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Ochrona odgromowa
obiektów na dachach
– aplikacja DEHNsupport
Krzysztof Wincencik

Na dachach wielu nowoczesnych budynkÛw umieszczone sπ rozleg≥e systemy instalacyjne
wyposaøone w podzespo≥y elektryczne lub elektroniczne. Projektujπc ochronÍ odgromowπ dla
obiektu, naleøy zwrÛciÊ szczegÛlnπ uwagÍ na zabezpieczenie tego typu instalacji lub urzπdzeÒ
przed bezpoúrednim oddzia≥ywaniem prπdu piorunowego.

B

ezpoúrednie
wy≥adowanie
w dach obiektu moøe doprowadziÊ do:
uszkodzenia
lub zniszczenia samego
ï
urzπdzenia oraz przy≥πczonych do niego
instalacji,
ï zniszczenia instalacji i urzπdzeÒ wewnπtrz obiektu budowlanego,
ï moøliwoúci poraøenia osÛb przebywajπcych na dachu lub nawet wewnπtrz
obiektu w przypadku braku wyrÛwnania
potencja≥Ûw instalacji wchodzπcych do
wnÍtrza budynku.
W normie PN-EN 62305-3: 2009 Ochrona odgromowa ñ CzÍúÊ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektÛw budowlanych i zagroøenie
øycia zamieszczony zosta≥ zapis, w oparciu o ktÛry tworzy siÍ ochronÍ urzπdzeÒ
i instalacji na dachu. W punkcie E.
5.2.4.2.5 stwierdzono, øe wszystkie urzπdzenia dachowe z materia≥Ûw izolacyjnych
lub przewodzπcych, ktÛre zawierajπ wyposaøenie elektryczne i/lub s≥uøπce przetwarzaniu informacji, powinny znajdowaÊ siÍ
w przestrzeni ochronnej uk≥adu zwodÛw.
OchronÍ przed zagroøeniem wy≥adowaniem bezpoúrednim dla urzπdzeÒ lub instalacji na dachu budynku mogπ zapewniÊ
odpowiednio dobrane i rozmieszczone
zwody pionowe (rys. 1).

czonych. Mogπ to byÊ np. zwody o wysokoúci do oko≥o 1 metra mocowane bezpoúrednio do elementÛw urzπdzenia piorunochronnego lub na elementach konstrukcji
dachu i po≥πczone z urzπdzeniem piorunochronnym (rys. 3). W taki sposÛb moøna
chroniÊ np. kolektory s≥oneczne lub pane-

le fotowoltaiczne na dachu spadzistym.
NajczÍúciej na dachach p≥askich stosuje siÍ
wolno stojπce zwody o wysokoúci od oko≥o 1 do 3 metrÛw mocowane do betonowych podstaw. Przyk≥ad ochrony klimatyzatora za pomocπ zwodu pionowego pokazano na rys. 4. Ochrona wyøszych urzπ78

Rys. 1. Ochrona urzπdzeÒ i instalacji na dachu budynku z pomocπ zwodÛw pionowych

Ochrona za pomocπ
zwodÛw piorunowych
Ochrona nadbudÛwek dachowych i innych urzπdzeÒ wymagajπcych ochrony
moøe byÊ zrealizowana za pomocπ rÛønego rodzaju zwodÛw pionowych rozmiesz-

Rys. 2. Przyk≥ad dachu fabrycznego z nadbudÛwkami wymagajπcymi ochrony
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6.3 normy PN-EN 62305-3. Zapobiega siÍ
w ten sposÛb powstawaniu przeskokÛw
iskrowych pomiÍdzy chronionymi urzπdzeniami i instalacjami a zwodami.

