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JAK POWSTAJĄ WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE? 

CZY WIESZ, ŻE…

INFORMACJE TECHNICZNE

Błyskawicom przez wiele stuleci przypisywano magiczne pochodzenie...
Dopiero w XVIII wieku wysunięto hipotezę o elektrycznej naturze wyładowania piorunowego, a w 1750 roku Benjamin 
Franklin udowodnił elektryczną naturę błyskawicy. Jest on także uznawany za wynalazcę piorunochronu. Jego najsłyn-
niejszy eksperyment polegał na wypuszczaniu latawca podczas burzy, co pozwoliło mu odkryć, że skutecznym zabez-
pieczeniem przed wyładowaniami elektrycznymi jest uziemienie.

W Polsce piorunochrony pojawiły się dzięki inicjatywie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1783 roku wypo-
sażono w nie budynek Ratusza w Rawiczu, a niedługo później Zamek Królewski w Warszawie. 

W chmurze burzowej tworzy się przestrzenny ładunek elektryczny, który ulega separacji. Ładunek dodatni gromadzi 
się w szczytowych partiach chmury, ładunek ujemny – w dolnych. Między skupiskami ładunków pojawia się silne pole 
elektryczne. Jego wartość wzrasta w wyniku separacji kolejnych ładunków. Kiedy wartość powstałego pola przekroczy 
wielkość graniczną, nieprzewodzące wcześniej powietrze staje się przewodnikiem. Natura dąży do równowagi, docho-
dzi więc do wyrównania potencjału poprzez przeskok ogromnej ilości energii. W tym momencie występuje wyładowa-
nie elektryczne, zwane wyładowaniem atmosferycznym.

WYRÓŻNIAMY CZTERY TYPY WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH:

  między chmurami

  wewnątrz chmur

  chmura–powietrze

  chmura–ziemia 

Te ostatnie niosą z sobą największe niebezpieczeństwo dla człowieka. Mimo że trwają przeciętnie niespełna sekundę, 
mogą wywołać rozległe zniszczenia. Każdego roku w Polsce notuje się ponad 500 tysięcy wyładowań, od rażenia pio-
runem ginie kilkadziesiąt osób, wiele zostaje rannych, a szkody na mieniu liczy się w milionach złotych.

JAK DZIAŁA INSTALACJA ODGROMOWA? 
System odgromowy ma za zadanie przyjęcie prądu piorunowego i sprowadzenie go najkrótszą drogą 
do uziomu. Instalację odgromową można podzielić na trzy strefy: zwodów na dachu, przewodów od-
prowadzających i uziomów.
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UWAGA!
Obecnie w zapisach umów ubezpieczeniowych zawarty jest wymóg uzbrojenia obiektu budowlanego 
 w instalację odgromową, rozszerzając jej zakres o instalację przeciwprzepięciową. Również prawo 
budowlane nakłada wymóg wyposażenia w instalację odgromową budynków według obowiązujących 
norm.

Strefa zwodów – zawiera najwięcej różnorodnych elementów montażowych, między innymi 
zwodów pionowych i poziomych z mocowaniami do różnych typów połaci dachowych, ścian 
i konstrukcji.

Strefa przewodów odprowadzających – obejmuje osprzęt do prowadzenia po ścianach 
obiektów w różnych technikach: natynkowo, w warstwie ocieplenia, w systemach 
naprężnych. 

Strefa uziomów – jest w grupie tak zwanych robót zanikowych, czyli niewidocznych dla 
oczu, bo zagłębionych w ziemi. Prawidłowo wykonany uziom ma decydujące znaczenie 
 w funkcjonowaniu instalacji odgromowej. Norma PN-EN 62305 określa dwa typy uziomów.

Uziom typu A zawiera uziomy poziome i pionowe instalowane na zewnątrz obiektu chronionego, przyłączone  do 
każdego przewodu odprowadzającego.

