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1. Wprowadzenie 

W każdej normie, dotyczącej zjawisk losowych, a więc i w normie ochrony 
odgromowej obiektów budowlanych [2], [3], [4], [5] występują liczne uproszczenia 
postanowień normatywnych. W  danym przypadku uwaga koncentruje się oczywiście 
wyłącznie na postanowieniach dotyczących wymiarowania stref chronionych przez 
zwody, lub inaczej na postanowieniach dotyczących wybiórczości wyładowań 
piorunowych przez zwody [1]. Jednak przyczyną wszelkich uproszczeń jest brak 
możliwości precyzyjnego ustalenia parametrów związanych z czynnikami dotyczącymi 
zjawisk piorunowych i właściwości obiektów poddawanych ochronie oraz wpływu 
obiektów sąsiednich [6], [7].  

Wśród czynników związanych ze zjawiskami piorunowymi do najistotniejszych 
można w danym przypadku zaliczyć: 
- rodzaj i polaryzacja doziemnego wyładowania piorunowego,  
- gęstość liniowa ładunku w kanale lidera i prędkość jego rozwoju,  
- ukształtowanie kanału lidera w końcowej fazie jego rozwoju,  
- rozkład natężenia pola elektrycznego w obszarze lider-obiekt naziemny. 

Z kolei wśród czynników związanych z właściwościami obiektów poddawanych 
ochronie i obiektów sąsiednich należy wyróżnić:  
- geometrię rozpatrywanego obiektu naziemnego i jego środowiska, 
- usytuowanie elementów przewodzących w układzie obiektów naziemnych i jakość ich 

uziemienia; 
- rozkład natężenia pola elektrycznego wokół elementów (zwłaszcza przewodzących) 

układu naziemnego z preferencją dla lokalnych wartości modułowych tego natężenia; 
- wpływ zjawiska wzajemnego ekranowania się obiektów i ich elementów na rozkład pola 

elektrycznego. 
Istotna jest świadomość skali rozbieżności między rolą wyszczególnionych 

czynników a stopniem zastosowanych uproszczeń normatywnych. Upowszechnienie tej 
świadomości wśród osób zaangażowanych w dobór i rozmieszczanie zwodów oraz w 
wyznaczanie stref chronionych wydaje się być najlepszą drogą w dążeniu do 
zwiększenia skuteczności stosowanej ochrony. 

2. Uproszczenia w postanowieniach normatywnych  

Omawiane postanowienia dotyczą oczywiście doboru i rozmieszczania zwodów w celu 
zapewniania skutecznej ochrony obiektu. Zwodem (p.3.43 [2], p.3.6.[4], [5]) jest zewnętrzna 
część urządzenia piorunochronnego (LPS – Lightning Protection System) w postaci 
metalowego elementu (pręta pionowego, przewodu poziomego lub zawieszonego łańcuchowo), 
przeznaczonego do przechwytywania wyładowań piorunowych. Może to być element 
przewodzący niezainstalowany specjalnie do celów ochrony odgromowej (naturalny, p. 
3.15 [4], [5]). Do uproszczeń normatywnych można tu zaliczyć brak wzmianki o możliwości 
istnienia zwodu naturalnego pod izolacyjnym pokryciem dachu i o konieczności uziemienia 
zwodu.  

W obiekcie występują instalacje metalowe, jak: rurociągi, poręcze schodowe,  
prowadnice dźwigów, przewody wentylacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne (p. 3.18 [4], [5]) 
i zewnętrzne części przewodzące, jak: rurociągi, elementy metalowe kabli, kanały  
metalowe (p. 3.19 [4], [5]), które mogą tworzyć drogę dla prądu pioruna do ziemi. 
Uproszczenie normatywne polega tu na ograniczeniu wzmianki do przewodzenia prądu 
pioruna bez wskazania miejsca jego wniknięcia do instalacji. Otóż taką instalacją może 
być wewnętrzna instalacja oświetleniowa obiektu, ze źródłem światła umieszczonym 
bezpośrednio pod pokryciem dachu. Ponieważ jest ona uziemiona, więc jej najwyższy 
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punkt – mimo istnienia izolacyjnego pokrycia dachu - stanowi zwód naturalny. W normie 
zostało to wyraźnie zbagatelizowane, chociaż przyciąga uwagę, gdyż dla wyładowania 
piorunowego, które pokonało drogę kilku kilometrów pokrycie to nie stanowi najmniejszej 
przeszkody. 

