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Ochrona odgromowa
na dachach płaskich
Krzysztof Wincencik, Andrzej Wincenciak

Bezpoúrednie wy≥adowanie atmosferyczne w obiekt budowlany i towarzyszπce przep≥ywowi
prπdu piorunowego zjawiska termiczne i dynamiczne mogπ wywo≥aÊ poøar lub spowodowaÊ
znaczne szkody. Jako zabezpieczenie przed tego typu zdarzeniami stosowane sπ rÛønego typu, w zaleønoúci od konstrukcji budynku, systemy odgromowe. Artyku≥ prezentuje rozwiπzanie ochraniajπce budynki z dachami p≥askimi, opracowane przez firmÍ Dehn, we wspÛ≥pracy
ze specjalistami zrzeszonymi w ILPC (International Lightning Protection Club ñ MiÍdzynarodowy Klub Ochrony Odgromowej).
oprawnie zaprojektowana i kompleksowo wykonana ochrona odgromowa pozwala na minimalizacjÍ
szkodliwych skutkÛw wy≥adowania piorunowego. Naleøy przy tym pamiÍtaÊ, øe samo zainstalowanie systemu ochrony odgromowej zewnÍtrznej nie eliminuje ca≥kowicie ryzyka, ale na pewno znacznie
zmniejsza moøliwoúÊ wystπpienia szkÛd
w obiekcie.

P

Dachy p≥askie
Obiekty z dachami p≥askimi sπ zwykle
eksponowane, tzn. z za≥oøenia sπ wystawione (naraøone) na bezpoúrednie trafienia piorunÛw. Przy braku zewnÍtrznej instalacji odgromowej na takich powierzchniach moøe nastπpiÊ uszkodzenie lub perforacja poszycia dachu w miejscu trafienia
pioruna. Norma dotyczπca ochrony odgromowej obiektÛw budowlanych PN-IEC
61024-1: 2001 do ochrony p≥askich powierzchni zaleca braÊ pod uwagÍ stworzenie sieci zwodÛw os≥aniajπcej ca≥π powierzchniÍ. Przyk≥adowe rozwiπzania systemÛw ochrony odgromowej na dachach
p≥askich pokazano na rysunku 1. i 2.

Rys. 1. Przyk≥ad instalacji odgromowej na dachu p≥askim

Siatka zwodÛw
Wymiary oka siatki zwodÛw na dachu
nie mogπ byÊ wiÍksze od wartoúci podanych w tablicy 1 normy PN-IEC 61024-1.
Rozmiary uk≥adanej siatki sπ zwykle uwarunkowane rozmiarami dachu i wystÍpowaniem na nim konstrukcji metalowych,
wykorzystywanych jako naturalne elemen-
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Rys. 2. Przyk≥ad instalacji odgromowej na dachu p≥askim
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Rys. 3. Zastosowanie wspornikÛw dachowych FB i FB2

Rys. 4. Po≥πczenie przewodÛw z metalowym pokryciem attyki

Tablica 1. Wymiar oka sieci zwodÛw
na dachu (na podstawie Tablicy 1
w normie PN-IEC 61024-1)
Klasa ochrony
odgromowej

Wymiary siatki [m]

I

5x5

II

10 x 10

III

15 x 15

IV

20 x 20

ty sieci zwodÛw. Przy uk≥adaniu zwodÛw
na dachach z zieleniπ w pod≥oøu (i w granulacie) nie wolno stosowaÊ drutu aluminiowego.
Na rysunku 3. pokazano zastosowanie
wspornikÛw dachowych FB i FB2, przeznaczonych do swobodnego uk≥adania na
zagospodarowanych dachach pokrytych
zieleniπ, granulatem czy na dachach z betonu.
Odleg≥oúÊ miÍdzy wspornikami leøπcymi na dachu p≥askim powinna wynosiÊ
oko≥o 1 m.
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a)

b)

c)

d)

dyncze odcinki, w celu zapewnienia ciπg≥ej drogi dla przep≥ywu prπdu piorunowego. Moøna do tego wykorzystaÊ mostki
elastyczne (rys. 5a, b, c) lub mostki sztywne (rys. 5d). Mostki sztywne mogπ znaleüÊ
rÛwnieø inne zastosowanie. W przypadku
bezpoúredniego uderzenia pioruna w attykÍ naleøy liczyÊ siÍ z moøliwoúciπ wystπpienia perforacji (rys. 6). W przypadku,
gdy ze wzglÍdÛw konstrukcyjnych obiektu sytuacja taka jest niedopuszczalna, zainstalowane na elementach attyki mostki
sztywne mogπ pe≥niÊ dodatkowo rolÍ
wspornikÛw dla zwodÛw pionowych (rys.
7a, b, c, d). Zgodnie z rysunkiem 7a, odleg≥oúÊ pomiÍdzy zwodami wyznacza siÍ
z metody toczπcej siÍ kuli (kula o promieniu odpowiednim dla skutecznoúci ochrony), z za≥oøeniem, øe nie moøe zetknπÊ siÍ
z powierzchniπ chronionej attyki.

