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GroŸny ¿ywio³
Prawdopodobieñstwo uderzenia pio-

runa zale¿y od czêstotliwoœci i si³y burz
w danym rejonie, si³y wy³adowañ atmos-
ferycznych i rodzaju zabudowy. Istotne
jest tak¿e po³o¿enie obiektu w terenie –
na wzniesieniu czy w dolinie, a tak¿e
w okreœlonym regionie kraju.

Czêstotliwoœæ wystêpowania burz zale-
¿y od pory roku. W Polsce mamy œrednio
20-25 dni burzowych w roku. Obszary le-
¿¹ce na pó³noc od 51°30’ szerokoœci geogra-
ficznej pó³nocnej (w pobli¿u tej linii le¿¹
¯ary, Ostrów-Wlkp., Sieradz, Tomaszów
Maz., Radom, Lubartów i W³odawa) maj¹
œrednio ok. 20 burzowych dni w roku, a po-
³o¿one na po³udnie od niej – ok. 25. S¹ jed-

nak¿e regiony ze œredni¹ ok. 15 dni (War-
miñsko-Notecki, Mazurski i Warmiñsko-
Biebrzañski) oraz takie, w których wskaŸ-
nik ten osi¹ga a¿ 27 dni (Karpacki). Wyni-
ka to z ukszta³towania terenu – na po³u-
dniu Polski wystêpuj¹ wy¿yny i góry.
Wiêkszoœæ burz przypada na wiosnê i lato.

Choæ zjawisko burzy jest nam dobrze
znane, nie zawsze zdajemy sobie sprawê
z wystêpuj¹cego zagro¿enia. Nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e niebezpieczne jest nie tylko
bezpoœrednie uderzenie pioruna, ale tak-
¿e dalsze wy³adowania nawet w odleg³oœci
1,5 km. Na otwartej przestrzeni groŸne
mo¿e byæ tzw. „napiêcie krokowe” powsta-
j¹ce w pobli¿u obiektu uderzonego przez
piorun. Na czym polega? W wyniku roz-
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Minê³o 250 lat od
odkrycia przez amerykañ-

skiego polityka i fizyka
Beniamina Franklina,

istoty zjawiska wy³adowa-
nia atmosferycznego.

Odkrycie to umo¿liwi³o
wynalezienie

piorunochronu.

Janusz Strzy¿ewski

fot. Ruukki

PIORUNOCHRONY



chodzenia siê pr¹du po powierzchni ziemi
powstaj¹ ró¿nice potencja³ów pomiêdzy
ró¿nymi punktami. Z tego powodu osoba
stoj¹ca w rozkroku lub dwie osoby stoj¹ce
w pewnym oddaleniu od siebie, ale trzy-
maj¹ce siê za rêce mog¹ ulec pora¿eniu.

W domu bezpiecznie
Uderzenie pioruna w niezabezpieczo-

ny dom mo¿e spowodowaæ po¿ar. Nawet

jeœli nie dojdzie do a¿ tak powa¿nego za-
gro¿enia, to wy³adowania mog¹ powodo-
waæ przepiêcia groŸne  przede wszystkim
dla urz¹dzeñ elektronicznych znajduj¹-
cych siê wewn¹trz. Dlatego budynki i ich
wyposa¿enie wymagaj¹ ochrony. W wielu
przypadkach powinna to byæ ochrona ze-
wnêtrzna. Oprócz ochrony zewnêtrznej
nale¿y stosowaæ tak¿e wewnêtrzn¹ – nawet
wtedy, gdy ta pierwsza nie jest wymagana.

Ogólnie mo¿na przyj¹æ, ¿e niewielkie
i niezbyt wysokie budynki mieszkalne oto-
czone wy¿szymi obiektami, usytuowane na
nizinach nie wymagaj¹ ochrony zewnêtrz-
nej. Natomiast w konkretnym przypadku
ocenê zagro¿enia oraz ewentualny projekt
i wykonanie ochrony mo¿e zrobiæ tylko
specjalista. �le dobrana i wykonana
ochrona mo¿e w pewnych sytuacjach na-
wet zwiêkszyæ zagro¿enie, zamiast je
ograniczyæ.

