
 

 
Koordynacja zagadnień ochrony odgromowej  

i kompatybilności elektromagnetycznej   
 

Andrzej Sowa  
 

Zadaniem urządzenia piorunochronnego  jest 
przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu 
piorunowego bez szkody dla chronionego  
obiektu oraz w sposób bezpieczny  dla prze-
bywających w nim ludzi. 

• wskazówki dotyczące planowania i ko-
ordynacji działań oraz zarządzania 
ochroną przed LEMP.  

Zalecenia normy PN-IEC 61312-1 powinny 
być uwzględniane przy projektowaniu i montażu 
systemów elektronicznych od których wyma-
gane jest pewne i niezawodne działanie i niedo-
puszczalne są awarie wywoływane przez wyła-
dowania piorunowe.   

Coraz częściej pojawiają się również wymaga-
nia dotyczące zapewnienia kompleksowej 
ochrony odgromowej systemów informatycz-
nych,  teleinformatycznych i telekomunikacyj-
nych przed różnorodnymi skutkami oddziały-
wania wyładowań piorunowych.  Ogólne zasady zarządzania 

ochroną przed LEMP Stworzenie warunków do bezawaryjnego dzia-
łania takich systemów wymaga  przestrzegania 
norm dotyczących ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych, ochrony przed prze-
pięciami oraz norm określających podstawowe 
zasady kompatybilności elektromagnetycznej 
urządzeń. 

Porównanie dotychczas obowiązujących norm 
ochrony odgromowej z normami PN-IEC 
61024-1 i PN-IEC 61312-1 wskazuje na inne 
podejście do rozwiązywania zagadnień ochrony.  
Zgodnie z zaleceniami zawartymi z normie 
PN-IEC 61312-1 problemy dotyczące oceny 
zagrożenia i ochrony przed narażeniami wy-
wołanymi przez piorunowe impulsy elektro-
magnetyczne powinny być rozwiązywane:  

Obecnie, w dziedzinie ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych, wprowadzono [1] 
obowiązek stosowania następujących norm: 

• 3 arkuszy normy PN-86/E-05003 (ark. 
01 z 1986r., ark. 03 z 1989r. oraz ark. 04 
z 1992 r.) 

• od wczesnego stadium planowania nowego 
obiektu lub instalowania nowego systemu 
elektronicznego,  

• PN-IEC 61024-1, 2001.  •  we wszystkich fazach jego budowy i 
wyposażania.  W przypadku ochrony systemów elektronicz-

nych, zalecenia przedstawione w powyższych 
normach powinny być uzupełnione o dodatkowe 
wymagania zawarte w normie PN-IEC 61312-1, 
w której  przedstawiono:  

Dodatkowo w normie PN-IEC 61312-1 przed-
stawiono podział odpowiedzialności za po-
szczególne etapy zarządzania ochroną przed 
LEMP. Prawie w każdym z tych etapów 
szczególnie ważną rolę odgrywa ekspert w 
dziedziny ochrony odgromowej posiadający 
również praktyczną wiedzę o zagadnieniach 
kompatybilności elektromagnetycznej.   

• podstawowe zasady ochrony przed 
LEMP (ang. Lightning Electromagnetic 
Pulse) systemów elektronicznych ( np. 
komputery, sprzęt telekomunikacyjny, 
systemy sterowania ), Przyjęcie takiego toku postępowania jest 

optymalnym rozwiązaniem zarówno pod 
względem technicznym jak i ekonomicznym.  

• informacje o ustalonych parametrach 
prądu piorunowego, 
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Strefy ochrony odgromowej  W przyjętych oznaczeniach najbardziej zagro-
żone obszary oznaczane są jako strefy  0A i  0B .  w  obiekcie budowlanym 

Strefa  0A Opisana w normie  PN-IEC 61312-1 zasada 
ochrony przed LEMP polega na tworzeniu 
wewnątrz analizowanego obiektu stref, w któ-
rych występuje określony stopień narażenia 
urządzeń na działanie: 

Urządzenie oraz systemy elektroniczne pracu-
jące w strefie  0A narażone są na bezpośrednie 
działanie piorunowych impulsów elektroma-
gnetycznych oraz prądów piorunowych.  