Unieruchomienie
instalacji

Rys. 5. Zastosowanie mostkÛw elastycznych (a, b, c) i sztywnych (d)

Na dachach p≥askich, gdzie nie wystÍpuje pokrycie powierzchni kruszywem (granulatem), wsporniki instalacji odgromowej, o ile nie bÍdπ przymocowane, mogπ
byÊ naraøone na przemieszczenia spowo-

a)

b)

c)

d)

Wykorzystanie
attyki
Jeøeli attyka jest wykorzystywana jako
naturalny element sieci zwodÛw, to przewody u≥oøone na wspornikach naleøy po≥πczyÊ z elementami attyki. Przyk≥ad takiego rozwiπzania pokazano na rysunku 4.
Jeøeli attyka spe≥nia rolÍ zwodu poziomego, naleøy po≥πczyÊ ze sobπ jej poje-

Rys. 6. Perforacja pokrycia attyki w wyniku uderzenia pioruna
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Rys. 7. Mostki sztywne na pokryciu attyki jako wsporniki dla zwodÛw pionowych
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Rys. 8. Zastosowanie wspornikÛw dachowych KF

Rys. 9. Nieprawid≥owa instalacja wspornikÛw dachowych

Tablica 2. Odleg≥oúci pomiÍdzy
po≥πczeniami elastycznymi
przewodÛw
Materia≥
stal

Odleg≥oúÊ pomiÍdzy
po≥πczeniami elastycznymi
oko≥o 15 m

miedü
aluminium
Rys. 10. Zastosowanie elementÛw elastycznych
do ≥πczenia przewodÛw

stal nierdzewna

≤ 10 m
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Rys. 11. Kompleksowe rozwiπzania ochrony odgromowej na dachach

dowane np. dzia≥aniem wiatru. W przypadku wspornikÛw do zwodÛw poziomych taka sytuacja nie powinna mieÊ miejsca, dlatego wymagane jest specjalne zabezpieczenie po≥oøenia przewodÛw stanowiπcych uk≥ad zwodÛw na dachu. W prezentowanym systemie znajduje siÍ specjalny
wspornik dachowy KF / KF2 firmy Dehn
ñ klejony do pokrycia dachowego. Przy
czym na dachach pokrytych materia≥em bitumicznym, tradycyjne wsporniki nie mogπ byÊ na sta≥e przyklejone do dachu, poniewaø wytrzyma≥oúÊ po≥πczenia klejonego jest zwykle niewystarczajπca.

zaleceÒ producenta danego pokrycia dachowego (najczÍúciej przez podgrzanie gorπcym powietrzem do temperatury oko≥o
500oC.) DziÍki klejeniu zapobiega siÍ
przesuwaniu przewodu ze wspornikiem na
dachu p≥askim, a tym samym uszkodzeniom mechanicznym pokrycia. Wsporniki
typ KF mogπ byÊ stosowane na dachach
o nachyleniu do 5o. Klejenie podk≥adek
wspornika moøna wykonaÊ przy pracach
dekarskich prowadzonych przez wyznaczonych i przeszkolonych pracownikÛw
lub teø przeprowadziÊ samodzielnie.

Wsporniki KF

Kompensacja
zmian temperatury

Mocowanie wspornikÛw KF naleøy wykonywaÊ przy pomocy paskÛw (wed≥ug
podanych na rysunku 8. wymiarÛw ñ 90 x
300 mm) z materia≥u zastosowanego pokrycia dachowego. Paskiem materia≥u
przykleja siÍ do dachu dolnπ czÍúÊ wspornika po obu stronach. Wsporniki i klejone
paski powinny tworzyÊ liniÍ, a odleg≥oúci
pomiÍdzy wspornikami powinny wynosiÊ
oko≥o 1 m. Paski materia≥u pokrycia dachowego powinny byÊ przyklejane wed≥ug

Elementy instalacji piorunochronnej na
dachach obiektÛw naraøone sπ na dzia≥anie czynnikÛw atmosferycznych (promieniowanie s≥oneczne, mrÛz). Ma to szczegÛlne znaczenie w przypadku d≥ugich odcinkÛw zwodÛw poziomych. Brak
uwzglÍdnienia oddzia≥ywania czynnikÛw
atmosferycznych na elementy instalacji
moøe prowadziÊ do deformacji siatki zwodÛw oraz odrywania wspornikÛw od pod≥oøa (rys. 9).
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Z uwagi na koniecznoúÊ kompensowania temperaturowych zmian d≥ugoúci przewodÛw, stosuje siÍ elementy elastyczne
(rys. 10) w okreúlonych odleg≥oúciach (tablica 2).
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