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Wst p.
Aby uzyska opłacalny ekonomicznie i skuteczny technicznie system ochrony
odgromowej budynku, jego wyposa enia oraz osób przebywaj cych wewn trz lub w
najbli szym jego otoczeniu, nale y przedsi wzi
szereg działa , które powinny by
prowadzone równolegle i w poł czeniu z naturalnym procesem realizacji inwestycji – od
etapu wst pnych zało e i planowania, do ko cowych odbiorów, ł cznie z pó niejszymi
pracami serwisowymi i ewentualnymi korektami wynikłymi na skutek modernizacji. Proces
taki wymaga cisłego współdziałania osób realizuj cych inwestycj z osob , której zadaniem
jest koordynowa prace zwi zane z szeroko rozumian ochron odgromow .
Jakiekolwiek niedoci gni cia lub zaniedbania na tym etapie mog spowodowa pó niejsze
przykre konsekwencje w postaci obra e lub zagro enia ycia osób personelu, strat na skutek
zarówno zniszcze urz dze technologicznych jak i strat spowodowanych przestojami. W
krytycznych i nie licznych sytuacjach brak dbało ci i lekcewa enie ochrony odgromowej
mo e przynie fatalne skutki zwi zane ze ska eniem rodowiska lub kl skami ywiołowymi.
Niniejsza konferencja mo e by dobr okazj do refleksji i zastanowienia si jak dzi , na
współczesnym polskim rynku budowlanym, ogarni tym gor czk boomu inwestycyjnego,
realizowane s wymagania zapisane w istniej cych normach przedmiotowych. Jak instalacje
s projektowane, wykonywane, przez kogo i z jakich materiałów? Czy nowe normy, na które
tak długo czekali my w nadziei uporz dkowania rynku ochrony odgromowej, spełni nasze
oczekiwania?
Normy - stan aktualny.
Pozorna nie obligatoryjno polskich norm wyra ona w artykule 5.3 Ustawy nr 1386 z dn.
12.09.02 r. nie powinna ju nikogo zmyli . Szereg istniej cych rozporz dze odwołuje si do
norm dotycz cych budowy instalacji elektrycznych, a w szczególno ci budowy instalacji
ochrony odgromowej. Zgodnie z zapisem w art. 5.4 przywołanej powy ej Ustawy
opublikowana czteroarkuszowa seria norm PN-EN 62305(U) nie mo e by przywoływana w
takich rozporz dzeniach dopóki nie zostanie opublikowana w j zyku polskim. Wobec takiej
sytuacji zestawienie najwa niejszych, aktualnych publikacji dotyczy nast puj cych, zapewne
znanych ju powszechnie, pozycji:
- PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
- PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urz dze .
- PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B – Projektowanie, monta , konserwacja i sprawdzanie.
- PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogólne.
- PN-IEC 61312-2. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cz
2:
Ekranowanie obiektów, poł czenia wewn trz obiektów i uziemienia.
oraz starsze wersje funkcjonuj ce równolegle do w/w:
- PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
- PN-86/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
- PN-86/E-05003/04. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
Kłopoty projektantów i instalatorów z ró nymi, czasem rozbie nymi zaleceniami
znajduj cymi si w tych arkuszach, były ju wielokrotnie omawiane, ale sam problem straci
wa no w momencie ukazania si polskoj zycznych wersji normy PN-EN 62305. Warto
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natomiast przypomnie rozporz dzenia, które odnosz si do interesuj cego nas zakresu. S
to:
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690, Dz. U.
33/2003 poz. 270 wraz ze zmianami w Dz. U. nr 109/2004 poz. 1156 - § 53.2, § 183.10, §
184.3 oraz zał czony wykaz norm).
- Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. nr
132/1997 poz. 877 – rozdz. 5, § 44).
- Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada obiekty budowlane nie b d ce budynkami, słu ce obronno ci
pa stwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. nr 103/1996 poz. 447 ze zm. Dz. U. 120/2001 poz.
1291 - § 6b.1, 6b.2).
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiada sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2001 poz. 1055 - § 53.1, § 78.5).
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiada bazy i stacje paliw płynnych, ruroci gi przesyłowe dalekosi ne słu ce do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 103/1996
poz. 477 - § 41.2, § 107).
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego jakim powinny odpowiada przeno niki kabinowe i krzesełkowe (Dz. U. nr
77/2001 poz. 827 - § 18).
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego jakim powinny odpowiada d wigniki (Dz. U. nr 4/2002 poz. 43 - § 52).
Uogólnione odniesienia do polskich norm, istniej ce w przytoczonych rozporz dzeniach,
spowoduj , e publikacja w j zyku polskim norm nowej serii PN-EN 62305 nada jej status
obligatoryjno ci.
Norma PN-EN 62305.
Niniejsze opracowanie powstaje w momencie, gdy ko czy si okres dwuwładzy
starych norm serii PN-.../E 05003 i norm PN-IEC 61024/61312, a obecnie jeste my w
przededniu wprowadzenia długo oczekiwanych, ujednoliconych arkuszy 1 - 4 normy PN-EN
62305. W minionym 2006 roku opublikowano w/w arkusze w formie uznaniowej tzn. z liter
"U", dost pne w j zyku angielskim, francuskim i niemieckim. Z uzyskanych informacji
wynika, e plan wydawniczy PKN obejmuje ukazanie si w j zyku polskim arkuszy 1 i 2 pod koniec 2007 roku, a kolejnych 3 i 4 w 2008 roku. Ukazanie si ostatniego arkusza
spowoduje wycofanie starszych, obowi zuj cych obecnie norm. W tabeli 1 pokazano
zestawienie omawianych arkuszy.
Tabela 1.
Numer normy
PN-EN 62305-1
PN-EN 62305-2
PN-EN 62305-3
PN-EN 62305-4

Tytuł normy
Ochrona odgromowa.
Cz
1: Wymagania ogólne.
Ochrona odgromowa.
Cz
2: Zarz dzanie ryzykiem.
Ochrona odgromowa.
Cz
3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagro enie ycia.
Ochrona odgromowa.
Cz
4: Urz dzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.
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Jak nie trudno zauwa y w powy szym zestawieniu nie ma arkusza 5, anonsowanego
wcze niej jako dokument zajmuj cy si ochron linii zewn trznych. W obecnej chwili nie
mamy ostatecznej informacji, czy arkusz ten zostanie całkowicie anulowany, czy zostanie
zredukowany do jednej strony zalece odwołuj cych si do innych publikacji.
Zast powanie dotychczasowych norm nast pi według nast puj cego klucza:
PN-EN 62305-1 i PN-EN 62305-3
1-2.

PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-

PN-EN 62305-2

nowa norma na rynku polskim (IEC 61662+A1).

PN-EN 62305-4

PN-IEC 61312-1, 2, 3.

W nowych normach znajdziemy min.:
•
-

PN-EN 62305-1:
rodzaje strat, ródła uszkodze i odpowiadaj ce im ryzyka - informacje podstawowe.
podstawowe kryteria ochrony LPZ, LPL, redukcja uszkodze i awarii.
parametry i kształty pr du piorunowego, kombinacje udarów wyst puj cych przy
wyładowaniu.
układy do symulacji pr dów piorunowych.
oddziaływanie pioruna na komponenty systemu ochrony odgromowej.
analiz przepi w ró nych punktach instalacji.

•
-

PN-EN 62305-2
uszkodzenia i straty.
szczegółow procedur obliczania komponentów ryzyka.
przykładowe analizy dla ró nych budynków.
Kalkulator Oszacowania Ryzyka (RAC).

•
-

-

PN-EN 62305-3
szczegółowe procedury planowania, projektowania, budowy i konserwacji LPS.
klasy LPS.
ochron odgromow zewn trzna.
ochron odgromow wewn trzna.
przegl dy i konserwacje.
rodki ochrony przed obra eniami spowodowanymi napi ciami krokowymi i
dotykowymi.
informacje na temat instalacji odgromowych w budynkach z ryzykiem eksplozji - Aneks
D.
du ilo rysunków pogl dowych.

•
-

PN-EN 62305-4
LPMS - kompletny system ochrony przed LEMP.
strefy ochrony odgromowej LPZ.
uziemienia, poł czenia wyrównawcze, poł czenia wyrównawcze na granicach stref.
ekranowanie i trasowanie linii wewn trznych.
skoordynowan ochron SPD.

-

Str. 3.

mgr in . Krzysztof Cedro.

-

Instalacje piorunochronne – ochrona odgromowa i przeciwprzepi ciowa.

plan post powania z LPMS od etapu wst pnej analizy ryzyka do etapu kontroli
okresowych.
ponowne zdefiniowanie i okre lenie roli w procesie inwestycyjnym "Eksperta w
dziedzinie ochrony odgromowej".