Oprogramowanie DEHNsupport

Rys. 3. Przyk≥ad zastosowania zwodÛw pionowych o wysokoúci 1 m przymocowanych do kalenicy dachu

Rys. 4. Ochrona klimatyzatora za pomocπ zwodu pionowego
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dzeÒ moøe byÊ realizowana za pomocπ
zwodÛw izolowanych zamocowanych bezpoúrednio do chronionych urzπdzeÒ (z wykorzystaniem elementÛw dystansujπcych
z materia≥Ûw izolacyjnych). Niekiedy stosuje siÍ takøe wolno stojπce zwody o wysokoúci od kilku do kilkunastu metrÛw, na
specjalnej podstawie konstrukcyjnej (trÛjnÛg z obciπønikami), ktÛre moøna ustawiaÊ na dachach o pochyleniu do 10o.

nych Ñcudownychî parasoli, dziÍki ktÛrym
pojedynczym zwodem o wysokoúci 3 m
moøna zapewniÊ ochronÍ dachu na ca≥ej
rozleg≥ej budowli. Maksymalne wartoúci
promienia toczonej kuli, wymiarÛw siatki
i kπta ochronnego dla poszczegÛlnych klas
LPS pokazano na rys. 5.
PomiÍdzy zwodami pionowymi a chronionymi przez nie urzπdzeniami dachowymi powinien byÊ zapewniony odstÍp izolacyjny, spe≥niajπcy warunki podane w pkt

W ofercie firmy Dehn znajduje siÍ oprogramowanie DEHNsupport (w polskiej
wersji jÍzykowej) u≥atwiajπce pracÍ projektanta urzπdzenia piorunochronnego.
OprÛcz kompleksowej analizy ryzyka dla
rozpatrywanego obiektu, trzy dodatkowe
modu≥y obliczeniowe wspomagajπ projektanta w nastÍpujπcych zagadnieniach:
ï wyznaczania odstÍpu izolacyjnego s dla
urzπdzeÒ na dachu budynku (kompleksu
budynkÛw),
ï okreúlania kπta ochrony i strefy chronionej przy projektowaniu systemu zwodÛw
pionowych,
ï sprawdzenie wymiarÛw systemu uziomÛw typu B.
Zastosowanie oprogramowania DEHNsupport moøe znacznie usprawniÊ i przyspieszyÊ pracÍ projektanta, szczegÛlnie
gdy na dachu wystÍpuje szereg rÛønorodnych nadbudÛwek, dla ktÛrych trzeba dobraÊ optymalny sposÛb ochrony. Uøytkownik aplikacji posiada do wyboru kilka
wariantÛw usytuowania zwodÛw wzglÍdem chronionego urzπdzenia oraz dysponuje wyborem sposobu ochrony z wykorzystaniem jednego, dwÛch lub czterech
zwodÛw na dachach p≥askich oraz ochrony
urzπdzeÒ na dachach spadzistych. Przy
wyborze ochrony urzπdzenia za pomocπ
pojedynczego zwodu moøna stosowaÊ metodÍ toczπcej siÍ kuli lub metodÍ kπta
ochronnego. W przypadkach stosowania
wiÍkszej iloúci zwodÛw, w obliczeniach
wymaganej wysokoúci zwodu naleøy pos≥ugiwaÊ siÍ metodπ toczπcej siÍ kuli. Po-

PrzestrzeÒ ochronna
Aby ochrona nadbudÛwek by≥a skuteczna, zwody pionowe powinny mieÊ takπ
wysokoúÊ, by poddawane ochronie urzπdzenie znajdowa≥o siÍ w ca≥oúci w wyznaczonej przez toczπcπ siÍ kulÍ przestrzeni
ochronnej zwodu pionowego lub w stoøku
o kπcie ochronnym zgodnym z zapisami
normy PN-EN 262305. Bardzo waønym
zapisem normy jest punkt mÛwiπcy o tym,
øe do okreúlenia chronionej przestrzeni powinny byÊ brane pod uwagÍ jedynie rzeczywiste fizyczne wymiary uk≥adu metalowych zwodÛw. Tak wiÍc norma PN-EN
62305 nie przewiduje wystÍpowania øad-
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Rys. 5. Maksymalne wartoúci promienia toczonej kuli, wymiarÛw siatki i kπta ochronnego dla poszczegÛlnych klas LPS zgodnie z PN-EN 62305-3
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Rys. 6.
Ochrona
nadbudÛwki
dachowej
za pomocπ
pojedynczego
zwodu pionowego
ñ zwÛd
umiejscowiony
przy naroøniku