Dobór i rozmieszczanie zwodów oraz wymiarowanie chronionych przez nie stref mogą 
być dokonywane, wg omawianych norm [4], [5], trzema metodami, dobieranymi w zależności od 
szeregu czynników charakteryzujących takie właściwości obiektów, jak np. ich geometria, 
palność i wybuchowość. O ewentualnej potrzebie uzależnienia wymiarowania stref od 
czynników charakteryzujących właściwości zjawisk piorunowych, np. od ich biegunowości, 
nawet nie wspomniano.   

Aby sensownie uwzględnić właściwości obiektów, wprowadzono pojęcie poziomu ochrony 
(LPL – Lightning Protection Level), które utożsamiono z klasą LPS, tj. ze wskaźnikiem 
odpowiadającym, wg p. 3.31 [4], [5] danemu poziomowi ochrony. Wskaźniki obu pojęć mają 
przyporządkowane standardowo (p. 4.1 [4], [5]): wartości parametrów piorunowych, dane 
wymiarowe dostosowane do metody rozmieszczania zwodów i odstępy izolacyjne eliminujące 
rzekomo iskrzenie między zwodami a innymi przewodzącymi urządzeniami obiektu. W 
rzeczywistości chodzi o eliminację przeskoków iskrowych, gdyż iskrzenia uniknąć się nie da, co 
wyklucza ten środek ochrony z przestrzeni zagrożonych wybuchem, a niestety w normie nie jest 
to zastrzeżone.  

Trzy metody doboru i rozmieszczania zwodów, to oczywiście metoda: kąta ochronnego, 
metoda toczącej się kuli i metoda oczkowa. Stały się one normatywne (p. 5.2.2 [4], [5]) z 
pewnymi zastrzeżeniami. Pierwsza z nich została przeznaczona do ochrony budynków o 
prostych kształtach, z zastosowaniem zwodów o ograniczonej odpowiednio wysokości. 
Metoda druga może być z kolei stosowana w zasadzie w każdym przypadku i bez 
żadnych ograniczeń. Natomiast trzecia metoda ma właściwą postać tam, gdzie są 
poddawane ochronie płaskie powierzchnie.  

Zasady wymiarowania stref chronionych wg wyszczególnionych metod są ze sobą 
powiązane. Na rys. 2.1 zostało uwidocznione powiązanie strefy wyznaczonej za pomocą 

kąta ochronnego  z zarysem toczącej się kuli o promieniu Rd. Nie ma jednak, wg obu tych 
metod, jednoznacznej relacji między zasięgami przestrzeni chronionych. Jedna z takich relacji 
polega na założeniu równych przestrzeni 2 i 3, co w metodzie kątowej wskazuje na utratę 
skuteczności ochrony ze zmniejszaniem się różnicy między wysokością zwodu i obiektu.  

  

 
 

Rys. 2.1. Zasięgi stref chronionych przez zwód pionowy o wysokości h, wg metody kąta ochronnego , 
 i metody toczącej się kuli o promieniu Rd; 1 – przestrzeń objęta ochroną wg obu metod, 2 - nadmiar 

przestrzeni kątowej w stosunku do kulistej, 3 – niedomiar strefy kątowej w stosunku do kulistej,  
hz - wysokość zwodu, ho - wysokość obiektu.  

