
W miejscu, gdzie 

uderza piorun, napiêcie

siêgaæ mo¿e kilkuset 

milionów woltów, 

a natê¿enie

– 250 tysiêcy amperów.

Moc takiego 

wy³adowania siêga

700 bilionów watów

i potrafi w mgnieniu oka

wywo³aæ po¿ar domu
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Silne wy³adowania elektryczne, które towarzysz¹ burzom, stanowi¹ zagro¿enie

nie tylko wówczas, gdy piorun trafi bezpoœrednio w budynek. Niszczycielsk¹

si³ê ma te¿ wysokie napiêcie indukowane przez wy³adowania w instalacji elek-

trycznej oraz w metalowych elementach domu. Mimo to wielu prywatnych in-

westorów, kieruj¹c siê Ÿle pojêt¹ oszczêdnoœci¹, zastanawia siê nad tym, czy

w nowo budowanym domu zamontowaæ piorunochron. 

Przepisy dotycz¹ce instalacji odgromowych
Przepisy nakazuj¹ monta¿ instalacji odgromowych w nastêpuj¹cych budyn-

kach mieszkalnych: 

– wy¿szych ni¿ 15 m i o powierzchni przekraczaj¹cej 500 m2, jeœli stoj¹ w za-

budowie rozproszonej, 

– wykonanych z materia³ów palnych i pokrytych takimi materia³ami jak na

przyk³ad gont lub trzcina, 

– stawianych w miejscach, które s¹ szczególnie nara¿one na wy³adowania bu-

rzowe (np. wzgórza). 

TEMAT
NUMERU
DOM BEZPIECZNY
I INTELIGENTNY

nadci¹ga
Instalacja
odgromowa

Marek ¯elkowski

Gdy
burza
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Myœl¹c o bezpieczeñstwie swojego domu,

nie warto kierowaæ siê tylko i wy³¹cznie prze-

pisami prawa. Wa¿ny jest równie¿ rozs¹dek. Je-

¿eli dom stoi samotnie, z dala od innych zabu-

dowañ oraz wysokich drzew, to bez wzglêdu

na wymagania natury formalnej warto go wy-

posa¿yæ w instalacjê odgromow¹. W stosunku

do wartoœci ca³ego domu nie jest to du¿y wyda-

tek, a daje bezcenne poczucie bezpieczeñstwa,

kiedy zbli¿a siê burza.

Budowa instalacji odgromowej
Jeœli olbrzymia energia, jak¹ niesie ze sob¹ ude-

rzenie pioruna, nie zostanie szybko odprowa-

dzona do ziemi, wszystko, co stanie jej na dro-

dze, ulega zniszczeniu lub powa¿nemu uszko-

dzeniu. Tylko instalacja odgromowa (zwana

potocznie piorunochronem) jest w stanie sku-

tecznie ochroniæ budynek przed niszczycielsk¹

si³¹ potê¿nego wy³adowania elektrycznego. Za-

bezpieczenie to ma bardzo prost¹ konstrukcjê

i sk³ada siê ze zwodów sztucznych lub natu-

ralnych, przewodów odprowadzaj¹cych oraz

tzw. uziomu.

Zwody sztuczne to u³o¿one w odpowiedni

sposób na dachu przewody metalowe – ze stali

nierdzewnej, miedzi lub stali ocynkowanej

gruboœci minimum 6 mm. 

Je¿eli budynek jest pokryty materia³em nie-

palnym, zwody montuje siê na niskich

wspornikach bezpoœrednio na powierzchni

dachu:

– p³askiego – wzd³u¿ wszystkich krawêdzi, 

– spadzistego – wzd³u¿ kalenicy i krawêdzi do

niej równoleg³ych. 

Projektant instalacji musi obliczyæ, czy prze-

p³yw pr¹du z wy³adowania burzowego nie spo-

woduje uszkodzenia materia³u pokryciowego. 

Zwody powinny przebiegaæ przez wszystkie

elementy wystaj¹ce ponad powierzchniê da-

chu (kominy, wyloty przewodów wentylacyj-

nych itp.) i byæ po³¹czone z takimi elementami

jak maszt antenowy. 

Jeœli pokrycie dachu jest palne, zwód montu-

je siê na wysokich wspornikach (ponad 0,4 m). 

Je¿eli ze wzglêdu na rodzaj pokrycia dachu

lub jego kszta³t zamontowanie tradycyjnych,

poziomych zwodów jest utrudnione, stosuje

siê zwody pionowe w postaci umieszczonych

na po³aci prêtów. 