• napięć i prądów udarowych występujących 
w instalacji elektrycznej oraz systemach 
przesyłu sygnałów, 

Są to najczęściej urządzenia lub systemy 
pracujące w otwartym terenie, nieekranowane 
przed polem elektromagnetycznym i 
niezabezpieczone przed bezpośrednim 
oddziaływaniem prądu piorunowego.  

• impulsowego pole elektromagnetycznego 
(oddziaływanie bezpośrednio na urządzenia 
oraz instalacje w poszczególnych strefach). W normie międzynarodowej IEC 61312-1 

szczegółowo opisano kształt oraz wartości 
podstawowych parametrów charakteryzują-
cych przebieg prądu udarowego odwzorowu-
jącego prąd piorunowy.  

Przechodzenie z jednej strefy do drugiej wy-
maga ograniczenie wartości szczytowych prze-
pięć występujących w instalacjach niskonapię-
ciowych oraz impulsów pola elektromagnetycz-
nego do poziomów dopuszczalnych w danej 
strefie. W normie PN-IEC 61312-1 
ograniczono się tylko do dokładnego 
określenia parametrów prądu piorunowego. 
Brak informacji o pozostałych elementach 
zagrożenia piorunowego i to zarówno w strefie 
0A  jak i  w  pozostałych strefach. 

Niestety w polskiej wersji językowej tej normy 
(PN-IEC 61312-1 ) przedstawiając te wartości 
popełniono szereg błędów.  Uwzględniając ten 
fakt, w tablicy 1 zestawiono wartości po-
prawne w zależności od wybranego poziomu 
ochrony odgromowej.  
 

T

 
*
z
*

  
  

                                    
• amplitudy udarów napięciowych  

ablica 1.  Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd piorunowy wyładowania doziemnego 

Parametry prądów wyładowania piorunowego  

Składowa 
wyładowania Poziom 

ochrony 
Wartość 

szczytowa 
 

Stromość 
narastania 

kA/µs 

Czas  
czoła 

µs 

Czas do  
półszczytu 

µs 

 Ładunek  
C ** 

Ładunek 
impulsowy 

C *  

Energia 
właściwa 

MJ/Ω 

Czas  
trwania 

s 

I 200kA -- 10 350 -- 100 10  -- 

II 150kA -- 10 350 -- 75 5,6 -- 

 
 

Udar  
pierwszy 

II - IV 100kA -- 10 350 -- 50 2,5 -- 

I 50kA 200 0,25 100 -- --- --- -- 

II 37,5kA 150 0,25 100 -- --- --- -- 

 
 

Udar 
następny 

III - IV 25kA 100 0,25 100 -- --- --- -- 

I 400A -- -- -- 200 -- -- 0,5 

II 300A -- -- -- 150 -- -- 0,5 

 
 

Udar  
długotrwały  

III - IV 200A -- -- -- 100 -- -- 0,5 

  - Ponieważ zasadnicza część całkowitego ładunku jest zawarta w pierwszym udarze to uznaje się, że podane wartości 
awierają ładunek wszystkich udarów krótkotrwałych, 
* - Ładunek udaru długotrwałego 
wynikają z wytrzymałości udarowej 
izolatorów  lub izolacji kabli i wynoszą 
od dziesiątek do setek kV, 

Jak już wspomniano w normie przedstawiono 
tylko parametry charakteryzujące przebiegi 
prądów piorunowych. Charakteryzując zagro-
żenie w strefie  0A  można jedynie przyjąć, że: • wartości natężeń pola elektrycznego i 

magnetycznego osiągają odpowiednio  
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kilkaset kV/m i kilkadziesiąt kA/m. 