Uziom typu B zawiera otok ułożony na zewnątrz budynku chronionego, pozostający w kontakcie z ziemią na długości 
równej przynajmniej 80% całkowitej jego długości. Do uziomu typu B zalicza się również uziom fundamentowy i kratowy. 
Rezystancja uziemienia dla instalacji odgromowych nie powinna przekroczyć wartości 10 Ω przy każdym złączu 
kontrolnym. Wartości rezystancji uziemienia muszą być potwierdzone powykonawczymi pomiarami elektrycznymi.

PRZEWÓD
ODPROWADZAJĄCY

PRZEWÓD
ODPROWADZAJĄCY

ZWÓD POZIOMY

ZWÓD PIONOWY

UZIOM  
OTOKOWY



AKTUALNE POLSKIE NORMY ODGROMOWE
powołane rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r.

NUMER TYTUŁ ZAKRES

62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1:
Zasady ogólne

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych włącznie 
z ich zawartością (osobami oraz instalacjami) oraz urządzeń 
usługowych przyłączonych do obiektu.
Zalecenia nie obejmują:
•  urządzeń kolejowych,
•  pojazdów, okrętów, samolotów, instalacji przybrzeżnych,
•  wysokociśnieniowych rurociągów podziemnych,
•  rurociągów oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych 

nieprzyłączonych do obiektu.

62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2:
Zarządzanie ryzykiem

Oszacowanie ryzyka powodowanego przez piorunowe 
wyładowania doziemne w obiektach budowlanych i urządzeniach 
usługowych. Wybór poziomów ochrony LPS dla urządzenia 
piorunochronnego.

62305-3:2009
Ochrona odgromowa – Część 3:
Uszkodzenia fizyczne obiektów 
i zagrożenie życia

Wymagania dotyczące ochrony obiektów przed szkodami 
fizycznymi za pomocą LPS i ochrony istot żywych przed 
porażeniem napięciami dotykowymi i krokowymi w pobliżu 
urządzenia piorunochronnego.
•  Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie i utrzymanie LPS 

w obiektach dowolnej wysokości.
•  Ustalenie środków ochrony istot żywych przed porażeniem 

napięciami dotykowymi i krokowymi.

62305-4:2009
Ochrona odgromowa – Część 4:
Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
w obiektach

Projektowanie, wykonanie, utrzymanie, sprawdzanie i testowanie 
systemu środków ochrony przed oddziaływaniem LEMP na 
urządzenia elektryczne i elektroniczne wewnątrz obiektu, w celu 
redukcji ryzyka trwałych szkód pod wpływem piorunowych 
impulsów elektromagnetycznych.

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ODGROMOWEJ

NORMY JAKOŚCI

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690  z późniejszymi 
zmianami), jest zasadniczym aktem prawnym dotyczącym wyposażania obiektów budowlanych  w instalację  
odgromową (w § 53.2 czytamy: „Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. 
Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów 
budowlanych”).

Ryzyko, jakie niesie bezpośrednie wyładowanie piorunowe w element instalacji odgromowej (erozja termiczna, 
rozżarzenie przewodów, działania dynamiczne) oraz pojawianie się na rynku elementów niskiej jakości, doprowadziło 
do wprowadzenia standardów jakościowych.
Wymagania, jakie muszą spełniać elementy piorunochronne, zostały ujęte w wieloarkuszowej normie europejskiej 
EN 50164, która jest przywołana w obowiązującej na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury normie PN-EN 
62305-3:2009/A11. Aktualne, lecz nieprzetłumaczone na język polski i nieprzywołane w rozporządzeniu ministra 
infrastruktury, to normy europejskie serii PN-EN 62561 2011-2012. Produkty Elko-Bis są na bieżąco badane zgodnie 
 z ich wymaganiami.

PAMIĘTAJ!
Od projektowania przez realizację aż do odbioru obiektu projektant instalacji elektrycznych powinien 
koordynować pracę wszystkich osób związanych z projektowaniem pozostałych instalacji, które 
 w znaczący sposób mogą wpłynąć na układ urządzenia piorunochronnego. Na projektancie oraz 
wykonawcy spoczywa także obowiązek doboru odpowiednich elementów.