Ochrona zewnêtrzna
Je¿eli z obliczeñ wynika potrzeba sto-

sowania zewnêtrznej instalacji pioruno-
chronnej, nale¿y przy jej planowaniu
uwzglêdniæ nastêpuj¹ce elementy:
� zwód – czêœæ instalacji s³u¿¹ca do przy-

jêcia uderzenia pioruna (u³o¿ony na
dachu, kominie itp.) �;

� przewód odprowadzaj¹cy – s³u¿¹cy do
po³¹czenia zwodu (zwodów) z uzio-
mem (poprzez zaciski probiercze
i przewody uziemiaj¹ce); przewody od-
prowadzaj¹ce zwykle uk³adane s¹ na
œcianach bocznych budynku;

� przewód uziemiaj¹cy – ³¹cz¹cy z³¹cze
kontrolne z uziomem;

� uziom – czêœæ instalacji u³o¿ona w ziemi.

W celu odprowadzenia do ziemi pr¹-
du piorunowego stosuje siê uziomy natu-
ralne oraz sztuczne. Jako uziomy natu-
ralne mo¿na np. wykorzystaæ metalowe
ruroci¹gi znajduj¹ce siê w pobli¿u budyn-
ku. Koszty wykonania ochrony odgromo-
wej znacznie obni¿ymy, je¿eli wykorzy-
stamy zbrojenie œcian i fundamentów ja-
ko elementy instalacji odgromowej.
W tym celu ³¹czy siê metalowe zbrojenie
œcian ze zwodami na dachu i ze zbroje-
niem stóp fundamentowych. Stopa w ta-
kim przypadku stanowi naturalny uziom. 

Uziomy sztuczne to uziomy punkto-
we poziome i pionowe oraz uziomy oto-
kowe. Uziomy pionowe warto stosowaæ
np. w gruntach, których opornoœæ maleje
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W wyniku jonizacji zachodz¹cej w at-
mosferze w chmurach burzowych groma-
dz¹ siê ³adunki elektryczne. Miêdzy
chmurami a ziemi¹ lub miêdzy ró¿nymi
warstwami chmur powstaje ró¿nica poten-
cja³ów, a nastêpnie wy³adowanie iskrowe
zwane piorunem.

Piorun mo¿e byæ kulisty. Jego powsta-
wanie oraz samo zjawisko nie s¹ do koñca
zbadane. Porusza siê lub zatrzymuje i tkwi
przez jakiœ czas nieruchomo. Mo¿e przenik-
n¹æ przez szybê lub wypaliæ w niej dziurê, al-
bo dostaæ siê przez komin i wypaœæ oknem.
Nie da siê przed nim zabezpieczyæ. Na szczê-
œcie jest to zjawisko stosunkowo rzadkie.

Piorun liniowy wybiera zwykle naj-
krótsz¹ drogê do ziemi. Kana³ wy³adowa-
nia zale¿y od stopnia zjonizowania powie-
trza, dlatego b³yskawica jest zygzakowata.
Energia wy³adowania jest stosunkowo nie-
wielka, gdy¿ mimo wysokich wartoœci na-
piêcia i pr¹du czas jest bardzo krótki. To-
warzyszy mu temperatura rzêdu kilku ty-
siêcy stopni Celsjusza. W takich okolicz-
noœciach nietrudno o po¿ar. 

Skąd się biorą pioruny

O tym, w jakich przypadkach koniecz-
na jest ochrona, informuj¹ odpowiednie
przepisy zawarte m.in. w Prawie Budowla-
nym oraz Rozporz¹dzeniu Ministra Infra-
struktury z 12  kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki  i ich usytuowanie.
Zmiana tego rozporz¹dzenia wydana
7 kwietnia 2004 zawiera wykaz norm. Od-
nosz¹ siê one do tzw. obiektów zwyk³ych
o wysokoœci do 60 metrów, do których za-
liczane s¹ tak¿e domy jednorodzinne. Za-
warte s¹ w nich m.in. wskazania, które
czêœci budynku mo¿na wykorzystaæ jako
elementy urz¹dzeñ odgromowych. Tak¹
czêœci¹ mo¿e wiêc byæ metalowe pokrycie
dachu, wykorzystane jako zwód. Z kolei
instalacj¹ odgromow¹ na zewn¹trz obiek-
tu mo¿e byæ np. wolno stoj¹cy maszt
chroni¹cy ni¿szy budynek, albo instalacja
piorunochronna zwykle montowana bez-
poœrednio na chronionym budynku.