 

Podane powyżej relacje dotyczą zwodów posadowionych na powierzchni ziemi. Gdy zwód 
jest wyniesiony na dach obiektu, zaczynają się pojawiać dodatkowe problemy. Wynikają one z 
braku jednoznacznej definicji normatywnej płaszczyzny odniesienia dla obszaru poddawanego 
ochronie. W normie [4], [5] nie zwraca się na to uwagi i zwykle uznaje się, na przykład 
powierzchnię dachu płaskiego, za równoważną powierzchni ziemi, co uwidoczniono na  
rys. 2.2, który jest modyfikacją normatywnego, choć niezbyt prawidłowego rys A.2 [4], [5]. Jeżeli 
pokrycie tego dachu jest metalowe i uziemione, to urządzenia zewnętrzne uz i wewnętrzne uw 
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znajdują się w chronionej przestrzeni stożkowej o kącie wierzchołkowym 1, Jeżeli pokrycie to 
nie jest metalowe i uziemione, to urządzenie wewnętrzne uw staje się dodatkowym zwodem 
naturalnym i wówczas można uznać, że urządzenie zewnętrzne uz znajduje się w przestrzeni 
chronionej, chociaż - zgodnie z metodą toczącej się kuli - granica tej strefy staje się wklęsła i 
może nie objąć urządzenia zewnętrznego. Jeżeli urządzenia wewnętrznego nie ma i nie 

występują tam inne elementy przewodzące i uziemione, to następuje redukcja kąta 1 do 

wartości 2 i nie może być mowy ani o większej przestrzeni chronionej po lewej stronie zwodu 
niż po stronie prawej (zewnętrznej), ani w ogóle o  jakiejkolwiek ochronie urządzeń uw i uz.  

 

 
 

Rys. 2.2. Ilustracja wpływu warunków dachowych budynku na dobór tam zwodów pionowych i ich 
kątów ochronnych. 

 
Na tle podanych zastrzeżeń nie wydaje się, aby w normie, bez żadnego komentarza na 

temat warunków dachowych, zamieszczanie takich rysunków, jak rys. 2.3, który jest 
zmodyfikowaną kopią normatywnego rys. E.12 [5], można było uznać za działanie 
odpowiedzialne. Dodatkowe zastrzeżenie na tym rysunku wzbudzają jednakowe kąty 

zewnętrzne i wewnętrzne 1 między zwodami na dachu, co może świadczyć o całkowitym 
zlekceważeniu postanowienia o priorytecie dla metody toczącej się kuli. Zarys kuli o promieniu 
Rd, wpisanej miedzy te zwody, wyraźnie wskazuje na możliwość znacznego zwiększenia w tym 

miejscu wartości kata 1. W takim przypadku, tj. przy istnieniu obu zwodów nie są też istotne 
właściwości przewodnościowe elementów dachowych obiektu między zwodami. 

 

 
 

Rys. 2.3 Ilustracja nieprawidłowości w doborze katów ochronnych w zastosowaniu do lokalnych 
zwodów dachowych wg normatywnego rys. E.12 [5] 

 
Podobnie, w oparciu o metodę toczącej się kuli, można interpretować postanowienia 

normatywne dotyczące metody oczkowej, w której ułożenie przewodu uzależnia się jedynie od 
klasy LPS i od stopnia palności chronionych powierzchni. Praktycznie nie zwraca się uwagi na 
właściwości przewodzące i uziemieniowe elementów tworzących te powierzchnie, co starano 
się uwidocznić na rys. 2.4, będącym odpowiednikiem normatywnych rysunków A.4 i A.5 [4], [5], 
gdzie nie ma nawet wzmianki o potrzebie uwzględnienia warunków dachowych. 
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Rys. 2.4. Ilustracja normatywnej metody oczkowej w zastosowaniu: a) do zwodów  
1 - poziomych niskich, b) do zwodów 2 - poziomych podwyższonych 

 
 Podwyższenie zwodów, albo inaczej, oddalenie ich od powierzchni dachowej, jest 

podyktowane zwykle innymi względami niż wybiórczość piorunów przez elementy metalowe 
dachu, chociaż, uznając uniwersalność metody toczącej się kuli, wprowadzono wzmiankę o 
potrzebie zwiększenia odległości zwodów od chronionej powierzchni również z uwagi na 
wybiórczą ich skuteczność. Podano nawet następującą zależność,  

𝒑 = 𝑹𝒅 − √𝑹𝒅
𝟐   − 𝟎. 𝟐𝟓𝒅𝟐      (2.1) 

w której: p - zasięg wnikania powierzchni kuli do oka sieci zwodów, Rd – promień toczącej się 
kuli, d – odległość między przeciwległymi przewodami oka sieci zwodów poziomych. 