Projektowanie instalacji odgromowych z normami PN-EN 62305.
Projektowanie z normami PN-IEC 61024/61312 polegało na oszacowaniu wymaganej
skuteczno ci urz dzenia piorunochronnego EC i dobraniu nie mniejszej, rzeczywistej
skuteczno ci projektowanej instalacji E z zestawu czterech dobrze okre lonych grup
parametrów nazywanych poziomami ochrony. Wyznaczony poziom ochrony I - IV narzucał
projektantowi zestaw istotnych parametrów niezb dnych do rozlokowania zwodów,
okre lenia odst pów iskrobezpiecznych, stref osłonowych jak równie umo liwiał dobór
ochronników w ochronie wewn trznej. Okre lenie poziomu ochrony było kluczow
czynno ci w projekcie instalacji.
Nieco inaczej b dziemy post powa stosuj c zapisy norm serii PN-EN 62305. Znajdziemy tu
z góry okre lony zwi zek pomi dzy LPL - poziomem ochrony odgromowej i klas LPS.
LPL - poziom ochrony, okre lony przez liczb z przedziału I-IV przypisuj c zestaw
wielko ci parametrów pr du piorunowego odpowiadaj c prawdopodobie stwu, e zało one
warto ci maksymalne i minimalne nie zostan przekroczone przy naturalnym wyładowaniu.
Poziom ochrony jest istotny przy projektowaniu urz dze ochronnych.
Klasa LPS - okre lona przez liczb z zakresu I-IV przypisuj ca parametry niezb dne do
zaprojektowania zewn trznej instalacji odgromowej i zwi zanej z ni poprzez LPL - ochrony
wewn trznej.
Zwi zek mi dzy poziomem ochrony odgromowej LPL, a klas LPS pokazuje tabela 2.
Tabela 2.

Wielko ci zale ne od klasy LPS:
• promie tocz cej si kuli, rozmiar oka siatki zwodów, k t ochronny.
• typowe odległo ci pomi dzy przewodami odprowadzaj cymi.
• odst py iskrobezpieczne.
• minimalna długo uziomu.
• parametry pr du piorunowego - poprzez zwi zek z LPL.
Zasadnicza zmiana w projektowaniu instalacji odgromowych wg PN-EN 62305 polega na
tym, e dotychczas kluczow rol w procesie projektowania było wyznaczenie skuteczno ci E
i zwi zanego z ni poziomu ochrony, a obecnie celem, do którego b dziemy d y podczas
wst pnego procesu projektowania, jest uzyskanie ryzyka mniejszego, ni z góry okre lone w
normie ryzyko tolerowane.
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Klasa LPS jest w tym działaniu tylko jednym ze zmiennych parametrów słu cych do
spełnienia kluczowej zale no ci:
R < RT
ródła i rodzaje uszkodze , rodzaje strat.
Analiz potrzeby budowy instalacji odgromowej oraz wykonania innych działa ochronnych
na obiekcie poprzedzono zdefiniowaniem zjawisk wi cych si z wyładowaniem
atmosferycznym. W zale no ci od punktu wyładowania definiuje si nast puj ce ródła
uszkodze :
S1 - uderzenie w budynek.
S2 - uderzenie w pobli u budynku.
S3 - uderzenie w instalacj podł czon do budynku.
S4 - uderzenie obok instalacji podł czonej do budynku.
ródła te mog by przyczyn nast puj cych rodzajów uszkodze :
D1 - obra enia istot ywych.
D2 - uszkodzenia fizyczne obiektów.
D3 - awarie systemów wewn trznych.
Ka dy rodzaj uszkodzenia D, pojedynczo lub w poł czeniu z innymi, mo e by przyczyn
nast puj cych strat:
L1 - strata ludzkiego ycia.
L2 - strata w usługach publicznych.
L3 - starta dóbr kulturalnych.
L4 - starta warto ci ekonomicznej.
Uwaga: zagro enie ycia zwierz t w gospodarstwach rolnych i hodowlanych nale y do grupy
strat L4.
Ka dy rodzaj straty L zwi zany jest z odpowiadaj cym mu ryzykiem, R co w cało ci mo emy
przedstawi za pomoc diagramu:

Ryzyko, zarz dzanie ryzykiem.
Ryzyko R jest warto ci prawdopodobnej rocznej straty, jaka mo e zaistnie w budynku lub
w instalacji. Ka de ryzyko R1, R2, R3, R4 jest sum swoich komponentów ryzyka.
Szacowane rodzaje ryzyk dla budynku:
R1 - ryzyko straty ycia ludzkiego.
R2 - ryzyko straty usługi publicznej.
R3 - ryzyko straty dziedzictwa kulturowego.
R4 - ryzyko straty warto ci ekonomicznej.
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i dla instalacji:
R'2 - ryzyko straty usługi publicznej.
R'4 - straty warto ci ekonomicznej.
Procedury wyboru rodków ochrony dla obiektów budowlanych i instalacji wewn trznych
oparte o kalkulacj ryzyka przedstawiono poni ej.

Dowcip o minach
Rysunek 1.
Procedura wyboru rodków ochrony w
budynku.
Rysunek 2.

Rysunek 2.
Procedura wyboru rodków ochrony w
instalacjach.

Przedstawione powy ej procedury odwołuj si do kluczowych w tym procesie warto ci
ryzyk tolerowanych RT. W tabeli poni ej zestawiono ich typowe warto ci.
Tabela 3.

Podane warto ci odnosz si do przypadków, w których mo e nast pi utrata ycia ludzkiego
lub społecznych i kulturalnych warto ci. Norma dopuszcza ustalenie innych warto ci RT w
przypadkach odmiennych ni wskazano.
Oszacowanie ekonomicznych aspektów ochrony (ryzyko R4) nast puje poprzez porównanie
rocznych kosztów strat pod nieobecno
ochrony, ze stratami powstałymi pomimo
zastosowanych rodków poł czonymi z rocznymi kosztami zainstalowanej ochrony.
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Niech nikogo nie zmyli przytoczona powy ej uproszczona i przedstawiona w zarysie metoda
zarz dzania ryzykiem. Opisana dokładnie i z przykładami na 110 stronach normy, pełna
wzorów ze współczynnikami posiadaj cymi indeksy górne i dolne, nie jednemu
projektantowi odbierze ch do zajmowania si instalacjami odgromowymi. Metoda liczenia i
porównywania prawdopodobie stw, cho oparta na czterech podstawowych działaniach
matematycznych, wykorzystuje 156 (!!!!), w wi kszo ci nowych dla u ytkownika, symboli i
skrótów. Wobec tej ilo ci zmiennych, uzupełnionych o warto ci liczbowe charakteryzuj ce
poszczególne stany planowanych lub istniej cych rozwi za , wcze niejsza metoda opisana w
normie PN-IEC 61024-1-1 b dzie przemiłym wspomnieniem.
Jedyn szans , w istniej cych realiach rynkowych, na powa ne potraktowanie tego arkusza i
stosowanie go w praktyce przez projektantów wi cej lub mniej zwi zanych z projektowaniem
instalacji ochrony odgromowej, jest program wspomagaj cy - Simplified IEC Risk
Assessment Calculator (SIRAC) - Uproszczony Kalkulator Oszacowania Ryzyka.

Zdj cie 1. Zrzut ekranu okna obliczeniowego programu SIRAC.
Stosuj c go do prac projektowych nale y mie na uwadze jego z góry zało one i wiadome
ograniczenia:
- program słu y do wst pnych i uproszczonych oszacowa ryzyka, co jest sugesti , e
wła ciwe obliczenia powinni my wykona r cznie posługuj c si danymi z normy.
- ma zastosowanie tylko w przypadku budynków w których okre lono nie wi cej ni jedn
stref Zs1

1

Strefy okre lone s przez: rodzaj gruntu lub podłogi, przedziały ognioodporne, ekrany przestrzenne, układ
systemów wewn trznych, rodki ochronne, warto ci strat.
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program zawiera szereg parametrów, które mog by zmieniane w ograniczony sposób,
czasem nie odpowiadaj cy badanej rzeczywisto ci.
program bazuje na grupie parametrów wczytanych bez mo liwo ci ich zmiany, takich jak:
długo naziemnej instalacji, jej wysoko , brak innych budynków w pobli u, brak
ekranowania wewn trz obiektu, stała warto wytrzymało ci na przebicia systemów
wewn trznych, prawdopodobie stwo pora enia istot ywych dla przypadku, gdy brak
rodków ochrony (PA = 1), rodzaj gruntu lub podłogi.

Nale y wyrazi nadziej , e luki w programie oferowanym przez IEC zostan uzupełnione w
innych komercyjnych programach, które mog pojawi si na rynku, je li rodowisko
projektantów – elektryków skłonne b dzie za nie zapłaci .
Pełny i spójny system ochronny budynków jako techniczna utopia.
Instalacje ochrony odgromowej i przeciwprzepi ciowej nie ciesz si szczególnym wzi ciem
u inwestorów i to zarówno u tych instytucjonalnych jak i indywidualnych. S postrzegane
jako ródło nie potrzebnych wydatków i w konsekwencji, w wielu przypadkach, redukowane
s do instalacji b d cych atrapami ochrony lub po prostu redukowane do zera.
Trudno si dziwi takiemu stanowisku inwestorów, gdy zdecydowana wi kszo populacji
jest optymistycznie nastawiona do przyszłych wydarze , w których nie ma miejsca na
przykro ci spowodowane wyładowaniem piorunowym. Dodatkowym aspektem tego
problemu jest mała atrakcyjno urz dze ochronnych. One nie wiec , nie wiruj jak silniki,
nie umilaj czasu jak sprz ty AVT, trudno nacieszy nimi oko tak jak ładn łazienk , skalnym
ogródkiem czy równo pracuj c lini produkcyjn . Jest jeszcze gorzej, gdy w wielu
przypadkach perspektywa budowy instalacji odgromowej wi e si z niepokojem o
szczelno pokrycia dachowego lub jego estetyk .

