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Przeznaczeniem urządzeń do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Device) jest ochrona 
instalacji i urządzeń przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych, przepięć 
wewnętrznych oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego. Od kilku lat 
projektanci i wykonawcy instalacji elektrycznych spotykają w katalogach firm oraz w sklepach lub 
hurtowniach elektrotechnicznych „ograniczniki typów B+C , B+C+D”  lub „SPS I+II, I+II+III”. 

Początkowo stosowanie takich oznaczeń można było uzasadnić wymogami norm niemieckich i 
brakiem norm krajowych. Obecnie jest to sprzeczne z ustaleniami norm a stosowanie takich oznaczeń 
może być świadomie lub nieświadomie wykorzystywane do tworzenia mitu ograniczników, które są 
w stanie zapewnić ochroną tworzoną dotychczas przez wielostopniowe systemy SPD.  

Poniżej przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące właściwości ochronnych SPD, 
zasad ich doboru i stosowania.   

 
Informacje podstawowe 

 

Podstawowe informacje o właściwościach typowych SPD przeznaczonych do montażu w instalacji 
elektrycznej w obiekcie budowlanym zestawiono w tabelach 1 i 2. 

Tabela 1.  Charakterystyka przeznaczenia urządzeń do ograniczania przepięć różnych typów w instalacji 
elektrycznej w obiekcie budowlanym 

Typ SPD Klasa prób  Przeznaczenie 

Typ 1 Klasa I 
Ograniczanie zagrożeń stwarzanych przez rozpływający się prąd piorunowy, 
przepięcia atmosferyczne oraz wszelkiego rodzaju przepięcia łączeniowe, 
wyrównywanie potencjałów instalacji wchodzących do obiektu budowlanego. 

Typ 2 Klasa II Ograniczanie przepięć atmosferycznych indukowanych, wszelkiego rodzaju 
przepięć łączeniowych lub przepięć „przepuszczonych” przez urządzenia 
ograniczające przepięcia typu 1. 

Typ 3 Klasa 3 
Ograniczanie przepięć atmosferycznych indukowanych oraz przepięć 
łączeniowych powstających w instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu 
budowlanego. 



Tabela 2.  Charakterystyka właściwości urządzeń do ograniczania przepięć różnych typów w instalacji elektrycznej 
w obiekcie budowlanym 

Typ SPD Właściwo ści  

Ucinaj ący napi ęcie Duża impedancja przy braku przepięcia, która zmniejsza się gwałtownie w 
odpowiedzi na występowanie udaru napięciowego. Elementy stosowane do 
„ucinania napięcia” - iskierniki *, rury gazowe, tyrystory i triaki. 

 

Ograniczaj ący napi ęcie 
Duża impedancja przy braku przepięcia, która zmniejsza się w sposób 
ciągły w miarę wzrostu prądu udarowego i napięcia. Podstawowe elementy - 
warystory* i diody ograniczające. 

 

Kombinowany 
Zawiera zarówno element ucinający napięcie jak i element ograniczający 
napięcie.  Mogą one ucinać napięcie, ograniczać napięcie lub spełniać te 
obie funkcje w zależności od charakteru doprowadzonego napięcia (np. 
równoległe lub szeregowe połączenie iskiernika z warystorem).  

*       najczęściej stosowane elementy, 

 
SPD typu 1 

 
Urządzenie do ograniczania przepięć typu 1 są zalecane do ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi 
przez:  

• część prądu piorunowego, jaki może wystąpić w głównym punkcie wyrównywania potencjałów w 
obiekcie budowlanym podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w ten obiekt oraz 
wyładowania w przewody linii napowietrznych lub zakopane kable niskiego napięcia, 

• przepięcia atmosferyczne indukowane oraz wszelkiego rodzaju przepięcia łączeniowe 
dochodzące do obiektu.  

W tabeli 3 zestawiono podstawowe wymagania dotyczące montażu, zakresu badań SPD typu 1. 

