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Zwody na dachach obiektów budowlanych 
 
 
Zadaniem zewnętrznej ochrony odgromowej jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do 
ziemi bez szkody dla chronionego obiektu oraz w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz lu-
dzi. Do przejęcia prądu piorunowego wykorzystywane mogą być przewodzące elementy konstrukcyjne 
obiektu, tzw. zwody naturalne, lub przewody umieszczone tylko w celach ochrony odgromowej, tzw. 
zwody sztuczne (tabeli 1.).  

Tabela 1. Najmniejsze wymiary elementów stosowanych jako zwody  

Materiały  (wymiary znamionowe w mm) Rodzaj wyrobu Norma  
stal ocynkowana aluminium  miedź 

Drut 6 10 6 

Taśma 20× 3 20× 4 20× 3 

Linka 

 
PN-86/E-05003/01 

7× 2,5 - 7 ×3 

bez  wyszczególnienia PN-IEC 61024-1. 50 mm2 70 mm2  35 mm2  
 

W przypadku nieciągłej struktury stalowej lub jej braku należy stosować klasyczne rozwiązania. W 
większości obiektów budowlanych są to zwody poziome niskie.  

Zwody niskie powinny być mocowane w sposób trwały na wysokości ok. 2 cm [9] nad powierzchnią 
dachu wykonanego z materiału niepalnego lub trudno zapalnego. Wysokość mocowania może być 
mniejsza, a nawet mogą one być ułożone bezpośrednio na powierzchni dachu [14].  

W tym ostatnim przypadku, takie ułożenie jest możliwe, jeśli przepływ prądu piorunowego w przewo-
dach nie spowoduje termicznego uszkodzenie pokrycia dachowego.  

Do oceny przyrostu temperatury przewodu, jaki nastąpi przy przepływie prądu piorunowego o warto-
ściach uzależnionych od wybranego poziomu ochrony, można wykorzystać dane zestawione w tabeli 2.  

Tabela 2. Przyrost temperatury przewodów przy przepływie prądu piorunowego w zależności od 
ich średnicy materiału, z którego są wykonane oraz przyjętego poziomu ochrony odgro-
mowej [5] 

Aluminium Stal miękka Miedz Stal nierdzewna 

Przyjęty poziom ochrony 

przekrój 
w 

mm2 
III+IV II I III+IV II I III+IV II I III+IV II I 

4 * * * * * * * * * * * * 
10 564 * * * * * 169 542 * * * * 
16 146 454 * 1120 * * 56 143 309 * * * 
25 52 132 283 211 913 * 22 51 98 940 * * 
50 12 28 52 37 96 211 5 12 22 190 460 940 

100 3 7 12 9 20 37 1 3 5 45 100 190 

* - wzrost temperatury powoduje eksplozję lub stopienie przewodu.  
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W obiektach krytych materiałem nieprzewodzącym zwody na dachu mogą być tworzone przez do-
wolną kombinację prętów, rozpiętych przewodów lub przewodów ułożonych w postaci sieci. 

Elementy przewodzące wykorzystywane do celów ochrony odgromowej powinny być dokładnie 
połączone. Można zastosować połączenia: 

• spawane lub zgrzewane, 
• śrubowe lub zaciskowe, 
• nitowane, klejone lub zaprasowane, jeśli elementy nie mają powłok izolacyjnych lub cienki 

powłoki. 
Stosując takie połączenia unikamy przeskoków iskrowych w powietrzu lub w betonie, które mogą 
spowodować uszkodzenie konstrukcji obiektu lub zakłócić pracę urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych.  

Jeśli względy konstrukcyjne powodują powstawanie dużych naprężeń w konstrukcji żelbetowej, to 
w strefie występowania takich naprężeń należy ułożyć dodatkowe przewody. W zbrojeniach wyko-
nanych z betonu sprężonego należy również unikać przepływu prądu piorunowego w prętach zbro-
jeniowych, gdyż może to spowodować spiętrzenie naprężeń. Wskazane jest stosowanie dodatko-
wych przewodów ułożonych równolegle do zbrojenia.  