Zdj cie 2. Wyrwany zwód przez zsuwaj c si po blasze czap

niegu.

Kalkulacje powy sze trac swój sens w przypadku rzeczywistego wyładowania piorunowego
w obiekt. Ci gły wzrost nasycenia elektronik ju nie tylko zakładów przemysłowych, ale
tak e gospodarstw domowych generuje znaczne i rosn ce z roku na rok straty. Jako przykład
bezradno ci i szukania mo liwo ci pomocy ju po wyładowaniu i zniszczeniach, niech
posłu y rzeczywista, przytoczona w oryginale, korespondencja:
witam szukam pomocy w mój blok walnoł piorun a na nim nie ma piorunochronu popaliło
wszystkim w bloku cały sprzet a zarz dca budynku tłumaczy sie tym i obok s dwie szkoły
na których jest instalacja odgromowa a powierzchnia dach ujest zamała i nie trzeba
zakłada takiej instalacji mój blok stoi przy samej rzece obok rosn du e kasztanowce i w
pobli u znajduje si rozdzielnia gazu.Szukam wi c jakiej pomocy mo e jaki danych na
ten temat
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List ten nie jest zjawiskiem odosobnionym, co zapewne potwierdz niektórzy zajmuj cy si
zawodowo ochron odgromow . Wobec jego tragicznej wymowy niech pozostanie bez
dalszego komentarza.
Wiod cy producenci osprz tu do ochrony odgromowej i przeciwprzepi ciowej zach caj do
stosowania pełnych, kompleksowych rozwi za ochronnych, gwarantuj cych brak lub
minimalizacj strat po wyładowaniu piorunowym w obiekt. Hasło:
„Połowiczna ochrona nie istnieje!!!”
oddaje ducha tego przekazu. Czy jednak powinni my ufa takim zach tom? Co na to normy?
Na 431 stronach nowej normy PN-EN 62305, w ród ogromnej ilo ci precyzyjnych
informacji, wzorów, zalece i rysunków pogl dowych mo na znale to proste przesłanie, e
dopiero analiza wszystkich cz stkowych zalece dotycz cych:
- uziomów.
- sieci wyrównania potencjałów.
- ekranowania.
- skoordynowanej ochrony SPD dla linii zasilaj cych i sygnałowych.
- rozwa nego układania okablowania (trasowanie).
- wła ciwych i przemy lanych rozwi za zewn trznej instalacji odgromowej.
- wła ciwego zamontowania elementów przez specjalistów(!!!) znaj cych si na rzeczy.
pozwoli zbudowa skuteczny i kompletny(!) system ochrony odgromowej.
Dlaczego wi c tak rzadko mo na spotka zrealizowane projekty zawieraj ce wszystkie te
elementy? Dlaczego specjali ci ochrony odgromowej nie znajduj uznania i zatrudnienia przy
realizacji inwestycji? Co powoduje, e prace zwi zane z ochron odgromow nie s
koordynowane przez specjalist , a spotykane rozwi zania s wyrywkowe, czasem dublowane,
przez co nie skuteczne? Dlaczego instalacje odgromowe s wykonywane najcz ciej z
najta szych, kiepskiej jako ci materiałów? To tylko cz
pyta , na które warto by było
poszuka odpowiedzi.
Strefowa Koncepcja Ochrony Odgromowej.
Opisana ju wcze niej w normie PN-IEC 61312-1 koncepcja budowy na obiekcie stref
ochrony odgromowej wydaje si by tym uniwersalnym narz dziem do projektowania, które
pozwoli w łatwy sposób zbudowa skuteczny system ochrony odgromowej. Poprzez
poł czenie w sobie zasad budowy systemu ochrony przed impulsem pola
elektromagnetycznego LPMS (LEMP Protection Measures System), ekwipotencjalizacji
wraz ze sztuk lokowania ochronników SPD oraz uwzgl dnienie zewn trznej instalacji
odgromowej LPS jako elementu wykorzystywanego do tworzenia stref 0B pozwalała w prosty
sposób ogarn skomplikowane i rozbudowane układy wewn trzne lub wyniesione na dach.
Na marginesie tych stwierdze nale y zauwa y , e mimo swojego niew tpliwego uroku,
koncepcja ta nie została zaakceptowana przez rodowisko projektantów, co znaczy, e nie s
nam znane projekty, w których ochron zewn trzn i wewn trzn oparto o rysunki
wyznaczonych stref na obiekcie.
Zasad podziału przestrzeni chronionej na strefy ochrony odgromowej LPZ (Lightning
Protection Zone) przedstawia poni szy Rysunek nr 3.
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Rysunek 3. Zarys stref ochronnych i poł czenia wyrównawcze na ich granicach.
Charakterystyka stref przedstawiona w [7], [10] oraz [13] jest przedstawiona w sposób
uogólniony bez podania szczegółowych parametrów. Wyró niamy nast puj ce zdefiniowane
strefy:
LPZ 0A - strefa gdzie zagro enie wynika z bezpo redniego uderzenia pioruna oraz pełnego,
piorunowego pola elektromagnetycznego. Wewn trzne systemy mog by nara one na
oddziaływanie pełnego lub cz ciowego pr du piorunowego;
LPZ 0B - strefa ochronna zabezpieczaj ca przed bezpo rednim uderzeniem pioruna, ale gdzie
zagro eniem jest tak e piorunowe pole elektromagnetyczne. Systemy wewn trzne mog by
nara one na oddziaływanie cz ciowego pr du piorunowego;
LPZ 1 - strefa gdzie pr d piorunowy jest ograniczony poprzez rozpływ i dzi ki urz dzeniami
ograniczaj cymi przepi cia SPD na granicach stref. Ekranowanie przestrzenne mo e osłabia
impulsowe pole elektromagnetyczne;
LPZ 2...n - strefa gdzie pr d piorunowy mo e by dalej ograniczany poprzez rozpływ i
dodatkowo przez SPD na granicy stref. Dodatkowe ekranowanie przestrzenne mo e by u yte
do dalszego osłabiania piorunowego pola elektromagnetycznego.
Pewnym uzupełnieniem do powy szej klasyfikacji s prace Prof. Andrzeja Sowy, za którym
poni ej podano dokładniejsz charakterystyk stref.
Tabela 4. Charakterystyka poszczególnych stref ochronnych.
Nat enie pola
Poziomy przepi w Poziomy przepi w
Strefa
instalacji elektrycznej liniach sygnałowych
elektrycznego*
zale y od izolacji
zale y od izolacji
500 kV/m
0A
10 kV
6 kV
500 kV/m
0B
6 kV
4 kV
10-100 kV/m
1
4 kV
2,5 kV
5 kV/m
2
2,5 kV
1,5 kV
50 V/m
3
1,5 kV
0,5 kV
5 V/m
4
(*) – warto ci proponowane przez Autora.
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Zdefiniowanie stref na obiekcie pozwala w prosty sposób zaprojektowa system ochronny
posiłkuj c si nast puj cymi dodatkowymi zasadami:
1. Odporno udarowa urz dzenia ulokowanego w strefie powinna by wy sza ni zadane
maksymalne warto ci parametrów strefy.
2. Na granicach stref stosujemy urz dzenia lub inne elementy zdolne zredukowa warto ci
pojawiaj cych si w strefie udarowych: pr du Ix, napi cia Ux, pola elektrycznego Ex, pola
magnetycznego Hx.
Te proste dwie zasady pozwalaj zbudowa system ochronny dla najbardziej skomplikowanych obiektów, wyposa onych w du ilo systemów sterowniczych i zasilaj cych,
posiadaj cych urz dzenia wyniesione zarówno na dach, jaki poza obr b budynku. Pozwalaj
sobie poradzi w sytuacjach, w których konkurenci opieraj cy swoj wiedz na popularnych
publikacjach producentów typu „Łatwy dobór”, Łatwy monta ”, „Ochrona odgromowa –
jakie to proste” ugrz zn w „akademickich” dyskusjach gdzie i jaki ochronnik zamontowa .