Jest też wzmianka, że powierzchnia kuli nie może sięgać urządzeń zainstalowanych na 
dachu, ale niestety bez nawiązania do współczynnika przerwy iskrowej, a nawet bez wyraźnego 
zalecenia normatywnego, aby w przypadku występowania w pokryciu powierzchni dachu 
elementów przewodzących i uziemionych spełniony był warunek  

p < h1      (2.2) 

w którym h1 – odległość zwodów od powierzchni dachu. 
Warunek ten wyklucza całkowicie możliwość umieszczania zwodów poziomych niskich tak, jak 
na rys. 2.4 a), a to oznacza konieczność usunięcia z normy [5] rys. A.5.  

W metodzie toczącej się kuli, uznanej – jak wspomniano - za metodę uniwersalną, 
przyjęto założenie upraszczające, zgodnie z którym każdy punkt styczności kuli z obiektem, jest 
potencjalnym punktem trafienia piorunu, bez względu na to, czy jest to punkt elementu 
przewodzącego i uziemionego, czy elementu o właściwościach izolacyjnych. Oznacza to, że 
końcowy skok lidera, z losowo usytuowanej jego główki, następuje zawsze również losowo, na 
drodze Rd, do jednego z punktów styczności powierzchni kuli z obiektem naziemnym 
niezależnie od jego własności. Jest to znaczne uproszczenie, które może prowadzić do 
nieakceptowalnej redukcji skuteczności ochrony różnych elementów obiektu przed trafieniami 
piorunowymi, a w efekcie do zaniżenia wartości ryzyka w standardowej ocenie zagrożenia 
obiektu przez bezpośrednie trafienia piorunowe [3]. 

Konsekwencje uproszczeń normatywnych są uzależnione od rodzaju i rangi wpływu 
związanych z nimi czynników. Do oceny tej rangi niezbędne jest bardziej wnikliwe przyjrzenie 
się warunkom, zjawiskom i parametrom związanym z tymi czynnikami. Przyglądając się 
postanowieniom, dotyczącym rozmieszczania zwodów, ze zdumieniem można stwierdzić brak 
w nich niektórych istotnych zróżnicowań występujących w samych zjawiskach piorunowych i w 
ich parametrach oraz w warunkach i właściwościach układu rażonych obiektów, a nawet 
zrezygnowano z jakiejkolwiek na ten temat wzmianki. Sformułowano je tak, jakby nie było 
piorunów: 
- dodatnich i ujemnych,  
- oddolnych i odgórnych, 
- o różnych rozkładach ładunku w chmurze i w kanale; 
- o mniejszej i większej prędkości rozwoju liderowego, 
- bardziej i mniej rozgałęzionych,   
- trafiających w elementy: przewodzące i nieprzewodzące, punktowe i powierzchniowe, 

odosobnione i skupione, uziemione i nieuziemione, a także w elementy wykazujące jakieś 
specyficzne cechy.   
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Niektóre z tych czynników mogą być rozpatrywane indywidualnie, jednak w większości są 
one ze sobą w różny sposób skojarzone i w podejściu analityczno-metodycznym wymagają 
zespołowego ujęcia, co uwzględniono w dalszych rozważaniach.   

3. Rola czynników wpływających na wybiórczość piorunów przez zwody  

Biegunowość doziemnego wyładowania piorunowego jest utożsamiana z biegunowością 
ładunku, tworzącego w chmurze burzowej centrum, z którego wyładowanie to się rozwija lub do 
którego wyładowanie to zmierza. Oznacza to, że wyładowanie odgórne i oddolne ma tę samą 
biegunowość, co zaangażowane w to wyładowanie centrum ładunku w chmurze burzowej.  