W przypadku stosowania gotowych elementów żelbetowych pręty zbrojeniowe mogą być wykorzy-
stane jako zwody, należy tylko zapewnić odpowiednie połączenia elementów i uzyskanie ciągłej i 
krótkiej drogi dla prądu piorunowego. Jeśli gotowe elementy żelbetowe nie posiadają takich połą-
czeń to należy je wykonać. 
Zwody poziome niskie powinny tworzyć na dachu obiektu siatkę. Wymiary pojedynczego oka siat-
ki w zależności od zależności od poziomu ochrony odgromowej i związanej z tym, efektywności 
ochrony zestawiono w tabeli 3.  

Tabela 3. Wymiar oka siatki zwodu poziomego w zależności od poziomu ochrony 

PN- ..E-05003/01, 03,  PN- IEC 61024-1 

Charakterystyka obiektu i występującego zagrożenia  Oko siatki  
zwodu 

Poziom 
ochrony 

Oko siatki zwodu 

Obiekty wymagające ochrony podstawowej  20m × 20m IV 20m × 20m 
Obiekty wymagające ochrony obostrzonej  15m × 15m III 15m × 15m 
Obiekty zagrożone wybuchem mieszanin par i pyłów z 
powietrzem   

10m × 10m II 10m × 10m 

Zbiorniki naziemne zagrożone wybuchem mieszanin par i 
pyłów z powietrzem  

5m × 5m I 5m × 5m 

 
Należy zwrócić uwagę na siatkę o wymiarach 5m x 5m. Siatka zwodów o takich wymiarach jest 
stosowana w przypadku zapewnienia efektywności ochrony na poziomie 98% (I poziom ochrony). 
W dotychczasowych zaleceniach (PN-89/E-05003/03) siatka o takich wymiarach była wymagana 
tylko w przypadku ochrony odgromowej zbiorników naziemnych.  
W tabeli 19 przedstawiono również (pola zacienione) wartości określone w wycofanej normie PN-
86/E-05003/02.  
W przypadku zwodów poziomych odsuniętych lub zwodów pionowych strefę ochronną można wy-
znaczyć przy pomocy kąta ochronne lub wykorzystując zasadę toczącej się po dachu kuli. W tych 
miejscach na powierzchni dachu, które nie są dotykane przez kulę, nie istnieje zagrożenie bezpo-
średnim uderzeniem pioruna (rys.1).  
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Rys. 1. Zasada określania stref ochronnych przy pomocy toczącej się po dachu kuli 
 
Zasadę „toczącej się kuli” można również wykorzystać do wyznaczania miejsc zagrożonych bezpo-
średnim wyładowaniem piorunowym w przypadku pojedynczych obiektów lub grupy obiektów. War-
tość promienia kuli jest uzależniona od wymaganego poziomu ochrony odgromowej i wynosi odpo-
wiednio 20 m, 30 m, 45 m i 60 m odpowiednio dla I, II, III i IV poziomu ochrony odgromowej. 
 

1. Zwody niskie na rozległych dachach płaskich  
W chwili obecnej do pokrywania dachów płaskich lub o niewielkim nachyleniu wykorzystywane są 
różnorodne materiały, których estetyczne i trwałe połączenie ze zwodami instalacji odgromowej może 
być bardzo kłopotliwe. W takich przypadkach do tworzenia siatki zwodów wykorzystywane są różno-
rodne elementy do połączeń oraz wsporniki ustawiane na dachu budynku. Przykładowe rozwiązania sia-
tek zwodów na obiektach posiadających płaskie dachy przedstawia rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Przykład tworzenia siatki zwodów na dachu płaskim z metalową attyką 



A. Sowa   Zwody na dachach obiektów budowlanych 

 

   

 
Na rozległych dachach płaskich wykonanych z materiałów, do których nie powinno się nic wkręcać 
lub wbijać można stosować wsporniki układane na dachu lub mocowane do jego powierzchni przy 
pomocy materiału, z którego wykonano pokrycie dachowe.  
Przykłady różnorodnych wsporników oraz utworzoną przy ich pomocy siatkę zwodów przedsta-
wiono na rys. 3 [41]. 

