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Zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu pioru-
nowego bez szkody dla chronionego obiektu oraz w sposób bezpieczny dla przebywających w nim 
ludzi. Obecnie coraz częściej pojawiają się również wymagania dotyczące zapewnienia kom-
pleksowej ochrony systemów elektrycznych i elektronicznych przed różnorodnymi skutkami 
oddziaływania wyładowań piorunowych.  
Stworzenie warunków do bezawaryjnego działania takich systemów wymaga przestrzegania norm 
dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych, ochrony przed przepięciami oraz norm 
określających podstawowe zasady kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń. 

1. Ogólne zasady zarządzania ochroną odgromową 
Podstawowe informacje dotyczące zasad ochrony odgromowej obiektów budowlanych zawierają 
normy PN- .../E-05003/01,03,04 [2,3,4] oraz PN-IEC 61024-1 [5]. 
W przypadku ochrony systemów elektronicznych, zalecenia przedstawione w powyższych normach 
powinny być uzupełniane o dodatkowe wymagania z norm PN-IEC 61312-1[6], PN-IEC 61024-1-2 [7]. 
Szczególnie istotna jest norma PN-IEC 61312-1, w której przedstawiono:  

• podstawowe zasady ochrony przed LEMP (ang. Lightning Electromagnetic Pulse) systemów 
elektronicznych,  

• informacje o ustalonych parametrach prądu piorunowego, 
• wskazówki dotyczące planowania i koordynacji działań oraz zarządzania ochroną przed LEMP.  

Zalecenia normy PN-IEC 61312-1 powinny być uwzględniane przy projektowaniu i montażu 
systemów elektronicznych, od których wymagane jest pewne i niezawodne działanie i niedopuszczalne 
są awarie wywoływane przez wyładowania piorunowe. 
Porównanie dotychczas obowiązujących norm [2,3,4] z normami PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 61312-1 
wskazuje na nowe podejście do rozwiązywania zagadnień ochrony odgromowej.  
Zgodnie z zaleceniami zawartymi z normie PN-IEC 61312-1 problemy dotyczące oceny zagrożenia 
i ochrony przed narażeniami wywołanymi przez piorunowe impulsy elektromagnetyczne powinny 
być rozwiązywane:  

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

•  we wszystkich fazach jego budowy i wyposażania.  

Dodatkowo w tej normie przedstawiono podział odpowiedzialności za poszczególne 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.  
Przyjęcie takiego toku postępowania jest optymalnym rozwiązaniem zarówno pod względem 
technicznym jak i ekonomicznym.  



2. Strefowa koncepcja ochrony odgromowej i przepięciowej 
Opisana w normie PN-IEC 61312-1 zasada ochrony przed LEMP polega na tworzeniu wewnątrz 
analizowanego obiektu stref (rys.1.), w których występuje określony stopień narażenia urządzeń na 
działanie: 
• napięć i prądów udarowych występujących w instalacji elektrycznej oraz systemach przesyłu 

sygnałów, 
• impulsowego pole elektromagnetycznego (oddziaływanie bezpośrednio na urządzenia oraz 

instalacje w poszczególnych strefach). 

 
Rys.1. Ogólny przykład podziału obiektu na strefy zagrożenia oraz rozmieszczenie elementów i układów 
ochronnych w każdej ze stref 

Przechodzenie z jednej strefy do drugiej wymaga ograniczenie wartości szczytowych przepięć 
występujących w instalacjach niskonapięciowych oraz impulsów pola elektromagnetycznego do 
poziomów dopuszczalnych w danej strefie. W przyjętych oznaczeniach najbardziej zagrożone 
obszary oznaczane są jako strefy 0A i 0B . Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę 
poszczególnych stref.  