Strefa  0B 
Urządzenia pracujące w strefie  0B  narażone są 
na bezpośrednie oddziaływanie pola elektro-
magnetycznego wywołanego przez prąd pio-
runowy, analogicznie jak w strefie 0A, oraz 
udarów napięciowych i prądowych 
indukowanych przez prądy piorunowe.  

i 
napięciowymi i prądowymi.  

-
wych ekranów.  

♦  ściany pomieszczeń wewnątrz  

♦ e osłony i obudowy samych urzą-

ące 

ro-

wa  

rowania) w strefie ochronnej (strefa 
0B) tworzonej przez zwody pionowe lub po-

nowego (tzw. pierwszy sto-

rednim działaniem części 

ugi stopień ochrony) 

- 
pięciami wywoła-

- owane w 

- szczone przez pierwszy 

-

 przesyłu sygna-

ziome  
W instalacjach dochodzących z zewnątrz do 
obiektu budowlanego należy, zgodnie z zasa-
dami zawartymi w normie ochrony odgromo-
wej, zastosować ograniczniki do wyrów-
nywania potencjałów i ochrony przed działa-
niem prądu pioru
pień ochrony).  

Stosowane ograniczniki powinny zapewnić 
ochronę przed bezpoś

Są to urządzenia zainstalowane w 
nieekranowanych obiektach, pozbawione 
własnych ekranów elektromagnetycznych (np. 
metalowa osłona lub obudowa) oraz 
niezabezpieczone przed udaram

prądu piorunowego.  

Kolejnym krokiem jest zastosowanie ogra-
niczników (tzw. dr
chroniących przed:   

wszelkiego rodzaju przepięciami 
wewnętrznymi (np. prze

Kolejne strefy 
Tworzenie kolejnych stref, oznaczanych od-
powiednio numerami 1, 2 ... itd. ( im wyższy 
numer strefy zagrożenie jest mniejsze) wy

nymi przez urządzenia), 

przepięcia atmosferyczne induk
instalacjach wewnątrz budynku, 

przepięcia przepu

maga wprowadzenia dodatko
Ekrany tworzone są  przez:  

żelbetowe stopień ochrony. 

W rozległych obiektach lub przy ochronie 
urządzeń o małej odporności udarowej należy 
zastosować kolejne stopnie ochrony umiesz-
czane najczęściej bezpośrednio przed urządze

obiektu, 
♦ lite ekranów pomieszczeń, 

 stalow
dzeń.  

Pomiędzy strefami w instalacji elektrycznej i 
liniach przesyłu sygnałów powinny być insta-
lowane elementy lub układy ograniczaj

niami technicznymi lub wewnątrz urządzeń.  

Przykładowe rozwiązanie kompleksowej, 
wielostopniowej ochrony przepięciowej w in-
stalacji elektrycznej i liniachprzepięcia atmosferyczne.   

Urządzenia techniczne przeznaczone do 
pracy w danej strefie należy dobierać w taki 
sposób, aby ich odporność udarowa była 
większa w porównaniu z dopuszczalnymi 
wartościami szczytowymi sygnałów uda

łów przedstawiono na rys.1.  
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STREFA 1 

