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fot. ARCHIWUM BD

BEZPIECZNY I INTELIGENTNY DOM

Prawdopodobieñstwo
trafienia piorunem jest jak
skreœlenie 6 w totolotku
– nieliczni szczêœliwcy
trafiaj¹ i nieliczni pechowcy zostaj¹ trafieni. Mimo
to nie warto ryzykowaæ,
bo do stracenia jest wiele:
elektroniczne sprzêty, dom
a nawet w³asne ¿ycie.
Tym bardziej, ¿e takie
zabezpieczenie niewiele
kosztuje i nie jest prawd¹,
¿e szpeci dom...
JOANNA D¥BROWSKA

INSTALACJA ODGROMOWA

My siê gromu
nie boimy
P

rawie ka¿dy buduj¹cy dom zastanawia siê, czy instalacja odgromowa jest mu niezbêdna,
czy mo¿e mo¿na z niej zrezygnowaæ,
skoro ryzyko trafienia pioruna jest tak
niewielkie. Bo przecie¿ piorun „strzela” w najwy¿szy obiekt znajduj¹cy siê
w pobli¿u. Jeœli wiêc wokó³ rosn¹ wysokie drzewa lub stoj¹ wy¿sze budynki,
zak³adanie instalacji odgromowej wydaje siê nie byæ uzasadnione. I tu jesteœmy w b³êdzie, bo o ile prawdopodobieñstwo wygranej w totolotka da siê
obliczyæ, to z prawdopodobieñstwem
trafienia pioruna ju¿ znacznie trudniej.
I choæ Prawo budowlane nie nakazuje
wykonywania takiej instalacji w domach o wysokoœci poni¿ej 15 m i powierzchni do 500 m2, to nie warto kusiæ
losu. Naprawdê wydatek 2-4 tys. z³
to niewielki procent ³¹cznych kosztów
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budowy domu, a gwarantuje poczucie
bezpieczeñstwa i spokojny sen, szczególnie gdy na dworze szaleje burza
i b³yska, jak w dyskotece ze stroboskopami. Pamiêtajmy te¿, ¿e mo¿emy odczuwaæ skutki wy³adowañ powsta³ych
nawet 1,5 km od naszego domu.

B£YSKAWICA Z NIEBA
Instalacja odgromowa ma proste zadanie – musi przej¹æ na siebie energiê
wy³adowania atmosferycznego (pioruna) i bezpiecznie odprowadziæ j¹ do
ziemi. Wy³adowania atmosferyczne
wyzwalaj¹ energiê o ogromnej sile
(temperatura we wnêtrzu pioruna siêga
1500°C). Je¿eli energia ta nie zostanie
odprowadzona do ziemi, poprzez metalowy przewód po³¹czony z instalacj¹
odgromow¹, mo¿emy spodziewaæ siê
zniszczenia budynku, urz¹dzeñ pod³¹-

czonych do pr¹du, a nawet po¿aru domu. Nie warto wiêc ryzykowaæ, tym
bardziej, ¿e nie da siê przewidzieæ, ¿e
piorun trafi w nasz dom lub jego okolice. Na takie „niespodzianki” najbardziej jesteœmy nara¿eni w czasie wiosennych burz, i gdy nasz dom stoi na
wzgórzu czy wolnej przestrzeni.
Dobrze zaprojektowana i poprawnie
wykonana instalacja zabezpiecza dom
prawie w 100%. O jej wykonaniu nale¿y pomyœleæ ju¿ na pocz¹tku budowy,
poniewa¿ niektóre elementy, np. uziom
fundamentowy, trzeba wykonaæ w trakcie budowy. Decyduj¹c siê na zabezpieczenia odgromowe trzeba pamiêtaæ
o kilku zasadach. Przede wszystkim instalacja powinna zabezpieczaæ nie tylko szczyt dachu, ale ca³¹ jego konstrukcjê (musi byæ zamontowana
wzd³u¿ kalenicy i na bocznych krawê-
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ODGROMÓWKA
TO NIE WSZYSTKO
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Schemat tradycyjnej instalacji odgromowej

dziach po³aci dachowej). Nale¿y z ni¹
po³¹czyæ wszystkie elementy znajduj¹ce siê na dachu i wystaj¹ce ponad jego
powierzchniê, tj. maszty antenowe,
wierzchy i nasady kominowe, wywietrzniki. Przewody odprowadzaj¹ce
(dwa to absolutne minimum) – w przypadku uderzenia piorunem zapewniaj¹ce przep³yw pr¹du z dachu do ziemi –
nale¿y montowaæ po przek¹tnej w naro¿nikach budynku.