 

Rys. 3. Wsporniki do mocowania siatki zwodów na rozległych dachach płaskich 
 

Na dachach płaskich lub o niewielkim (dochodzącym do 5 %) spadku, na których zastosowano pokry-
cia z tworzyw sztucznych można również stosować wsporniki przedstawione na rys. 3. Najczęściej są 
one mocowane do powierzchni dachu w następujący sposób:  
• 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) 

połączyć wsporniki z powierzchnią dachu (rys. 4). 

 
Rys. 4. Zasada mocowania wsporników na dachu krytym folią lub tworzywem sztucznym 
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Przykładowe rozwiązania złączek wykorzystywanych do połączeń przy tworzeniu siatki zwodów na 
dachach obiektów budowlanych przedstawiono na rys.5. 

 
Rys. 5. Złączki stosowane do łączenia przewodów instalacji odgromowej 

W przypadku rozległych dachów należy uwzględnić zmiany długości drutu powstałe na skutek 
zmian temperatury. Ogólna zależność określająca przyrost długości drutu ∆L przy wzroście tempe-
ratury ∆T wynosi: 

TLL ∆⋅⋅=∆ α  

gdzie:    L – długość drutu, 

              α - temperaturowy współczynnik rozszerzalności liniowej.  

Wartości temperaturowych współczynników rozszerzalności liniowej dla różnych materiałów oraz 
przyrosty długości przy zmianach temperatury zestawiono w tabeli 4.  

Tabela 4. Zmiany długości drutu wykonanego z różnych materiałów  

Materiał  Współczynniki α Przyrost długości drutu ∆L przy wzroście temperatury ∆T = 1000C 

Aluminium 23,5 · 10-6 ∆L = 3,35 mm/m 

Miedz 17,0 · 10-6 ∆L = 1,7 mm/m 

Stal nierdzewna 16,0 · 10-6 ∆L = 1,6 mm/m 

Stal 11,5 · 10-6 ∆L = 1,15 mm/m 

 
W celu uniknięcia niebezpiecznych naprężeń wywołanych przez zmiany temperatury, należy zasto-
sować elastyczne elementy łączące przewody pomiędzy sobą lub z przewodzącymi elementami 
konstrukcji dachu (rys. 6.).  

2. Zwody pionowe 
Elementy urządzenia piorunochronnego przeznaczone do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem 
prądu piorunowego powinny: 

• zapewnić odpowiednie przestrzenie chronione dla urządzeń i instalacji na dachu obiektu, 
• wyeliminować możliwość powstawania przeskoków iskrowych pomiędzy instalacjami,  
• wyeliminować różnice potencjałów pomiędzy poszczególnymi instalacjami na dachu i we-

wnątrz obiektu, 
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Rys. 6. Połączenia kompensujące naprężenia powstające przy zmianie temperatury [41]  
 
Powyższe wymagania można spełnić stosując odpowiednio dobrane układy zwodów pionowych lub 
poziomych. Przykładowe zasady tworzenia przestrzeni chronionych przez pojedynczy zwód lub 
układ dwu zwodów pionowych przedstawiono na rys. 7. 
 

 

 
 
Zapewnienie stabilności zwodów pionowych wymaga uwzględnienia zagrożeń stwarzanych przez 
podmuchy wiatru. Do wstępnego doboru wymiarów i ciężaru podstaw betonowych nożna skorzy-
stać z danych przedstawionych w tabeli 5 [2]. 
 

Rys. 7. Tworzenie przestrzeni chro-
nionych przez zwód pionowy 
pojedynczy lub układ dwu 
zwodów pionowych 
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Tabela 5. Podstawowe wymiary podstaw betonowych w zależności od wysokości zwodu pionowego 
(prędkość wiatru do 150 km/h) 

 

Średnica φ = 300 mm Średnica φ = 350 mm 
Wysokość zwodu  Wysokość (cm) Ciężar (kg) Wysokość (cm) Ciężar (kg) 

1,0 m 1,0 2,0 0,5 2,0 

1,5 m  4,5 8,5 2,5 6,5 

2,0 m 9,5 17,5 5,5 13,5 

2,5 m 17 31 10,0 25,0 

3,0 m 25,5 46 15,5 38,0 

 
Przykłady mocowania zwodów pionowych do betonowych podstaw i do elementów instalacji pio-
runochronnej przedstawiono na rys. 8.  