Rys. 7.
Ochrona
nadbudÛwki
dachowej
za pomocπ
pojedynczego
zwodu pionowego
ñ zwÛd
umiejscowiony
w po≥owie
d≥ugoúci
urzπdzenia

Rys. 8.
Ochrona
nadbudÛwki
dachowej
za pomocπ
czterech
zwodÛw
pionowych
rÛwnej
wysokoúci

Rys. 9.
Ochrona
przed wy≥adowaniem
bezpoúrednim paneli
fotowoltaicznych
na dachu
spadzistym

czeÒ, jak na rysunku 6 i 7. Jak widaÊ
w drugim przypadku, wymagana wysokoúÊ zwodu jest o 70 cm mniejsza niø
w przy umiejscowieniu go przy naroøniku
nadbudÛwki.
Przyk≥ad 2: Ochrona nadbudÛwki
dachowej za pomocπ uk≥adu czterech
zwodÛw pionowych
Program umoøliwia okreúlenie wymaganej wysokoúci zwodÛw dla dwÛch przypadkÛw:
ï gdy wszystkie zwody majπ takπ samπ
wysokoúÊ,
ï przy zastosowaniu dwÛch par zwodÛw
o rÛønej wysokoúci.
Jak widaÊ na rysunku 8, w przypadku
zastosowania czterech zwodÛw wysokoúÊ
pojedynczego zwodu nie moøe byÊ mniejsza niø 2,07 m.
Przyk≥ad 3: Ochrona kolektorÛw
s≥onecznych, paneli fotowoltaicznych itp.
na dachu spadzistym
Ostatni przyk≥ad (rys. 9) pokazuje sposÛb okreúlania przestrzeni chronionej dla
dachu spadzistego, na ktÛrym zainstalowane zosta≥y urzπdzenia wymagajπce ochrony przed wy≥adowaniem bezpoúrednim
(kolektory s≥oneczne, panele fotowoltaiczne itp.). W tej sytuacji moøliwe jest zastosowanie do ochrony urzπdzenia (np. paneli fotowoltaicznych) iglic o wysokoúci 1
metra, takich jak zaprezentowane na rys. 3.

Szkolenia
Osoby zainteresowane tematem wspomagania projektowania urzπdzeÒ piorunochronnych i chcπce poznaÊ moøliwoúci obliczeniowe oprogramowania DEHNsupport mogπ wziπÊ udzia≥ w specjalistycznych szkoleniach poúwiÍconych wykorzystaniu programu. SzczegÛ≥owe informacje
dostÍpne sπ w serwisie internetowym
www.dehn.pl.
Krzysztof Wincencik

niøej przedstawiono przyk≥adowe wyniki
obliczeÒ wysokoúci zwodÛw (wymagany
odstÍp izolacyjny s moøna obliczyÊ wczeúniej, korzystajπc z nak≥adki Dehn Distance Tool).
Przyk≥ad 1: Ochrona nadbudÛwki
dachowej za pomocπ pojedynczego
zwodu pionowego
Program umoøliwia okreúlenie wymaganej
wysokoúci zwodu dla dwÛch przypadkÛw:

ï gdy zwÛd umieszczony jest przy naroøniku urzπdzenia,
zwÛd umiejscowiony jest wzd≥uø
jednego z bokÛw urzπdzenia.
Za≥oøenia: ochrona nadbudÛwki dachowej o wysokoúci h = 2 m, d≥ugoúci l = 4 m
i szerokoúci b = 1,5 m; klasa urzπdzenia
piorunochronnego LPL = III (typowy
obiekt). Po wprowadzeniu danych oraz podaniu odstÍpu izolacyjnego s (przyjÍto s =
0,8 m) aplikacja prezentuje wynik obli-
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