Tabela 3.  Zadania, miejsca montażu oraz wymagany zakres badań SPD typu 1 

Parametr Charakterystyka 

 

Monta ż 

Na szynie 35 mm lub w gniazdach bezpiecznikowych za głównymi zabezpieczeniami 
zasilania w miejscu wprowadzania instalacji elektrycznej do obiektu. Typowe miejsca 
montażu: złącze, dodatkowa szafka obok złącza, rozdzielnica główna. 

 

Podstawowa 
procedura  
probiercza  

Podstawowe wymagania elektryczne obejmują próby: 

• znamionowym napięciem udarowym 1,2/50, 

• prądem udarowym Iimp, (symulujący prąd piorunowy), 

• znamionowym prądem wyładowczym  8/20. 

 

Podstawowe 
dane             
charakteryzuj ące 
właściwo ści 
ochronne  

• rodzaj i poziom napięcia znamionowego (napięcie przemienne, stałe lub obydwa 
napięcia), 

• największe trwałe napięcie pracy oraz znamionową częstotliwość, 

• napięciowy poziom ochrony, 

• największą zalecaną wartość dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego (jeśli 
jest wymagane), 

• wytrzymałość zwarciową, 

• sposób montażu (identyfikacja zacisków, określenie pozycji normalnej). 

 



Możliwości ochronne SPD typu I określane są na podstawie wyników ich badań na działanie prądów 
udarowych „impulsowych”, które scharakteryzowano, następującymi parametrami:  

• wartością szczytową          - Iimp (kA) 

• przenoszonym ładunkiem         -  Q (As) 

• energią właściwą           -  W/R  ( kJ/Ω), 

• czasem do osiągnięcia wartości szczytowej oraz wymaganych wartości   - Q i W/R.  

 Zalecane wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd impulsowy zestawiono tabeli 4.  
 

 
Tabela 4.  Podstawowe parametry charakteryzujące prądy impulsowe stosowane do badań SPD typu 1  

Iimp  (kA) Q (As) w 10 ms  W/R (kJ/ΩΩΩΩ) w 10 ms 

20 

10 

5 

2 

1 

10 

5 

2,5 

1 

0,5 

100 

25 

6,25 

1 

0,25 

 
W normie PN EN 61643-11 nie określono kształtu prądowego udaru probierczego. Pojawiają się 
jedynie sugestie o możliwości zastosowania prądu udarowego 10/350 wykorzystywanego do 
symulacji narażeń piorunowych.  W przypadku stosowania prądu o innym kształcie wymagane jest 
ograniczenie czasu narastania prądu udarowego poniżej 50 µs.  
Normy opisujące zakresy badań SPD typu 1 nie określają dokładnie wymaganych napięciowych 
poziomów ochrony, ale przedstawiają jedynie wartości zalecane. W przypadku instalacji o napięciu 
znamionowych 230/400 V można wybrać napięciowy poziom ochrony z następującego ciągu 
wartości: 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1200V, 1500V, 1800V, 2000V, 2500V, 3000V, 4000V, 
5000V i 6000V.  
Podstawowymi elementami SPD typu 1 są iskierniki, które najczęściej wytrzymają przepływ prądów 
udarowych o wartościach szczytowych 20 kA lub nawet dochodzących do 50 kA i kształcie 10/350 µs 
(rys. 1).   
 

        
 
Rys. 1.  Przykłady różnorodnych SPD typu 1 
 



Stosując układy SPD typu 1 ograniczamy do dopuszczalnych wartości nie tylko napięcia i prądy 
udarowe dochodzące z zewnątrz do instalacji elektrycznej, ale również chronimy instalację i 
urządzenia przed działaniem części prądu piorunowego. Takie zagrożenie wystąpi podczas 
bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt budowlany posiadający instalację 
piorunochronną lub wyładowania w przewody sieci elektroenergetycznej. 
 

SPD typu 2 
 

Zadaniem SPD typu 2 jest ograniczanie przepięć do wartości odpowiadającej I lub II kategorii 
wytrzymałości udarowej. Najczęściej wymagane jest ograniczanie przepięć poniżej 1,5 kV, gdyż takie 
wartości przepięć wytrzymuje większość przyłączy zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Typowe zadania SPD typu 2, miejsca ich montażu oraz zakres badań zestawiono w tabeli 5.   