BADANIA
Ujednolicenie standardów nakłada na producentów elementów instalacji odgromowych obowią-
zek przeprowadzania badań zgodności opisanych w PN-EN 50164-1:2010. W Elko-Bis przykła-
damy dużą wagę do badań, bo wiemy, że ich wyniki mają kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia 
i mienia naszych klientów. Dzięki temu otrzymują oni produkty najwyższej jakości, na których mogą polegać.

Zadaniem złącz odgromowych jest połączenie dwóch lub więcej zwodów w taki sposób, aby przeniesienie ładunku 
prądu piorunowego odbyło się bez nadmiernego uszkodzenia zwodów lub instalacji. Złącza powinny być pewne, trwałe 
i bezpieczne dla ludzi i pobliskich urządzeń.

W Elko-Bis zgodnie z EN 60068-2-52:1996 poddajemy złącza w pierwszej kolejności starzeniu 
w komorze solnej, gdzie oddziałuje na nie mgła solna, wilgotna atmosfera siarki i amoniak. Kolejnym etapem jest bada-
nie elektryczne: każdą próbkę poddajemy trzykrotnemu obciążeniu impulsem prądowym. Obciążalność złącza (H lub N) 
deklarowana jest przez producenta.

WYKAZ NORM PN-EN 50164

Numer normy* Tytuł normy

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) – Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) – Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów

PN-EN 50164-3:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) – Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych

PN-EN 50164-4:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) – Część 4: Wymagania dotyczące elementów mocujących przewody

PN-EN 50164-5:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) – Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych
i ich uszczelnień

PN-EN 50164-6:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) – Część 6: Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych

PN-EN 50164-7:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) – Część 7: Wymagania dotyczące środków polepszających uziemienie

* Normy EN 50164 zostały zastąpione normą EN 62561 (jednak nie zostały przetłumaczone na język polski i nie mają charakteru obowiązujących zgodnie z ustawą o nor-
malizacji oraz nie są powołane w załączniku Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – Dz.U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597).

ZŁĄCZA

PRZYJMOWANE DO BADAŃ PARAMETRY PIORUNOWEGO IMPULSU PRĄDOWEGO

Obciążalność złącza
Iimp

± 10%
[kA]

W/R
± 35%
[kJ/Ω]

T_1
[µs]

T_d
[ms]

H
złącze o ciężkiej 

obciążalności prądowej
100 2500 ≤50 ≤2

N
złącze dla normalnej 

obciążalności prądowej
50 630 ≤50 ≤2

Uwaga: Parametry zamieszczone w tabeli można osiągnąć przy zastosowaniu prądu 
o kształcie dwuwykładniczym o czasie T2 wynoszącym 350 µs zgodnie z PN-EN 62305-1.



Programy komputerowe

PORADNIK PROJEKTANTA INSTALACJI ODGROMOWYCH

PROCEDURY WYBORU KLASY INSTALACJI ODGROMOWEJ 

Analiza ryzyka

Projektowanie instalacji odgromowych rozpoczynamy od analizy ryzyka. Metoda 
obliczeniowa podana została w zeszycie nr 2 normy PN-EN 62305 – 4. 

Kto może projektować, wykonywać i sprawdzać instalacje piorunochronne?

Udział osób w inwestycjach dotyczących instalacji odgromowych wymaga przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zasady nabywania uprawnień budowlanych określone są 
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 1994 r. nr 98 poz. 414 oraz w późniejszych 
zmianach tej Ustawy. W Rozdziale 3, Art. 17 wymienieni są uczestnicy podejmujący i odpowiadający za decyzje 
w procesie budowlanym. Należą do nich: projektant, wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego. Każdy z nich 
musi posiadać uprawnienia budowlane, w których określony jest ich zakres, stosowny do podejmowanych prac. 
Ponadto osoby realizujące inwestycje budowlane mają obowiązek zrzeszenia się w Izbie Inżynierów Budownictwa.

