


 
 
 

1. WSTĘP 
 
 
 
Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
jest ich stosunkowo niewielka odporność udarowa. Dotyczy to zarówno odporności 
na bezpośrednie oddziaływanie impulsowego pola elektromagnetycznego, jak i od-
porności na działanie napięć i prądów udarowych dochodzących do tych urządzeń 
z sieci zasilającej oraz z linii przesyłu sygnałów.  

Znaczną część uszkodzeń urządzeń i systemów elektronicznych wywołują na-
pięcia i prądy udarowe powstające podczas wyładowań piorunowych. Obecnie 
szkody wywołane przez przepięcia atmosferyczne są wielokrotnie większe  
od zniszczeń powstających podczas bezpośrednich uderzeń piorunów w obiekty 
budowlane (pożary, uszkodzenia budynków, uszkodzenia instalacji itp.). Zaprojek-
towanie i wykonanie poprawnego systemu, który ograniczyłby skutki uderzenia 
piorunu, wymaga posiadania niezbędnych informacji dotyczących: 

• podstawowych parametrów charakteryzujących zagrożenie występujące 
podczas: 
− bezpośrednich uderzeń pioruna w obiekty budowlane lub w ich bliskie 

sąsiedztwo, 
− bezpośrednich uderzeń pioruna w instalacje dochodzące do obiektu lub 

wyładowań w sąsiedztwie tych instalacji, 
• poziomów odporności przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń na dzia-

łanie napięć i prądów udarowych, 
• poziomów odporności urządzeń i systemów na bezpośrednie oddziaływa-

nie piorunowego pola elektromagnetycznego,  
• możliwości wyeliminowania występujących zagrożeń dzięki zainstalowa-

niu elementów i układów ograniczających napięcia i prądy udarowe,  
• wybranych zagadnień zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej 

obiektów budowlanych. 
Zagrożenie stwarzane przez bezpośrednie oddziaływanie rozpływającego się 

prądu piorunowego lub przepięcia atmosferyczne jest szczególnie groźne dla urzą-
dzeń pracujących w rozbudowanych systemach elektronicznych. W takich przy-
padkach nawet drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia może unieruchomić 
cały system.  

Analizując zagrożenie piorunowe należy uwzględnić: 
• wszelkiego rodzaju systemy telekomunikacyjne, 
• sieci komputerowe, 
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• urządzenia elektroniczne stosowane w służbie zdrowia, 
• systemy, których awaria lub błędne działanie może stworzyć zagrożenie 

dla środowiska naturalnego (np. systemy elektroniczne w zakładach prze-
mysłu chemicznego), 

• systemy kontrolno-pomiarowe w energetyce, 
• urządzenia w rozległych systemach elektronicznych, instalowane na otwar-

tym terenie (np. stacje benzynowe, oczyszczalnie ścieków itp.), 
• urządzenia pracujące w wolnostojących wysokich obiektach (np. elek-

trownie wiatrowe, stacje nadawczo-odbiorcze).  
Powyższe fakty powodują gwałtowny wzrost zainteresowania problematyką 

kompleksowej ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na stworzenie warunków bezawaryjnego i nieza-
wodnego działania systemów elektronicznych. 

Określając możliwości ograniczania występujących zagrożeń piorunowych na-
leży uwzględnić następujące sposoby ochrony:  

• Wyeliminowanie możliwości oddziaływania rozpływającego się prądu pio-
runowego na urządzenia i instalacje. 

• Ograniczanie natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w miejscach 
zainstalowania urządzeń elektronicznych.  

• Wyrównywanie potencjałów instalacji dochodzących do obiektu oraz uło-
żonych wewnątrz tego obiektu. 

• Koordynację układania różnorodnych instalacji wewnątrz obiektu budow-
lanego.  

• Ekranowanie oraz instalowanie kabli w metalowych kanałach, grupowanie 
kabli oraz zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy kablami należą-
cymi do systemów o różnej wrażliwości na zakłócenia.  

• Instalowanie urządzeń ograniczających lub ucinających przepięcia w insta-
lacji elektrycznej oraz w obwodach przesyłu sygnałów.  

