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Ochrona odgromowa obiektów 
i przestrzeni otwartych
za pomocą piorunochronów
z wczesną emisją lidera
W procesie projektowania oraz realizowania inwestycji często dochodzi 
do dylematów, jakie rozwiązanie techniczne zastosować w danym obiekcie. 
Intencją autora artykułu jest przedstawienie praktycznych rozwiązań ochrony 
odgromowej z wykorzystaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera jako 
ochrony odgromowej zewnętrznej – na wybranych przykładach zrealizowanych 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Według obowiązującego pra-
wa jesteśmy zobowiązani działać 
zgodnie z przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. Przy projek-
towaniu powinniśmy uwzględniać 
wszystkie okoliczności oraz uwa-
runkowania dotyczące chronio-
nego obiektu w sposób indywi-
dualny. W ochronie odgromowej 
często wiele okoliczności prze-

mawia za zastosowaniem niekon-
wencjonalnego rozwiązania.

Technika ochrony odgromo-
wej z zastosowaniem zwodów 
z wczesną emisją lidera (fr. para-
tonnerre à dispositif d’amorçage – 
PDA; ang. Early Streamer Emission) 
jest stosowana na świecie od bli-
sko 30 lat. Jest ona znaczącą alter-
natywą dla tradycyjnych zwodów. 

Co więcej, przebadane właści-
wości użytkowe oraz wieloletnia 
praktyka wskazują na taką samą 
skuteczność ochrony (na I pozio-
mie 98%) co rozwiązania trady-
cyjne. Również dochodzą do nas 
informacje o przypadkach niesku-
teczności ochrony tradycyjnej. 
Przykładem mogą tu być m.in. 
pożar w Rafi nerii Trzebinia, pożar 

wieży kościoła w Kłobucku, czy 
utrata łączności przez Państwową 
Straż Pożarną oraz Urząd Miasta 
w Legnicy.

Dostęp do tej techniki umoż-
liwia nam wspólny rynek euro-
pejski oraz Prawo budowlane 
i Ustawa o normalizacji. Wciąż 
jest jeszcze wiele nieporozu-
mień dotyczących stosowania 
nowych rozwiązań technicznych 
(opartych m.in. o normy innych 
krajów Unii Europejskiej), stąd 
niepewność niektórych uczest-
ników procesu inwestycyjnego 
w projektowaniu instalacji pioru-
nochronnych z zastosowaniem 
zwodów PDA (ESE).

Wieloletnia praktyka pozwa-
la mi na pokazanie konkretnych 
problemów w instalacjach pioru-
nochronnych, które pojawiają się 
podczas budowy obiektu oraz 
eksploatacji i konserwacji.

Motoarena Toruń im. 
Mariana Rosego
Podczas prac nad budową naj-
nowocześniejszego stadionu żuż-
lowego na świecie pojawił się 
w 2009 r. problem instalacji od-
gromowej zewnętrznej. W pier-Pożar wieży kościoła w Kłobucku po uderzeniu pioruna mimo widocznej instalacji odgromowej
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wotnym projekcie przewidziano 
tradycyjną ochronę odgromową 
za pomocą zwodów poziomych 
na dachu obiektu. Na etapie pro-
jektowania nie został uwzględnio-
ny sposób mocowania wsporni-
ków przez klejenie do pokrycia 
wykonanego z poliwęglanu. 
Ponadto nie przewidziano sy-
tuacji, w której przy porywach 
wiatru mogłyby nastąpić uszko-
dzenia pokrycia dachowego. Te 
czynniki groziły utratą gwaran-
cji tego pokrycia, co było niedo-
puszczalne dla inwestora.

Należało poszukać optymalne-
go rozwiązania technicznego, dają-
cego ochronę obiektu, na którym 

jednorazowo zasiada około 15 tys. 
osób. Zdecydowano się na pioru-
nochrony PDA w liczbie 11 sztuk 
z funkcją testowania (w celu mo-
nitorowania wyładowań w insta-
lację odgromową), zainstalowane 
na masztach ze stali nierdzewnej 
o wysokości 6 m, których promie-
nie ochrony obejmują nie tylko sta-
dion, ale także m.in. kasy biletowe, 
agregat prądotwórczy przewoźny, 
bramki obrotowe, drogi dojazdo-
we oraz część parkingów.

To rozwiązanie techniczne po-
zwoliło na oszczędności kosztów 
podczas późniejszej moderniza-
cji dachu. Co więcej, raz w roku 
dokonywany jest przegląd oraz 

test instalacji (za pomocą układu 
testującego). Dzięki zainstalowa-
nym rejestratorom wyładowań 
właściciel obiektu może spraw-
dzić, czy nastąpiło wyładowa-
nie w instalację (przykładowo 
w 2010 r. były 4 wyładowania, 
jedno podczas meczu żużlowe-
go). Po trzech latach eksploatacji 
instalacji można stwierdzić z całą 
odpowiedzialnością, że obiekt 
jest chroniony skutecznie od wy-
ładowań piorunowych.