Strefa 0A 
Urządzenie oraz systemy elektroniczne pracujące w strefie 0A narażone są na bezpośrednie 
działanie piorunowych impulsów elektromagnetycznych oraz prądów piorunowych.  
Są to najczęściej urządzenia lub systemy pracujące w otwartym terenie, nieekranowane przed po-
lem elektromagnetycznym i niezabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu 
piorunowego. W normie PN-IEC 61312-1 szczegółowo opisano kształt oraz wartości 
podstawowych parametrów charakteryzujących przebiegi prądów udarowych odwzorowujących 
prądy piorunowe (tablica 1). 
W strefie tej wartości szczytowe udarów napięciowych wynikają z wytrzymałości udarowej 
izolatorów lub izolacji kabli i wynoszą od dziesiątek do setek kV, a wartości natężeń pola 
elektrycznego i magnetycznego osiągają odpowiednio 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 piorunowy, analogicznie jak w strefie 0A, oraz udarów 
napięciowych i prądowych indukowanych przez prądy piorunowe.  
Są to urządzenia zainstalowane w nieekranowanych obiektach, pozbawione własnych ekranów 
elektromagnetycznych (np. metalowa osłona lub obudowa) oraz niezabezpieczone przed udarami 
napięciowymi i prądowymi.  
Proponowane wartości szczytowe napięć udarowych w tej strefie wynoszą [1]:  

- w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia     10 kV, 
-  w liniach transmisji sygnałów             6 kV. 

Tablica 1. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prądy piorunowe 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 *  

Czas  
trwania 

s 

I 200kA -- 10 350 -- 100 -- 
II 150kA -- 10 350 -- 75 -- 

 
 
Udar  
pierwszy II - IV 100kA -- 10 350 -- 50 -- 

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 zawierają ładunek wszystkich udarów krótkotrwałych, 
** -   Ładunek udaru długotrwałego 

Prądy udarowe powstające w strefie 0B charakteryzowane są czasem narastania czoła równym 8 µs 
i czasem trwania do półszczytu na grzbiecie udaru wynoszącym 20 µs . 
Kolejne strefy 
Tworzenie kolejnych stref, oznaczanych odpowiednio numerami 1,2... itd. ( im wyższy numer 
strefy zagrożenie jest mniejsze) wymaga wprowadzenia dodatkowych ekranów.  
Ekrany tworzone są  przez:  
♦ żelbetowe ściany pomieszczeń wewnątrz obiektu, 
♦ lite ekranów pomieszczeń, 
♦  stalowe osłony i obudowy samych urządzeń.  

Pomiędzy strefami w instalacji elektrycznej i liniach przesyłu sygnałów powinny być instalowane 
elementy lub układy ograniczające przepięcia 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 
udarowych, jakie mogą wystąpić w rozważanym obszarze. 
W przypadku rzeczywistych obiektów budowlanych i rozległych, wrażliwych systemów 
elektronicznych najczęściej stosowana jest dwu– lub trój stopniowa ochrona przepięciowa w 
instalacji elektrycznej oraz jedno- lub dwustopniowa w systemie przesyłu sygnałów.  
Projektując rozmieszczenie przewodów instalacji piorunochronnej należy uwzględnić możliwość 
umieszczania elementów systemu klimatyzacji (np. silniki, wentylatory, systemy sterowania) w 
strefie ochronnej (strefa 0B) tworzonej przez zwody pionowe lub poziome  



W instalacjach dochodzących z zewnątrz do obiektu budowlanego należy, zgodnie z zasadami 
ochrony odgromowej, zastosować ograniczniki do wyrównywania potencjałów. Powinny one 
zapewnić ochronę przed bezpośrednim działaniem części prądu piorunowego (tzw. pierwszy sto-
pień ochrony).  
Kolejnym krokiem jest zastosowanie ograniczników (tzw. drugi stopień ochrony) chroniących 
przed:  

• wszelkiego rodzaju przepięciami wewnętrznymi (np. przepięciami wywołanymi przez 
urządzenia), 

• przepięcia atmosferyczne indukowane w instalacjach wewnątrz budynku, 
• przepięcia przepuszczone przez pierwszy stopień ochrony. 

