowa 
- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów bu-
dowlanych i zagrożenie życia. 

PN-IEC 62305-4:2009, Ochrona odgromowa 
- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektro-
niczne w obiektach budowlanych). 

są wynikiem restrukturyzacji norm serii PN-
IEC 61024, PN-IEC 61312 oraz normy mię-
dzynarodowej IEC 61662+A1 i zawierają 
podstawowe wymagania dotyczące zewnętrz-
nej i wewnętrznej ochrony odgromowej.  

Zgodnie z zaleceniami wprowadzonych 
norm, konieczność zapewnienia bezawaryjnej 
pracy systemów elektrycznych i elektronicz-
nych może wymagać ograniczenia wartości 
natężeń pola elektromagnetycznego wewnątrz 
obiektu budowlanego, w który nastąpiło wy-
ładowanie piorunowe lub podczas wyłado-
wania w bliskim jego sąsiedztwie (rys.1.). 
Cel ten można osiągnąć doprowadzając do 
rozpływu prądu piorunowego w możliwie 
największej liczbie przewodzących elemen-
tach występujących w obiekcie. Można to 
osiągnąć wykorzystać przewodzące elementy 
konstrukcji budynków oraz przewody spe-
cjalnie instalowanych instalacji ochronnych 
(instalacje odgromowe). 
Dobierając środki ochrony odgromowej nale-
ży uwzględnić podstawowe wartości charak-
teryzujące kształt prądu piorunowego. War-
tość te uzależnione są od poziomu ochrony 
przewidywanego dla analizowanego obiektu 
(tabela1.). 
Ograniczanie zagrożeń piorunowych wymaga 
objęcia urządzeń na dachach i ścianach obiek-
tów ochroną przed bezpośrednim oddziały-



waniem prądu piorunowego, który może do-
prowadzić do: 

• zniszczenia tych urządzeń oraz doprowa-
dzonych do nich instalacji,   

• zniszczenia instalacji i urządzeń we-
wnątrz obiektu budowlanego, 

• możliwości wystąpienia porażeń ludzi 
przebywających wewnątrz obiektów bu-
dowlanych.  
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Rys. 1. Zagrożenie systemu okablowania strukturalnego impulsowym polem elektromagnetycznym wywoła-
nym przez prąd piorunowy wyładowania doziemnego  

 

Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prądy piorunowe pierwszego i kolejnych 
wyładowań w kanale  

 

Składowa  
wyładowania 

 

Poziom 
ochrony 

Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd piorunowy 

Wartość  
szczytowa 

kA 

Stromość  
narastania 

kA/µs 

Czas  
czoła 

µs 

Czas do  
półszczytu 

µs 

 
pierwsza 
składowa 

I 200 20  

10 

 

350 II 150 15 

II i IV 100 10 

 
kolejne 

składowe 

I 50 200  

0,25 

 

100 II 37,5 150 

III i IV 25 100 

 



W takich przypadkach podstawowe zasady 
ochrony odgromowej jednoznacznie określa 
stwierdzenie „ wszystkie urządzenia dachowe 
z materiałów izolacyjnych lub przewodzą-
cych, które zawierają wyposażenie elektrycz-
ne i/lub służące przetwarzaniu informacji, 
powinny znajdować się w przestrzeni 
ochronnej układu zwodów”. 
Do ochrony można wykorzystać zwody pio-
nowe lub poziome odsunięte. Projektując sys-

tem zwodów należy uwzględnić wymogi do-
tyczące zasad tworzenia stref osłonowych 
oraz określić wymagane odstępy izolacyjne 
(rys.2).  
Wyznaczając obszar strefy ochronnej tworzo-
nej przez zwody należy uwzględnić wybrany 
poziom ochrony oraz wysokość zwodu h. 
Wartości kątów ochronnych w zależności od 
wysokości h zwodów pionowych i poziomów 
ochrony przedstawiono na tabeli 2.  

 
 

          
Rys. 2. Przykładowe przestrzenie chronione tworzone przez: a) zwód pionowy, b)zwód poziomy  

 

Tabela. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących właściwości ochronne zwodów na dachu 
obiektu. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 



W normach przyjęto również możliwość wy-
znaczania stref ochronnych wykorzystując za-
sadę toczącej się po dachu kuli. W tych miej-
scach na powierzchni dachu obiektu, które do-
tyka tocząca się kula, może wystąpić zagrożenie 
stwarzane przez bezpośrednie oddziaływanie 
prądu piorunowego.   
W tworzonej instalacji piorunochronnej sys-
tem zwodów powinien stworzyć odpowiednią 
strefę ochroną oraz uniemożliwi ć wystąpienie 
przeskoków iskrowych pomiędzy zwodami i 
przewodami instalacji piorunochronnej i 
chronionymi urządzeniami.  
Oceniając możliwości wystąpienia przesko-
ków iskrowych należy uwzględnić: 

• parametry prądu piorunowego, 

• rodzaj materiału izolacyjnego jaki wystę-
puje między elektrodami, 

• rozpływ prądu w obiekcie budowlanym, 

• odległość od miejsca zbliżenia, w którym 
może wystąpić przeskok, do najbliższego 
połączenia wyrównawczego lub ziemi li-
czona wzdłuż przewodu, w którym płynie 
prąd piorunowy 

W obowiązującej obecnie normach przyjęto 
określać minimalne wartości odstępów izola-
cyjnych przy pomocy prostych zależności, 
które zestawiono w tabeli 3.  