Znaczna liczebna przewaga, rozlokowanych - w dolnej części chmury burzowej - centrów 
ładunku ujemnego sprawia, że ok. 90 % wszystkich wyładowań piorunowych stanowią odgórne 
wyładowania biegunowości ujemnej. Wyładowania te mają decydujące znaczenie dla 
prawidłowego rozmieszczania zwodów i dla wymiarowania stref chronionych. Wyładowania 
oddolne, tak ujemne, jak i dodatnie, występują w zasadzie tylko w przypadku obiektów wysokich 
i lokalizacja punktów ich zapoczątkowania jest na ogół zdeterminowana. Pozostają nieliczne 
wyładowania odgórne dodatnie, które występują zwykle w końcowej fazie rozładowania chmury 
burzowej i charakteryzują się odmiennymi warunkami ich wybiórczości niż wybiórczość 
wyładowań odgórnych ujemnych. Wynika to z faktu, że jedynie wyładowanie odgórne dodatnie 
sprzyja rozwojowi wyładowania oddolnego, gdyż w przypadku wyładowania odgórnego 
ujemnego, tzw. lider oddolny – jak to zilustrowano na rys. 3.1. – nie rozwija się w górę, lecz ku 
zwodowi dodatniemu z pewnej odległości od niego.  

 
 

Rys. 3.1. Rozwój wyładowań oddolnych przy wyładowaniu odgórnym: a) biegunowości ujemnej,  
b) biegunowości dodatniej; CB – chmura burzowa, L – lider, Log – lawina odgórna, Lod – lawina oddolna, 

Ob – obiekt, Zw – zwód. 
 

Wpływ biegunowości rozwijającego się lidera na przebieg zachodzących nad zwodem 
zjawisk dyskwalifikuje – w sposób uwidoczniony na rys. 3.2 – tendencyjnie błędną, tzw. teorię 
„Wczesnej Emisji Strimera (ESE – Early Streamer Emission)”.  

 

 
   

Rys. 3.2. Redukcja pola E przez dodatni ładunek przestrzenny (Łp) nad zwodem biegunowości 
dodatniej (Zw +), ustawionym na obiekcie naziemnym (Ob); 1, 2 – rozkład natężenia pola nad zwodem 

odpowiednio przed i po zjawieniu się tam ładunku przestrzennego, Ewdz – elektrony wnikające do 
zwodu, Cb – chmura burzowa, L – lider odgórny (ujemny) 



6 
 

 
Zintensyfikowana rzekomo - nad zwodem biegunowości dodatniej - jonizacja nie może 

przyspieszyć rozwoju strimera oddolnego, gdyż wytworzone tam szybkie elektrony ujemne są 
natychmiast wchłaniane przez ten zwód. Jonizacja taka mogłaby być bardziej efektywna w 
przypadku dodatniego lidera odgórnego, ale przypadek ten jest rzadki (mniej, niż 10 %) i jego 
wpływ na zwiększenie wybiórczości wyładowań piorunowych przez zwody, bez względu na ich 
rodzaj (zwody Franklina, „zwody ESE”) jest praktycznie niezauważalny i można byłoby się nim 
nie zajmować, gdyby nie chodziło o wpływ również innych czynników. 

Jedno z głównych zastrzeżeń, jakie wzbudza metoda toczącej się kuli, dotyczy 
jednakowego potraktowania punktów styczności jej powierzchni z przewodzącymi i 
nieprzewodzącymi elementami obiektów naziemnych. Wiadomo przecież, że podstawową rolę 
w wybiórczości piorunów odgrywają uziemione elementy przewodzące, których parametry 
elektro-geometryczne w kontekście współczynnika przerwy iskrowej mogą mieć również 
znaczący wpływ na tę wybiórczość. Aby to wykazać, należy sięgnąć po - wyznaczone 
laboratoryjnie - charakterystyki wytrzymałościowe typowych przerw iskrowych. Przykładem 
takich charakterystyk mogą być krzywe, przedstawione na rys. 3. 3 i obrazujące 50 % 
wytrzymałość napięciową (Up50) układów ostrze płyta uziemiona i ostrze - ostrze uziemione, przy 
obu biegunowościach ostrzy nieuziemionych.       