Tabela 5. Zadania, miejsca montażu oraz wymagany zakres badań ograniczników typu 2 

Parametr Charakterystyka 

 

Zadanie  

Ograniczanie przepięć pomiędzy: 

• przewodami falowymi L1,L2,L3 i przewodem ochronnym PE, 

• przewodami neutralnym N i ochronnym PE. 

 

Monta ż 

Na szynie 35mm lub w gniazdach bezpiecznikowych w miejscach rozgałęzienia 
instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu budowlanego(rozdzielnice główne, 
rozdzielnice oddziałowe, tablice rozdzielcze). 

 

Zakres bada ń próby  

klasy II  

Podstawowe  badania: 

• znamionowym prądem wyładowczym in, 

• największym prądem wyładowczym imax , 

• napięciem udarowym 1,2/50. 

 
Zalecanym kształtem prądów wyładowczych znamionowego in i największego imax stosowanych do badań 
ograniczników typu 2 jest udar o czasie narastania czoła 8 µs i czasie trwania do półszczytu na grzbiecie 
20 µs (rys. 2). 

    
 
Rys. 1.  Przykłady montażu SPD typu 2 
 



Wartości szczytowe prądu in , który może wielokrotnie przepłynąć przez SPD  typu 2 nie powodując jego 
uszkodzenia, są wybierane z następującego szeregu wartości: 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 
5,0; 10; 15 i 20 kA.  
Największy prąd wyładowczy imax  powinien być  większy od prądu znamionowego in . 
Do budowy SPD typu 2 najczęściej stosowane są zmienno-oporowe elementy półprzewodnikowe-
warystory. Po zamontowaniu SPD typu 2 na ich zaciskach panuje napięcie fazowe i przez warystory 
płyną prądy o niewielkich wartościach (poniżej 1 mA).  
Do ograniczania przepięć można również stosować SPD składające się z szeregowo połączonego 
warystora i iskiernika. Są one stosowane w instalacji elektrycznej, w której nie powinny występować 
prądy upływu, nawet o niewielkich wartościach. 
 

SPD typu 3 
 
SPD typu 3 zapewniają ochronę urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi wywołanymi przez 
odległe wyładowania atmosferyczne (kilkaset metrów od obiektu) oraz przed przepięciami łączeniowymi 
powstającymi rzeczywistych instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu budowlanego. Podstawowe 
informacje o zadaniach SPD typu 3 i zasadach ich montażu przedstawiono w tabeli 6. 
 

Tabela 6.  Podstawowe wymagania dotyczące SPD typu 3 

Parametr Charakterystyka 

 

Zadanie  

Ograniczanie przepięć pomiędzy: 

• przewodem fazowym L a neutralnym N, 

• przewodami neutralnym N i ochronnym PE. 

 

Celowo ść 
stosowania  

Zastosowanie w przypadku: 

• występowaniu zbyt dużych odległości pomiędzy układami ograniczników 
przepięć typu 2 i chronionymi urządzeniami,  

• ochrony urządzeń o nieznanej odporności udarowej lub o mniejszej 
odporności od pozostałych urządzeń pracujących w danym obiekcie.  

Monta ż Na szynie 35mm, w puszkach, gniazdach, w kanałach kablowych, bezpośrednio 
w gniazdach lub jako układy przenośne wtykane do gniazd, w urządzeniach. 

Zakres bada ń próby 
klasy III  

Badania znamionowym udarem napięciowo-prądowym 1,2/50-8/20. 