O koniecznoœci stosowania instalacji
odgromowej decyduje zale¿noœæ pomiê-
dzy spodziewan¹ czêstotliwoœci¹ bez-
poœrednich wy³adowañ trafiaj¹cych
w obiekt (Nd; zale¿y od usytuowania bu-
dynku) a œredni¹ roczn¹ czêstotliwoœci¹
wy³adowañ (Nc), które mog¹ trafiæ w da-
ny budynek.

Je¿eli:
Nd≤Nc to urz¹dzenie piorunochronne nie
jest potrzebne,

natomiast gdy:
Nd>Nc to urz¹dzenie piorunochronne
jest niezbêdne.

Kiedy musi być piorunochron?

� Elementy instalacji piorunochronnej – minimalne  wymiary materia³ów

zwód poziomy (niski) z drutu lub linki
stal ocynkowana

50 mm2 (∅ 8 mm)stal nierdzewna
miedŸ 35 mm2 (∅ 7 mm)
aluminium 70 mm2 (∅ 10 mm)

}

przewód odprowadzaj¹cy z drutu lub linki
stal ocynkowana

50 mm2 (∅ 8 mm)stal nierdzewna
miedŸ 16 mm2 (∅ 5 mm)
aluminium 25 mm2 (∅ 6 mm)

}

uziom otokowy z drutu
stal ocynkowana

80 mm2 (∅ 10 mm)stal nierdzewna
miedŸ (drut lub linka) 50 mm2 (∅ 8 mm)

}

z³¹cze kontrolne (skrêcone)
przewód uziemiaj¹cy z drutu
(jak przewód odprowadzaj¹cy)
os³ona z k¹townika stalowego
ocynkowanego 50x50x5 mm



z g³êbokoœci¹. Uziom otokowy powinien
byæ zakopany na g³êbokoœci co najmniej
0,5 metra oraz nie bli¿ej ni¿ 1 metr od œcian
zewnêtrznych budynku. Typ zastosowane-
go uziomu musi byæ dostosowany do miej-
scowych warunków gruntowych. Warto
stosowaæ uziomy fundamentowe. Uk³ada
siê je w trakcie wykonywania wykopów
fundamentów, s¹ wiêc tañsze od uk³adane-
go niezale¿nie uziomu otaczaj¹cego budy-
nek �. Wykorzystanie zbrojenia œcian
i fundamentów podobnie jak stosowanie
uziomów fundamentowych zaleca odpo-
wiednia norma opracowana na podstawie
wieloletnich badañ. Krótki czas przep³ywu
pr¹du piorunowego nie zagra¿a trwa³oœci
konstrukcji, pod warunkiem poprawnego
(zgodnego z norm¹) wykonania po³¹czeñ.

Zwody uk³ada siê na najwy¿szych
punktach dachu – na kalenicy, murowa-
nych kominach itp. Istnieje mo¿liwoœæ
wykorzystania metalowego pokrycia da-
chu jako zwodu �. Blacha musi jednak
mieæ odpowiedni¹ gruboœæ. Do zwodów
przy³¹cza siê takie metalowe elementy,
jak wywietrzniki, rynny, drabiny. 

Najczêœciej stosowane zwody pozio-
me niskie mog¹ byæ obecnie u³o¿one na-
wet na powierzchni dachu, pod warun-
kiem, ¿e przep³yw pr¹du piorunowego
w przewodach  nie spowoduje termiczne-
go uszkodzenia jego pokrycia. Spe³nienie

tego warunku wymaga jednak okreœlenia
wielkoœci pr¹du, co nie zawsze jest mo¿li-
we z nale¿yt¹ dok³adnoœci¹. 

Przepisy okreœlaj¹ tak¿e gêstoœæ oczek
siatki zwodów uk³adanych na dachu. Dla

budynków mieszkalnych nie jest to wiê-
cej ni¿ 20x20 m, ale w sytuacjach, gdy po-
trzebny jest wy¿szy poziom ochrony mo-
¿e to byæ nawet 5x5 m.

Zwody mog¹ byæ zainstalowane sys-
temem naci¹gowym lub w sposób stan-
dardowy.

W pierwszym przypadku w pod³o¿u
osadza siê sztywne kotwy, pomiêdzy któ-
rymi rozpina siê drut lub linkê za pomo-
c¹ napinaj¹cych je tzw. œrub rzymskich.
Nie jest wymagana du¿a liczba uchwytów.
Zwód rozpiêty na p³askim dachu wymaga
zastosowania elementów dystansowych,
utrzymuj¹cych go w odpowiedniej odle-
g³oœci od pod³o¿a. Funkcjê tê mog¹ spe³-
niaæ wsporniki dachowe, obci¹¿one kloc-
kami z mrozoodpornego betonu. Na da-
chu krytym pap¹ wsporniki mog¹ byæ
przyklejone lepikiem �.  