 

Tabela 3. Wzory do wyznaczania minimalnych odstępów izolacyjnych s 

Układ przestrzenny Zależność określająca odstęp izolacyjny 
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L - długość przewodów w metrach  

Długość L mierzona wzdłuż przewodu od-
prowadzającego od punktu rozpatrywanego 
zbliżenia do punktu najbliższego połączenia 
wyrównawczego. 

Wartości współczynników 

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 materia-
łu odstępu izolacyjnego 

1- powietrze 
0,5 - beton, cegła 

 
 
kc - uzależniony od rozpły-
wu 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 prze-
wody odprowadzające, 

0,44  -  sieć zwodów oraz 4 i wię-
cej przewodów odprowadzających 

1 - zwód pionowy i 1 przewód od-
prowadzający, 
0,5…1 - zwód poziomy i 2 przewody 
odprowadzające, 
0,25...0,5 - sieć zwodów oraz 4 i wię-
cej przewodów odprowadzających 

 
Wartość współczynnika kc uzależniona jest od 
rozpływu prądu w przewodach urządzenia 
piorunochronnego lub przewodzących ele-
mentach 

 
konstrukcyjnych obiektu. W układach, w któ-
rych nie następuje rozpływ prądu piorunowe-
go współczynnik kc = 1. Zwiększenie liczby 



przewodów odprowadzających powoduje 
zmniejszenie wartości współczynnika kc . 
W wielokondygnacyjnych obiektach budow-
lanych, w których zastosowano poziome połą-
czenia pomiędzy przewodami odprowadzają-
cymi, zmieniają się wartości prądu pioruno-
wego w tych przewodach. Fakt ten uwzględ-
niono wprowadzając różne wartości współ-
czynników kc dla danego przewodu odprowa-
dzającego.  
Odstępy izolacyjny należy również uwzględ-
nić, jeśli analizowane jest zagrożenia urzą-
dzeń instalowanych na ścianach obiektu.  

W większości przypadków optymalnym roz-
wiązaniem ochrony przed bezpośrednim wy-
ładowaniem piorunowym jest zastosowanie 
wolnostojących zwodów pionowych lub zwo-
dów mocowanych za pomocą elementów dy-
stansujących oraz izolacyjnych rur wspor-
czych bezpośrednio do chronionego urządze-
nia (rys.3.).  
W obu przypadkach należy zachować odstępy 
izolacyjne pomiędzy elementami urządzenia 
piorunochronnego a chronionymi urządze-
niami.  

 
 

          

 

 
Rys. 3. Przykładowe rozwiązania ochrony urządzeń przed bezpośrednim działaniem prądu piorunowego 

 



Dotyczy to szczególnie systemów telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych oraz elektro-
nicznych elementów klimatyzacji i wentylacji.  

Należy zauważyć, że w normie PN-EN 62305-3 
pojawiają się również zalecenia ochrony przed 
bezpośrednim uderzeniem pioruna wszelkiego 
rodzaju masztów antenowych umieszczanych 
na dachach obiektu budowlanego.  

Odprowadzanie prądu piorunowego 

Ograniczenie wartości pola elektromagne-
tycznego wewnątrz obiektu budowlanego 
można stosunkowo prosto uzyskać wykorzy-
stując do odprowadzenia prądów pioruno-
wych pręty zbrojenia, metalowe fasady i inne 
przewodzące elementy konstrukcji budynku. 
Takie rozwiązanie zmniejsza całkowitą impe-
dancję odprowadzeń, dzięki czemu zmniejsza 
się możliwość wystąpienia iskier wtórnych. 
Dodatkowo fakt zwiększenia liczby przewo-
dów odprowadzających powoduje najczęściej 
bardziej równomierny rozpływ prądu pioru-
nowego i zmniejszenie wartości impulsowego 
pola elektromagnetycznego wewnątrz obiek-
tu. 

W obiektach, w których do celów ochrony 
odgromowej wykorzystywana jest stal zbro-
jenia należy potwierdzić ciągłość połączeń od 
części najwyższej do poziomu ziemi. Całko-
wita rezystancja nie powinna przekraczać 0,2 
Ω. W przypadku otrzymania większych war-
tości rezystancji lub braku możliwości prze-
prowadzenia pomiarów należy zainstalować 
zewnętrze przewody odprowadzające. 
Zastosowanie pewnych połączeń jest również 
bardzo ważne w przypadku wykorzystywania 
zbrojenia obiektu, jako ekranu przed impul-
sowym polem elektromagnetycznym.  

