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System oparty na uziemionej
konstrukcji siatki (klatki) Fa-

raday'a i ostrzach Franklina by³ je-
dynym i podstawowym sposobem
ochrony odgromowej. 

W przypadku tradycyjnej
ochrony budynku instalacja posia-
da wiele ostrzy odgromowych na
powierzchni dachu, a miejsce
uderzenie pioruna okreœla przy-
padkowe zagêszczenie jonów po-
wietrza niekoniecznie nad da-
chem budynku. Obok tradycyjnej
ochrony rozwin¹³ siê nowoczesny
system wykorzystuj¹cy aktywne
ostrze odgromowe. 

Na chronionym obiekcie insta-
luje siê ostrze aktywne, które jo-
nizuje powietrze stwarzaj¹c naj-
lepsze warunki przewodnictwa
w otoczeniu np. 50m. Je¿eli nad
chronionym obiektem wyst¹pi¹
warunki atmosferyczne poprze-
dzaj¹ce uderzenia pioruna to ude-
rzenie to wyst¹pi w ostrze aktyw-
ne. 

Miejsce usytuowania ostrza ak-
tywnego wyznacza miejsce wyst¹-
pienia uderzenia piorunowego.
Parametrem okreœlaj¹cym aktyw-
noœæ ostrza jest szybkoœæ prze-
chwytywania czo³a fali pioruno-
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W Polsce najczêœciej stosowana jest tradycyjna ochrona odgromowa
oparta na sieci drutów nad dachem budynku chronionego. Technologia ta
jest kosztowna, a obszar chroniony niewielki i co gorsza w¹tpliwy. 250 lat
temu Beniamin Franklin opracowa³ system ochrony odgromowej oparty na
uziemionych, pionowych ostrzach metalowych. W XX wieku okaza³o siê, ¿e
ten system zawodzi, zatem uzupe³niono go o siatkê odgromow¹ wykorzy-
stuj¹c efekt klatki Faradaya.

Krzysztof Mietelski

Aktywna ochrona odgro−
mowa budynków miesz−
kalnych.

✒ Aktywny sys-
tem ochrony z ak-
celeratorem SE
mo¿e byæ stoso-
wany w klimacie
polskim, a zimowe
temperatury poni-
¿ej -20 st. C nie
zagra¿aj¹ urz¹dze-
niu, bo nie zawiera
on elementów
elektronicznych.

✑ Zastosowanie
akceleratora SE
powa¿nie uproœci-
³o instalacjê od-
gromow¹.
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wej. W przypadku ostrza aktyw-
nego czas potrzebny na przechwy-
cenie pioruna jest znacznie krótszy
ni¿ w przypadku tradycyjnego
ostrza odgromowego. 

Zatem ostrze aktywne przy-
spiesza proces kszta³towania siê
kana³u piorunowego ograniczaj¹c
dowolnoœæ miejsca jego uderzenia.
To ró¿ni system aktywny od bier-
nego sytemu ochrony. Poniewa¿
przyœpieszenie procesu pioruno-
wego charakteryzuje dzia³anie
ostrza aktywnego st¹d nazwa han-
dlowa Akcelerator Impaktów Pio-
runowych SE ✑. 

Akcelerator SE – ak-
tywne ostrze odgro-
mowe

Opisana ochrona aktywna z za-
stosowaniem akceleratora ty-

pu SE, chroni równie¿ w przypad-
ku piorunów dodatnich, od ziemi
do chmury. Zjawiska te zachodz¹
w 6% wy³adowañ atmosferycz-
nych natomiast energia jest kilka-
krotnie wiêksza. Obszar nara¿ony
na takie wy³adowania to po³udnio-
wa Polska, szczególnie obszar po-
górza. 

Nowoczesne instalacje odgro-
mowe wykorzystuj¹ najczêœciej je-
den akcelerator SE instalowany na
najwy¿szym fragmencie budynku.
Promieñ ochrony takiej instalacji
odgromowej jest znacznie wiêkszy
ni¿ w przypadku tradycyjnej i za-
le¿y od typu zastosowanego akce-
leratora SE. Poni¿sza tabela poka-
zuje promieñ ochrony [Rp] w za-
le¿noœci do wysokoœci [h] ostrza
akceleratora od p³aszczyzny
ochrony. 

Wartoœci promienia ochrony
zwi¹zane s¹ z typem akceleratora
i dotycz¹ obiektów zagro¿onych
kl. III np. budynki mieszkalne
Tabela 1

Na po³udniu Europy stosowane
s¹ aktywne ostrza wyposa¿one
w elementy elektroniczne, 

dla których czêsto pierwsze
uderzenie pioruna jest ostatnim.
Mimo to urz¹dzenia te spe³niaj¹
rolê ochrony, s¹ ³atwe w instalacji,
a klimat nie zagra¿a stosowaniu tej
technologii ✒. 