W budynkach mniejszych oraz tych
z rozbudowanymi dachami nie zawsze
jest mo¿liwe zastosowanie zwodów naci¹-
gowych. Stosuje siê wiêc standardowe
metody mocowania zwodów z uchwytami
dystansowymi, których typ i budowa za-
le¿¹ od pod³o¿a. 

Na dachu p³askim (oraz na œcianach)
uchwyty mog¹ byæ wbijane lub mocowane
na ko³ki rozporowe �. Stosuje siê tak¿e
uchwyty k¹towe mocowane nitami lub ko³-
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� Przyk³ad wykonania sztucznego uziomu fundamentowego

� Wykorzystanie naturalnych elementów budynku w instalacji piorunochronnej

przewód odprowadzaj¹cy

z³¹cze kontrolne

przewód
uziemiaj¹cy

³awa fundamentowa

podk³ad betonowy

wnêtrze budynku

m
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m
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uziom fundametowy
4x20 mm lub 10 ∅ mm2

stal ocynkowana
lub nierdzewna

metalowe pokrycie attyki
z³¹cze

z³¹cze krzy¿owe

uszczelnione przejœcie przewodu

konstrukcja stalowa

z³¹cze

spaw

z³¹cze

konstrukcja stalowa

zwód na dachu



kami rozporowymi. Wszystkie maj¹ jedn¹
wadê: powoduj¹ dziurawienie pokrycia da-
chu, wymagaj¹ wiêc uszczelnienia. Na p³a-
skich dachach krytych m.in. blach¹ powle-
kan¹ i pap¹ korzystniejsze jest stosowanie
uchwytów przyklejanych na lepik lub klej
silikonowy, wzglêdnie mocowanych paska-
mi papy termozgrzewalnej. 

Na kalenicach dachów stromych po-
krytych dachówk¹ ceramiczn¹ lub podob-
nym materia³em stosuje siê uchwyty g¹-
siorowe o kszta³tach i wymiarach dosto-
sowanych do szerokoœci g¹siorów kaleni-
cowych �. Nadaj¹ siê one tak¿e do kale-
nicy krytej blach¹. 

Szczególnych rozwi¹zañ wymaga
ochrona budynku krytego strzech¹.

W takim przypadku odleg³oœæ zwodów
poziomych od pokrycia musi wynosiæ co
najmniej 40 cm. Zwody mocuje siê wiêc
na wysokich wspornikach.

Ma³e kominy i wywietrzniki z two-
rzyw sztucznych mo¿na chroniæ krótkimi
zwodami pionowymi mocowanymi do
bocznej œciany komina lub obejm¹ do ru-
ry wywietrznika. 

Przewody odprowadzaj¹ce uk³ada siê
systemem naci¹gowym lub standardo-
wym na uchwytach osadzanych w pod³o-
¿u nie rzadziej ni¿ co 1 metr. 

Przewody odprowadzaj¹ce (zawsze
przynajmniej dwa) musz¹ w miarê mo¿li-
woœci tworzyæ bezpoœredni¹ kontynuacjê
zwodów. Odstêpy pomiêdzy nimi powinny
byæ jednakowe, a gdy to nie jest mo¿liwe,
przewód powinien byæ usytuowany w po-
bli¿u ka¿dego naro¿nika. Na œcianach
z materia³u niepalnego przewody mog¹
byæ umieszczane na powierzchni œciany
lub w jej wnêtrzu. Na œcianach z materia-
³ów palnych norma zaleca odstêp co naj-
mniej 10 cm, przy czym metalowe wspor-
niki mog¹ mieæ kontakt ze œcian¹.

Przewody  odprowadzaj¹ce musz¹ byæ
prowadzone w linii prostej, tak aby za-
pewni³y najkrótsze po³¹czenie z uzio-
mem. Jako naturalne przewody odprowa-
dzaj¹ce mo¿na wykorzystaæ:

� konstrukcje metalowe budynku;
� wzajemnie po³¹czone elementy stalowe

budynku;
� elementy fasad, szyny profilowe itp.