Zwody naturalne to po³¹czone z instalacj¹

odgromow¹ takie elementy metalowe jak balu-

strady, porêcze czy rynny, przez które energia

elektryczna uderzenia pioruna jest odprowa-

dzana do ziemi. 

Zwodem mo¿e byæ te¿ metalowe pokrycie

dachu, je¿eli jego elementy s¹ ze sob¹ po³¹czo-

ne w sposób zapewniaj¹cy swobodny prze-
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Sposób umocowania zwodów na dachu
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Uchwyty do mocowania zwodów: betonowy (a), zacisk (b), uchwyt krzy¿owy (c)

a b c

Schemat tradycyjnej instalacji odgromowej

Koszty wykonania ochrony odgromowej mo¿na

obni¿yæ, wykorzystuj¹c jako elementy instalacji

zbrojenie œcian i fundamentów

przewody
odprowadzaj¹ce

zwody

z³¹cza
probiorcze

przewód
odprowadzaj¹cy przewód

odprowadzaj¹cy
zacisk probiorczy

zacisk probiorczyprzewód
uziemiaj¹cy przewód

uziemiaj¹cyuziom ootokowy

uziom  ppionowy
(punktowy)

1 m

ok
. 0

,6
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1 mok
. 3

,5
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p³yw pr¹du do przewodów odprowadzaj¹cych.

Gruboœæ pokrycia nie mo¿e byæ jednak mniej-

sza ni¿ 0,5 mm, a pod spodem takiego natural-

nego zwodu niedopuszczalne jest zastosowanie

materia³ów ³atwopalnych. Funkcjê zwodów

mog¹ pe³niæ równie¿ blachy powlekane (min.

0,5 mm gruboœci) je¿eli warstwa ochronna

z PVC ma mniej ni¿ 1 mm, a wykonana z asfal-

tu – mniej ni¿ 0,5 mm. 

Przewody odprowadzaj¹ce ³¹cz¹ zwód

z uziomem w taki sposób, by umo¿liwiæ

swobodny przep³yw pr¹du w razie uderze-

nia pioruna. W ka¿dym budynku z instala-

cj¹ odgromow¹ musz¹ byæ zamontowane

przynajmniej dwa takie przewody usytu-

owane w naro¿nikach dachu po przek¹tnej

rzutu. Na wysokoœci 0,3 – 1,8 m od ziemi

musi byæ zamontowane z³¹cze probiercze

do sprawdzania opornoœci uziemienia,

a w ten sposób – jego sprawnoœci. Badanie

takie powinno siê wykonywaæ przynaj-

mniej raz w roku. 

Jako odprowadzaj¹ce s³u¿¹ zwykle przewody

metalowe gruboœci min. 6 mm, a wiêc takiej sa-

mej jak zwody lub ocynkowane taœmy stalowe

o przekroju 20x3 mm. Montuje siê je najczê-

œciej na zewnêtrznej elewacji budynku – mini-

mum 2 centymetry od œciany i przytwierdza do

niej co 1,5 m. 

Je¿eli œciany budynku s¹ niepalne, przewody

odprowadzaj¹ce mo¿na równie¿ u³o¿yæ pod

tynkiem lub wzd³u¿ rur spustowych odprowa-

dzaj¹cych wodê z rynien. 

Uziom to elementy metalowe u³o¿one w zie-

mi, dziêki którym rozpraszana jest potê¿na

energia pioruna. Funkcjê tê mog¹ pe³niæ na

przyk³ad ¿elbetowe podziemne elementy kon-

strukcyjne budynku lub te¿ metalowe ruroci¹gi

o ma³ej opornoœci (rezystancji) – nie przekra-

czaj¹cej 30 omów. Je¿eli wykorzystanie takich

elementów nie jest mo¿liwe, wykonuje siê

uziom sztuczny, zakopuj¹c na g³êbokoœci mini-

mum 0,6 m ocynkowan¹ taœmê stalow¹ w taki

sposób, by opasywa³a ca³y dom w odleg³oœci

oko³o 1 m od œcian fundamentowych. Spotyka

sie równie¿ uziomy pionowe, których elemen-

ty zag³êbione s¹ g³êboko w ziemi, prostopadle

do jej powierzchni. 