       
Rys. 8. Mocowanie zwodów o różnych wysokościach do betonowych podstaw[P-29] 
 
Jeśli do odprowadzania prądów piorunowych wykorzystywane jest metalowe pokrycie dachu to pod-
stawę zwodu pionowego chroniącego przed bezpośrednim uderzeniem piorunu można mocować bez-
pośrednio do pokrycia.  
Ochrona odgromowa większych nadbudówek lub urządzeń może wymagać zastosowania układu 
składające się z kilku zwodów. Przy tworzeniu takiego układu należy również wyznaczyć przestrzeń 
chronioną i zachować wymagane odległości pomiędzy chronioną nadbudówką a elementami układu 
zwodów.  
Jeśli zastosowanie pojedynczego zwodu lub układu zwodów pionowych o wysokości do 3 m nie za-
pewni wymaganie przestrzeni chronionej lub jest trudne do realizacji to należy rozważyć możliwość 
zastosowania zwodów wyższych. Wymagają one bardziej rozbudowanych i cięższych podstaw, a 
często również dodatkowych odciągów. Przykład takiego rozwiązania przedstawiono na rys. 9. 
Przedstawiony system odciągów i zastosowana podstawa umożliwiają mocowanie zwodów o wy-
sokości dochodzącej do 8 m. 
Innym rozwiązaniem, które zapewnia zwiększenie stabilności zwodu pionowego oraz nie wymaga 
rozbudowanych ciężkich podstaw, jest zastosowanie zwodów pionowych mocowanych do chronio-
nych obiektów.  
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Rys. 9. Pojedyncze zwody pionowe[41]  
 
Takie zwody można mocować zarówno do nadbudówek dachowych jak i do poszczególnych urzą-
dzeń. Najczęściej stosowane układy składają się z: 
• pionowego zwodu mocowanego do betonowej podstawy oraz, wykorzystując izolacyjne ele-

menty dystansujące, do chronionych obiektów, 
• pionowego zwodu mocowanego przy pomocy elementów dystansujących tylko do chronione-

go obiektu, 
• pionowego zwodu dołączonego do izolacyjnej rury, która jest mocowana do chronionego 

obiektu. 

W tym ostatnim przypadku od zwodu odchodzi przewód odprowadzający. Bezpieczny odstęp po-
między tym przewodem a chronionym obiektem zapewniają odpowiednio dobrane izolacyjne ele-
menty dystansujące.  

Przykładowe rozwiązania zwodów pionowych mocowanych do urządzeń lub elementów konstruk-
cyjnych przedstawiono na rys. 10. 

Poprawnie wykonane mocowanie zwiększa stabilność układu oraz umożliwia wyniesienie zwodu 
na wysokość 3-4 m ponad chroniony obiekt.  

Przedstawiane przykłady dotyczyły ochrony nadbudówek na dachach płaskich. Analogiczne zasady 
ochrony można zastosować na dachach jedno- lub dwuspadowych. 

3. Dachy wielospadowe 
W chwili obecnej coraz częściej właściciele obiektów budowlanych wymagają od instalatorów tworze-
nia estetycznych instalacji piorunochronnych wizualnie skoordynowanych z zastosowanymi materiała-
mi budowlanymi. Poniżej przedstawione zostaną zasady ochrony odgromowej obiektów posiadających 
dachy wielospadowe kryte dachówką lub pokryciem metalowym. 
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3.1. Dachy kryte dachówką  
Na dachach pokrytych dachówkami, jeśli zachowane są odpowiednie odstępy bezpieczne, należy sto-
sować zwody poziome niskie.  

Poprawne utworzenie siatki zwodów wymaga przestrzegania przedstawionych poniżej zaleceń.  

• Na dachach o kącie nachylenia połaci ponad 300 jeden z przewodów siatki zwodów powinien 
być prowadzony wzdłuż kalenicy dachu. 