Ekranowanie przed impulsowym po-
lem elektromagnetycznym 

Wykorzystanie zbrojenia do ekranowania 
przed polem elektromagnetycznym wymaga 
połączenia prętów zbrojeniowych oraz zasto-
sowania dodatkowych przewodów łączących 
poszczególne elementy przewodzące kon-
strukcji obiektu. Przykładowe rozwiązanie 
układu połączeń przedstawiono na rys. 4. 

 
 
 
Rys. 4. Wykorzystanie przewodów zbrojenia do odprowadzania prądu piorunowego

1 - Metalowa obróbka ba-
lustrady dachu         
2 - Stalowe pręty zbrojenia   
3 - Przewody kraty nało-
żonej na zbrojenie    
4 - Złącze przewodów kra-
ty   
5  - Wewnętrzna szyna 
wyrównawcza     
6 - Połączenie spawane 
lub zaciskane 
7 - Dowolne połączenie  
8 - Otok (dookoła budyn-
ku) 
9 - Uziom fundamentowy 
(typowe wymiary: a ≤ 5 m, 
b ≤ 1 m)  
 



Zbrojenie budynku zapewnia stosunkowo 
niewielką skuteczność ekranowania. W przy-
padku potrzeby zapewnienia większej sku-
teczności ekranowania przed zewnętrznym 
polem elektromagnetycznym należy zastoso-
wać dodatkowe siatki tworzące „oka” o wy-
miarach od kilkunastu do kilkudziesięciu cen-
tymetrów.   
Przykładowe rozwiązania tego rodzaju ekra-
nów przedstawiono na rys. 5. Do prętów zbro-
jeniowych ścian zewnętrznych obiektu, nale-
ży dołączyć inne żelbetowe lub stalowe ele-
menty konstrukcyjne występujące w obiekcie, 
np. ściany wewnętrzne, szyby wind, słupy, 
metalowe poręcze i barierki. 

Jeśli posadzka zawiera elementy przewodzące 
(np. siatki, pręty zbrojeniowe lub blachy), to 
należy połączyć je z prętami zbrojenia wyko-
rzystywanymi do celów ochrony odgromo-
wej. 
Ekranujące właściwości różnego rodzaju kon-
strukcji stalowych lub żelbetowych określane 
są najczęściej na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych lub badań terenowych pro-
wadzonych w rzeczywistych obiektach. Przy-
kładowe wyniki pomiaru skuteczności ekra-
nowania konstrukcji stworzonej z elementów 
zbrojenia budynków przedstawiono na rys. 6. 

 
 

 
 
Rys. 5. Ekranowanie przy pomocy dodatkowych siatek (mat metalowych). 

 
 
Rys. 6. Zmiany skuteczności ekranowania konstrukcji w funkcji wymiarów oka i częstotliwości 



Wewnętrzna ochrona odgromowa 

Do ochrony urządzeń i instalacji  należy rów-
nież zastosować wymogi tzw. wewnętrznej 
ochrony odgromowej, która obejmuje m.in. 
zagadnienia: 

• wyrównywania potencjałów wewnątrz 
obiektów budowlanych, 

• zachowania odstępów izolacyjnych od 
elementów z prądem piorunowym, 

• koordynacji układania przewodów insta-
lacji elektrycznej, linii przesyłu sygnałów 
oraz przewodów urządzenia pioruno-
chronnego, 

• właściwego doboru urządzeń do ograni-
czania przepięć w instalacji elektrycznej 
oraz systemach przesyłu sygnałów. 

 

Dobierając rozwiązania ochrony wewnętrznej 
należy również uwzględnić informacje o od-
porności poszczególnych urządzeń na działa-
nie różnorodnych udarów napięciowych i 
prądowych dochodzących z instalacji elek-
trycznej i linii przesyłu sygnałów oraz oddzia-
ływanie bezpośrednio na urządzenia impul-
sowego pola magnetycznego. 

Podsumowanie 

Zapewnienie bezawaryjnego działania urzą-
dzeń elektronicznych, dotyczy to szczególnie 
urządzeń pracujących w rozbudowanych sys-

temach, wymaga zastosowania nowych roz-
wiązań w tworzeniu urządzenia pioruno-
chronnego.  
Pojawiają się wymagania ograniczenia warto-
ści natężeń pola elektromagnetycznego we-
wnątrz obiektu oraz niedopuszczenie do bez-
pośredniego oddziaływania prądu piorunowe-
go na urządzenia. 
Spełnienie powyższych wymagań można 
osiągnąć stosując odpowiednio dobrane ukła-
dy zwodów podwyższonych oraz dopro-
wadzając do rozpływu prądu piorunowego w 
przewodzących elementach ścian zewnętrz-
nych lub odpowiednio ułożonych przewodach 
odprowadzających.  
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