Metoda obliczeniowa

Obliczenia ryzyka uwzględniają czynniki wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Ryzyko może być związane z bezpośrednim 
uderzeniem pioruna w obiekt, uderzeniem poza obiektem lub uderzeniem w linie elektroenergetyczne i telekomunika-
cyjne doprowadzone do obiektu. Algorytm obliczeń ryzyka bierze pod uwagę ponad 100 współczynników związanych 
z wymiarami, wyposażeniem instalacyjnym budynku, rodzajem doprowadzonych mediów, utratą życia, utratą dóbr, 
usług oraz innych parametrów. Wielość czynników sprawia, że obliczenia są bardzo żmudne, a interpretacja wyników 
może prowadzić do skrajnie różnych wyników. Z tego względu metoda obliczeniowa jest kontrowersyjna w opinii wielu 
środowisk projektowych. 

PRZEWODY I UZIEMIENIE

Przewody oraz uziemienie są najważniejszymi elementami instalacji odgromowej. W wyniku badań nad zjawiskiem wy-
ładowań atmosferycznych oraz problemu wzrostu temperatury w wyniku rezystancji materiałowej ustalono mini-
malny przekrój przewodów odgromowych, który wynosi 50 mm2, a w przypadku bednarki wykorzystywanej do uziemie-
nia – 90 mm2 (wersje – stalowe ocynkowane). Norma także określa rodzaje metali, które mogą zostać wykorzystane 
na przewody oraz elementy uziemienia. Podstawowe wymagania oraz badania przewodów oraz uziomów wykorzy-
stywanych w instalacjach odgromowych zostały określone w normie PN-EN 50164-2. Najważniejszymi aspektami,  
które są stawiane przez normę przewodom oraz uziomom, są: ich minimalny przekrój, zabezpieczenie antykorozyjne 
oraz odporność mechaniczna i rezystywność materiału.

Pomocne w tym zakresie są istniejące na rynku programy komputerowe. Należy jednak pamiętać, że wiele z nich, np. 
program będący załącznikiem do normy PN-EN 62305 IEC Risk Calculator, ma szereg istotnych ograniczeń i nie można 
ich używać w przypadku złożonych obiektów. Nie można również obecnie do oceny ryzyka przyjmować algorytmów 
i aplikacji komputerowych wykonanych na podstawie wcześniej obowiązujących norm, np. określania wskaźnika zagro-
żenia piorunowego według PN-86-E-05003/01.



TABELA PRZEDSTAWIA PROPOZYCJĘ PKOO 
DOTYCZĄCĄ OKREŚLENIA KLASY OCHRONY ODGROMOWEJ.

LP. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU KLASA/POZIOM
OCHRONY

CECHA OGÓLNA RODZAJ LUB PRZEZNACZENIE b I II
1.1

Obiekty usług publicznych 
w warunkach normalnego 
zagrożenia a)