Zdj cie 3. Zwody izolowane oparte na 22 metrowych masztach odgromowych chroni cych
zbiorniki spirytusu.
Kilkuletnie do wiadczenia ze stosowaniem nowych norm ochrony odgromowej nie powinny
nastr cza trudno ci z analizowaniem układów pod k tem odporno ci na przepi cia i
przet enia. Pewien problem, wobec małej wiedzy praktycznej rodowiska projektantów i
instalatorów na temat skuteczno ci tłumienia cian, metalowych obudów i.t.p, mog tu
stanowi warto ci Ex i Hx. Na szcz cie, z dwóch kłopotliwych parametrów, jeden mo emy
praktycznie pomin uwzgl dniaj c zapis w [13] pkt. A.2.1.: „Podstawowym elektromagnetycznym ródłem szkód wyrz dzanych systemowi elektronicznemu jest pr d piorunowy
I0 oraz pole magnetyczne H0”.
Warto przy okazji zauwa y , ze instalacja odgromowa w tym przypadku spełnia dwie role.
Pierwsz – jako urz dzenie do przejmowania i odprowadzania do ziemi pr du piorunowego i
drug – jako ekran wielko przestrzenny tłumi cy pole elektromagnetyczne.
Procedur post powania przy projektowaniu ze Strefow Koncepcj Ochrony Odgromowej
mo emy przedstawi za pomoc poni szych diagramów. B dzie ona troch inna w przypadku
istniej cych budynków ni ta, któr zastosujemy wtedy, kiedy specjalista mo e uczestniczy
w inwestycji od samego jej pocz tku.
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Rysunek 4. Procedury post powania ze Strefow Koncepcja Ochrony Odgromowej.
Zastosowanie si do powy szych procedur pozwoli unikn typowych bł dów dotycz cych
min. ochrony urz dze na dachu, czy stosowania nietypowych układów SPD [18]. Nale ałoby
sobie tylko yczy , aby w polskich wydaniach nowych norm metoda ta została jako
szczególnie uwypuklona, a organizacje zajmuj ce si szkoleniami i popularyzowaniem
wiedzy z tego zakresu zwróciły szczególn na ni uwag .
Zwody izolowane, zwody odsuni te - jako istotna cz
Odgromowej.

Strefowej Koncepcji Ochrony

Jednym z wa niejszych aspektów w projektowaniu nowoczesnych instalacji odgromowych
przy pomocy Strefowej Koncepcji Ochrony Odgromowej staje si kwestia ochrony
wyposa enia elektrycznego i elektronicznego znajduj cego si na zewn trz obiektu lub na
jego dachu.
o zachowanie
Konsekwentna budowa stref 0B wokół aparatury zewn trznej, dbało
odst pów iskrobezpiecznych jest warunkiem wykonania efektywnego systemu ochronnego.
Projektant LPS powinien wybra i konsekwentnie realizowa jeden z podstawowych
wariantów wykonania instalacji odgromowej. Mo e to by LPS izolowany wg, opisu E.5.1.2.
lub nie izolowany wg. E.5.1.1. normy [12]. Mo na sobie te wyobrazi sposób kombinowany
z obu rodzajów, je li konstrukcja budynku na to pozwala.
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Zdj cie 4. Typowy zwód izolowany w układzie dwuwymiarowym zastosowany do ochrony
domu jednorodzinnego.
Uwaga: W niniejszym tek cie u ywane jest poj cie „zwody odsuni te” w stosunku do zwodów
pionowych lub poziomych chroni cych urz dzenie, przy spełnieniu warunku ulokowania
urz dzenia w strefie chronionej 0B, oraz zachowania warunku odległo ci iskrobezpiecznej - a
nie spełniaj cych definicji izolowanego LPS2. Jakkolwiek jedna kwestia odnosi si do systemu
zwodów, a druga do pojedynczego zwodu, wyja nienie nazewnictwa jest trudne ze wzgl du
tego, e zarówno norma [6] jak i [12] konsekwentnie unika precyzyjnej i wyró niaj cej nazwy
tej konfiguracji ochronnej – wide: Rys. 47 [6] oraz Rys. E.29 [12] „Zwód pionowy
zastosowany do ochrony metalowej nadbudówki dachu z instalacjami elektrycznymi nie
poł czony z układem zwodów”.
Projektant nie ma adnych ogranicze w wyborze metody ochrony obiektu i mie nie mo e,
cho by ze wzgl du na istnienie pokry przewodz cych, gdzie zastosowanie odst pów
iskrobezpiecznych jest nie wykonalne. Mo e nawet zdecydowa si na ł czenie metalowych
obudów urz dze na dachu bezpo rednio do zwodów instalacji odgromowych wykorzystuj c
je w roli zwodów i dopuszczaj c do wyładowania bezpo rednio w nie, je li b d przy tym
spełnione wymagania dotycz ce grubo ci detali konstrukcyjnych - vide Tabela 3 [12]. Warto
jednak zaznaczy , e w przywołanych normach wielokrotnie zaleca si stosowanie zwodów
odsuni tych lub przypadku braku mo liwo ci - zwodów z wyrównaniem potencjałów do
obudowy chronionego urz dzenia.

Rysunek 5. Wentylator dachowy w strefie 0A.
2

[12] E.5.1.2. - LPS, który jest poł czony z przewodz cymi cz ciami konstrukcyjnymi oraz systemem
wyrównawczym budynku tylko na poziomie gruntu definiowany jest jako izolowany, zgodnie z pkt. 3.3.
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Zdj cie 5. Antena satelitarna ze zwodem odgromowym podpi tym do konstrukcji wsporczej.
W tym przypadku jak pokazano na Rysunku 5, nale y liczy si z pewnymi przykrymi konsekwencjami wynikaj cymi z takiej konfiguracji, a mianowicie:
o Problem bezpo redniego oddziaływania pr du piorunowego na obudow urz dzenia.
Wyładowanie piorunowe w obudow urz dzenia spowoduje wyst pienie skutków termicznokinetycznych mog cych doprowadzi do mechanicznych uszkodze , powstania dziur w
obudowach oraz uszkodze pokry antykorozyjnych - najcz ciej w miejscach nie
widocznych, na stykach ró nych arkuszy blach.
o Problem z budow stref ochronnych LPZ.
Umieszczaj c urz dzenie w strefie 0A, zasilane np. kablem elektrycznym ze strefy 2, musimy
zgodnie ze Strefow Koncepcj Ochrony Odgromowej, zaprojektowa odpowiednie
ochronniki na granicy stref 0A – 1 i 1 - 2. Czynno tak nale y powtórzy dla ka dego
urz dzenia na dachu i ka dego obwodu zasilania i sterowania, a w przypadku rozległych hal
produkcyjnych mo e ich by bardzo wiele. Zapewne koszt takiego rozwi zania zaniepokoi
nie jednego Inwestora.
o Problem z przepi ciami indukowanymi w s siednim okablowaniu.
Nie trudno wyobrazi sobie równie sytuacj , wiadomego lub nie, u ycia ogranicznika
zespolonego I+II i zamontowanego przy urz dzeniu oznaczonym na rysunku jako TB.
Rozwi zanie takie wypełni wymóg z karty katalogowej mówi cy o zastosowaniach na
granicy 0A – 2, jednak nie wypełni wymogów sformułowanych przy tworzeniu stref. W
efekcie nale y wtedy zmierzy si z kolejn niedogodno ci , a mianowicie - wprowadzenie
kabla z cz ci pr du piorunowego do wn trza obiektu spowoduje indukowanie si przepi
w przewodach biegn cych równolegle do niego. W najgorszych przypadkach mo na si
spodziewa równie przeskoków iskrowych pomi dzy nimi.
o Problem z zagro eniem ycia przy braku stref ochronnych LPZ.
Jak ju wcze niej stwierdzono konsekwentne budowanie stref ochronnych na obiekcie i
stosowanie spójnego systemu ochronnego nie jest powszechnie praktykowane. Na rysunku

Str. 14.

mgr in . Krzysztof Cedro.

Instalacje piorunochronne – ochrona odgromowa i przeciwprzepi ciowa.

poni ej pokazano powstawanie niebezpiecznych napi
przy przepływie od wn trza 10% pr du piorunowego.

na obudowach s siednich urz dze ,

Rysunek nr 6. Wentylator dachowy w strefie 0A przy jednoczesnym braku wewn trznych stref
ochronnych. Generowanie niebezpiecznych napi pomi dzy obudowami urz dze .
Reasumuj c: nale y stwierdzi , e zwody odsuni te, ilekro uda si je poprawnie
zastosowa , obni aj koszty ochrony i upraszczaj zadanie budowy stref ochronnych
LPZ na obiekcie.
Nieodst pnymi atrybutami zwodów odsuni tych s strefy osłonowe 0B tworzone wokół nich i
odległo ci iskrobezpieczne „d” gwarantuj ce, e adna cz
pr du piorunowego nie popłynie
przez metalowe cz ci chronionego urz dzenia znajduj cego si na dachu.
Izolacja zewn trznego LPS.
Wyznaczenia minimalnego odst pu iskrobezpiecznego "s" mo emy dokona w nast puj cy
sposób:

Rysunek 7. Obliczanie odst pu iskrobezpiecznego.
Tabela 5. Warto ci współczynników ki oraz km.
Klasa LPS
ki wg. [4]
ki wg. [12]
0,1
0,08
I
0,075
0,06
II
0,05
0,04
III-IV
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Uwaga:
Prosz zauwa y , e warto ci współczynnika ki w nowej normie zostały pomniejszone o
20 %, co zmniejszy o tak sam warto liczone odst py iskrobezpieczne.
Współczynnik kc szacowany jest na podstawie geometrycznej konfiguracji zwodów
odgromowych, a wi c i sposobu rozpływu pr du w przewodach odprowadzaj cych. Je li w
przewodzie, na jego długo ci, wyst puj ró ne warto ci pr du płyn cego w dół, to odst p
izolacyjny mo e by sum odst pów cz stkowych w obliczeniu których uwzgl dniono
specyficzne warunki na danym odcinku:

Dla układów jedno i dwuwymiarowych współczynnik kc obliczamy według prostych
zale no ci pokazanych na Rysunku 8.

Rysunek 8. Konfiguracja zwodów w układzie jedno- i dwuwymiarowym.
Dla układów trójwymiarowych oszacowanie współczynnika kc jest bardziej skomplikowane, a
jego warto mo e waha si od 1 do 1/n (n - ilo przewodów odprowadzaj cych).