W rozległych obiektach lub przy ochronie urządzeń o małej odporności udarowej należy 
zastosować kolejne stopnie ochrony umieszczane najczęściej bezpośrednio przed urządzeniami 
technicznymi lub wewnątrz urządzeń.  
Przykładowe rozwiązanie kompleksowej, wielostopniowej ochrony przepięciowej w instalacji 
elektrycznej i liniach przesyłu sygnałów przedstawiono na rys.2. 
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Rys.2. Przykład zastosowania strefowej koncepcji ochrony odgromowej i przepięciowej  
  
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 [11] określającej 
zasady ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi w instalacji elektrycznej. W 
normie tej: 
- określono cztery tzw. kategorie przepięciowe, 
- podano wytyczne identyfikowania i określania miejsc w instalacji elektrycznej, w których mogą 

występować przepięcia o określonych wartościach, 
- zasygnalizowano problem doboru środków, które mogą ograniczać występujące przepięcia. 
Zgodnie z zaleceniami „urządzenia pracujące w obiekcie budowlanym powinny być tak dobrane, 
aby ich znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane nie było mniejsze niż wymagane napięcie 
udarowe wytrzymywane” podane w tablicy 2. Wskazówki dotyczące doboru odpowiednich wartości 
charakteryzujących narażenia w poszczególnych strefach znajdują się również w normach dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
 



Tablica 2. Wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane urządzeń [11]  

Znamionowe napięcie instalacji 
V 

Wymagane napięcie udarowe wytrzymywane dla 
kV 

trójfazowa  

Sieć jednofa-zowa 
z punktem środ-

kowym 

Urządzeń w/przy 
złączu instalacji (wy-
trzymałość udarowa 

kategorii IV) 

Urządzeń rozdzielczych 
i obwodów odbiorczych 
(wytrzymałość udarowa 

kategorii III) 

Odbiorników 
(wytrzymałość 

udarowa 
kategorii II) 

Urządzeń specjalnie 
chronionych 

(wytrzymałość 
udarowa kategorii I) 

-  120-240 4 2,5 1,5 0,8 

230/400 - 6 4 2,5 1,5 

400/690 - 8 6 4 2,5 

1 000 -  Wartości uzależnione od konstrukcji sieci  
Kategoria I - adresowana do konstruktorów urządzeń. 
Kategoria II - adresowana do komitetów opracowujących normy dla urządzeń dołączanych do sieci do sieci zasilającej. 
Kategoria III - adresowana do komitetów opracowujących normy wyrobów w odniesieniu do materiałów instalacyjnych 
oraz dla wyrobów specjalnych. 
Kategoria IV - adresowana do zakładów energetycznych i inżynierów nadzorujących sieci.  

3. Odporność udarowa urządzeń elektrycznych i elektronicznych  
W przypadku zagrożeń stwarzanych przez wyładowania piorunowe należy uwzględnić pomiary 
odporności urządzeń na działanie: 

• jednokierunkowych (jednobiegunowych) udarów powodowanych przez przepięcia łącze-
niowe i piorunowe o mikrosekundowym charakterze zmian [14], 

• niepowtarzalnych, tłumionych przebiegów sinusoidalnych powstających podczas procesów 
łączeniowych w liniach zasilających lub sterujących oraz wyładowań atmosferycznych [17], 

• powtarzalnych szybkich elektrycznych zakłóceń impulsowych o nanosekundowym 
charakterze zmian (EFT/B – ang. Electrical Fast Transient – Burst) [13],  

• impulsowych zaburzeń magnetycznych powstających w wyniku uderzeń piorunów w 
różnorodne obiekty budowlane oraz zwarć w systemach elektrycznych niskiego, średniego i 
wysokiego napięcia [15, 16].  

Wyniki badań odporności urządzenia powinien przedstawić producent w formie dopuszczalnych 
poziomów zakłóceń dla danych urządzeń oraz wykazu norm, zgodnie, z którymi prowadził badania. 
Należy zaznaczy, że badania odporności na impulsowe pole magnetyczne wykonywane są tylko w 
przypadku urządzeń, od których wymagana jest szczególnie duża niezawodność działania. 