• Wszystkie metalowe części budynku znajdujące się na powierzchni lub nad powierzchnią dachu (z 
wyjątkiem urządzeń i nadbudówek przedstawionych w normach [14, 16] należy połączyć z naj-
bliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym. Dotyczy to m.in.: 

 typowych kominów (najczęściej połączenie bezpośrednie), 

 metalowych masztów anten (połączenie bezpośrednie), 

 metalowych masztów stojaków dachowych wykorzystywanych do podtrzymania linii napo-
wietrznych wprowadzanych do obiektu (połączenie pośrednie za pomocą iskiernika), 

 wyciągów, barier, ram okiennych (połączenie bezpośrednie). 

Typowe przykłady rozwiązań zwodów na dachach obiektów przedstawiono na rys. 11. 
 

Rys. 10. Zwody pionowe mocowane do 
chronionego urządzenia 
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Rys. 11. Zwody na dachach dwuspadowych. Rozmieszczenie wsporników i przykłady montażu 
 
Metalowe elementy konstrukcyjne, np. rynny biegnące przy dolnej krawędzi dachu należy również 
połączyć do przewodów urządzenia piorunochronnego. Przykładowe rozwiązanie takich połączeń 
przedstawiono na rys. 12. 

                
Rys. 12. Przykład połączeń metalowej rynny z elementami urządzenia piorunochronnego 

Rynny wykorzystywane do odprowadzenia prądów piorunowych powinny być wykonane z z blach 
o grubości zgodnej z obowiązującymi zaleceniami (blach stalowe ocynkowane, cynkowe lub mie-
dziane – minimum 0,5mm oraz blachy aluminiowe o grubości minimum 1 mm).  
Liczbę przewodów odprowadzających otrzymujemy z podziału obwodu dachu pokrytego siatką 
zwodów przez bok siatki zwodów.  
Minimalnie do odprowadzenia prądu piorunowego należy zastosować dwa przewody odprowadza-
jące. 
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4.  Metalowe pokrycia dachowe 
Blachę pokrycia dachowego można i należy wykorzystywać jako zwód poziomy niski pod warun-
kiem, że jej grubość będzie nie mniejsza niż 0,5 mm bez względu na rodzaj materiału pokrycia da-
chowego (wg PN-IEC 61024-1). Dodatkowo w tabeli 6 zestawiono wartości minimalnych grubości 
blach z różnych materiałów zalecane przez normę PN-86/E-05003/01. 
 

Tabela 6 Minimalne grubości blach stosowanych do odprowadzenia prądu piorunowego 

Minimalne grubości blachy [mm]   
Materiały PN-86/E-05003/01 PN-IEC 61024-1 

stal ocynkowana 0,5 
stal nierdzewna - 
miedź 0,5 
aluminium 1 
cynk 0,5 
ołów - 

 
 

0,5  
 
 
 

 
Uwzględniając powyższe informacje można stwierdzić, że metalowe pokrycia dachowe obiektów 
budowlanych należy wykorzystywać do ochrony odgromowej w następujących przypadkach: 

•  Zapewniona jest trwała ciągłość połączeń pomiędzy poszczególnymi częściami pokrycia da-
chowego. 

•  Warstwa metalu ma grubość nie mniejszą od wartości podanych w tabeli 6 w przypadku, gdy: 

- nie zachodzi potrzeba zapobieganiu perforacji pokrycia dachowego, 

- pod powierzchnią pokrycia dachowego nie występuje warstwa materiału łatwo palnego. 

• Metalowe elementy nie są pokryte materiałem izolacyjnym.  

Nie jest uznawane za izolację pokrycie blachy cienką warstwą farby ochronnej, warstwą asfaltu o 
grubości do 0,5mm lub warstwą folii o grubości do 1mm. 

Różnorodne możliwości wykorzystania pokryć z blachy do odprowadzania prądu piorunowego ze-
stawiono w tabeli 7. 

Pokrycie drewniane dachu powinno być zakwalifikowane do pokryć i podłoży wykonanych z mate-
riałów trudno zapalnych i metalowe pokrycie dachowe o grubości spełniającej wymagania przed-
stawione w tabeli 6 może być ułożone na pokryciu drewnianym. 
W przypadku wykorzystywania blach o dopuszczalnych grubościach istnieje możliwość wytopienia 
otworów w miejscu wpływania prądu piorunowego. Wytopione krople metalu lub nawet podwyższona 
jego temperatura mogą stanowić duże zagrożenie, jeśli bezpośrednio pod blacha znajdują się materiały 
palne. W takim przypadku może również zaistnieć konieczność stosowania zwodów podwyższonych. 