• Separacja lub łączenie obwodów, pomiędzy którymi mogą wystąpić różni-
ce potencjałów podczas wyładowania piorunowego.  

Tworząc kompleksowy system ochrony odgromowej należy rozważyć możli-
wości stosowania każdego powyższego sposobu i wybrać optymalne rozwiązanie 
dla analizowanego przypadku.  

W dostępnej literaturze przedstawiane są różnorodne analizy zagrożenia pioru-
nowego oraz sposoby jego ograniczania w wybranych systemach elektronicznych. 
Widoczny jest brak opracowania przedstawiającego: 

• szczegółową ocenę zagrożeń urządzeń i systemów elektronicznych wystę-
pujących podczas bezpośredniego uderzenia pioruna w obiekt budowlany 
lub w jego bliskim sąsiedztwie, 

• zasady ochrony urządzeń oraz systemów przed bezpośrednim oddziaływa-
niem rozpływającego się prądu piorunowego, 
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• szczegółowe zasady doboru i rozmieszczania urządzeń ograniczających 
zagrożenie stwarzane przez rozpływający się prąd piorunowy oraz przepięcia 
atmosferyczne w instalacji elektrycznej oraz systemach przesyłu sygnałów, 

• zasady wyrównywania potencjałów wewnątrz obiektów budowlanych,  
jako środka wewnętrznej ochrony odgromowej, 

• koordynację układania przewodów zasilających i sygnałowych względem 
siebie oraz elementów urządzenia piorunochronnego. 

Przedstawione zagadnienia dotyczące ograniczania zagrożenia piorunowego 
były częściowo prezentowane przez autora na konferencjach oraz w czasopismach 
technicznych. Obecnie opracowane zostały kompleksowo, co umożliwi poznanie 
istoty występującego zagrożenia piorunowego systemów elektronicznych i zasto-
sowanie odpowiedniego sposobu ochrony. 

Przedstawiono oryginalne wyniki prac wykonanych przez autora (lub przy 
współudziale autora) dotyczących: 

• podziału prądu piorunowego w urządzeniach piorunochronnych lub prze-
wodzących elementach konstrukcyjnych obiektów budowlanych, 

• eksperymentalnych badań symulujących sytuację narażenia urządzeń oraz 
systemów elektronicznych w obiektach budowlanych, stacjach bazowych 
GSM oraz stacjach elektroenergetycznych na wyładowania atmosferyczne,  

• wyznaczania odstępów izolacyjnych,  
• przepięć indukowanych w różnorodnych obwodach przesyłu sygnałów 

przez napięcia i prądy udarowe, doprowadzane bezpośrednio do analizo-
wanych obwodów lub do ułożonych w sąsiedztwie przewodzących ele-
mentów oraz do przewodów instalacji elektrycznej,  

• symulacji numerycznych zagrożeń piorunowych sieci elektroenergetycznej 
niskiego napięcia.  

Należy zauważyć, że główną uwagę zwrócono na omówienie rozwiązań pro-
blemów technicznych. Próbując przedstawić kompleksowe zasady ograniczania 
zagrożeń stwarzanych przez piorunowy impuls elektromagnetyczny omówiono 
również podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać urządzenia pioruno-
chronne na obiektach budowlanych. Pominięto zagadnienia związane z oceną ry-
zyka stwarzanego przez wyładowanie piorunowe, gdyż jest to praktycznie odrębna 
dziedzina ochrony odgromowej; na tyle obszerna, że wymaga oddzielnego opra-
cowania.  

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla personelu inżynieryjno-technicznego 
z zakresu elektrotechniki i budownictwa, zwłaszcza projektantów i instalatorów 
urządzeń piorunochronnych oraz dla inspektorów nadzoru budowlanego i pożar-
nictwa. Zebrany materiał może również zainteresować osoby pragnące zdobyć 
wiedzę z tego zakresu, a także studentów wydziałów elektrycznych, inżynierii 
budowlanej i dziedzin pokrewnych. 
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