3.1. Udary jednobiegunowe  
Podstawowe zalecenia dotyczące badań odporności poszczególnych urządzeń lub systemów 
elektrycznych i elektronicznych na działanie udarów wywoływanych przez przepięcia piorunowe 
zawarto w PN-EN 61000-4-5 Zalecenia zawarte w tej normie nie dotyczą zagrożeń stwarzanych 
przez bezpośrednie wyładowanie piorunowe i mogą być wykorzystane przy określaniu poziomów 
narażeń udarowych w strefach 1, 2, .. .Badania obejmują laboratoryjne pomiary poziomów 
odporności na udary dochodzące z instalacji zasilającej oraz z linii przesyłu sygnałów. Przykład 
schematy blokowego układu do pomiaru odporności udarowej przedstawiono na rys.3. 
Podstawowe informacje o poziomach napięć, kształtach udarów probierczych zestawiono w tabl. 3. 
Wybrany poziom wartości szczytowej udarów probierczych wykorzystywanych do badania danego 
urządzenia lub systemu uzależniony jest od tzw. klasy instalacji.  
Poszczególne klasy instalacji charakteryzują zastosowane zabezpieczenia przepięciowe, sposoby 
uziemiania i układania przewodów instalacji elektrycznej i linii przesyłu sygnałów. 
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Rys.3. Ogólny schemat blokowy układu do badania odporności urządzenia na udary dochodzące z sieci 
zasilającej 
 
Tablica 3. Podstawowe dane charakteryzujące badania odporności urządzeń na udary[14] 
 

Parametr Charakterystyka 

 
 
 
 

Kształt udaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
• udary napięciowe o kształcie 1,2/50 µs/µs o wartości szczytowej 

napięcia regulowanej od 500 V do 4 kV w przypadku otwartego wyjścia 
generatora, 

• udary prądowe 8/20 µs/µs i wartości szczytowej prądu od 0,25 kA do 
2 kA na wyjściu zwartym. 

 
 
Generator udarowy  

 

R1 

R2 L1 

R3 C1 

 
 
 
 
 
 

Poziomy probiercze  
 

 
 

 
 

 

Poziom odporności Napięcie obwodu otwartego 

1 0,5 kV 

2 1 kV 

3 2 kV 

4 4 kV 

X specjalny 

UWAGA: specjalny poziom odporności ustalany przez 
indywidualne potrzeby odbiorcy  



W normie PN-EN 61000-4-5 przedstawiono dokładny opis właściwości charakteryzujących 
warunki występujące w poszczególnych klasach. W przypadku klasy 5 instalacji do odwzorowania 
zagrożeń udarowych zalecane jest stosowanie: 

• udarów napięciowo-prądowych (1,2/50 - 8/20), 
• udarów napięciowych o czasie czoła 10µs oraz czasie do półszczytu 700 µs. 

3.2. Serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych 
Serie szybkich zakłóceń impulsowych 5/50 ns – EFT/B mają symulować stany łączeniowe w sieci 
zasilającej przenikające także do wejść sterujących i sygnałowych urządzeń elektronicznych.  
Charakterystyczne dla próby są: krótki czas narastania udaru, cykle powtarzania oraz mała energia.  
Podstawowe informacje o kształcie impulsu oraz przebiegu całej serii impulsów zestawiono w tablicy 4.  
 
Tablica 4. Podstawowe dane charakteryzujące badania odporności urządzeń na udary[13] 
 

Parametr Charakterystyka 

 
 
 
 

Kształt  
podstawowego 

udaru 
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SERIA IMPULSÓW 
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 15 ms 

OKRES POWTARZANIA 
SERII 300 ms 

 
 
 
 
Generator 
udarowy  

 

Iskiernik Rc 

Cc 

Rm 

Cd 

Wyjście 
koncentryczne 

 
 
 
 
 
 

Poziomy 
probiercze  

 
 

 

 

Poziom odporności Linie zasilające Linie we/wy sygnałowe  
i kontrolne 

1 0,5 kV 0,25 kV 
2 1 kV 0,5 kV 
3 2 kV 1 kV 
4 4 kV 2 kV 

X-specjalny --- --- 
UWAGA: specjalny poziom odporności ustalany przez indywidualne potrzeby 
odbiorcy  

 

W przypadku linii zasilających napięcie zakłócające przykładane jest przez pojemności skupione, w 
odróżnieniu od badań linii sygnałowych gdzie zalecane jest zastosowanie: 

klamry sprzęgającej (zalecany przypadek), • 
• taśmy lub niekranowanego przewodu umieszczonego wzdłuż linii sygnałowej (dopuszczalny 

przypadek), 



kondensatora o pojemności 100 pF (dopuszczalny przypadek). • 
Poziomy ostrości prób przewidzianych przez normę przedstawia tablica 4. Linie wejścia/wyjścia 
sterowania, sygnałowe i przesyłania danych powinny być narażane napięciem probierczym o wartości 
równej połowie napięcia, którym są narażane linie zasilania. 