Prąd piorunowy powinien być odprowadzony do ziemi przy pomocy przewodów odprowadzających 
połączonych z blachą.  

Przykład takiego połączenia przedstawia rys. 13. 
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Tabela 7. Wykorzystanie pokrycia blachą do odprowadzania prądu piorunowego [9] 

Rodzaj stosowanych przewodów odprowadzających Rodzaj pokrycia  
dachowego Słupy nośne żelbetowe Typowe przewody odprowadzające 
 
Blacha zewnętrzna na 
dachu wykonanym z 
materiałów niepalnych 
lub trudno zapalnych 

  
 
 
Dach pokryty blachą 
na której znajduje się 
warstwa izolacyjna 
cieplna niepalna 
 
 
   
 
Izolacja niepalna lub 
trudno zapalna znaj-
duje się pomiędzy 
blachami zewnętrzną i 
wewnętrzną pokrycia 
dachowego 
 

  
 

 
 

       
 
              
Rys. 13. Odprowadzanie prądu piorunowe z metalowego pokrycia dachowego 
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W przypadku urządzeń technologicznych np. naziemnych zbiorników, rurociągów, aparatów tech-
nologicznych usytuowanych poza budynkami, jako zwody można wykorzystać blachy o grubo-
ściach zastawionych w tabela 8. 

Tabela 8. Minimalne grubości blach stosowanych w urządzeniach technologicznych do odprowadzenia 
prądu piorunowego 

Zalecana minimalna grubość blachy (mm)  
Materiały PN-IEC 61024-1 PN-89/E-05003/03 
stal  2,5 * 4 ** - * 5** 
miedź 2,5 * 5 ** - - 
aluminium 2,5 * 7 ** - - 

 

przy czym: 
 *  -  istnieje możliwość wytopienia otworu w blasze w punkcie wpłynięcia prądu piorunowego, 

   ** -  w miejscu wpłynięcia prądu piorunowego wystąpi jedynie wzrost temperatury  blachy. 

 

5. Pokrycia z materiałów łatwozapalnych 
W obiektach budowlanych, których dachy wykonane są z materiału łatwo zapalnego ochroną przed 
przedstawionym zagrożeniem zapewniają zwody poziome podwyższone, zwody nieizolowane pionowe 
lub poziome wysokie nieizolowane.  

Należy zauważyć, że przedstawione poniżej uwagi i zalecenia odnoszą się do ochrony podstawowej w 
typowych obiektach budowlanych, które nie są zagrożone pożarem lub wybuchem par, pyłów, gazów 
oraz materiałów wybuchowych.  

Zgodnie z interpretacją dokonaną przez Normalizacyjną Komisję Problemową nr 55 konieczność sto-
sowania zwodów podwyższonych ma uzasadnienie w przypadku strzech ze słomy lub innych materia-
łów równoważnych pod względem łatwopalności i nie dotyczy drewnianych pokryć dachowych.  

Przyjęcie takiej interpretacji powoduje, że na dachach z gontów lub desek drewnianych można stosować 
zwody niskie ułożone w odległości nie mniejszej niż 2 cm nad powierzchnią dachu lub bezpośrednio na 
nim. Należy jednak zwrócić uwagę na sposób impregnowania desek i gontów. 

Przykładowe rozwiązanie instalacji piorunochronnej na dachu krytym słomą przedstawiono na rys. 14. 

Minimalna odległość pomiędzy gałęziami drzewa (w przypadku bezpośredniego trafienia w drzewo) a 
dachem z materiału łatwopalnego, jaka powinna zapewnić ochronę przed tego rodzaju zagrożeniem 
wynosi d = 2 m  
Konieczność stosowania zwodów podwyższonych może również wystąpić w obiektach zabytkowych, 
które wymagają podstawowej ochrony odgromowej. 
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