Rysunek 9. Układ trójwymiarowy bez otoków wyrównawczych na cianie.
W Tabeli 6 podano typowe warto ci kc, który jak wida
zastosowanego na obiekcie uziemienia - A lub B.
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Tabela 6. Warto ci współczynnika kc.

Uwaga:
W projekcie mo emy zastosowa inne warto ci współczynnika kc je li przeprowadzimy
szczegółowe obliczenia uzasadniaj ce wybór.
Wyznaczanie stref ochronnych 0B.
W nowoczesnych rozwi zaniach instalacji odgromowych wielko k ta osłonowego nie jest
ju warto ci stał jak wcze niej, lecz warto ci zmienn zale n od poziomu ochrony
odgromowej obiektu oraz od wysoko ci samego zwodu, z którego wyprowadzono stref
ochronn . Takie uj cie problemu jest konsekwencj naturalnych zachowa rozwijaj cego si
wyładowania i wła ciwo ci pewnego szczególnego punktu, zwanego odległo ci decyzji Rd.
Zale no

ta opisuj ca Rd w zale no ci od pr du wyładowania Iw wyra a si nast puj co:

Wyznaczaj c strefy ochronne 0B mo emy posłu y si dwoma równowa nymi metodami:
-

metod k ta ochronnego dobieranego z krzywych na Rysunku 10.
metod „tocz cej si kuli” o promieniu zgodnego z Tabel 7.

Rysunek 10. Krzywe wyznaczania k ta ochronnego.
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Tabela 7. Promie „tocz cej si kuli” w zale no ci od klasy LPS.

Normy traktuj równowa nie obie metody, cho nale y uzna za oczywiste, e metoda
"tocz cej si kuli" bardziej oddaje rzeczywisto ni przybli ona metoda "k ta ochronnego".

Rysunek 11. Sposób aproksymacji okr gu przez lini prost w metodzie k ta ochronnego.
Na rysunku powy ej pokazano sposób, w jaki odcinek łuku aproksymowany jest poprzez
prost o k cie . Zale no ci te budowane przy spełnieniu warunku pola S1 = S2.
Wi ksza popularno metody k ta ochronnego wynika z łatwo ci operowania w przestrzeni
trójwymiarowej bryłami utworzonymi przez lini prost , tak jak sto ek ni bryłami
wyznaczanymi przez krzyw , b d c cz ci przekroju kuli.
Warto przy okazji przypomnie , e zadanie obliczania odst pów iskrobezpiecznych i
k tów ochronnych mo na łatwo zrealizowa za pomoc darmowego, dost pnego w
sieci programu GromExpert [19].
Normy, a praktyczna rzeczywisto .
Zarz dzanie ochron wewn trzn .
Ukazanie si w 2001 roku normy [7] z zał cznikiem „E” zelektryzowało rodowisko firm
próbuj cych utrzyma si na rynku działaj c w w skiej specjalno ci, jak jest ochrona
odgromowa i przeciwprzepi ciowa. Instynkt i zimna kalkulacja podpowiadały, e kiedy
musz si sko czy czasy omnibusów i złotych r czek potrafi cych wykona dowolnie
zadan prac , a zacznie si czas znanego na zaawansowanych technicznie rynkach podziału
pracy. Relacje tych, którym udawało si popracowa na zachodnich budowach potwierdzały
ten optymizm – nikt na takiej budowie nie o mieliłby si zatrudni do np. układania
wykładzin jakiej postronnej firmy, lecz t , która specjalizuje si w układaniu wła nie
wykładzin. Było rzecz łatw do wyobra enia, e taki podział przeniesie si na nasz
specjalno . Dodatkowym argumentem na korzy rozwoju tego segmentu rynku był i jest
ci gły wzrost nasycenia budowli układami elektronicznymi, które z racji wła ciwo ci
podstawowego ogniwa, jakim jest zł cze p-n były mało odporne na nara enia impulsowe.
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I oto dostali my prezent w postaci zapowiedzi pojawienia si nowej specjalno ci zwanej tu po
prostu „Ekspert w dziedzinie ochrony odgromowej”.
Ekspert – to znaczy nie ka dy, kto mieni si elektrykiem, budowla cem czy nawet dekarzem
lub stra akiem.
Ekspert – to znaczy to, e aby mógł by on wiarygodny i powa nie traktowany, musi
posiada jaki stosowny dokument wiadcz cy o przeszkoleniu, nabyciu odpowiednich
wiadomo ci i weryfikacji tych e.
Ekspert - to znacznie wi cej ni enigmatyczne okre lenia, które pojawiły si rok pó niej w
normie [6] – „Urz dzenia piorunochronne powinny by projektowane i wykonywane
przez specjalistów od projektowania i wykonawstwa instalacji odgromowych”.

Zdj cie 6. Zwody odsuni te typu „AntyGrom” chroni ce central klimatyzacyjn na dachu.
Pewnym zaskoczeniem mogło by tu ograniczenie pola działania eksperta tylko do ochrony
przed LEMP (Lightning ElectroMagnetic imPulse – LEMP ). Ale czy :
-

-

analizowanie poziomów ochrony budynku nie pokrywało si z zadaniami wykonywanymi
przy projektach dotycz cych LPS-ów?
analiza obiektu i tworzenie stref LPZ nie musiała uwzgl dnia równie zabudowy dachu
urz dzeniami elektrycznymi i elektronicznymi, zabudowy zwodów odgromowych LPS, a
w szczególno ci zwodów odsuni tych, rozlokowania ochronników i zagadnie
ekwipotencjalizacji, uziomów, trasowania przewodów?
zagro enia polem elektromagnetycznym nie wynikaj min. ze sposobu rozlokowania
zwodów i przewodów odprowadzaj cych w projektowanym LPS?
sama nazwa – ...w dziedzinie ochrony odgromowej zamiast hipotetycznie ...w
dziedzinie ochrony EMC- nie sugerowała pełnej palety zainteresowa eksperta, któr
przedstawiono wcze niej przy okazji omawiania Strefowej Koncepcji Ochrony
Odgromowej i spójnego systemu ochrony odgromowej?

Reasumuj c, mo na było t prób nazwa strzałem w „8” i mie nadziej , e kolejne,
docelowe edycje tych norm wyceluj w „10”!
W nowych normach serii PN-EN 62305, na które czekali my z niecierpliwo ci , znalazły si
zapisy modyfikuj ce nieco opisane powy ej spojrzenie na problem. Niestety nadal nie s one
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zgodne z naszymi wyobra eniami i nadziejami, a wobec braku na rynku jakichkolwiek
uregulowa dotycz cych wykreowania postaci:
- specjalista projektowania instalacji odgromowych.
- specjalista wykonawstwa instalacji odgromowych.
- ekspert ochrony odgromowej.
s zapisami pustymi bez adnych konsekwencji i wpływu na proces inwestycyjny.
W arkuszu 4 normy w rozdziale zatytułowanym: Post powanie z LPMS znajdziemy tak oto
zmodyfikowan tabel :
Tabela 8. Plan post powania z LPMS dla nowych budynków oraz w przypadku szerokich
zmian w konstrukcji lub wykorzystaniu budynków.

Jak łatwo zauwa y , udział eksperta w powstawaniu obiektu budowlanego zaczyna si na
wczesnym etapie tworzenia zało e funkcjonalno-technicznych, poprzez wszystkie etapy
po rednie – planowania, projektowania, instalowania, odbiorów ko cowych wraz z
pó niejszym nadzorowaniem i kontrolami okresowymi.
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Prawidłowa ochrona mo e zosta uzyskana tylko wtedy, kiedy:
-

warunki zostały okre lone przez eksperta ochrony odgromowej (!!!),
istnieje dobra współpraca pomi dzy ró nymi ekspertami odpowiedzialnymi za
konstrukcj budynku i za rodki ochrony przed LEMP (np. in ynierowie elektrycy i
budowlani),
przestrzegany jest plan post powania – Tabela 8.

Jakkolwiek przedstawione powy ej zasady dotycz w nie naturalny (naszym zdaniem) sposób
tylko ochrony wewn trznej, z analizy innych zapisów w normach [10], [11], [12] wynika
gł boka spójno pomi dzy tymi dwoma elementami – ochron zewn trzn LPS i ochron
wewn trzn LPMS:
„Projektant oraz instalator LPS powinien by zdolny do oszacowania zarówno elektrycznych
jak i mechanicznych skutków wyładowania piorunowego oraz by obeznanym z ogólnymi
zasadami współzale no ci (kompatybilno ci) elektromagnetycznej (EMC - ElectroMagnetic
Compatibility)”E.4.1.[12].