 
W rzeczywistych warunkach nie można wyeliminować bezpośrednich uderzeń piorunów w obiekty 
budowlane lub wyładowań zachodzących w bliskim ich sąsiedztwie. Fakt ten powoduje, że w instalacji 
elektrycznej SPD typu 3 współpracują najczęściej z SPD typu 1 i 2 tworząc wielostopniowe układy 
ochronne.  
Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu SPD typu 3 (rys. 3) należy dokładnie przeanalizować 
celowość takiego rozwiązania uwzględniając:  

• przyjęty margines koordynacyjny (różnicę pomiędzy poziomem odporności udarowej urządzenia a 
napięciowym poziomem ochrony ogranicznika), 

• sposób ułożenia przewodów od układu SPD typu 2 do chronionych urządzeń ( np. ułożenie przy ścia-
nach zewnętrznych, wewnątrz obiektu, w kanałach metalowych), 

• istniejące w instalacji układy SPD (np. SPD typu 2 mogą być jedynym układem ochronnym lub 
współpracować z SPD typu 1 w układzie dwustopniowym).  



a)                                                                       b) 

         

 
Rys. 3. Typowe rozwiązania SDP typu 3, a) przeznaczone do montaży na szynie 35 mm,  

b) montowane w gniazdach instalacji 
 
W zależności od powyższych czynników, dopuszczalna odległość pomiędzy układem SPD typu 2 a 
chronionym urządzeniem może zawierać się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.  
W przypadku ochrony czułych urządzeń elektronicznych może pojawić się potrzeba zastosowania 
dodatkowych filtrów tworzących jeden układ z elementami ograniczającymi przepięcia.  
W większości typowych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych posiadających urządzenia 
piorunochronne należy instalować dwu- lub trójstopniowe systemy układów SPD różnych typów. 
Przykładowy schemat połączeń SPD w układzie trójstopniowym przedstawiono na rys. 4.  
 
 

 

 
 
 

Rys. 4 . Trójstopniowy system układów SPD różnych typów.  
 
 

SPD typu 1 o napięciowym poziomie ochrony poniżej 4000 v 
 
Początkowo większość SPD typu 1 charakteryzuje napięciowy poziom ochrony poniżej 4000V. 
Wśród przyczyn wyboru takiego poziomu ochrony można wymienić następujące: 

• urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane w złączu instalacji (np. liczniki energii 
elektrycznej) charakteryzuje wytrzymałość udarowa na poziomie 6 kV i obniżenie napięcia do 4 
kV zapewnia odpowiedni margines koordynacyjny, 

• jest to optymalne rozwiązanie w przypadku wielostopniowych systemów ograniczania przepięć 
gdyż ogranicza ilość zadziałań SPD typu 1 do niezbędnego minimum, co może znacznie 
wydłużyć czas ich eksploatacji. 



Przykładowe rozmieszczenie SPD różnych typów, połączone z zasadami strefowej koncepcji ochrony 
wprowadzanej przez normy ochrony odgromowej przedstawiono na rys. 5. 

 
 

   
 

 
Rys. 5. Rozmieszczenie SPD równych typów dwu- i trójstopniowym systemie ochrony  

 
Na rysunku 2 przyjęto oznaczenie wprowadzone w normach ochrony odgromowej W wybranych 
przypadkach przyjęto następujące oznaczenia: 

• SPD 0A/1 - SPD typu 1 o napięciowym poziomie ochrony poniżej 4000 V, 

• SPD 1/2 - SPD typu 2 o napięciowym poziomie ochrony poniżej 1500 V, 

• SPD 2/3 - SPD typu 3 o napięciowym poziomie ochrony poniżej 1000 - 1200 V. 

Należy również zauważyć, że początkowo normy niemieckie (Tabela 7) zalecały dla ograniczników 
klasy B (odpowiedników typu 1) napięciowy poziom ochrony poniżej 4000 V.  
 

Tabela 7.  Maksymalne wartości napięciowych poziomów ochrony ograniczników przepięć  

Znamionowe napi ęcie pracy Ograniczniki klasy B Ograniczniki klasy C  Ograniczniki klasy D 

150V do 300V 4 kV 2,5 kV 1,5 kV 

300V do 600V 6 kV 4 kV 2,5 kV 

600V do 1200V 8 kV 6 kV 4 kV 

 
W SPD typu 1 o napięciowych poziomach ochrony poniżej 4000 V najczęściej stosowane są jedno- 
lub wieloprzerwowe niesterowalne iskierniki. W celu ograniczenia obciążeń cieplnych dąży się do 
ograniczenia prądów następczych płynący przez iskierniki po ich zadziałaniu.  
 