STREFA 2 
Wnętrze  

urządzenia 

Obudowa urządzenia 

Ekrany  np. 
zbrojenie ścian 

Odporność udarowa 
urządzenia 

Ograniczniki 
przepięć 

Określony prąd piorunowy oraz 
natężenie pola magnetycznego i 
elektrycznego 

Część prądu 
piorunowego 

Napięcia i prądy 
przepuszczone 
przez ograniczniki 

i1 

U2  ,i2 U3 
i3 

E0 
H0 

E1 
H1 

STREFA 0A 

Instalacja 
elektryczna 

linie przesyłu 
sygnałów  

np. czujki 

Ograniczniki 
przepięć Ograniczniki 

przepięć 

wych jakie mogą wystąpić w rozważanym 
obszarze. 
W przypadku rzeczywistych obiektów bu-
dowlanych i rozległych, wrażliwych systemów 
elektronicznych najczęściej stosowana jest 
dwu– lub trój stopniowa ochrona przepięcio
w instalacji elektrycznej oraz jedno- lub dwu-
stopniowa w systemie przesyłu sygnałów.  
Projektując rozmieszczenie przewodów in-
stalacji piorunochronnej należy uwzględnić 
możliwość umieszczania elementów systemu 
klimatyzacji (np. silniki, wentylatory, sys-
temy ste

 
Rys.1. Przykład zastosowania strefowej 
koncepcji ochrony odgromowej i przepięciowej 

 przypadku systemu alarmowego w
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W normie PN-IEC 61312-1 nie określono 
poziomów narażeń jakie są dopuszczalne w 
poszczególnych strefach. Część z 
wymaganych informacji można znaleźć  w 
normie PN-IEC 60364-4-443 określającej 
zasady ochrony przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi w instalacji 

- o cztery tzw. kategorie przepię-

- 

ać przepięcia o okre-

- 
ogą ograniczać występujące prze-

 uwzględnić 

• 
lacji elektrycznej i 

• 

st szczególnie duża niezawodność 
działan

ziomów narażeń udarowych 

i zasilającej oraz z linii 

rod-

anych do badań labora-

 w analizo-

źródłem udarów 

• 

 przypadku otwartego 

• 
d 0,25 kA  do 2 kA  na 

y przewody 

u  uzależniony 

dokładny opis właściwości charakteryzujących 

elektrycznej.   

W normie tej : 

określon
ciowe, 
podano wytyczne identyfikowania i określa-
nia miejsc w instalacji elektrycznej, w któ-
rych mogą występow
ślonych wartościach, 

 zasygnalizowano problem doboru środków, 
które m
pięcia. 

Wskazówki dotyczące doboru odpowiednich 
wartości charakteryzujących narażenia w po-
szczególnych strefach znajdują się również w 
normach dotyczących kompatybilności elektro-
magnetycznej urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych.  
W przypadku zagrożeń stwarzanych przez 
wyładowania piorunowe należy
badania odporności urządzeń na: 

działanie udarów napięciowych i prądo-
wych dochodzące z insta
linii przesyłu sygnałów, 
bezpośrednie oddziaływanie impulsowych 
pól magnetycznych. 

Należy zaznaczy, że badania odporności na 
impulsowe pole magnetyczne wykonywane są 
tylko w przypadku urządzeń od których wy-
magana je

ia. 

Odporność urządzeń na  
udary napięciowe i prądowe 

Podstawowe zalecenia dotyczące badań od-
porności poszczególnych urządzeń lub syste-
mów elektrycznych i elektronicznych na dzia-
łanie udarów  wywoływanych przez przepięcia 
piorunowe zawarto w PN-EN 61000-4-5. Za-
lecenia zawarte w tej normie nie dotyczą za-
grożeń stwarzanych przez bezpośrednie wyła-

dowanie piorunowe i mogą być wykorzystane 
przy określaniu po
w strefach 1, 2, .. 
Badania mogą być prowadzone na pojedyn-
czych urządzeniach i obejmują laboratoryjne 
pomiary poziomów odporności na udary do-
chodzące z instalacj
przesyłu sygnałów.  
Pozytywny wynik badania odporności udaro-
wej urządzenia może nie zapewnić wymaga-
nego poziomu odporności systemu, w którym 
to urządzenie pracuje. Fakt ten powoduje, że 
coraz częściej może wystąpić potrzeba wyko-
nania badań symulujących rzeczywistą instala-
cję z elementami ochronnymi (np. różno
nymi ogranicznikami przepięć, filtrami).  
Do badań systemów, które posiadają odpo-
wiednie elementy lub układy ochronne mogą 
być wykorzystywane udary o większych po-
ziomach napięcia w porównaniu z poziomami 
napięć udarów stosow
toryjnych urządzeń.  
Zwiększenie poziomów udarów może wynikać 
z potrzeby dodatkowego przetestowania urzą-
dzeń ochronnych zainstalowanych
wanym systemie elektronicznym. 
W prowadzonych badaniach 
jest generator wytwarzający:  

