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Ochrona odgromowa budynków  
i anten łączności radiowej

W sytuacjach krytycznych akcje pomocy są najczęściej podejmowane przez lokalne służby, a zatem od ich 
sprawności zależy bardzo wiele. Służby ochrony mienia, zdrowia oraz porządku publicznego to ważny element 
sprawnego funkcjonowania społeczności. Sprawny i niezawodny system łączności tych służb z ich centrami 
dowodzenia jest ważnym elementem decydującym o powodzeniu akcji ratowniczej czy interwencyjnej.Ar
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Aktywna ochrona odgromowa z akceleratorem SE-9
Firma MEGATECH specjalizuje się w opracowaniu i re-
alizacjach nowoczesnych systemów ochrony odgro-
mowej. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona 
instalacja odgromowa budynku PSP w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, która skutecznie pełni funkcję ochrony od-
gromowej. Już w założeniach miała ona spełniać ostre 
kryteria ochrony z wykorzystaniem nowoczesnej tech-
nologii, co sprawdziło się również w eksploatacji. 

Wymagania projektowe
W stadium projektowania ochrony obiektu straży 
ustalono założenia techniczne i stałe wymagania 
stawiane tej instalacji ochrony odgromowej:
1. Ochrona budynku straży oraz przyległych po-

mieszczeń wymaga ochrony płaszczyzny o pro-
mieniu ochrony minimum Rp 50 m.

2. Ochrona podstawowa placu manewrowego wjaz-
du i wyjazdu wozów dodatkowo zwiększa wyma-
gany promień ochrony do Rp 70 m.

3. Ochrona anten na wieży kratowej instalowanych 
w odległości 2 m od miejsca uderzenia pioruno-

wego, czyli 2 m od miejsca usytuowania ostrza 
odgromowego, jednoznacznie definiuje punkt
uderzenia piorunowego.

Warunek 2. ochrony placu manewrowego wymaga 
zwiększonego promienia ochrony i zastosowania 
aktywnego systemu instalacji. Warunek 3. ochrony 
anten jest niezwykle trudny do realizacji i wymaga 
zastosowania ostrza odgromowego przyspiesza-

jącego budowę kanału piorunowego. Akceleratory 
typu SE-9 to ostrze aktywne w obu polaryzacjach prą-
du, które spełnia wymagania techniczne i zapewnia 
podstawową ochronę w promieniu Rp= 80 m i tempe-
raturze „zimowania” do 50°C. Akcelerator SE-9 nie 
zawiera elementów elektronicznych i nie wymaga 
zasilania elektroniki z podłączonym potencjałem 
ziemi, dlatego jeden przewód odprowadzający prąd 
piorunowy z wieży antenowej jest wystarczający. 
Uziemienie odgromowe składa się z kompletu szpi-
lek FeZn o profilu krzyżowym i łącznej powierzchni
czynnej 4 m2. Po sezonie zimowym i roku eksplo-
atacji pomiary wykazały, że impedancja tego uzie-
mienia wynosiła Z= 4,7 Ohm. Minimalny czas eks-
ploatacji uziomów wynosi ok. 40 lat.
 Powyższe założenia stały się podstawą do zapro-
jektowania i wykonania takiej instalacji odgromo-
wej na budynku Straży Pożarnej. Na konstrukcji 
stalowej wieży zainstalowano anteny łączności ra-
diowej. Obok anten, na szczycie wieży, zostało za-
montowane ostrze odgromowe, którego zadaniem 
jest precyzyjne sprowadzenie uderzenia pioruno-
wego na ostrze głowicy odgromowej akceleratora 
SE-9, tak aby uderzenie to nie „dotknęło” anten. 
Precyzyjne ukształtowanie kanału piorunowego 
przez akcelerator SE nie powinno doprowadzić do 
rozłożenia uderzenia jednocześnie na końce masz-
tów antenowych, co zdarza się przy zastosowaniu 
standardowych ostrzy pasywnych. Niewielka odle-
głość anten od pasywnego ostrza odgromowego 
często skutkuje tym, że uderzenie trafia w ostrze,
a następnie przebija powietrze w linii uderzenia 
i przenosi się na antenę i inne elementy metalowe. 
W naszym rozwiązaniu ochrony odgromowej zasto-
sowany został akcelerator SE z ostrzem silnie kon-
centrującym uderzenie piorunowe, co zapobiega 

Szkic instalacji z zaznaczonymi promieniami ochrony w dwóch płaszczyznach od 
poziomu ostrza akceleratora SE-9.



wakcji@elamed.com.pl 53

w akcji • wydanie katalogowe 2005

MEGATECH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228 B

tel. (0-22) 338 98 08, tel. kom. 501 020 640
e-mail: biuro@magatech.com.pl

www.megatech.com.pl

przeniesieniu się uderzenia i prądu piorunowego 
na pobliskie urządzenia. 
Umieszczony na wieży akcelerator SE-9 jest połączo-
ny z uziemieniem odgromowym jednym przewodem 
odprowadzającym prąd piorunowy do ziemi i prowa-
dzony z zachowaniem dopuszczalnych łuków. Punkt 
kontrolny uziemienia odgromowego jest też punktem 
identyfikacji uderzeń w instalację odgromową z licz-
nikiem uderzeń piorunowych. Licznik włączony jest 

Budynek Straży Pożarnej.

w miejscu połączenia przewodu odprowadzającego 
prąd piorunowy z uziemieniem odgromowym.
Licznik uderzeń piorunowych zlicza przepływ udaru 
prądowego w wartościach do kilkudziesięciu tysięcy 
amperów o odpowiednim przebiegu impulsowym.

Skuteczność aktywnej ochrony  
Cały proces – ustalanie zagrożeń, jakie niesie ude-
rzenie piorunowe w obiekt straży i konsultacje ze 
specjalistami od łączności, a zwłaszcza z użytkowni-
kami obiektu – doprowadził do powstania rozwiąza-
nia technicznego i konstrukcji, która dobrze spełnia 
swoje funkcje ochrony. Mimo, że ochrona odgromo-
wa obiektów z akceleratorami SE jest  często stoso-
wana, obiekt ten łączy wymagania techniczne, które 
rzadko występują razem. Montaż instalacji na opisa-
nym obiekcie zakończył się jesienią 2003 roku. W lip-
cu 2004 roku wystąpiły dwa uderzenia piorunowe 
w akcelerator SE-9 na maszcie straży. Licznik w linii 
przewodu odprowadzającego prąd dwukrotnie zare-
jestrował przepływy prądów piorunowych, co zostało 
potwierdzone relacją dyżurujących osób.
Najistotniejsze znaczenie ma fakt, że warunek tech-
niczny ochrony anten sprawdził się w warunkach rze-
czywistych uderzeń piorunowych i po sezonie zimowym. 
System łączności nie został uszkodzony. Przy uderzeniu 
piorunowym nie została uszkodzona żadna z anten, 
mimo że znajdują się one blisko punktu uderzenia. 
Pole elektromagnetyczne nie spowodowało nisz-
czących stanów przepięciowych, a instalacja ka-
blowa wieży nie została uszkodzona. Przykład ten 
pokazuje, że kompleksowe i precyzyjne rozwiąza-
nie problemów ochrony odgromowej jest możliwe 
z zastosowaniem odpowiednich technologii. Na za-
kończenie dodam, że ta instalacja odgromowa jest 
tańsza od tradycyjnej.  

Wieża z antenami i z akceleratorem SE-9 w centralnej części.