Budynki administracyjne x

1.2 Kina, teatry, szkoły, przedszkola x

1.3 Kościoły z wieżą do 20 m x

1.4 Muzea i obiekty historyczno-kulturowe x

1.5 Hale targowe, widowiskowe itp. x

1.6 Bazary x

1.7 Zamknięte obiekty sportowe x

1.8 Baseny i hale pływackie x

1.9 Garaże (średnie i duże) x

2.1
Obiekty przemysłowe 
i rzemieślnicze w warunkach 
normalnego zagrożenia

Biurowe x

2.2 Produkcyjne, magazynowe a) x

2.3 Gastronomiczne x

3.1

Noclegownie

Hotele, zajazdy, pensjonaty x

3.2 Duże hotele x

3.3 Schroniska, hale noclegowe x

4.1

Obiekty kolejowe

Obiekty ekspedycyjne (dworce, perony) a) x

4.2 Budynki administracyjne x

4.3 Magazyny x

5.1

Obiekty lotnicze

Części budynków ze strefami wybuchowymi x

5.2 Centra nadzoru i obsługi linii lotniczych x

5.3 Inne centra nadzoru lotniczego x

5.4 Budynki odpraw pasażerskich a) x

5.5 Budynki administracyjne x

6.1

Obiekty zdrowotne 
i opiekuńcze

Obiekty intensywnej terapii x

6.2 Domy opieki i domy starców x

6.3 Pawilony szpitalne x

6.4 Budynki administracyjne x

7.1
Obiekty wielkogabarytowe

Gmachy wyższe niż 30 m x

7.2 Kościoły z wieżą ponad 20 m x

8.1
Obiekty mieszkalne

Domy jednorodzinne x

8.2 Domy wielorodzinne x

9.1 Obiekty rolnicze Budynki gospodarcze x

10.1

Obiekty z zagrożeniem 
wybuchowym lub pożarowym

Wytwórnie i składy materiałów wybuchowych x

10.2 Składy amunicji x

10.3 Zakłady pirotechniczne x

10.4 Części budynków ze strefami wybuchowymi x

10.5 Instalacje oczyszczalni ścieków x

10.6 Instalacje gazów / płynów palnych x

10.7 Zakłady pirotechniczne x

10.8 Budynki z materiałów łatwopalnych x

11.1

Obiekty usług technicznych

Obiekty energetyczne x

11.2 Obiekty telekomunikacyjne x

11.3 Obiekty informatyczne x

11.4 Centrale nadzoru technicznego x

a) W warunkach zwiększonego zagrożenia obiektów (obiekty usytuowane na wzniesieniach lub zawierające wieloosobowe 
pomieszczenia, nieodporne termicznie konstrukcje lub materiały itp.) należy podwyższać ich poziom ochrony do klasy II, 
a w przypadku części obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem lub urządzenia wrażliwe na oddziaływanie 
elektromagnetyczne – do klasy I.
b) Wymagane jest zwrócenie szczególnej uwagi na skuteczność środków ochrony wewnętrznej (ochrony urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych przed przepięciami).
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KLASA LPS I KLASA LPS II KLASA LPS III KLASA LPS IV
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 1 70 2,75 73 3,27 76 4,01 79 5,14

 2 70 5,49 73 6,54 76 8,02 79 10,29

 3 66 6,74 71 8,71 74 10,46 76 12,03

 4 62 7,52 68 9,90 72 12,31 74 13,95

 5 59 8,32 65 10,72 70 13,74 72 15,39

 6 56 8,90 62 11,28 68 14,85 71 17,43

 7 53 9,29 60 12,12 66 15,72 69 18,24

 8 50 9,53 58 12,80 64 16,40 68 19,80

 9 48 10,00 56 13,34 62 16,93 66 20,21

10 45 10,00 54 13,76 61 18,04 65 21,45

METODY PROJEKTOWANIA INSTALACJI PIORUNOCHRONNYCH
Metody wymiarowania stref ochronnych pozostały niezmienne w nazwie od lat. Obowiązująca od 2008 r. 
norma PN-EN 62305 wprowadziła istotne zmiany dotyczące sposobów ich wymiarowania. 

Dachy spadziste i inne
W przypadku ochrony zróżnicowanych wysokościowo połaci dachowych 
z różnymi obiektami i instalacjami na powierzchni dachu, stosuje się metodę 
toczącej się kuli i metodę kąta ochronnego. Obie te metody są równoważne do 
zastosowania w zakresie wysokości płaszczyzny odniesienia (H) określonej 
w normie PN-EN 62305.

Metoda kąta ochronnego
Dla klasy LPS IV metodę kąta ochronnego można stosować do wysokości 
płaszczyzny odniesienia do 60 m. Najczęściej wysokość płaszczyzny odnie-
sienia jest wysokością masztu chroniącego obiekt, w przypadku kiedy maszt 
i obiekt są na jednym poziomie. Kiedy maszt odgromowy i obiekt chroniony są 
na różnych poziomach, wysokość płaszczyzny odniesienia stanowi suma wy-
sokości masztu i różnicy poziomów. 

H0

H1

POZIOM 1

POZIOM 0

1
0

ARKUSZ OBLICZENIOWY ELKO-BIS ORAZ TABELE

Dachy płaskie
Dla płaskich powierzchni dachowych stosuje się metodę oczkową w postaci siatek zwodów po-
ziomych o wymiarach określonych w normie dla każdej klasy LPS. Metoda ta stosowana jest 
w przypadku obiektów prostych bez elementów wyniesionych ponad nie. 