Zdj cie 7. Monta zwodów odsuni tych na centrali klimatyzacyjnej.
Zarz dzanie ochron zewn trzn .
Jeszcze jednym argumentem na korzy
koncepcji nie rozdzielania kompetencji
wykonawcy/projektanta LPS i LPMS s zbli one do siebie procedury zarz dzania tymi
segmentami tak jak to opisano w Tabel 2 [13] i punkcie E.4.2. [12].
o Procedura planowania.
Aby uzyska opłacalny ekonomicznie i skuteczny system ochrony, projekt LPS powinien
zosta wykonany równolegle z etapem projektowania budynku, a przed rozpocz ciem prac
budowlanych. Na podstawie dost pnych, istniej cych ju na tym etapie informacji
dotycz cych:
- poło enia budynku.
- jego planowanych gabarytów.
- konstrukcji.
- funkcji, przeznaczenia budynku.
- planowanego wyposa enia budynku.
projektant LPS powinien wst pnie oszacowa ryzyko zgodnie z PN-IEC 62305-2 i
zadecydowa czy budynek powinien posiada instalacj chroni c od wyładowa , a je li tak
to w jakiej klasie. Oczywistym jest, e decyduj ce zdanie na tym etapie b dzie miał
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Wła ciciel obiektu, który ma wpływ na oszacowanie ryzyka lub wprost mo e narzuci
budow LPS w wybranej przez siebie klasie.
o Konsultacje pomi dzy projektantem/instalatorem
uczestnikami procesu inwestycyjnego.

LPS,

a

pozostałymi

Na etapach projektowania i konstrukcji nowego budynku projektant/instalator LPS oraz inne
osoby odpowiedzialne za instalacje w budynku lub za przepisy wła ciwe dla u ytkowania
budynku (np. nabywca, architekt, wykonawca budowlany) powinny odbywa regularne
konsultacje. Regularne konsultacje pomi dzy zainteresowanymi stronami powinny da w
wyniku skuteczny LPS przy mo liwie najni szych kosztach. Maj one istotne znaczenie na
wszystkich etapach konstrukcji budynku, jako e w zwi zku ze zmianami w projekcie
budynku mog by potrzebne modyfikacje LPS.

Zdj cie 7. W tpliwa ozdoba dworku wykonanego z bali drewnianych, krytego gontem;
czy by architektowi to nie przeszkadzało?
Zakres szczegółowych uzgodnie z architektem.
1.
2.
3.
4.

rozlokowanie przewodów LPS;
materiały na komponenty LPS;
szczegóły dotycz ce metalowych rur, rynien, szyn i podobnych obiektów;
szczegóły dotycz ce ka dego sprz tu, aparatury, instalacji produkcyjnych, które maj
zosta zainstalowane wewn trz lub obok budynku, a które mog wymaga przesuni cia
instalacji lub potrzebowa poł czenia wyrównawczego do LPS. Przykładami
takich instalacji s systemy alarmowe, systemy zabezpieczaj ce, wewn trzne systemy
telekomunikacyjne, systemy przetwarzania sygnału i danych, obwody radiowe i
telewizyjne;
5. lokalizacja ka dej zakopanej, przewodz cej instalacji usługowej, która mo e oddziaływa
na rozmieszczenie sieci uziemienia i b dzie wymagała usytuowania w bezpiecznej
odległo ci od LPS;
6. ogólny obszar dost pny dla sieci uziemienia;
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7. zakres prac i podział odpowiedzialno ci podczas pierwotnego zamocowania LPS na
budynku. Przykładowo, mo e to oddziaływa na wodoszczelno budynku (przede
wszystkim pokrycia dachu), itp.;
8. materiały przewodz ce wykorzystywane w budynku, szczególnie ka da ci gła konstrukcja
metalowa, która mo e by podł czona do LPS, dla przykładu stemple, stal zbrojeniowa,
metalowe instalacje usługowe zarówno wchodz ce, wychodz ce jak i znajduj ce si
wewn trz budynku;
9. wizualne oddziaływanie LPS;
10. wpływ LPS na struktur budynku;
11. rozmieszczenie punktów wyrównawczych, ł cz cych do stali zbrojeniowej, szczególnie
tam gdzie przenikaj one do zewn trznych cz ci przewodz cych (rury, ekrany kablowe
itp.);
12. poł czenie LPS do LPS s siednich budynków.
Zakres szczegółowych konsultacji z firm budowlan .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

typ i rozmieszczenie wsporników odgromowych.
uzgodnienie detali konstrukcyjnych budynku do potrzeb LPS.
poło enie przewodów LPS montowanych pod budynkiem.
u ycie docelowego uziomu LPS do bie cych potrzeb placu budowy.
miejsca wyprowadzenie wypustów z konstrukcji stalowych budynku.
sposób u ycia naturalnych elementów rozmieszczonych na dachu lub elewacji do potrzeb
ochrony odgromowej.

Zdj cie 8. Typowy obraz spotykany na dachach. Dla firm budowlanych, dla których
podwykonawcy wezwani w ko cowym etapie budowy buduj instalacje odgromowe, problem
jako ci nie istnieje.
7. charakter i poło enie instalacji wchodz cych do budynku - nad i pod ziemi - wł cznie z
systemami przeno ników (transporterów), antenami telewizyjnymi i radiowymi oraz ich
metalowymi podporami, metalowymi przewodami kominowymi i urz dzeniami do mycia
okien, i.t.p.
8. skoordynowanie LPS budynku z podł czeniami instalacji komunikacyjnych i zasilania.
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9. poło enie oraz liczba masztów flagowych, pomieszcze technicznych na poziomie dachu,
pomieszcze na silniki windowe, wentylacji, pomieszcze technicznych ogrzewania i
klimatyzacji, zbiorników na wod oraz innych wystaj cych obiektów,
10. zastosowana konstrukcja dachów i cian, w celu okre lenia odpowiedniej metody
mocowania przewodów LPS, szczególnie z punktu widzenia wodoszczelno ci budynku,
11. lokalizacja i typ przepustów.
12. okre lenie punktów poł cze do stalowych szkieletów, pr tów zbrojeniowych oraz innych
przewodz cych cz ci budynku,
13. sposób kontroli komponentów LPS, które pó niej b d niedost pne, na przykład pr tów
zbrojeniowych zalanych betonem,
14. uzgodnienie rozwi za dla przypadków zastosowa dwóch ró nych metali lub metali w
betonie.
15. dost pno zł cz i punktów kontrolnych, zapewnienie ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub kradzie .
16. przygotowanie rysunków zawieraj cych powy sze szczegóły oraz pokazuj cych
poło enie wszystkich przewodów i głównych komponentów,
Zakres szczegółowych konsultacji ze słu bami u yteczno ci publicznej.
Uzgodnienia dotycz ekwipotencjalizacji przy podej ciach do budynku wykonanych za
pomoc poł cze galwanicznych lub przy zastosowaniu SPD w instalacjach nale cych do
Zakładów Energetycznych, Zakładów Gazowniczych lub firm teletechnicznych.

Zdj cie 9. Piorunochron aktywny na budynku rektyfikacji spirytusu, ze strefami zagro onymi
wybuchem, zaakceptowany bez adnych uwag przez kontroluj cego, dokumentacj i
wykonanie, rzeczoznawc stra y po arnej.
Zakres szczegółowych konsultacji ze słu bami stra y po arnej.
Z przedstawicielami po arnictwa i bezpiecze stwa powinno zosta osi gni te porozumienie
odno nie nast puj cych punktów:
1. rozmieszczenia komponentów systemów alarmowych i ga niczych;
2. ewentualnych stref z ryzykiem eksplozji ich klasyfikacji oraz rozmieszczenia.
3. w przypadku budynków z łatwopalnym dachem, zastosowanej metody ochrony.
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Zakres szczegółowych konsultacji instalatorami systemów elektronicznych.
1. przystosowanie anten, podpór anteny, czujników i.t.p. oraz przewodz cych ekranów
kablowych do wymaga zaprojektowanego LPS;
2. trasowanie kabli antenowych oraz sieci wewn trznych;
3. instalacja urz dze ograniczaj cych przepi cia.
Ju pobie ne przejrzenie powy szych wymaga dotycz cych budowy LPS i LPMS wydaje
si wskazywa , e zadania okre lone oddzielnie dla LPS i oddzielnie dla LPMS wzajemnie
si przenikaj lub uzupełniaj , a podział taki, z jakim mamy tu do czynienia, jest nie
naturalny.
Zgrupowanie wiedzy dotycz cej LPS i LPMS w jakim nowym tworze nazwanym
np. kompletnym systemem ochrony odgromowej, obejmuj cym cało wiedzy z
zakresu ochrony odgromowej zewn trznej i wewn trznej, oraz ustanowienie
uprawnie dla osób umiej cych si porusza swobodnie w tym obszarze, wydaje si
ze wszech miar korzystne dla budowy instalacji odgromowych w Polsce.
Konserwacja i serwis instalacji ochrony odgromowej.
Zgodnie z postanowieniami norm [12] i [13] procedury kontrolne przeprowadzaj :
- dla LPS – specjalista z dziedziny ochrony odgromowej.
- dla LPMS – ekspert ochrony odgromowej.
co jak starano si wykaza w tym opracowaniu - jest nie naturalne.
Cały LPS powinien by kontrolowany w nast puj cych przypadkach:
-

podczas instalacji LPS, szczególnie w czasie instalowania komponentów, które b d
ukryte w budynku i stan si pó niej niedost pne;
po zako czeniu instalacji LPS;
w regularnych odst pach, zgodnie z Tabel 9.

Tabela 9. Maksymalne odst py czasowe pomi dzy kontrolami LPS.