3.3. Tłumione przebiegi sinusoidalne 
Tłumione przebiegi sinusoidalne powstają w wyniku procesów łączeniowych w liniach zasilających 
i sterujących oraz podczas wyładowań atmosferycznych. Badanie odporności urządzeń na ich 
działanie należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-IEC 61000-4-12. 
W normie tej opisano kształt tłumionego przebiegu sinusoidalnego, zasady jego wytwarzania oraz 
sposoby doprowadzania do badanych instalacji elektrycznych urządzeń.  
Podstawowe informacje dotyczące tłumionego przebiegu sinusoidalnego zestawiono w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Podstawowe dane charakteryzujące badania tłumionym przebiegiem sinusoidalnym [17] 
 

Parametr Charakterystyka 

 
 
 
 

Kształt udaru 

 
 

Generator probierczy  

C1, C2, L1, R2 – brak 
danych 
R3 = 200 Ω 
R4 = 30 Ω 
R5 = 12 Ω 

 

C1 L1 

R2 

C2 

R5 

R3 

R4 

 
 
 
 
 
 

Poziomy probiercze  
 

 
 
 

 

 

Poziom  
odporności 

Sprzężenie w układzie 
asymetrycznym 

Sprzężenie w układzie 
różnicowym (symetrycznym) 

1 0,5 kV 0,25 kV 
2 1 kV 0,5 kV 
3 2 kV 1 kV 
4 4 kV 2 kV 

X-specjalny --- --- 
UWAGA: specjalny poziom odporności ustalany przez indywidualne 
potrzeby odbiorcy 

 

Czas narastania napięcia -0,5µs ± 
20%, 

Czas narastania prądy - 1µs ( w
warunkach zwarcia na wyjściu), 

Częstotliwość drgań - 100kHz  ± 10%,

Opadania (każdej wartości 
szczytowej) – 60% poprzedniej 
wartości szczytowej,  

Polaryzacja pierwszego półokresu – 
dodatnia lub ujemna.  

Sprzęganie generatora wytwarzającego tłumione przebiegi sinusoidalne z przewodami sieci 
zasilającej lub linii przesyłu sygnałów odbywa się w podobny sposób jak w przypadku udarów 
1,2/50-8/20. 



3.4. Bezpośrednie oddziaływanie impulsowego pola magnetycznego  
Właściwością urządzenia, na którą należy również zwrócić uwagę jest jego odporność na 
bezpośrednie oddziaływanie impulsowego pola magnetycznego. Zaproponowany w normie PN-EN 
61000-4-9 kształt impulsu i jego wartości szczytowe odwzorowują zagrożenie, jakie wywołuje prąd 
pierwszego wyładowania głównego w kanale lub procesy łączeniowe w stacjach 
elektroenergetycznych. W badaniach prowadzonych zgodnie z zaleceniami tej normy urządzenie 
narażane jest na działanie impulsowego natężenia pola magnetycznego wytworzonego przez prąd 
udarowy o kształcie 6,4/16 µs płynący w prostych układach przewodów. Wartości szczytowe 
natężenia pola uzależnione są od przyjętej klasy środowiska (Tablica 6.). 
 
Tablica 6. Podstawowe dane charakteryzujące badania odporności urządzeń na udary 
 

Parametr Charakterystyka 

 
 
 
 

Kształt udaru 

           
 
 
Układy 
połączeń 
stosowane do 
badania 

 

 

 
 
 
 
 

Poziomy 
probiercze  

 
 
 
 

 

Poziom Impulsowe natężenie pola magnetycznego  (A/m.) 