ODSTĘPY IZOLACYJNE W OCHRONIE ODGROMOWEJ

Odstęp izolacyjny to odległość, jaką musimy zapewnić, by nie wystąpiło zjawisko 
przeskoku iskrowego. 

Projektując czy wykonując zewnętrzne urządzenie piorunochronne, powin-
niśmy zwrócić szczególną uwagę na ochronę urządzeń znajdujących się na 
zabezpieczanych dachach, i to zarówno przed skutkami bezpośredniego wy-
ładowania piorunowego, jak i przed przeskokiem ładunku z instalacji od-
gromowej na chronione urządzenie. Normy wieloarkuszowe PN-EN 62305 
określają jednoznacznie, iż: „Wszystkie urządzenia dachowe z materiału 
izolacyjnego lub przewodzącego, które zawierają wyposażenie elektryczne 
i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny się znajdować  
w przestrzeni ochronnej układu zwodów”.

Odstępy izolacyjne krok po kroku
Korzystając z jednej z metod (toczącej się kuli lub kąta ochronnego), należy rozmieścić zwody 
i/lub urządzenia w taki sposób, by wszystkie elementy chronionego urządzenia były „schowane” 
w wyznaczonych obszarach chronionych. W ten sposób zabezpieczamy urządzenie przed wyładowaniem bezpośred-
nim i, zachowując wymagany odstęp izolacyjny, chronimy urządzenie nie tylko na dachu, ale również wewnętrzne insta-
lacje przed skutkami przepięć wywołanych przepływem części prądu piorunowego przez instalacje.

s L2

Ln-1

Ln

L1

Metoda toczącej się kuli
Jest to metoda najbardziej uniwersalna dla każde-
go obiektu budowlanego. Polega na tworzeniu stref ochron-
nych, opierając kulę o promieniu wskazanym przez normę 
(wg klasy LPS) na jednym lub wielu punktach szczytowych masztów odgro-
mowych. Objętość wyznaczona pod sferą tej kuli pod masztem lub między 
masztami może być rozpatrywana jako odgromowa strefa ochronna 
(z zastrzeżeniem obiektów ze strefami wybuchowymi – wówczas 
strefy wymiarujemy tak, aby odległości między nimi nie byłby mniejsze 
niż 1 m).

R

R
R

R

H

PROMIEŃ OCHRONY

PN 86/E LPS 1 LPS 2 LPS 3 LPS 4

Przykładowa strefa ochrony dla masztu o wysokości H = 6 m



MASZ PROBLEM? POMOŻEMY CI!
W przypadku gdy wyliczony odstęp izolacyjny jest większy niż 75 cm, nasz dział techniczny pomoże Ci znaleźć roz-
wiązanie. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, do których dane kontaktowe znajdują się na stronie  
www.elkobis.com.pl/kontakt w zakładce projektowanie-produkcja-montaż lub pod adresem techniczny@elkobis.com.pl.

Arkusz kalkulacyjny Elko-Bis
Na stronie internetowej znajduje się arkusz kalkulacyjny „Obliczanie odstępów izolacyjnych”, liczący odstęp na podsta-
wie ww. wzorów. 

Sytuacje wyjątkowe
W przypadku gdy obliczony odstęp izolacyjny dla powietrza jest mniejszy niż 75 cm, a standardowe rozwiązania nie 
pozwalają nam zachować takiego odstępu (z powodów konstrukcyjnych czy też estetycznych), oferujemy izolowany 
system wysokonapięciowy (katalog str. 85), wykorzystujący przewód wysokonapięciowy 300.1 oraz całą gamę uchwy-
tów, osprzętu i masztów, którą ciągle rozwijamy.