Okresy te powinny by stosowane tam, gdzie organy tworz ce przepisy nie ustanowiły
szczególnych wymaga . Ponadto, LPS powinien zosta skontrolowany po jakiejkolwiek
istotnej zmianie lub po naprawach chronionego budynku, jak równie po ka dym
stwierdzonym wyładowaniu piorunowym w LPS.
Kontrole ochrony odgromowej wewn trznej LPMS powinny by przeprowadzane:
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podczas instalacji,
po instalacji,
okresowo3,
po ka dej wymianie komponentów zwi zanych z LPMS,
po wyładowaniu piorunowym w budynek (np. gdy zostało to zasygnalizowane przez
licznik udarów piorunowych, lub na podstawie relacji naocznego wiadka udaru w
budynek, lub gdy istniej wizualne dowody zwi zanego z wyładowaniem uszkodzenia
budynku).

Aby wykona prace konserwacyjne i przeprowadzi kontrol powinny zosta skoordynowane
dwa oddzielne programy: program kontroli i program konserwacji.
Program kontroli.
Celem kontroli jest upewnienie si
postanowienia obowi zuj cych norm!

czy instalacja pod ka dym wzgl dem wypełnia

Zdj cie 10. Kiepska jako materiałów u ytych do budowy instalacji odgromowych, to wi cej
pracy przy pó niejszej konserwacji i krótszy okres eksploatacji.
W skład kontroli wchodz : sprawdzenie dokumentacji technicznej, kontrola wizualna,
wykonanie pomiarów oraz wypełnienie raportu z kontroli.
Sprawdzenie dokumentacji technicznej - dokumentacja techniczna powinna zosta
sprawdzona pod wzgl dem kompletno ci, spełniania postanowie niniejszej normy i
zgodno ci wykonania instalacji.
Kontrola wizualna – powinna pozwoli uzyska informacje, czy:
-

projekt spełnia postanowienia niniejszej normy;
instalacja znajduje si w dobrym stanie;
nie ma obluzowanych poł cze oraz przypadkowych przerw w przewodach i w zł czach;
adna cz
systemu nie została osłabiona przez korozj , zwłaszcza na poziomie gruntu;
przewody wyrównawcze i ekrany kablowe s nie uszkodzone.
wszystkie widoczne poł czenia z systemem uziemienia s nienaruszone (w pełni
funkcjonalne);

3

Cz stotliwo okresowych kontroli powinna zosta okre lona przy uwzgl dnieniu:
- lokalnego rodowiska, takiego jak warunki korozyjnej gleby czy atmosfery,
- rodzaju zastosowanych rodków ochrony.
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wszystkie widoczne przewody i komponenty systemu przytwierdzone s do powierzchni
monta owych, a wszystkie komponenty zapewniaj ce ochron mechaniczn s
nienaruszone (w pełni funkcjonalne) i znajduj si na wła ciwych miejscach;
nie zaszły w mi dzyczasie adne uzupełnienia lub zmiany w chronionym budynku, które
wymagałyby dodatkowej ochrony;
nie ma adnych oznak uszkodzenia systemu LPS, urz dze SPD, czy adnych awarii
bezpieczników chroni cych SPD;
poł czenia wyrównawcze w nowych instalacjach lub uzupełnieniach, które zostały
dokonane we wn trzu budynku od ostatniej kontroli, s wykonane prawidłowo, oraz e
przeprowadzono testy ci gło ci dla tych uzupełnie ;
utrzymane zostały odpowiednie trasowania linii,
utrzymane zostały odst py bezpiecze stwa ekranów przestrzennych.
utrzymane s odst py iskrobezpieczne;
przewody wyrównawcze, zł cza, urz dzenia ekranuj ce, trasy kabli oraz urz dzenia SPD
zostały sprawdzone i przetestowane.

Pomiary – nale y wykona nast puj ce czynno ci pomiarowe:
-

pomiar ci gło ci, szczególnie ci gło ci tych cz ci LPS, które nie były widoczne podczas
kontroli przeprowadzonej po ich instalacji i które obecnie s niedost pne dla ogl dzin;
pomiar rezystancji systemu uziemienia dla cało ci oraz osobno dla ka dego punktu
probierczego. Je eli rezystancja systemu uziemienia jako cało ci przekracza 10 , to
nale y przeprowadzi test stwierdzaj cy czy dany uziom spełnia warunki min. długo ci
zgodnej z klas LPS. W przypadku skalistego gruntu, nie znajduje wymaganie dotycz ce
warto ci 10 , a powinny by zastosowane wymagania z E.5.4.3.5. [12] dotycz ce zasad
budowy uziomów dla tego specyficznego rodowiska.

Raport z kontroli - kontroluj cy powinien sporz dzi raport z kontroli, który powinien by
przechowywany razem z dokumentacj projektow systemu ochrony odgromowej i z
raportami z poprzednio przeprowadzonych kontroli i konserwacji.

Zdj cie 11. Elementy betonowe w instalacjach odgromowych powinny by mrozoodporne
(spełnia wymogi norm PN-88/B-06250 i PN-EN 1338:2005), aby zapewni długotrwał ich
eksploatacj .
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Konserwacja.
System ochrony odgromowej powinien by konserwowany regularnie dla uzyskania
gwarancji, e si nie zepsuje, ale b dzie w sposób nieprzerwany spełniał wymagania, dla
których został pierwotnie zaprojektowany.
Je eli kontrola wyka e konieczno dokonania napraw, to naprawy takie powinny zosta
przeprowadzone bezzwłocznie i nie mog by odkładane do nast pnego cyklu konserwacji, a
ewentualne zmiany naniesione na dokumentacj techniczn . Zapis z konserwacji powinien
słu y za podstaw do zrewidowania procedur konserwacyjnych, jak równie do
uaktualnienia programu konserwacji. Zapisy z konserwacji powinny by przechowywane
razem z projektem systemu oraz z raportami z jego kontroli.

Zdj cie 12. Instalacja odgromowa na modnym ostatnio pokryciu wiórem osikowym.
Podsumowanie.
Próba opisu istniej cego obecnie stanu przepisów dotycz cych budowy instalacji
wewn trznej i zewn trznej ochrony odgromowej, powinna by zapewne uzupełniona o kilka
zda na temat rzeczywistych praktyk stosowanych na placach budowy w Polsce.
Otó nale y stwierdzi , e w Polsce nie istnieje specjalno ochrona odgromowa –
reprezentowana przez firmy wykonuj ce tylko ten rodzaj działalno ci.
Nie istnieje, dlatego, bo obowi zuj ce obecnie praktyki, dotycz ce przetargów i
pozyskania zlece , nie uwzgl dniaj istnienia takiej specjalno ci!
Patrz c od strony ekonomicznej, mo na stwierdzi , e takie firmy nie istniej , poniewa nie
ma dla nich pieni dzy. I to nie, dlatego, e w Polsce nie wykonuje si instalacji ochrony
odgromowej i przeciwprzepi ciowej lub, e nie istniej wydatki na ten cel! Wprost
przeciwnie!
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Obecnie prace z dziedziny ochrony odgromowej mog wykonywa tylko te firmy, które
maj działalno ł czon , tzn.:
- projekt instalacji odgromowej mo na wykona tylko wtedy, kiedy otrzyma si zlecenie na
cało
instalacji słabo- i silnopr dowej. Firmy projektowe pozyskuj ce takie
kompleksowe zlecenia nie widz potrzeby wł czenia do zespołu specjalisty ochrony
odgromowej lub cho by podzlecenia cz ci pracy firmie specjalistycznej. Zazwyczaj
wykonuj
prace swoimi siłami korzystaj c pracowników, którzy bez urazy
zainteresowanych, nie koniecznie musz by dobrze wyszkoleni w tym zakresie.
Wystarczy, e dysponuj uprawnieniami.
- rozwi zania projektowe dotycz ce instalowania SPD pozyskuj firmy realizuj ce w
cało ci projekty konfekcjonowania rozdzielni, sterowania, nadzoru video, sieci
informatycznych czy sieci ł czno ci radiowej i wykonuj je bez udziału specjalisty
ochrony odgromowej. Dlaczego? Bo nikt od nich tego nie wymaga.
- aby móc dostatecznie cz sto mie okazj dokona monta u lub remontu instalacji
odgromowej trzeba zało y firm dekarsk i oferowa kompleksowo pokrycia dachowe i
instalacje odgromowe, gdy aden(!) z przetargów nie oferuje tych prac osobno.
aden Generalny Wykonawca robót budowlanych nie chce słysze o wydzieleniu robót
ochrony odgromowej i przeciwprzepi ciowej i ewentualnym przekazaniu ich firmie
specjalistycznej. Dlaczego? Dlatego, e po pierwsze nikt ( aden przepis) ich do tego nie
zmusza, a po drugie taki specjalista znaj cy si na rzeczy mógłby zakwestionowa
niektóre materiały lub rozwi zania, a to pachnie zwi kszonymi kosztami obsługi
kontraktu i tak naprawd nikogo nie interesuje.
A mo e ułomno systemu tkwi w nadzorze i braku rygorystycznych wymaga ?! Mo e nie
potrzeba specjalistycznych firm, w ko cu nikt nie ma patentu na wiedz . Wystarczy tylko,
aby w wykonywanych projektach i pó niejszym monta u kontrolowa przestrzeganie
zapisów norm [4] – [9] o ekranowaniu, trasowaniu kabli, tworzeniu stref itp. Problem le y
jednak w tym, kto miałby to robi ?
Ekspert ochrony odgromowej nie – bo formalnie, mimo zapisów w normie [7] i mimo
ograniczonych kompetencji, o których zasygnalizowano w rozdziale „Normy, a praktyczna
rzeczywisto . Zarz dzanie ochron wewn trzn ”, taka specjalno nie istnieje.
Inspektor nadzoru nie – bo w momencie, kiedy przyst puje do pracy budowa trwa, projekty,
ju s wykonane i zaakceptowane (w ko cu to projektant odpowiada głow ), a nawet gdyby
zechciał przej rol eksperta ochrony odgromowej i skorygowa projekty, to niezbyt mo e,
gdy ma wiadomo , e – „Aby uzyska opłacalny ekonomicznie i skuteczny system
ochrony, projekt LPS powinien zosta wykonany równolegle z etapem projektowania
budynku, a przed rozpocz ciem prac budowlanych”.
Mo e, wi c ostatnia instancja – przedstawiciel Pa stwowej Stra y Po arnej działaj cy na
podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r; Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z
2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó n. zm.)?
Niestety równie nie(!), gdy działaj c w oparciu o ustaw z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpo arowej (J. t.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr
52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959) i akty wykonawcze do niej, sprawdzi tylko:
-