Instalacja odprowa-
dzaj¹ca pr¹d pioruno-
wy 

Nowoczesna technologia ochro-
ny odgromowej stawia wy¿sze

wymagania równie¿ tej czêœci in-
stalacji. Przewód odprowadzaj¹cy
winien spe³niaæ warunki ma³ej im-
pedancji elektry0cznej. 

Oznacza to, ¿e przewód odpro-
wadzaj¹cy powinien byæ miedzia-
ny lub stalowy (FeZn) i prowadzo-
ny przy ma³ej iloœci wygiêæ. Przy
d³u¿szych przewodach odprowa-
dzaj¹cych pr¹d piorunowy lub nie-
korzystnych proporcji poziomych
czêœci instalacji do pionowych na-
le¿y poprowadziæ drug¹ liniê prze-
wodu odprowadzaj¹cego do nieza-
le¿nego uziemienia �. 

Licznik impaktów obecnie nie
jest wymagany w instalacji nato-
miast niektóre agencje ubezpie-
czeniowe w Europie takie wyma-
gania stawiaj¹ przy zawieraniu
umów ubezpieczenia obiektu ✔. 

Uziemienie instalacji
odgromowej

Uziemienie odgromowe jest
bardzo wa¿ne i podobnie jak

nadziemna czêœæ instalacji powin-
na skutecznie i szybko odprowa-
dziæ pr¹d piorunowy do ziemi.
Uziemienie odgromowe sk³ada
siê z 3 lub 4 X–profilowych sond
pionowych potocznie szpilek. 

Szpilki X–profilowe maj¹ ma³y
przekrój poprzeczny i wbijane s¹
pionowo – m³otkiem. 

Szpilki wykonane s¹ ze stali
i z 2 m bednark¹ s¹ cynkowane
ogniowo z dyfuzj¹ cynku. Taka
konstrukcja poszczególnych szpi-

lek pozwala po³¹czyæ grupê kilku
sond i stworzyæ uziemienie o ma-
³ej indukcyjnoœci oraz ma³ej im-
pedancji uziemienia. Wymagana
jest rezystancja uziemienia Rz
mniejsza od 10 Ohm. Wskazane
s¹ pomiary uziemienia z zastoso-
waniem metody dynamicznej od-
wzorowuj¹cy przebieg pioruno-
wy. Badania uziemienia nale¿y
wykonywaæ okresowo co 3 lata
oraz po zarejestrowanym udarze
piorunowym. 

Zagro¿enia korozj¹ elementów
uziemienia zwi¹zane jest zakwa-
szeniem gleby. 

Grunt w Polsce najczêœciej jest
gliniasty ze zwi¹zkami glinu
i piaszczysty o odczynie kwa-
œnym. Warunki glebowe i sezono-
we przemarzanie gruntu uzasad-
nia koniecznoœæ stosowania uzio-
mów, które nie powoduj¹ efektu
ogniwa elektrochemicznego i nie
s¹ galwanizowane. W tej sytuacji
najodpowiedniejsze s¹ uziomy

� Ze wzglêdów
architektonicznych
i estetycznych
przewód odgromo-
wy uk³adany jest
pod dachem,
wzd³u¿ œcian bu-
dynku, w specjal-
nej plastykowej
rurce œrednicy 30
— 40 mm do
skrzynki zacisku
kontrolnego.
W skrzynce tej,
w linii przewodu
odgromowego
montuje siê licznik
uderzeñ pioruno-
wych tzw. licznik
impaktów.

Promieñ ochrony SE-06 SE-09 SE-12 SE-15

Przy h= 6 m Rp = 52 m Rp = 72 m Rp = 90 m Rp = 107 m

Przy h= 10 m Rp = 56 m Rp = 75 m Rp = 92 m Rp = 109 m

Przy h= 30 m Rp = 69 m Rp = 85 m Rp = 101 m Rp = 116 m

Tabela 1



Dom 1 2003
budujemy4

cynkowane z dyfuzj¹ Zn – odpor-
ne na korozjê i zakwaszenie gleby. 

Instalacja aktywna z zastosowa-
niem akceleratora SE jest este-
tyczna i nie narusza wystroju
i elewacji budynku natomiast wy-
maga zastosowania wysokiej jako-
œci materia³ów. Opisane powy¿ej
rozwi¹zania s¹ jedynie pogl¹dowe
i nie powinny byæ powielane bez
uzgodnieñ z przedstawicielami
specjalizuj¹cymi siê w tej techno-
logii ochrony odgromowej. 

Zamieszczony schemat instala-
cji aktywnej potwierdza prostotê
takiej instalacji. 

Opisane rozwi¹zanie pozwala
na indywidualn¹ analizê instalacji
odgromowej i obszaru objêtego
ochron¹ akceleratora SE tzn. bu-
dynku i przyleg³oœci. 