 

Rys. 3.3. Charakterystyki wytrzymałości napięciowej Up50 [MV] w funkcj odstępu międzyelektrodowego a, 
w układach ostrze–ostrze uziemione i ostrze-płyta uziemiona, przy biegunowości: a) dodatniej ostrza 
nieuziemionego i b)  ujemnej tego ostrza; 1 – układ ostrze-płyta (h = 0), 2 – układ ostrze-ostrze, przy  

a = h,  3 – układ ostrze-ostrze, przy h > a . 

Jak widać, przy ostrzu biegunowości dodatniej (rys. 3.3a), najmniejszą wytrzymałość ma 
układ ostrze-płyta uziemiona (krzywa 1), a w układzie ostrze-ostrze uziemione wytrzymałość ta 
rośnie ze wzrostem h w stosunku do a (krzywa 2). Z kolei, przy ostrzu biegunowości ujemnej 
(rys.3.3b), układ ostrze-płyta uziemiona ma największą wytrzymałość (krzywa 1), a 
wytrzymałość ta maleje w układzie ostrze-ostrze uziemione ze wzrostem h 

Jest rzeczą naturalną, że - w przypadku rozważań na temat wybiórczości wyładowań 
piorunowych przez zwody - większą uwagę przyciągają wyładowania piorunowe odgórne 
ujemne, a przez to i krzywe z rys. 3.3b. Wobec większej wytrzymałości napięciowej układu 
główka lidera – powierzchnia ziemi niż układu główka lidera – zwód uziemiony, uzyskuje się 
większą liczbę trafień piorunowych w zwód niż wynika to z założeń metody toczącej się kuli, co 
wskazuje również na większą wybiórczą skuteczność działania zwodów, która rośnie ze 
wzrostem ich wysokości i nie jest obojętne, jak odległa jest od powierzchni ziemi tocząca się 
kula. 

Słuszność aplikacji współczynnika przerwy iskrowej do wybiórczości wyładowań 
piorunowych przez zwody znajduje wyraźnie potwierdzenie w analizie rozkładu pola 
elektrycznego między główką lidera a potencjalnymi punktami trafień piorunowych w obiekty 
naziemne. Ilustrują to - przedstawione na rys. 3.4 – dane, przy czym należy wyraźnie 
zaznaczyć, że o ich wartościach decyduje bliżej położony ładunek lidera niż zwykle większy, ale 
odległy ładunek chmury burzowej.      

Jak łatwo stwierdzić, ze wzrostem odległości główki lidera od powierzchni ziemi, a więc i 
ze wzrostem wysokości pionowych struktur (prętów), rosną, (chociaż nieznacznie) średnie 
wartości natężenia pola elektrycznego Eśr, które nie ulegają praktycznie żadnej zmianie, przy 
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przemieszczaniu się punktów styczności w górę bez zmiany położenia główki lidera. Natomiast, 
w obu tych przypadkach, moduły natężenia pola elektrycznego En ulegają zasadniczemu 
wzrostowi z tym, że przy najmniejszej odległości lidera od powierzchni ziemi (r = 20 m) wzrost 
ten przekracza rząd wielkości, a ze wzrostem wysokości główki lidera od ziemi wartości 
modułów stają się coraz bardziej porównywalne.   

 

Rys. 3.4. Dane z analizy rozkładu pola elektrycznego między główką lidera, a prętami pionowymi, których 
wierzchołki są punktami styczności z powierzchnią kuli o środku utożsamianym z główka lidera, położoną 
kolejno na wysokości: a) 20 m, b) 22 m i c) 31m;  L – główka lidera, Eśr – wartość średnia natężenia pola 

na drodze Rd, En – moduł natężenia pola w punktach styczności: 1, 2, 3, 4, 5. 

Uzyskanie prawie identycznych wartości modułów wymagałoby wniknięcia niższych 
struktur (prętów) do wnętrza toczącej się kuli, jak na rys. 3.5b), i to na wysokość przekraczającą 
ponad połowę jej promienia Rd. Ujawnia się przy tym zjawisko wzajemnego ekranowania się 
struktur naziemnych, co pokazano również na rys. 3.5b, gdzie zwiększenie wysokości pręta 4 
spowodowało zmniejszenie natężenia pola nad prętem 5 z wartości Ep =14,3 kV/cm do wartości 
Ep = 13,8 kV/cm.   

