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Ochrona odgromowa
nadbudówek dachowych
Krzysztof Wincencik

Artyku≥ prezentuje zasady rozmieszczania zwodÛw ochrony odgromowej w oparciu o metodÍ kπta os≥onowego w celu zabezpieczenia nadbudÛwek dachowych. Firma Dehn udostÍpnia
odpowiednie zestawienia i narzÍdzia ñ wspomagajπce projektantÛw urzπdzeÒ piorunochronnych ñ pozwalajπce obliczyÊ wymaganπ wysokoúÊ zwodÛw pionowych oraz sprawdziÊ, czy
zbudowany uk≥ad bÍdzie spe≥nia≥ swoje zadanie ochronne.

W

polskich normach dotyczπcych
ochrony odgromowej opracowanych w po≥owie lat 80. ubieg≥ego wieku zalecane by≥o po≥πczenie z instalacjπ piorunochronnπ wszystkich metalowych elementÛw znajdujπcych siÍ na dachu obiektu budowlanego. W tym przypadku moøliwe by≥o bezpoúrednie oddzia≥ywanie prπdu piorunowego na urzπdzenia
i instalacjÍ elektrycznπ oraz systemy elektroniczne.
Wprowadzone kilka lat temu normy IEC
oraz norma PN-EN 62305 zalecajπ, aby
znajdujπce siÍ na dachu budynku urzπdzenie elektryczne oraz nadbudÛwki dachowe
wykonane z materia≥u izolacyjnego, a zawierajπce wyposaøenie elektryczne, znalaz≥y siÍ w obszarach chronionych przez
uk≥ady zwodÛw pionowych lub poziomych. Waøne jest w tym przypadku w≥aúciwe rozmieszczenie zwodÛw na dachu.

Metody
wymiarowania
Do metod przyjÍtych do stosowania
podczas wymiarowania uk≥adu zwodÛw na
dachu budynku naleøπ:
ï metoda kπta os≥onowego,
ï metoda toczπcej siÍ kuli,
ï metoda oczkowa.
Naleøy pamiÍtaÊ, øe promieÒ toczπcej
siÍ kuli jest odpowiedni dla kaødego
z przypadkÛw, natomiast metoda kπta
os≥onowego podlega ograniczeniom zwiπzanym z wysokoúciπ zwodu.
Wybierajπc dla danego urzπdzenia obszar strefy ochrony tworzonej przez zwody
pionowe, naleøy uwzglÍdniaÊ wybranπ
klasÍ ochrony oraz wysokoúÊ zwodÛw.
Uk≥ad zwodÛw powinien byÊ zaprojekto-
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Rys. 1. Przyk≥ad b≥Ídnego rozmieszczenia zwodÛw pionowych na dachu budynku

wany w ten sposÛb, aby uniemoøliwiÊ rÛwnieø wystπpienie przeskokÛw iskrowych

pomiÍdzy elementami LPS a chronionych
urzπdzeniem (odstÍp izolacyjny s).

Rys. 2. Zmiany kπta os≥onowego w funkcji wysokoúci zwodu i oraz klasy LPS
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Metoda kπta os≥onowego

Rys. 3. Strefy os≥onowe dla chronionych urzπdzeÒ

Przy stosowaniu metody kπta os≥onowego norma PN-EN62305 w za≥πczniku A
(normatywnym) podaje dwa waøne z punktu widzenia projektanta zapisy:
ï rozmieszczenie zwodÛw jest uznane za
odpowiednie, jeøeli obiekt poddawany
ochronie jest usytuowany ca≥kowicie
w przestrzeni chronionej utworzonej
przez uk≥ad zwodÛw,
ï do okreúlenia chronionej przestrzeni powinny byÊ brane pod uwagÍ jedynie rzeczywiste fizyczne wymiary uk≥adu metalowych zwodÛw.
Norma nie przewiduje wiÍc Ñcudownychî parasoli os≥onowych, a jedynie wykorzystanie rzeczywistej wysokoúci zwodu do okreúlenia strefy os≥onowej. W przypadku stosowania uk≥adu dwu lub wiÍcej
zwodÛw naleøy rÛwnieø uwzglÍdniÊ g≥ÍbokoúÊ wnikania kuli w strefÍ os≥onowπ.

NarzÍdzia wspomagajπce

Rys. 4. Tworzenie stref os≥onowych przez uk≥ad dwÛch zwodÛw pionowych

Aby wspomÛc projektantÛw urzπdzeÒ
piorunochronnych opublikowano zestawienia dotyczπce kπtÛw os≥onowych i g≥Íbokoúci wnikania kuli piorunowej (w zaleønoúci od wysokoúci zwodu i klasy LPS).
Tabele te moøna znaleüÊ w druku DS151
prezentujπcym kompleksowπ ofertÍ firmy
Dehn w zakresie ochrony odgromowej
z wykorzystaniem systemu DEHN-ISO-Combi oraz przewodÛw HVI-L. DostÍpne
sπ rÛwnieø proste szablony (arkusz Excel)
wspomagajπce projektanta w zakresie doboru wysokoúci i rozmieszczenia zwodÛw
pionowych dla metody kπta os≥onowego
i toczπcej siÍ kuli. Podajπc klasÍ ochrony,
wysokoúÊ zwodu oraz wymiary geometryczne chronionego urzπdzenia projektant
otrzymuje informacjÍ, czy zastosowany
zwÛd pionowy zapewni, øe urzπdzenie
znajdzie siÍ w strefie os≥onowej.
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Rys. 5. PrzestrzeÒ chroniona przez uk≥ad zwodÛw pionowych z uwzglÍdnieniem g≥Íbokoúci wnikania
kuli piorunowej
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