udary napięciowe o kształcie 1,2/50 µs/µs 
o wartości szczytowej napięcia regulowanej 
od 500 V do 4 kV w
wyjścia generatora, 

udary prądowe 8/20 µs/µs i wartości 
szczytowej prądu o
wyjściu zwartym. 

W przypadku badań odporności na przepięcia 
występujące w instalacji elektrycznej udary 
doprowadzane są pomiędzy poszczególne 
przewody fazowe oraz pomiędz
fazowe / neutralne a przewód PE.  
Wybrany poziom wartości szczytowej udarów 
probierczych wykorzystywanych do badania 
danego urządzenia lub system
jest od tzw. klasy instalacji .  
Poszczególne klasy instalacji charakteryzują 
zastosowane zabezpieczenia przepięciowe, 
sposoby uziemiania i układania przewodów 
instalacji elektrycznej i linii przesyłu sygnałów.  
W normie PN-EN 61000-4-5 przedstawiono 
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warunki występujące w poszczególnych kla-
sach.  
W przypadku instalacji elektrycznej wymagane 
poziomy probiercze, w zależności od klasy in-
stalacji, zestawiono w tablicy 2. 
  
Tablica 2. Wybór poziomów probierczych w 
instalacji elektrycznej  
 

Poziom probierczy   

Zasilanie sieciowe  
 Rodzaj sprzężenia  

 
Klasa 

instalacji   

Między 
przewodami linii  

(kV) 

Między przewodem 
a ziemią  (kV) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
x 

NA 
NA 
0,5 
1,0 
2,0 

2) 
 

NA 
0,5 
1,0 
2,0 

4,01) 
2) 

NA  - nie stosowane, 
1)  -  badania wykonywane głownie z zabezpieczeniem 
pierwotnym, 
2)  -  zależy od klasy lokalnej systemu zasilania sieciowego. 

 
W przypadku klasy 5 instalacji do odwzoro-
wania zagrożeń udarowych zalecane jest sto-
sowanie : 

• udarów napięciowo-prądowych (1,2/50 - 
8/20), 

• udarów napięciowych o czasie czoła 10µs 
oraz czasie do półszczytu 700 µs. 

Urządzenia lub systemy powinny również po-
siadać określoną odporność na udary docho-
dzące z linii przesyłu sygnałów.  
Zasady prowadzenia badań oraz ich zakres 
przedstawione są również w normie PN-EN 
61000-4-5 
Podobnie jak w przypadku instalacji elek-
trycznej, poziomy napięć probierczych należy 
wybrać uwzględniając warunki instalacji oraz 
istniejące zabezpieczenia przepięciowe.   
Zalecane poziomy udarów probierczych w za-
leżności od klasy instalacji zestawiono w tabl. 3.  
Wartości poziomów odporności udarowej 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
określają normy przedmiotowe dotyczące 
określonego wyrobu lub grupy wyrobów. W 
przypadku braku norm przedmiotowych na-
leży wykorzystać informacje zawarte w nor-
mach PN-EN 50082-1 lub PN-EN 50082-2 

Tablica 3. Wybór poziomów probierczych w 
instalacji elektrycznej 

Poziom probierczy 

Niesymetryczne  
obwody/linie  

Symetryczne  
obwody/linie 

 
Klasa 
instala

cji 
Między 

przewodam
i linii  (kV) 