SPD typu 1 o napięciowym poziomie ochrony poniżej 2500 v 
 
Nowe typy SPD typu 1 bez kłopotów spełniają wymagania wynikające z zakresu badań klasy I oraz 
II i zapewniają ograniczenia napięciowych poziomów ochrony poniżej 2500 V.  
SPD typu 1 o takim poziomie ograniczania przepięć zapewniają ochronę podstawową w instalacji 
elektrycznej w obiektach budowlanych posiadających instalacje piorunochronne.  
Wybranie napięciowego poziomu ograniczania przepięć poniżej 2500V ma jeszcze jedną zaletę. 
Stosowania ograniczników o takich poziomach ochrony wymaga norma PN-IEC 60364-443 w 
przypadku, gdy „instalacja jest zasilana napowietrzną linią niskiego napięcia lub z taką linią jest 
połączona”. Zalecenie to dotyczy ochrony przed przepięciami atmosferycznych dochodzącymi z 



zewnątrz do instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych bez instalacji piorunochronnej, jeśli 
znajdują się one w obszarach, w których występuje więcej niż 25 dni burzowych w roku.  
Informacje dotyczące SPD o niskich napięciowych poziomach ochrony wystąpiły we wprowadzanej 
w tym czasie w Europie normie IEC 62305-4. Określając rozmieszczenie i właściwości SPD 
zastosowano pojęcie SPD 0/1/2 (rys. 6).  
 
 

  
 
 

       
 

SPD 0A/1/2 - SPD typu 1 o napięciowym poziomie ochrony poniżej 2500 V, 
 
Rys. 6. Rozmieszczanie SPD typu 1 poziomie ochrony poniżej 2500 V 
 
Pojawiło się również określenie ograniczników klasy I+II (lub klasy B+C), które miało wskazać, że 
SPD posiada stosunkowo niski poziom ochrony (poniżej 2500 V – odpowiadający poziomowi 
ograniczników klasy C) a jednocześnie spełnia wymogi badań klasy II.  
Niestety takie oznaczenie mogło sugerować, co skwapliwie podchwycili niezbyt uczciwi handlowcy, 
że takie SPD zastępują dwustopniowy układ SPD typu I i II i jednym układem SPD można zapewnić 
wielostopniową ochronę urządzeń przed przepięciami nawet w dużych obiektach budowlanych.  
 

 SPD o napięciowym poziomie ochrony poniżej 1500 v 
 
Kolejnym etapem rozwoju SPD typu 1 było zastosowanie iskierników umożliwiających otrzymanie 
napięciowego poziomu ochrony poniżej 1500V. Zapewniają one ochronę przed działaniem części 
prądu piorunowego oraz przed wszelkiego rodzaju przepięciami.  
SPD typu 1 o poziomie ochrony poniżej 1500 V znalazły szerokie zastosowanie w instalacjach 
elektrycznych niewielkich obiektów np. stacji bazowych systemu telefonii komórkowej (rys. 7.).  
Konieczność stosowania SPD o tak niskich napięciowych poziomach ochrony wyznaczył zakres 
badań odporności na napięcia udarowe chronionych urządzeń, który wynosi najczęściej 2000 V 
(pomiędzy przewodami fazowymi i neutralnym a przewodem PE).  
Niski poziom ochrony spowodował pojawienie się określenie ograniczników lub SPD klasy I+II+III 
(lub klasy B+C+D), które miało wskazać, że spełniają one wymogi badań klasy I, II i III oraz sugestie 
ich możliwościach zastępowania wielostopniowych system układów SPD typu 1, 2 i 3.  