Piorunochrony aktywne
Na rynku dostêpne s¹ piorunochrony ak-

tywne, w których tradycyjne zwody pokry-

waj¹ce dach zast¹pione s¹ przez maszt ze

specjaln¹ g³owic¹, z materia³em promienio-

twórczym lub jonizatorem. Powinna ona wy-

stawaæ 2 metry powy¿ej najwy¿szego punktu

w chronionym budynku. Pozosta³a czêœæ in-

stalacji zbudowana jest w sposób tradycyjny,

a wiêc po³¹czona z uziomami za pomoc¹

przewodów odprowadzaj¹cych. Wed³ug pro-

ducentów, piorunochrony aktywne „œci¹gaj¹”

wy³adowania burzowe dziêki wytwarzanemu

w g³owicy potencja³owi elektrycznemu,

a tym samym zabezpieczaj¹ najbli¿sz¹ okoli-

cê przed niekontrolowanymi uderzeniami

piorunów. 

Niew¹tpliw¹ zalet¹ piorunochronu aktywnego

jest ³atwoœæ monta¿u i wyeliminowanie ko-

niecznoœci wykonania zwodów montowanych

na wspornikach. Jednak¿e zdaniem wielu spe-

cjalistów m.in. z Polskiego Komitetu Ochrony

Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Pol-

skich, skutecznoœæ tego rodzaju piorunochronu

jest dyskusyjna i nie mo¿e on stanowiæ alterna-

tywy dla tradycyjnego rozwi¹zania, a najwy¿ej

jego uzupe³nienie.

Niebezpieczeñstwo indukcji
i przepiêæ
Oplecenie budynku instalacj¹ odgromow¹ nie

wystarcza do zabezpieczenia go przed skutka-

mi uderzenia pioruna, poniewa¿ wywo³any

przezeñ pr¹d o bardzo wysokim natê¿eniu po-

woduje wytworzenie siê wokó³ zwodów silne-

go pola elektromagnetycznego. Je¿eli w zasiêgu

tego pr¹du znajdzie siê jakikolwiek przewod-

nik (kabel elektryczny, rura), to zostanie w nim

zaindukowany pr¹d. Jeœli bêdzie to przewód

elektryczny, ten zaindukowany w nim pr¹d bê-

dzie przez chwilê znacznie odbiega³ parametra-

mi od pr¹du normalnie wystêpuj¹cego w sieci.

Mo¿e to doprowadziæ do nieodwracalnego

zniszczenia odbiorników energii zawieraj¹cych

wra¿liwe podzespo³y elektroniczne, takich jak

– komputer, telewizor itp. Wzbudzenie przez

piorun silnego pr¹du w nieuziemionych rurach,

powoduje czêsto przeskok iskry pomiêdzy ru-

r¹, a jakimœ elementem uziemionym. Je¿eli

w pobli¿u znajd¹ siê materia³y ³atwopalne, to

iskra ta mo¿e spowodowaæ po¿ar lub eksplozjê. 

Dobr¹ ochron¹ przed opisanymi zjawiska-

mi jest zastosowanie tzw. po³¹czeñ wyrów-

nawczych, czyli przewodów ³¹cz¹cych meta-

lowe elementy konstrukcyjne i przewody

z uziemieniem. Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e

przewody odprowadzaj¹ce, wchodz¹ce

w sk³ad instalacji odgromowej nie powinny

byæ u³o¿one bli¿ej ni¿ 1,5 m od metalowych

elementów konstrukcyjnych budynku – na-

wet wówczas, gdy oddzielone s¹ od nich

œcian¹.

Uderzenie pioruna mo¿e spowodowaæ rów-

nie¿ tzw. przepiêcia w liniach energetycznych

dostarczaj¹cych pr¹d do budynku. Przez krótki

czas pr¹d w sieci ma parametry znacznie prze-

kraczaj¹ce te, jakie dopuszczalne s¹ dla sprzê-

tów AGD i RTV oraz komputerów, co mo¿e po-

wodowaæ ich zniszczenie. Skuteczn¹ ochron¹

przeciw temu zjawisku s¹ zabezpieczenia

przeciwprzepiêciowe. Ich dzia³anie polega na

b³yskawicznym wy³¹czeniu domowej instalacji

w momencie pojawienia siê groŸnego napiêcia.

Klasa Przed czym chroni¹ Zastosowanie, czyli co zabezpieczaj¹

B
bezpoœrednie, bliskie wy³adowania wprowadzenia instalacji do budynku 
atmosferyczne (szafa rozdzielnicy g³ównej, z³¹cze Kablowe)

C
przepiêcia ³¹czeniowe 

piêtra w budynku(najczêœciej spotykane w instalacjach)

podobny sposób jak ograniczniki klasy C,
D ale wartoœæ, do której ograniczane jest pojedyncze urz¹dzenia elektroniczne

przepiêcie ma ni¿szy poziom

Instalacja przeciwprze-

piêciowa powinna byæ

stosowana niezale¿nie od 

instalacji odgromowej

”

”

Ogranicznik przeciwprzepiêciowy
klasy C
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Ogranicznik przeciw-
przepiêciowy klasy D Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy
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TEMAT NNUMERU Dom bezpieczny i inteligentny
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TEMAT NNUMERU Dom bezpieczny i inteligentny

Dziêki temu pr¹d o niew³aœciwych parame-

trach nie dociera do odbiorników. 