BY OKIE£ZNAÆ PIORUNY
Piorunochron przejmuje uderzenie
pioruna, i ca³¹ jego niebezpieczn¹
energiê odprowadza do ziemi. System
odgromowy sk³ada siê ze zwodów,
przewodów odprowadzaj¹cych, przewodów uziemiaj¹cych oraz uziomu.
Zwody to linki ze stali ocynkowanej,
miedzi lub stali nierdzewnej, u³o¿one
na dachu. Ich zadaniem jest bezpoœrednie przyjmowanie pr¹dów piorunowych. Przewody odprowadzaj¹ce – ³¹cz¹ zwody z przewodami uziemiaj¹cymi, a przewody uziemiaj¹ce – ³¹cz¹
przewody odprowadzaj¹ce z uziomami.
Uziomy natomiast s¹ elementami metalowymi, które umieszcza siê w gruncie. Wykonuje siê je na trzy sposoby:
jako uziomy fundamentowe, otokowe
lub pionowe. Te pierwsze to stopa lub
³awa fundamentowa ze zbrojeniem

przystosowanym do po³¹czenia z przewodem odprowadzaj¹cym. Uziom otokowy to metalowa taœma, tzw. bednarka, u³o¿ona poziomo wokó³ domu i zakopana w ziemi na g³êbokoœci min.
0,6 m, nie bli¿ej ni¿ 1 m od œcian zewnêtrznych budynku. Uziomy pionowe natomiast zag³êbia siê w ziemi prostopadle do jej powierzchni. Wykonanie uziomu po zakoñczeniu prac budowlanych mo¿e byæ trudne, szczególnie gdy
wokó³ domu wykoñczymy œcie¿ki i tereny zielone.
Zwody montuje siê na najwy¿szych
punktach dachu – kalenicy, kominie.
Poniewa¿ przejmuj¹ uderzenie pioruna, dlatego trzeba do nich pod³¹czyæ
wszystkie wystaj¹ce elementy dachu,
a szczególnie maszty antenowe. Na
p³askim dachu trzeba zastosowaæ elementy dystansowe utrzymuj¹ce linkê
w wymaganej odleg³oœci od pokrycia.
Na skomplikowanych po³aciach zastosowanie naci¹gu jest utrudnione i czêsto trzeba pozostaæ przy tradycyjnym
mocowaniu przewodów – za pomoc¹,
dobranych do pokrycia, uchwytów dystansowych. Minusem tego rozwi¹zania jest dziurawienie dachu w miejscu
monta¿u uchwytu oraz koniecznoœæ
uszczelnienia go. W przypadku pokrycia z blachy lub papy mo¿na zastosowaæ klejenie uchwytów, np. na lepik