 

 
 

Rys. 3.5. Ilustracja zmiany wartości modułów natężenia pola elektrycznego En ze zmianą wysokości 
struktur (prętów) pionowych: a) struktury styczne do kuli, b) struktury wnikające do wnętrza kuli.   

 

Nie tylko wysokość struktur, ale i samo ich ukształtowanie może zmieniać warunki 
ekranowania i rozkłady natężenia pola elektrycznego, a tym samym i warunki wybiórczości 
trafiających w nie piorunów. Dowodem wpływu geometrii na rozkład natężenia pola 
elektrycznego, a więc i na zjawisko ekranowania, mogą być dane, uzyskane na prostych 
przykładach, jakie zilustrowano na rys. 3.6. i na rys. 3.7.   

Na rys. 3.6 uwidoczniono - w odległości Rd = 20 m od obiektu o wysokości 20 m i 
szerokości 10 m - trzy położenia główki lidera, tj. L1 nad krawędzią górną obiektu, L3 z boku, na 
poziomie tej krawędzi i L2 pośrednie. Lidery te, przy zaistnieniu, emitują w kierunku obiektu pole 
elektryczne o różnych wartościach natężenia w punktach A i B. Należy zauważyć, że obiekt B 
jest znacznie większy na rys. 3.6b niż na rys. 3.6a, a natężenie pola przy jego wierzchołku jest 
wyraźnie mniejsze, co jest efektem ekranującego wpływu obiektu A. Dodatkowo ujawnia się tu 
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też wpływ szerokości tego obiektu, o czym może świadczyć znaczna redukcja natężenia pola w 
konfrontacji z wartościami podanymi na rys. 3. 5. 

 

Rys  3.6. Ilustracja wpływu położenia główki lidera (L1, L2, L3) i geometrii układu na wartości modułów 
natężenia pola elektrycznego w punktach A i B. 

Na rys. 3.7. zwielokrotniono liczbę liderów i rozbudowano cały układ struktur, w celu 
zweryfikowania ustaleń wynikających z poprzednich analiz rozkładu pola elektrycznego w 
prostych strukturach.  

 

Rys. 3.7. Wartości modułów natężenia pola elektrycznego wywoływanego w szczytowych punkach (A, B, 
C, D, E, F, G, H, I) układu obiektów przez występujące nad nimi w różnych miejscach lidery 

 

Nie ma chyba wątpliwości, że ustalenia poczynione na podstawie analiz rozkładu pola 
elektrycznego w prostych układach zostały tu potwierdzone. Na przykład, wartość natężenia 
pola elektrycznego w punkcie F jest mniejsza niż w punkcie C mimo identycznego w obu 
punktach oddziaływania lidera. Bez wnikania w zróżnicowanie właściwości przewodzących 
obiektu można powiedzieć, że przyczyną tego jest bez wątpienia większa rozległość obiektu od 
strony punktów G i H. Problem wspomnianych właściwości pozostaje otwarty. 

Wskazania praktyczne, wynikające z tych ustaleń, powinny być wykorzystane w 
postanowieniach normatywnych, które w tym zakresie wymagają modyfikacji. Za jedną z 
ważniejszych należy uznać potrzebę modyfikacji metod doboru i rozmieszczania zwodów w 
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sposób umożliwiający uwzględnienie właściwości przewodzących elementów obiektu oraz - 
właściwego dla biegunowości ujemnej - współczynnika przerwy iskrowej.  

Nie ma wątpliwości, że z racji mniejszej wytrzymałości układu ostrze ujemne – ostrze 
uziemione niż układu ostrze ujemne-płyta uziemiona oraz ze względu na liczność odgórnych 
piorunów biegunowości ujemnej zasięg stref chronionych przez zwody powinien być (w 
stosunku do zasięgu, jaki wynika z metody toczącej się kuli) bezsprzecznie zwiększony. 
Wprawdzie, z uwagi na pioruny biegunowości dodatniej, jak już wspomniano, korekta 
zwiększająca ten zasięg natrafia na pewne przeciwwskazania, ale w relacji liczbowej piorunów 
obu biegunowości stają się one nieistotne. Dokonanie takiej korekty umożliwia właśnie 
współczynnik przerwy iskrowej, któremu w danym przypadku można nadać następującą postać:   