Wykonanie instalacji
i ubezpieczenie domu
Wykonanie instalacji odgromowej nale¿y za-

wsze zlecaæ firmie z odpowiednimi uprawnie-

niami, która przeprowadzi niezbêdne pomiary

i obliczenia. Tylko wówczas mo¿emy mieæ

pewnoœæ, ¿e nasza instalacja odgromowa w na-

le¿yty sposób chroni nasz dom. 

Aby jednak czuæ siê naprawdê bezpiecznie, na-

wet gdy niebo pokrywa siê ciemnymi chmura-

mi, nale¿y ubezpieczyæ budynek i zadbaæ, aby

w warunkach polisy znalaz³a siê ochrona przed

skutkami burzy.

Co chroni instalacja przeciwprzepiêciowa?

ochronnik antenowy

zw
ód

ochronnik typu B, C

ochronnik typu C

ochronnik telefoniczny

fo
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Bednarka

Wspornik dachowy

Zestaw uziomowy
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Ile kosztuje instalacja odgromowa i przeciwprzepiêciowa?

plpl W i ê c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u ³ y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l
J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

Instalacja odgromowa
ELKO-BIS 071 348 10 57 www.elkobis.com.pl
EVITA 022 756 43 26 www.odgromowe.pl
BEZPOL 034 313 07 77 www.bezpol.pl
B£YSKAWICA 071 313 39 03 ww.blyskawica.com.pl
GALMAR 061 835 80 00 www.galmar.pl
MEGATECH 022 304 98 08 www.megatech.com.pl
NOMAG 032 759 12 84

www.nomag-odgromy.com.pl
RUUKKI Polska 0801 11 33 11 www.ruukki.com/pl

Instalacja przeciwprzepiêciowa
ABB 022 515 25 00 www.abb.pl
MEGATECH 022 304 98 08 www.megatech.com.pl
MOELLER ELECTRIC 022 843 44 73 www.moeller.pl
PIORUNOCHRON 033 486 72 56

www.piorunochron.com
ELTEM 607 320 848

www.eltem-zawiercie.com.pl
PPHU INSTALLTECH

077 543 17 88 www.installtech.pl
ENERGIA-TECH 012 413 99 36

www.energia-tech.com.pl

- ceny brutto -

* sieæ zasilaj¹ca cztero¿y³owa/piêcio¿y³owa

** w budownictwie jednorodzinnym mo¿na przyj¹æ po

jednej sztuce na ka¿d¹ kondygnacjê

*** ten ochronnik instaluje siê lokalnie w rozga³êŸniku,

przy odbiornikach lub ich grupie, najczêœciej w salonie,

kuchni, gabinecie lub pokoju dziecka

WEWNÊTRZNA INSTALACJA PRZECIWPRZEPIÊCIOWA

PRZYDATNE ADRESY

Ocynk MiedŸ Ocynk MiedŸ

wycena wg firmy Megatech – – – 2 440-2 684 z³

wycena wg firmy Evita 5 120 z³ 7 870 z³ 6 370 z³ 7 500 z³

wycena wg firmy Elkobis 4 855 z³ 10 594 z³ – – 

Tradycyjna Z piorunem aktywnym

Rodzaj ochronnika
W domu

jednorodzinnym
TN-C/TN-S*[szt.]

Cena
[z³/szt.]

pierwszego stopnia klasy B
(ograniczaj¹ napiêcie udaru 3/4 • • 350-520
do 4,5 kV)
drugiego stopnia klasy C**
(ograniczaj¹ napiêcie udaru 3/4 • • 150-285
do 1,5 kV)
trzeciego stopnia klasy D***
(ochraniaj¹ dodatkowo min. 1/1 • 150-400
poszczególne sprzêty 
elektroniczne)
do ochrony kompleksowej B+C 1/1 • • 800-1700

Z³¹cze Puszka,
gniazdo

G³ówna rozdzielnica
elektryczna

Miejsce monta¿u
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INSTALACJA ODGROMOWA

Za³o¿enia: dom o wymiarach ok. 14,5x13 m, wysokoœci 8,11 m, powierzchni dachu 252 m2, pokryty dachówk¹ cementow¹
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