Metryk Urz dzenia Piorunochronnego,
pomiary rezystancji uziemienia,
aktualno uprawnie wykonuj cego pomiary.
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czy instalacja LPS fizycznie istnieje.

Jak wida z powy szego, pozostali my ze swoimi rozwa aniami w punkcie pocz tkowym.

Zdj cie 13. Instalacja odgromowa na nowym budynku w centrum miasta. Czy architekt
wiadomie zgodził si tak prowokacj estetyczn ?
Dlaczego nikomu, pocz wszy od inwestora, a sko czywszy na stra aku, nie zale y na
wzorowym wdra aniu zalece kompleksowej ochrony odgromowej?
By mo e jest to powodem feralnych cech takiej instalacji. Jej po prostu:
-

nie wida , wi c nie posiada walorów estetycznych.
nie pełni cech funkcjonalnych – nie wieci, nie gra, nie warunkuje pracy linii
produkcyjnej lub systemu sterowania – wi c nie mo na si ni cieszy na co dzie lub nie
jest niezb dn do funkcjonowania zakładu produkcyjnego.
nie pracuje ci gle – by mo e kilka razy do roku przez kilkaset s – wi c po co
instalowa co , co w przeci gu całego ycia technicznego budynku (załó my 50 lat),
popracuje efektywnie 10 sekund.

A skoro jest tak, jak wykazano powy ej to, jakie mo liwo ci otwieraj si przed tymi,
którzy oferuj atrapy lub szcz tkowe rozwi zania!!!
Wobec takich cech tej instalacji, trudno z jej weryfikacj miałby nie tylko dyletant, ale i
przedstawiciel bran y elektrycznej, do której niew tpliwie nale y ta szlachetna i nie
doceniana sztuka.
W efekcie tych uwarunkowa rynkowych i stosowanych praktyk mo na stwierdzi , e nie ma
tu miejsca na działanie specjalistów ochrony odgromowej, a nieliczne firmy, które pojawiły
si 10-12 lat temu, dawno ju zmieniły profil działalno ci lub stały si omnibusami
rezygnuj c z działalno ci specjalistycznej.
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Có zatem robi ? Stare przykazanie rzemie lnicze mówiło: „Rób dobrze od razu, albo w
ogóle nie rób”.
Mo emy, zatem:
1. zrezygnowa całkowicie z budowy instalacji chroni cych przed skutkami wyładowa
licz c na to, e oszcz dno ci poczynione w ten sposób z nawi zk zrekompensuj nam
ewentualne straty.
2. zachowa dotychczasowy „status quo ante” udaj c, e nie wszystkie zalecenia norm nas
obowi zuj , ignoruj c przy tym wymow wła ciwych rozporz dze .
3. zrobi wreszcie to tak, jak nale y, tzn.:
Stworzy specjalno Ekspert ochrony odgromowej.
Umocowa j prawnie w zapisach Prawa Budowlanego lub odpowiednich rozporz dzeniach.
Utworzy o rodek szkolenia i weryfikowania przyszłych Ekspertów, np. przy PKOO.
Reszta sama wróci do normalnego stanu.
Reasumuj c!
Nowe normy z pewno ci uporz dkuj sposób my lenia o systemach ochrony odgromowej.
Ich obszerno i szczegółowo powinna, zapewne, da sporo do my lenia osobom, które do
tej pory postrzegały ochron odgromow jako kilka drutów na dachu lub zespół ochronników
warystorowych w rozdzielni głównej.
U wiadomienie sobie rozległo ci zada
powinno odprowadzi do refleksji, e:
-

stoj cych przed systemem ochrony odgromowej

dekarz jest specjalist od pory dachowych, ale nie koniecznie od budowy instalacji
odgromowych.
dobry in ynier elektryk, zarówno projektant jak i wykonawca, nie koniecznie musi by
specjalist budowy systemów ochrony odgromowej.
stra ak jest specjalist od gaszenia ognia i od prewencji - nie koniecznie znaj cym si na
niuansach budowy stref ochronnych LPZ i trasowaniu przewodów.
in ynier budownictwa jest osob , któr bardziej interesuje harmonogram post pu robót
budowlanych i lanie betonu, ni problemy z rozlokowaniem sprz tu elektronicznego w
zało onych strefach LPZ.

Wobec ci gle wzrastaj cego poziomu nasycenia budowli sprz tem elektronicznym i
wzrastaj cej redniej globalnej temperatury, b d cej przyczyn zwi kszonej g sto ci
wyładowa , uwa am, e problemy poruszone w tym referacie s istotne.

mgr in . Krzysztof Cedro
PKOO SEP w Warszawie
PPHU SPINPOL HT Kielce
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Post scriptum:
Pisz c ten referat zdawałem sobie spraw z tego, e trudno jest przekaza w niezbyt
obszernym tek cie ogrom zagadnie dotycz cych zarówno problemów normalizacyjnych jak i
zwi zanych z rzeczywistym ich zastosowaniem w projektach, nie omijaj c specyficznych
zagadnie i bł dów mog cych wyst pi na etapie monta u. Mam wiadomo tego, e
pomin łem cał grup problemów dotycz cych instalowania ochronników, ale s dz , e w
ostatnich latach mo na było pozyska wiele po ytecznych informacji z nieocenionych
publikacji Prof. A. Sowy i Prof. Z. Flisowskiego. Zdaj sobie spraw z tego, e niektóre tezy
postawione w ko cowych fragmentach tego teksu mog by dla niektórych z Pa stwa
kontrowersyjne. Zach cam, wi c do wymiany pogl dów, je li tylko mog one pomóc w
propagowaniu wła ciwej ochrony odgromowej.
Krzysztof Cedro
k.cedro@spinpol.com.pl
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Normy i przypisy.
[1]
[2]
[3]
[4]

PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa.
PN-89/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003/04. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61024-1, kwiecie 2000: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz
1:
Zasady ogólne.
[5] PN-IEC 61024-1-1; marzec 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz
12: Zasady ogólne, Sekcja 1 - Przewodnik A: Wybór poziomów ochrony dla urz dze
piorunochronnych.
[6] PN-IEC 61024-1-2, kwiecie 2002: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz
1: Ogólne zasady – Przewodnik B: Projektowanie, monta , konserwacja i sprawdzanie
urz dze piorunochronnych.
[7] PN-IEC 61312-1; marzec 2001: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Arkusz 1: Zasady ogólne.
[8] PN-IEC/TS 61312-2; czerwiec 2003: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) Cz
2: Ekranowanie obiektów, poł czenia wewn trz obiektów i
uziemienia;
[9] PN-IEC/TS 61312-3; 2003: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP) Cz
3: Wymagania dotycz ce urz dze do ograniczania przepi ;
[10] IEC 62305-1: Protection against lightning – Part 1: General principles.
[11] IEC 62305-2: Protection against lightning – Part 2: Risk management.
[12] IEC 62305-3: Protection against lightning – Part 3: Physical damages and life hazard LPS
[13] IEC 62305-4: Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems
within structures
[14] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie „Warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie”, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690);
[15] Ustawa o Normalizacji, z dnia 12 wrze nia 2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z 11. 10.
2002 r.);
[16] Ochrona odgromowa i przeciwprzepi ciowa. Andrzej Sowa, Kielce 1998 r. wyd. PPHU
SPINPOL H.T.
[17] Instalacje odgromowe – Katalog 2005. PPHU SPINPOL H.T.
http://www.spinpol.com.pl/download/Katalog2005_1.pdf
[18]Prof. Zdobysław Flisowski - Promowane i rzeczywiste parametry niektórych urz dze do
ograniczenia przepi (SPD). Kurier nr 1/2006. PPHU SPINPOL H.T. –
http://www.spinpol.com.pl/download/Kurier_nr1.pdf
[19] Program: GromExpert; PPHU SPINPOL H.T.,
http://www.spinpol.com.pl/download/gromexpert.exe opis:
http://www.spinpol.com.pl/index.php?artykul=poradnik/gromexpert
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