Od energii wywo³anej uderzeniem pioruna,
czy wy³adowaniem atmosferycznym maj¹cym miejsce niedaleko domu lub nawet
w instalacji odgromowej naszego domu mog¹ siê zaindukowaæ przepiêcia w instalacji
elektrycznej. Dlatego wszystkie budynki powinny byæ wyposa¿one w zabezpieczenia
przeciwprzepiêciowe.
Chroni¹ one przed zniszczeniem urz¹dzenia
elektryczne (np. sprzêt AGD i RTV) pod³¹czone do sieci. Zabezpieczenia te maj¹ za
zadanie ograniczaæ przepiêcia (redukowaæ
je do poziomu, który jest bezpieczny dla
urz¹dzeñ zainstalowanych w domu). S¹ to
zadania trudne, dlatego instalacjê powinien
projektowaæ specjalista, najlepiej legitymuj¹cy siê uprawnieniami do wykonywania tego typu systemów. Bardzo wa¿n¹ rzecz¹
jest wyrównanie potencja³ów w ca³ej instalacji elektrycznej. Do szyny wyrównawczej
pod³¹cza siê wszystkie metalowe elementy
wyposa¿enia domu od wanny, po rury
i uziom instalacji odgromowej. Nic nie mo¿e
zostaæ pominiête. Ograniczniki, które montuje siê w domu podzielone zosta³y na trzy
klasy B, C oraz D. Klasa B chroni przed bezpoœrednimi i bliskimi wy³adowaniami atmosferycznymi. Klasa C przed przepiêciami ³¹czeniowymi (najczêœciej spotykanymi w instalacjach). Klasa D chroni w podobny sposób co C, ale poziom, do którego ograniczane jest przepiêcie jest jeszcze ni¿szy (ograniczniki klasy D stosowane s¹ do zabezpieczania czu³ej elektroniki, np. komputerów
i powinny byæ mocowane w pobli¿u chronionych urz¹dzeñ). Stosowanie ograniczników
przepiêæ w remontowanych i nowo powstaj¹cych instalacjach elektrycznych jest wymagane przez polskie przepisy.

lub silikon. Monta¿ instalacji odgromowej najlepiej zleciæ wykonawcy pokrycia – nieznacznie zwiêkszy to koszt
inwestycji, a bêdziemy mieli pewnoœæ,
¿e zosta³a ona przeprowadzona zgodnie
ze specyfik¹ dachu.
Zebran¹ energiê trzeba odprowadziæ
do ziemi. Przewody odprowadzaj¹ce
uk³ada siê na zewnêtrznych œcianach
budynku – z daleka od okien, drzwi,
bez za³amañ i z zachowaniem miêdzy
nimi odleg³oœci 20 cm (musz¹ byæ min.
dwa). Uk³ada siê je w linii prostej, najkrótsz¹ drog¹ do uziomu – zwykle
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BEZPIECZNY I INTELIGENTNY DOM

Mariusz Tomaszewski
pracownik firmy
Moeller Electric
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Ograniczniki przepiêæ mog¹ uratowaæ nasze
zdrowie, dom i sprzêt

wzd³u¿ naro¿y domu lub rynien i rur
spustowych. Poprzez zacisk pobierczy
umieszczony w puszcze ochronnej (na
elewacji budynku) przewód ochronny
³¹czy siê z przewodem uziemiaj¹cym,
prowadz¹cym do uziomu.

SPRAWNOŒÆ
POD KONTROL¥
Tak jak ka¿d¹ inn¹ instalacjê, tak i odgromow¹ powinien zaprojektowaæ, dobraæ i wykonaæ fachowiec. Kontrolê instalacji nale¿y przeprowadzaæ przynajmniej dwa razy w roku – koniecznie na
wiosnê i na jesieni, kiedy w naszym klimacie jest najwiêcej burz. Przegl¹d powinien polegaæ na sprawdzeniu miejsc po³¹czeñ zwodów, przewodów odprowadzaj¹cych i uziemiaj¹cych. Najczêœciej

NAJWA¯NIEJSZE

+ Instalacja odgromowa nie jest droga,
a jej koszt zale¿y od wielkoœci i stopnia
skomplikowania dachu i wynosi od 2000
do ok. 4000 z³.
+ Doskona³ym uzupe³nieniem instalacji
odgromowej jest dobrze wykonana instalacja przepiêciowa.
Niechlujnie wykonana instalacja nie
jest ozdob¹ domu.

mit Instalacja odgromowa szpeci dach.
Stalowe przewody rozci¹gniête po po³aci
dachu z czasem pokryj¹ siê tlenkami
i przestan¹ byæ widoczne.
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spotykane, ale na szczêœcie ³atwe do usuniêcia uszkodzenia, to roz³¹czenie przewodów czy te¿ korozja zamocowañ
uchwytów dystansowych i œrub. Raz
w roku elektryk powinien zmierzyæ poziom rezystancji uziomów, a wynik zapisaæ w protokole pomiarów i przechowywaæ razem z metryk¹ instalacji. Podwy¿szona wartoœæ rezystancji wskazuje na
niesprawn¹ instalacjê.