𝑘 = 1,42 − 0,84
ℎ1

ℎ1+𝑅𝑑
      (3.1) 

przy czym: Rd – promień toczącej się kuli, a h1 – wysokość przewodzącej strurtury naziemnej.  
Aby zrównoważyć napięciowe wytrzymałości układów lider-zwód i lider-powierzchnia 

ziemi należy odpowiednio zwiększyć wysokość położenia tej głowki, jak pokazano na rys. 3.8. 
Jeżeli nad powierzchnią ziemi pod główką lidera nie unosi się żadna struktura przewodząca, to 
można przyjać, że wartość współczynnika k = 1,42 i pomnożyć napięcie wytrzymywane Up w 
układzie lider–zwód przez tę wartość. Wartośc Upk odpowiada zwiększonej odległości główki 
lidera od powierzczni ziemi. Jeżeli na tej powierzchni znajduje się struktura przewodząca o 
wysokości h1, jak na rys, 3.8c, to maleje wytrzymałość napięciowa przerwy główka lidera-
struktura uziemiona i następuje stosowne obniżenie główki lidera w stosunku do wysokości bez 
tej struktury. Stosowanie zależności (3.1) do korekty stref chronionych, wyznaczanych metodą 
toczącej się kuli, zostało zilustrowane na rys. 3.8. Efektem korekty jest przemieszczenie 
toczącej się kuli z pozycji zaznaczonej linią przerywaną do pozycji zaznaczonej linią ciagłą (rys. 
3.8b, c), przy zachowaniu jej styczności ze zwodem pionowym..  

 

Rys. 3.8. Ilustracja korekty zasięgu strefy chronionej za pomocą zwodu pionowego: a) układ wg metody  
toczącej się kuli; b) układ skorygowany z uniesioną kulą nad powierzgnię ziemi na odległość h 

odpowiadającą wyrównywaniu napięc wytrzymywanych (do ziemi i do zwodu); c) układ ze strukturą 
naziemną (o pośredniej warości napięcia wytrzymywanego) 

Jak widać, stosowanie zależności (3.1) do korekty stref chronionych, wyznaczanych 
metodą toczącej się kuli jest dość skomplikowane i wymaga dopracowania, jednak wyraźnie 
wskazuje na potrzebę modyfikacji tej metody, zwłaszcza w odniesieniu do układów z główką 
lidera znajdującą się w pobliżu powierzchni ziemi i innych uziemionych powierzchni 
przewodzących. 

 4.  Podsumowanie i wnioski  

W artykule starano się zwrócić uwagę na postanowienia normatywne, z zakresu 
wybiórczości piorunów przez zwody, w których szereg uproszczeń może wpływać istotnie na 
ocenę skuteczności działania osłonowego zwodów, na ich wybór i rozmieszczenie.  
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Do głównych czynników mających wpływ na to działanie i na wprowadzone uproszczenia 
zaliczono: 
- biegunowość i relacje ilościowe lidera, 
- rozkład natężenia pola elektrycznego wokół obiektów naziemnych,  
- rola i geometria uziemionych elementów przewodzących i elementów nieprzewodzących w 

obiektach naziemnych; 
- metody doboru i rozkładu zwodów w układzie obiektów. 

W wyniku dokonanego przeglądu uproszczeń normatywnych i analizy czynników 
mających znaczenie priorytetowe dla wybiórczości wyładowań piorunowych przez zwody 
stwierdzono, że: 
- podstawą oszacowania tej wybiórczości nie może być wartość średnia natężenia pola 

elektrycznego między liderem a obiektem naziemnym, lecz moduł natężenia pola w 
potencjalnym punkcie trafienia piorunowego; 

- nie może być prawidłowo wyznaczony zasięg strefy chronionej przez zwody bez 
szczegółowego uwzględnienia w jej zasięgu elementów przewodzących i uziemionych obiektu; 

- nie można stosować metody toczącej się kuli bez jakościowych i ilościowych relacji do 
współczynnika przerwy iskrowej.   
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