Odstęp izolacyjny S w najprostszym przypadku obliczamy ze wzoru:

W przypadku rozbudowanych zewnętrznych instalacji piorunochronnych stosujemy wzór:

ki – jest stałe i zależy od wyznaczonej dla obiektu klasy ochrony odgromowej, z jaką wykonywana 
jest instalacja.

kc – przyjmuje wartość od 1 do 1/n, w zależności od spełnienia wielu warunków, gdzie n jest 
ilością przewodów odprowadzających.

km – przyjmuje wartość 1, gdy obliczamy dla powietrza, oraz wartość 0,5 dla cegły czy betonu. Dla 
produkowanych przez nas drążków izolacyjnych (str. 67) należy przyjąć wartość 0,7.

s ≥ ki          l 
kc

km

s ≥ (kc1l1 + kc2l2 + ... + kcnln)ki

km

PAMIĘTAJ!
Instalacja odgromowa to istotny element każdego nowo powstającego budynku, dlatego nie 
zostawiaj jej na koniec. W ten sposób często zawyżeniu ulegają koszty jej wykonania. Może się 
wówczas okazać, że wymagane są kosztowne elementy, których kupna można było uniknąć, 
gdyby prawidłowo zostały skoordynowane wszystkie etapy budowy inwestycji. 
Zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym techniczny@elkobis.com.pl. 
Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji, a także optymalizację już 
gotowych projektów. W przypadku trudniejszych instalacji przyjeżdżamy bezpłatnie na wizję 
lokalną w celu dobrania najlepszego rozwiązania.

!



PROJEKTUJ W ELKO-BIS CAD!

DLACZEGO PROGRAM ELKO-BIS CAD JEST WYJĄTKOWY?

Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów, stworzyliśmy innowacyjne narzędzie ułatwiające 
prace projektowe i kosztorysowe w zakresie ochrony odgromowej: Program ELKO-BIS CAD.

Program ELKO-BIS CAD jest to pierwszy polski program do projektowania instalacji odgromo-
wych w środowiskach aplikacji graficznych. Jego powstanie było możliwe dzięki współpracy do-
świadczonych projektantów ELKO-BIS i informatyków.

• jest to pierwsza polska, autorska nakładka do projektowania instalacji odgromowych 
w środowiskach aplikacji graficznych (typu CAD)

• jest bezpłatny, a jej użytkownik otrzymuje dożywotnią licencję

• jest rekomendowany przez Polski Komitet Ochrony Odgromowej 

• został nagrodzony prestiżową nagrodą Złotego Volta Międzynarodowych Targów Bielskich 
ENERGETAB 

• powstał dzięki współpracy doświadczonych projektantów ELKO-BIS i informatyków

• został napisany w języku C++ i współpracuje z wieloma znanymi na rynku aplikacjami typu CAD, 
między innymi: AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD, 4M CAD, progeCAD, CADopia, StarlCAD, GstarCAD, 
Intersoft IntelliCAD, BitCAD, Arcadia, IntelliPlus, JetCAD, ARES

• zawiera wbudowany poradnik odgromowy zgodny z obowiązującymi normami

• zawiera wbudowaną bibliotekę produktów i katalog w formacie pdf

• jest przyjazny dla użytkowników

Dyplom INNOWACJE 2014
podczas Międzynarodowych Targów 

Energetyki EXPOPOWER

Statuetka Złotego Volta
dla najlepszego produktu 

elektrotechnicznego targów ENERGETAB



Adres siedziby
ul. Swojczycka 38e
51-501 Wrocław
Polska
NIP 8952011110
REGON 021829340

www.elkobis.com.pl

 elkobis@elkobis.com.pl

Centrala
 +48 71 330 69 20
Fax  +48 71 330 69 26
Sprzedaż
 +48 71 330 69 34
 +48 71 330 69 35
 +48 71 330 69 23
Fax  +48 71 330 69 37
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Mapa podziału regionalnego na rok 2021/2022
(Aktualny podział regionalny dostępny zawsze na www.elkobis.com.pl)

Wyszukiwarka autoryzowanych DYSTRYBUTORÓW dostępna jest na:
www.elkobis.com.pl/znajdz-dystrybutora/
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