Centrum Sportu 
i Rekreacji w Wielkiej 
Nieszawce − Aquapark
Projekt tego obiektu zakładał 
ochronę odgromową za pomo-
cą pokrycia dachowego, mają-
cego pełnić funkcję tzw. klatki 
Faradaya. Pokrycie dachowe, 
jeśli połączenia pomiędzy bla-
chą są połączeniami galwanicz-
nymi, może służyć do odprowa-
dzenia prądu pioruna. Pokrycie 
dachowe może być wykorzy-
stane jako element przejmują-
cy wyładowanie pioruna, jeśli 
grubość blachy wynosi 4 mm 
lub 7 mm (zależy od rodzaju 
materiału). Jednakże uderzenie 
pioruna w dach pokryty blachą 
o grubości rzędu 1 mm spo-
woduje wypalenie się blachy 
(plazma o temperaturze kilku 

tys.°C). Palące się krople meta-
lu będą spadać do wnętrza bu-
dynku i mogą być źródłem po-
żaru lub przyczyną poparzenia 
ludzi. Po uwzględnieniu opinii 
Państwowej Straży Pożarnej 
oraz po dokonaniu analizy ryzyka 
zagrożeń piorunowych zdecydo-
wano się na rozwiązanie zamien-
ne za pomocą 3 zwodów PDA 
zainstalowanych w taki sposób, 
aby promieniami ochrony objąć 
cały obiekt i część przyległych 
stref otwartych. Przewody od-
prowadzające instalowane na da-
chu budynku połączono z istnie-
jącymi pionowymi przewodami 
odprowadzającymi wypuszczo-
nymi w górnych częściach ścian 
najbliżej masztów odgromo-
wych. Jako uziemienie wyko-
rzystano uziom otokowy.

Podobnie jak w przypadku 
Motoareny głowice są wyposa-
żone w układ testujący, pozwala-
jący na sprawdzenie sprawności 
zwodu. Instalację na tym obiek-
cie wykonano w 2011 r.

Obiekty Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
MetalChem oraz 
siedziby fi rm OLERIS 
i COFRESCO
Trzy kolejne przykłady insta-
lacji odgromowej zewnętrznej 
opartej o technikę zwodów 
z wczesną emisją lidera mają 
podobną historię jak wymie-
nione powyżej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
po sezonie burzowym od-
notowywała liczne przypadki 
uszkodzeń instalacji domofo-
nów i automatyki bram gara-
żowych w swoich obiektach. 
Ze względu na fakt, iż zastoso-
wanie głowic PDA (od każdej 
głowicy dwa odprowadzenia 
do uziemienia) zmniejsza ilość 
możliwych sprzężeń elektro-
magnetycznych pomiędzy prze-
wodami odprowadzającymi prąd 
pioruna i przewodami instalacji 
elektrycznej, a co za tym idzie 
zmniejsza indukowanie przepięć 
w obwodach silno- i słaboprądo-

Motoarena Toruń im. Mariana Rosego

Rozkład promieni ochronnych piorunochronów PDA na Motoarenie 
w Toruniu
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wych, od czasu zamontowania 
instalacji usterki ustały. Pozwala 
to na ograniczenie kosztów eks-
ploatacyjnych obiektu, przy jed-
noczesnym zachowaniu odpo-
wiedniej ochrony.

Firma OLERIS zdecydowała 
się na zabezpieczenie omawia-
ną techniką swojej siedziby oraz 
hal magazynowych ze wzglę-
du na potwierdzoną w innych 
miejscach skuteczność ochro-
ny, dogodniejsze dla wykonaw-
cy warunki montażu oraz insta-
lacji i konserwacji. Są to aspekty 
bardzo ważne, a często pomĳ a-
ne przez projektantów instalacji 
odgromowych. Rzadko bierze 
się pod uwagę choćby pokrycie 

dachowe oraz obowiązek od-
śnieżania dachu w czasie zimy. 
W przypadku instalacji tradycyj-
nej (zwody poziome) często do-
chodzi do poważnych uszkodzeń 
zwodów, włącznie z ich zrywa-
niem. Powoduje to stan, w któ-
rym ochrona odgromowa ze-
wnętrzna staje się iluzoryczna. 
Stąd uzasadnione jest stosowa-
nie techniki PDA, która reduku-
je liczbę zwodów poprzez swo-
je (potwierdzone przez badania 
laboratoryjne i terenowe) właś-
ciwości polegające na tworzeniu 
promienia ochronnego, w któ-
rym znajduje się obiekt lub/i stre-
fa otwarta.

Podobne motywy kierowa-

ły władzami przedsiębiorstwa 
COFRESCO w Brodnicy przy 
wyborze ochrony odgromowej 
zewnętrznej. Głowice montowa-
ne są do ścian budynku, co po-

woduje ochronę bardzo waż-
nych z punktu widzenia fi rmy 
stref przyległych.

Na terenie województwa ku-
jawsko-pomorskiego pioruno-
chrony PDA chronią szereg in-
nych obiektów. Są to m.in. dom 
Mikołaja Kopernika, zabytkowe 
kościoły, salon samochodowy, 
zajazdy. Zaprezentowane realiza-
cje są jednostkowymi przykładami 
z wielu tego typu rozwiązań tech-
nicznych funkcjonujących w Polsce. 
Mimo dyskusji i niektórych głosów 
krytycznych (w branży) warto sto-
sować nowe rozwiązania z zakre-
su ochrony odgromowej, które 
(jak to zostało wykazane) speł-
niają swoją rolę, są sprawdzone 
w polskiej praktyce, aprobowane 
przez wielu uczestników proce-
su budowlanego oraz coraz po-
wszechniej stosowane do ochrony 
obiektów i przestrzeni otwartych, 
zarówno w Polsce, jak i w Unii 
Europejskiej.  ■

inż. Marian Trzeciak

Centrum Sportu i Rekreacji Aquapark w Wielkiej Nieszawce
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