W miejscu po³¹czenia z uziomem prze-
wody odprowadzaj¹ce musz¹ byæ wyposa-
¿one w zacisk probierczy (nie dotyczy to
naturalnych przewodów odprowadzaj¹-
cych). Mo¿e on byæ umieszczony na œcianie
lub schowany w specjalnej skrzynce �.

Zwody, przewody odprowadzaj¹ce
oraz uziomy wymagaj¹ po³¹czenia miê-
dzy sob¹ oraz  z elementami budynku.
S³u¿¹ do tego ró¿nego typu z³¹cza. Z³¹-
czami krzy¿owymi ³¹czy siê drut z dru-
tem, drut z p³askownikiem lub dwa p³a-
skowniki. Z³¹cze rynnowe stosowane jest
do po³¹czenia rynny ze zwodem, a z³¹cza
kontrolne zwane te¿ probierczymi do po-
³¹czeñ przewodów odprowadzaj¹cych
z przewodami uziemiaj¹cymi. Te ostatnie
umo¿liwiaj¹ (po roz³¹czeniu) wykonanie
pomiarów rezystancji uziomów.

Szczególnej ochrony wymagaj¹ usytu-
owane na dachu anteny satelitarne oraz
baterie s³oneczne. Zawieraj¹ one elemen-
ty elektroniczne wra¿liwe na bezpoœred-
nie uderzenie pioruna. Urz¹dzenie o nie-
wielkich wymiarach mo¿e byæ chronione
pojedynczym zwodem pionowym. Je¿eli
ma wiêksze wymiary, nale¿y rozpi¹æ nad
nim siatkê zwodów poziomych �. 

Zamiast montowania anteny satelitar-
nej na dachu i tak skomplikowanej kon-
strukcji ochronnej lepiej przymocowaæ an-
tenê do œciany lub masztu poza domem.
Dla odbioru satelitarnego wysokoœæ
umieszczenia anteny nie ma znaczenia
w przeciwieñstwie do odbioru naziemnego.

Je¿eli budynek ma wysok¹ antenê,
a nie jest wyposa¿ony w zewnêtrzn¹
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� Wsporniki dystansowe (rys. wg Elko-Bis)

� Uchwyt mocowany w ko³ku rozporowym
(rys. wg Elko-Bis)

� Uchwyt kalenicowy (rys. wg Elko-Bis)

� Zacisk  kontrolny w skrzynce wtynkowej na
œcianie zewnêtrznej (rys. wg Elko-Bis)

przewód odprowadzaj¹cy

przewód uziemiaj¹cy



ochronê odgromow¹, stalowy maszt ante-
ny ³¹czy siê przewodem uziemiaj¹cym
z uziomem naturalnym lub uziomem
sztucznym wykonanym specjalnie w tym
celu �. Przewód odprowadzaj¹cy powi-
nien byæ u³o¿ony po zewnêtrznej stronie
œciany budynku i wyposa¿ony w z³¹cze
kontrolne. 

Ochrona wewnêtrzna
Niezale¿nie od ochrony zewnêtrznej

budynków, nale¿y stosowaæ ochronê we-
wnêtrzn¹. We wnêtrzach bowiem znajduje
siê sprzêt elektroniczny, który jest bardzo
czu³y na przepiêcia powstaj¹ce w zasilaj¹cej
go instalacji elektrycznej. Bezpoœrednie
uderzenie pioruna, a nawet wy³adowanie
w wiêkszej (do ok. 1,5 km) odleg³oœci mog¹
spowodowaæ powstawanie przepiêæ i iskier
wtórnych. Ochrona wewnêtrzna ma na ce-
lu ograniczenie tych zjawisk.

Ochrona ta powinna byæ komplekso-
wa i obejmowaæ wykonanie po³¹czeñ wy-
równawczych oraz zainstalowanie apara-
tury zapewniaj¹cej trzystopniow¹ ochro-
nê strefow¹.

Wykonanie po³¹czeñ wyrównaw-
czych polega na zainstalowaniu g³ównej
szyny ekwipotencjalnej w postaci skrzyn-
ki z szeregiem zacisków oraz po³¹czenie
z ni¹ punktu neutralnego rozdzielnicy
elektrycznej, metalowych pow³ok kabli,

metalowych rur wchodz¹cych do budyn-
ku, po³¹czeñ wyrównawczych w ³azien-
kach, uziomu instalacji odgromowej (je-
¿eli wystêpuje ochrona zewnêtrzna) itp. 