 Udarowe oscylacyjnie tłumione 

1 
2 
3 
4 
5 
x 

n.s. 
n.s. 
100 
300 

1000 
specjalny 

n.s. 
n.s. 
10 
30 
100 

specjalny 

n.s.  - nie stosowany 
 



Źródłem pola jest generator prądowy podłączony do układu anten. Badania odporności udarowej 
uwzględniają oddziaływanie pola w trzech osiach urządzenia. Wartości poziomów natężenia 
impulsowego pola magnetycznego w poszczególnych klasach przedstawiono również w tablicy 6. 
Kolejne główne wyładowania doziemne w kanale są źródłem udarowego pola magnetycznego o 
czasach narastania ok. 250 ns, ale mniejszych wartościach szczytowych.W takim przypadku ocena 
możliwości bezawaryjnego działania wymaga przeprowadzenia badań zgodnie z PN-EN 61000-4-
10. Urządzenia w czasie badań narażone są na działanie impulsowego, oscylacyjnego tłumionego 
natężenia pola magnetycznego. Częstotliwości tłumionych oscylacji wynoszą 0,1 MHz i 1 MHz, a 
wartości szczytowe natężenia pola, uzależnione są od klasy środowiska, przedstawiono w tablicy 6.  
Udarowe pole magnetyczne w formie tłumionej sinusoidy o częstotliwości 1 MHz odwzorowuje 
zagrożenie stwarzane przez kolejne wyładowanie w kanale. 

4. Poziomy odporności udarowej urządzeń i systemów 
Projektując systemy ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu 
sygnałów należy uwzględnić informacje o poziomach odporności urządzeń na przedstawione 
zaburzenia od strony przyłączy: 

• 
• 
• 

zasilania prądem przemiennym, 
sygnałowych, 
zasilania prądem stałym. 

Informacje takie zawierają normy omawiające zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej 
urządzeń. W tablicach 7 i 8 zestawiono wymagane wartości poziomów odporności typowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  

5. Podsumowanie 
Nowe wymagania stawiane przed urządzeniem piorunochronnymi stwarzają potrzebę wprowadzenie 
nowych rozwiązań w ochronie odgromowej obiektów budowlanych.  
Pojawiają się problemy wynikające z wymagań koordynacji zagadnień ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych z problemami kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i systemów.  
Dobierając urządzenia elektryczne i elektroniczne należy pamiętać, że poziomy ich odporności na 
zakłócenia udarowe muszą być skorelowane z warunkami występującymi w środowisku pracy 
urządzeń. Wskazane jest możliwie dokładne określenie zagrożeń lub pomiar zakłóceń, a następnie 
dodanie „marginesu bezpieczeństwa” i dopiero wtedy dobranie odporności urządzenia. 
Taki sposób postępowania najprostszy, a jednocześnie najbardziej ekonomiczny. Projektując 
systemy zabezpieczające należy ograniczyć przepięcia do wartości niższych od wartości 
dopuszczalnych. 

6. Literatura  
1. Hasse P.: Overvoltage protection of low voltage systems. 2nd Edition. IEE Power and Energy 

Series 33, 2000. 

2. PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

3. PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

4. PN-92/E-05003/04: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

5. PN-IEC 61024-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

6. PN-IEC 61024-1-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów budowanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

 



Tablica 7. Poziomy odporności na zaburzenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych prze-
znaczonych do użytkowania w środowisku mieszkalnym i lekko przemysłowym i przemysłowym  

Zjawiska           
środowiskowe 

rodzaj zakłócenia 

PN-EN 
50081-1 

PN-EN 
50082-2 

 
Jednostki Norma  

podstawowa 

Przyłącza linii sygnałowych i magistrali danych niezwiązanych z regulacją procesu 

Serie szybkich      
elektrycznych      

zakłóceń 

0,5 * 
5/50 
5 

1 
5/50 
5 

kV (wartość szczytowa) )** 
Tr/Th ns 
kHz (częstotliwość powtarzania)   

 
EN 61004-4 

Przyłącza linii kontroli procesu, linii pomiarowych, linii regulacyjnych oraz długich magistrali danych i linii 
regulacyjnych  