INSTALACJA
AKTYWNA
Alternatyw¹ dla tradycyjnego systemu
odgromowego jest instalacja z piorunochronem aktywnym, czyli maszt
z ostrzem. Dziêki niemu mo¿na przewidzieæ miejsce uderzenia pioruna, bo
maszt przechwytuje wy³adowanie i to
w dodatku znacznie szybciej ni¿ tradycyjna instalacja. Taka „odgromówka”
jest znacznie prostsza w monta¿u
i mniej rzucaj¹ca siê w oczy. Jedynym
widocznym elementem jest estetyczny
maszt przymocowany do komina. Instalacja z piorunochronem aktywnym
jest dro¿sza od tradycyjnej, g³ównie ze
wzglêdu na cenê g³owicy masztu (od

2,5 do 3,5 tys. z³), choæ
monta¿ jest tañszy, bo
mniej skomplikowany
(tylko jedna nitka przewodów odprowadzaj¹cych).

BY CZUÆ SIÊ
BEZPIECZNIE
Do pe³ni poczucia bezpieczeñstwa oprócz instalacji
odgromowej
i przeciwprzepiêciowej
konieczne jest ubezpieczenie domu. Warto
bardzo uwa¿nie przeczytaæ warunki umowy,
a ze szczególn¹ uwag¹
dzia³y „zakres ubezpieczania” i „wy³¹czenia”,
by upewniæ siê, czy
umowa obejmuje równie¿ uszkodzenia lub
po¿ar wywo³any przez
pioruny.
Q
Aktywna instalacja
odgromowa nie szpeci domu okablowaniem

fot. MEGATECH

fot. MOELLER

Zabezpieczenie urz¹dzeñ i instalacji
Do poprawnego zabezpieczenia domowych urz¹dzeñ elektrycznych oraz samej instalacji elektrycznej potrzebne s¹ wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe, wy³¹czniki nadpr¹dowe oraz ochrona przeciwprzepiêciowa. O pierwszych dwóch rodzajach aparatów
s³ysza³ pewnie ka¿dy (pierwszy zabezpiecza u¿ytkownika, drugi dba o bezpieczeñstwo zamontowanych urz¹dzeñ), natomiast nie ka¿dy wie, po co jest ochrona przeciwprzepiêciowa i jak¹ rolê pe³ni.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e ka¿da nowo powstaj¹ca lub modernizowana instalacja elektryczna musi mieæ
zamontowane ograniczniki przepiêæ. To nak³adaj¹ na nas obowi¹zuj¹ce przepisy! Zdarza siê, niestety, ¿e ograniczniki s¹ w rozdzielnicy pomijane. Dlatego warto zapytaæ swojego elektryka, czy nie zapomnia³ o ich zamontowaniu.
Przed czym chroni¹ ograniczniki przepiêæ?
Jak sama nazwa wskazuje, chroni¹ instalacjê elektryczn¹ i urz¹dzenia przed bezpoœrednimi i poœrednimi wy³adowaniami atmosferycznymi (ograniczniki klasy B). Zabezpieczaj¹ tak¿e przed przepiêciami, które mog¹ pojawiæ siê w sieci zasilaj¹cej (aparaty klasy C). S¹ równie¿ dostêpne ochronniki klasy B+C – dwie klasy w jednym aparacie.
Ograniczniki, jak sama nazwa wskazuje, ograniczaj¹ przepiêcia do takiego poziomu, który jest akceptowalny przez urz¹dzenia elektryczne zamontowane w naszym domu. W sytuacji, gdy mamy poprawnie dobrane i zamontowane ograniczniki przepiêæ, do minimum redukujemy ryzyko uszkodzenia
sprzêtu AGD, RTV w trakcie wy³adowañ atmosferycznych (burza z piorunami).
Chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e zamontowanie samej listwy z filtrami i zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym nie ochroni nas, je¿eli nie zamontujemy w rozdzielni ograniczników przepiêæ. Listwa jest
jednym z elementów, ale nie mo¿e byæ zabezpieczeniem jedynym!