Ochrona strefowa obejmuje umiesz-
czenie w budynku ochronników (od-
gromników) trzech stopni:
� I stopieñ (klasa B) instaluje siê w z³¹czu

lub przy g³ównej rozdzielnicy. W zale¿-
noœci od systemu sieci zasilaj¹cej mon-
tuje siê je tylko w trzech przewodach fa-
zowych lub tak¿e w przewodzie neutral-
nym. Moj¹ one za zadanie wstêpne wy-
t³umienie fali przepiêciowej;

� II stopieñ (klasa C) umieszcza siê przy
g³ównej rozdzielnicy. Obni¿aj¹ one
wartoœæ do wielkoœci bezpiecznej dla
ograniczników III stopnia. Odgromni-
ki klas B i C mog¹ mieæ sygnalizacjê
uszkodzenia co umo¿liwia natychmia-
stow¹ wymianê wk³adki ochronnej.
Musz¹ byæ zainstalowane w odleg³oœci
kilku metrów od siebie. Nie jest to
zwykle mo¿liwe, gdy umieszcza siê je
przy g³ównej  rozdzielnicy. W takim
przypadku stosuje siê dodatkowo cew-
kê  odprzêgaj¹c¹ w³¹czon¹ pomiêdzy
ochronnik klasy B a ochronnik klasy
C, albo kompaktowy zestaw ochronni-
ków obu tych klas 	; 

� III stopieñ (klasa D) – ten ochronnik
znajduje siê bezpoœrednio przy chro-
nionych urz¹dzeniach. T³umi¹ one
wartoœæ przepiêcia (wstêpnie obni¿aj¹
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� Sieæ zwodów chroni¹cych antenê satelitarn¹ (rys. wg A.H. Hardt i Wspólnicy)

� Przyk³ady wykonania uziomu masztu antenowego: a) uziom pionowy b) uziom poziomy

antena
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w dwóch pierwszych stopniach) do
wielkoœci bezpiecznej dla chronionych
urz¹dzeñ. Mo¿e byæ montowany
w puszce podtynkowej, w przewodzie
zasilaj¹cym lub w rozga³êŸniku a tak¿e
we wtyczce poœredniej �. 

Ostatnio pojawi³y siê w handlu
ochronniki do ochrony kompleksowej za-
wieraj¹ce w jednym urz¹dzeniu ochron-
niki wszystkich 3. stopni.  

O wyborze typu ochronnika i jego pa-
rametrach decyduje m.in.:
� czêstotliwoœæ wy³adowañ atmosferycz-

nych na danym terenie;             

� typ sieci energetycznej, z której jest za-
silany chroniony budynek;

� topografia terenu (budynki po³o¿one
na wzniesieniach s¹ bardziej nara¿one
na uderzenie pioruna);

� po³o¿enie budynku w stosunku do in-
nych obiektów (w promieniu do ok.
50 m), np. budynków wyposa¿onych
w instalacjê odgromow¹ lub wysokich
(powy¿ej 20 m) masztów, drzew, komi-
nów itp.;

� wyposa¿enie budynku w ochronê ze-
wnêtrzn¹ lub brak takiej ochrony;

� rodzaj urz¹dzeñ podlegaj¹cych ochro-
nie.

Eksploatacja instalacji 
Aby instalacja spe³ni³a swoj¹ rolê mu-

si byæ w pe³ni sprawna. Nawet drobne
uszkodzenia nale¿y usuwaæ na bie¿¹co,
gdy¿ w przypadku uderzenia pioruna,
mog¹ byæ Ÿród³em uszkodzeñ budynku,
a nawet  jego po¿aru. 

Instalacja odgromowa, szczególnie
zaœ ochrona zewnêtrzna, powinna byæ
poddawana okresowym badaniom, z któ-
rych sporz¹dza siê protokó³y. Najprost-
szym badaniem jest przegl¹d dokonywa-
ny przynajmniej 2 razy do roku, w tym
raz na wiosnê przed nastaniem okresu
burz wiosennych.  W tym momencie oso-

ba o odpowiednich kwalifikacjach musi
te¿ wykonaæ pomiary w celu okreœlenia
rezystancji uziomów. Wyniki nale¿y ze-
stawiæ w protokóle, przechowuje siê wraz
z metryk¹ urz¹dzenia i przedk³ada osobie
wykonuj¹cej nastêpny pomiar.