Między 
przewodem 

a ziemią  
(kV) 

Między 
przewoda
mi linii  

(kV) 

Między 
przewodem 

a ziemią  
(kV) 

0 
1 
2   
3 
4 
5 
x 

NA 
NA 
0,5 
1,0 
2,0 
2,0 

 

NA 
0,5 
1,0 

2,0 3) 

4,0  3) 
4,0  3) 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

NA 
0,5 
1,0 

2,0  3) 
2,0  3) 
4.0  3) 

 NA – nie stosowane, 
3) - badania wykonywane głownie z zabezpieczeniem 
pierwotnym, 

Bezpośrednie oddziaływanie 
impulsowego pola 

magnetycznego 

Przy ocenie zagrożeń stwarzanych przez pio-
runowy impuls elektromagnetyczny należy 
także zwrócić uwagę na odporność urządzeń 
na bezpośrednie oddziaływanie impulsowego 
pola magnetycznego.  
Metody badań urządzeń na działanie takiego 
pola zaproponowano w normach PN-EN 
61000-4-9 i PN-EN 61000-4-10.    
Kształt impulsów pola magnetycznego  i ich 
wartości szczytowe odwzorowują zagrożenie 
jakie wywołują prądy doziemnych wyładowań 
piorunowych  lub procesy łączeniowe w  sta-
cjach elektroenergetycznych.  
W badaniach prowadzonych zgodnie z PN- EN 
61000-4-9  urządzenie narażane jest na działanie 
impulsowego natężenia pola magnetycznego 
wytworzonego przez prąd udarowy płynący w 
prostych układach cewek indukcyjnych. Do 
badań wykorzystywany jest prąd o kształcie 
6,4/16 µs i wartościach szczytowych uzależ-
nionych od wymaganego poziomu pro-
bierczego.  
Badania wykonane zgodnie z zaleceniami 
normy PN-EN 61000-4-9 mogą być 
wykorzystywane do odwzorowania zagrożeń 
stwarzanych przez prąd piorunowy pierwszego 
wyładowania doziemnego, którego czas nara-
stania określono na 10 µs. 
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Kolejne główne wyładowania doziemne w ka-
nale są źródłem udarowego pola magnetycz-
nego o czasach narastania ok. 250 ns ale 
mniejszych wartościach szczytowych. W ta-
kim przypadku ocena możliwości bezawaryj-
nego działania urządzeń wymaga przeprowa-
dzenia badań zgodnie z zaleceniami normy 
PN-EN 61000-4-10.  W czasie takich badań 
urządzenia narażane są na działanie impulso-
wego, oscylacyjnego tłumionego  natężenia 
pola magnetycznego, o częstotliwości oscyla-
cji 0,1 MHz lub 1 MHz.   
Wartości poziomów natężenia impulsowego po-
la magnetycznego wytwarzanego prze prąd o 
kształcie 6,4/16 µs oraz pola magnetycznego 
oscylacyjnie tłumionego w poszczególnych po-
ziomach probierczych przedstawiono w tabl. 4.  
Tablica 4. Poziomy probiercze  

Natężenie impulsowego pola  
magnetycznego   (A/m.) Poziom  

udary oscylacje 
1 
2 
3 
4 
5 
x 

NA 
NA 
100 
300 

1000 
specjalny 

NA 
NA 
10 
30 

100 
specjalny 

NA  - nie stosowane, 

Podsumowanie 
Nowe wymagania stawiane przed urządzeniem 
piorunochronnymi stwarzają potrzebę wpro-
wadzenie nowych rozwiązań w ochronie od-
gromowej obiektów budowlanych.  
Pojawiają się problemy wynikające z wymagań 
koordynacji  zagadnień ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych z problemami kompa-
tybilności elektromagnetycznej urządzeń i sys-
temów.  
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ności elektromagnetycznej można znaleźć na 
stronie   www.ochrona.net.pl 
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