Serie szybkich      
elektrycznych      

zakłóceń 

 
------ 2 

5/50 
5 

kV (wartość szczytowa)  
Tr/Th ns 
kHz (częstotliwość powtarzania)   

 
EN 61004-4 

Udary 
Przewód - ziemia 

Przewód - przewód  

 
------- 1,2/50 (8/20) 

2 *** 
1 *** 

Tr/Th µs 
kV (wartość szczytowa) 
kV (wartość szczytowa)  

 
 

EN 61004-5 
 

Wejściowe i wyjściowe przyłącza zasilania prądem stałym 

Serie szybkich      
elektrycznych      

zakłóceń 

0,5 
5/50 
5 

2 
5/50 
5 

kV (wartość szczytowa)  
Tr/Th ns 
kHz (częstotliwość powtarzania)    

 
EN 61004-4 

Udary 
Przewód - ziemia 

Przewód - przewód  
1,2/50 (8/20) 
0,5 *** 
0,5 *** 

1,2/50 (8/20) 
0,5*** 
0,5*** 

Tr/Th µs 
kV (wartość szczytowa) 
kV (wartość szczytowa)  

 
 

EN 61004-5 
 

Wejściowe i wyjściowe przyłącza zasilanie prądem zmiennym  

Serie szybkich      
elektrycznych      

zakłóceń 

0,5 
5/50 
5 

 2 
5/50 
5 

kV (wartość szczytowa)  
Tr/Th ns 
kHz (częstotliwość powtarzania)    

 
EN 61004-4 

Udary 
Przewód - ziemia 

Przewód - przewód  
1,2/50 (8/20) 
2*** 
1*** 

1,2/50 (8/20) 
4*** 
4*** 

Tr/Th µs 
kV (wartość szczytowa) 
kV (wartość szczytowa)  

 
 

EN 61004-5 
 

 
*    - dotyczy przyłączy dowolnych linii sygnałowych i sterowania   
**   - w przypadku normy PN-EN 50082-1 jest to napięcie ładowania  
***  - wartości wstępnie proponowane, które będą weryfikowane 
 
7. PN-IEC 61024-1-2:2002,Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

8. PN-EN 50082-2. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Wymagania ogólne dotyczące 
odporności na zaburzenia. Środowisko przemysłowe. Grudzień 1997. 

9. PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przez przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi. Listopad 1999. 

10. PN-IEC 664-1. Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskonapięciowych. 
Zasady, wymagania i badania. 

 



Tablica 8. Przykłady wymaganych poziomów wytrzymałości na udary 5/50 ns i 1,2/50-8/20µs  

Urządzenia Poziomy wytrzymałości urządzeń na udary od strony zasilania 
napięciem przemiennym 

Urządzenie elektryczne 
powszechnego użytku 

PN-EN 55014-2 

Urządzenia powszechnego użytku, narzędzia elektryczne, podobne 
urządzenia elektryczne  

• udary 5/50             -      1 000V 
• udary 1,2/50-8/20  -      2 000V / 1 000V   

Urządzenia informatyczne. 
(PN-EN 55024)  

 Urządzenia informatyczne 
• udary 5/50             -      1 000V 
• udary 1,2/50-8/20  -      2 000V / 1 000V   

Bezprzerwowe systemy 
zasilania  

(PN-EN 62040-2:2002) 

Bezprzerwowe systemy zasilania (badania rozważane) 
• udary 5/50             -      1 000V 
• udary 1,2/50-8/20  -      2 000V / 1 000V   

 Poziomy odporności udarowej przyłączy sygnałowych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych 

Urządzenia powszechnego 
użytku ( PN - EN 55014-2) 

Przyłącza przewodów sygnałowych i sterowania - badania na działanie udarów 
5/50 ns o wartości szczytowej 500V  

Urządzenia informatyczne 
(PN-EN 55024) 

Przyłącza sygnałowe i przyłącza teletransmisyjne: 
• udary 5/50 ns  - ± 500V, 
• udary 1,2/50-8/20  - 1000 V. 

Bezprzerwowe systemy 
zasilania  

(PN-EN 62040-2:2002) 

Bezprzerwowe systemy zasilania (badania rozważane) 
• udary 5/50             -      500V 
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