Je¿eli pomiar wyka¿e wzrost rezy-
stancji uziomu nale¿y ustaliæ przyczynê,
któr¹ mo¿e byæ np. skorodowanie pod-
ziemnej czêœci instalacji, a nastêpnie usu-
n¹æ uszkodzenie. Po naprawie uziomu po-
nownie wykonuje siê pomiar, aby stwier-
dziæ, czy rezystancja uziomu jest zgodna
z wymaganiami normy. 

Je¿eli w chronionym budynku prowa-
dzone s¹ prace dekarskie lub tynkarskie
mog¹ce spowodowaæ uszkodzenie instala-
cji piorunochronnej, po ich zakoñczeniu
nale¿y dokonaæ starannego przegl¹du in-
stalacji i usun¹æ ewentualne usterki.      �

� Ochronnik klasy B/C (fot. Moeller)

� Ochronniki zabezpieczaj¹  nie tylko
przed przepiêciami pochodzenia burzo-
wego, ale tak¿e przed przepiêciami
o charakterze ³¹czeniowym, mog¹cymi
wyst¹piæ w sieci zasilaj¹cej budynek. 

� Ka¿da instalacja ochronna musi mieæ
swoj¹ metrykê. Znajduje siê w niej opis
zastosowanych rozwi¹zañ, plan roz-
mieszczenia elementów ochronnych
oraz protokó³ pomiarów kontrolnych re-
zystancji uziemieñ.

� Ochronnik klasy D do umieszczenia bezpo-
œrednio przy chronionym urz¹dzeniu
(fot. Phoenix Contact)

Do najczêœciej pope³nianych nale¿¹:
� projektowanie i wykonywanie ochrony
przez osoby nie maj¹ce odpowiedniego
przygotowania zawodowego;
� stosowanie rozwi¹zañ niezgodnych
z przepisami;
� brak konsekwencji w stosowaniu rozwi¹-
zañ adekwatnych do przyjêtego poziomu
ochrony; np. stosowanie  oczek siatki zwo-
dów o wiêkszych odstêpach ni¿ to wynika
z za³o¿onego poziomu ochrony;
� stosowanie piorunochronów aktywnych,
prowokuj¹cych wy³adowania piorunowe,
a nie odpowiadaj¹cych postanowieniom
normy;
� stosowanie zwodów na dachach pokry-
tych blach¹ o gruboœci umo¿liwiaj¹cej wy-
korzystanie jej jako elementu naturalnego
instalacji;
� stosowanie zwodów wysokich nad pokry-
ciami dachów z materia³ów trudno zapal-
nych;
� nie zachowywanie bezpiecznych odstê-
pów pomiêdzy instalacj¹ odgromow¹ a in-
stalacjami elektrycznymi wewn¹trz budyn-
ku – mo¿liwoœæ przeskoków iskrowych;
� brak bezpiecznych odstêpów pomiêdzy
wysokim obiektem (np. drzewem), a da-
chem budynku krytego materia³em ³atwo-
palnym (np. strzech¹); za odstêp bezpieczny
uwa¿a siê odleg³oœæ nie mniejsz¹ ni¿ 2 m;
� nie przeprowadzenie kontroli stanu uzio-
mów oraz ca³ej instalacji w okresach prze-
widzianych przepisami;
� nie przeprowadzenie kontroli stanu in-
stalacji po wykonaniu innych robót na da-
chu i przy œcianach budynku; w czasie tych
prac instalacja mo¿e ulec uszkodzeniu, a na-
wet mog¹ ulec przerwaniu zwody i przewo-
dy odprowadzaj¹ce.

Ustrzeż się błędów

Firmy:
BEZPOL 

(34) 313 07 77 www.bezpol.pl

GALMAR
(61) 835 80 00 www.galmar.pl

MEGATECH
(22) 646 00 86 www.megatech.com.pl

MOELLER ELECTRIC
(58) 554 79 00 www.moeller.pl

RUUKKI
(46) 855 40 51 www.rautaruukki.com.pl

TELPROS
(61) 822 43 29 www.telpros.com.pl

Co, za ile:
instalacja odgromowa ocynkowana dla domu
180 m2 kosztuje oko³o 2-3 tys. z³;
instalacja miedziana kosztuje o 30% wiêcej.
Cena obejmuje materia³y i robociznê.

Info Rynek