Skoro dysponujemy urz¹dze-
niem – Akceleratorem SE, które
potrafi najsilniej jonizowaæ po-
wietrze w promieniu 52 czy 110
m to promieñ ochrony Rp takiej
instalacji ochrony wyniesie w³a-
œnie 52 m w przypadku SE–06
i 110m w przy zastosowaniu ak-
celeratora SE–15. W instalacjach
o agresywnej glebie i œrodowisku,
stosowane s¹ akcelerator SE,
przewody i uziomy ze stali nie-
rdzewnej (inox). 

Instalacja antenowa

Na zakoñczenie tego artyku³u
pokazuj¹cego Know–How

nowoczesnej instalacji odgromo-
wej przedstawiamy równie czêsto
spotykany problem masztu i in-
stalacji antenowej. Zgodnie z tra-
dycyjnym systemem ochrony od-
gromowej i stosowan¹ praktyk¹
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maszt antenowy nale¿y po³¹czyæ
z instalacj¹ odgromow¹ na dachu. 

W ten sposób funkcja masztu
antenowego zamieniona zostaje
w maszt odgromowy, na którym
instalujemy anteny i przewody
antenowe. Jest to b³¹d, 

który mo¿e doprowadziæ do
g³ównego uderzenia piorunowego
w maszt antenowy – odgromowy.
Wysoki potencja³ napiêcia prze-
wodów antenowych wprowadzo-
ny zostanie do wnêtrza budynku
i zniszczy urz¹dzenie, do którego
jest pod³¹czony. 

W takim przypadku zawsze na-
stêpuje przebicie izolacji do insta-
lacji zasilaj¹cej i dalsze zniszczenia
g³ównie urz¹dzeñ elektronicz-
nych. W przypadku rozleg³ych in-
stalacji elektrycznych np. oœrod-
ku wczasowym tak zniszczone zo-
sta³y 22 telewizory, a w budynku
jednorodzinnym uleg³y zniszcze-
niu domofon, elektronika pieca
i podstawowe sprzêty kuchenne.
Zamiana masztu antenowego
w odgromowy mo¿e równie¿ za-
gra¿aæ ¿yciu. 

W nowoczesnej technologii
ochrony odgromowej maszt ante-
nowy nie jest bezpoœrednio po³¹-
czony z instalacj¹ odgromow¹
i nie posiada potencja³u ziemi.
Nie zachowuje siê jak maszt od-
gromowy, a na jego krawêdziach
nie jonizuje siê powietrze jak to
jest w przypadku uziemionych
ostrzy i krawêdzi metalowych.
W przypadku pobliskiego uderze-
nia pioruna wyst¹pi silne pole
elektromagnetyczne, które spo-
woduje, zaindukowanie siê napiê-
cia w konstrukcjach i elementach

metalowych, równie¿ w maszcie
i instalacji antenowej. 

W celu zabezpieczenia siê
przed pojawieniem siê zaidukowa-
nego wysokiego napiêcia metalo-
w¹ czêœæ masztu ³¹czymy za po-
œrednictwem odpowiedniego se-
paratora iskiernikowego z instala-
cj¹ ekwipotencjalizacji zewnêtrz-
nej lubz przewodem PE. Taki
uk³ad powoduje, ¿e uderzenie pio-
runowe nie wyst¹pi w maszt ante-
nowy ale w przypadku wysokiego
napiêcia konstrukcji maszt zosta-
nie uziemiony przez separator, a
³adunek z konstrukcji masztu od-
prowadzony zostanie do ziemi.
Separator nie dopuszcza do wzro-
stu napiêcia na konstrukcji masz-
tu, a dziêki temu nie wystêpuje
napiêcie krytyczne pomiêdzy
masztem i przewodami antenowy-
mi. 

Stosuj¹c to rozwi¹zanie instala-
cja antenowa nie bêdzie nara¿ona
na udary wysokiego napiêcia
w przypadku pobliskich wy³ado-
wañ atmosferycznych. 

Rozwi¹zanie to stosuje siê rów-
nie¿ w przypadku innych instalacji
i konstrukcji metalowych na da-
chach, z których przewody elek-
tryczne wprowadzane s¹ do wnê-
trza budynków. 

Szczegó³owe rozwi¹zania
ochrony z zastosowaniem separa-
torów nale¿y uzgodniæ ze specjali-
st¹. S³usznoœæ zalecenia dotycz¹-
cego ³¹czenia elementów elek-
trycznych na dachu z instalacj¹
odgromow¹ i przekszta³cenia ich
w czêœæ instalacji odgromowej jest
dyskusyjna. 

Informacje:
Megatech
......
......
.....
....

✔ Do skrzynki za-
cisku kontrolnego,
od do³u, wprowa-
dzona jest bednar-
ka FeZn z uziemie-
nia odgromowego