 
 

      
 

      
 

 
 
 
Rys. 7. Przykładowe rozmieszczanie SPD typu 1 poziomie ochrony poniżej 1500 V 
 
 

Odległości ochronne pomiędzy spd a chronionym urządzeniem 
 
W instalacji elektrycznej zawierającej układy SPD typu 1 o niskich napięciowych poziomach 
ochrony, jako jedyne elementy ograniczające przepięcia podstawowym problemem jest określenie 
dopuszczalnych długości przewodów pomiędzy SPD a chronionym urządzeniem.  
Podobny problem, długości przewodów pomiędzy ostatnim SPD a chronionym urządzeniem 
występuje również w wielostopniowym systemie ograniczania przepięć  
W przypadku stosowania długich przewodów pomiędzy SPD a urządzeniem chronionym mogą 
wystąpić zjawiska odbić, co może spowodować powstanie oscylacji i na zaciskach przyłącza 
zasilania chronionego urządzenia napięcia mogą osiągnąć nawet dwukrotnie większą wartość w 
porównaniu do napięciowego poziomu ochrony UP  układu SPD. To może doprowadzić do 
uszkodzenie tego urządzenia nawet, gdy UP ≤ UW  (gdzie UW – napięcie wytrzymywane przez 
urządzenie chronione). 
W przypadku przepięć pochodzenia piorunowego, norma PN 62305-4 wprowadza pojęcie odległości 
ochronnej.  
Odległość ochronna lPO jest maksymalną długością przewodu między SPD a chronionym 
urządzeniem, którego ochrona za pomocą tego SPD jest jeszcze możliwa (biorąc pod uwagę 
zjawiska oscylacji i obciążenie pojemnościowe). 
Jeżeli długość przewodu jest mniejsza od 10 m lub UP < UW/2, to analizę odległości ochronnej lPO 
można pominąć. W przypadkach występowania długość przewodu pomiędzy SPD a urządzeniem 
większej niż 10 m i UP > UW/2, to odległość ochronna może być oszacowana z następującej 
zależności: 
 

SPD 0A/1/2/3 - SPD typu 1 o napięciowym 
poziomie ochrony poniżej 1500 V, 
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gdzie k = 25 V/m. 

 
W przypadku stwierdzenia występowania odległości pomiędzy układem SPD typu 1 (lub typu 2) a 
chronionym urządzeniem przekraczających wyznaczone można zastosować kolejny stopień SPD typu 
2 lub 3.  

Podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w LPS obiektu budowlanego lub wyładowań w 
bliskim sąsiedztwie obiektu, na skutek sprzężenia indukcyjnego i pojemnościowego w przewodach w 
instalacji elektrycznej mogą wystąpić przepięcia o znacznych wartościach.  
Powstające przepięcia mogą dodawać się do napięciowych poziomów ochrony układu SPD i 
powodować zwiększenie wartości szczytowych przepięć dochodzących do przyłączy zasilania 
chronionych urządzeń.  
W celu oceny zagrożenia wywołanego przez napięcia indukowane wprowadzono pojęcie odległości 
ochronnej l

PI
, która jest maksymalną długością przewodów między układem SPD a urządzeniem, 

przy której przepięcia dochodzące do przyłączy zasilania urządzeń nie przekraczają wartości 
dopuszczalnych   
Odległość ochronna l

PI
 może być określona z zależności 

- wyładowanie w bliskim sąsiedztwie obiektu 
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-  bezpośrednie wyładowanie urządzenie piorunochronne obiektu 
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gdzie współczynnik KS0 uwzględniający skuteczność ekranowania urządzenia piorunochronnego na 
granicy stref 0 i 1 wynosi 

-  5,006,0 wK SO ⋅=    ażurowe LPS z siatką o szerokości oka w [m], 

- KS0 = KC dla klasycznego urządzenia piorunochronnego. 
 
Wartości pozostałych współczynników występujących w równaniach zestawiono w tabeli 8. 
Jeśli zastosowano ekranowanie przestrzenne w obiekcie lub ekranowanie przewodów, to odległość 
ochronna l

PI
 może nie być analizowana.  

 
Podsumowanie 

 
Poprawne zaprojektowanie i wykonanie urządzenia systemu ochrony instalacji elektrycznej przed 
oddziaływaniem części prądu piorunowego piorunochronnego wymaga przyjęcia odpowiedniej dla 
chronionego instalacji koncepcji ochrony i ścisłej jej realizacji.  
W poprawnie opracowanych koncepcja ochrony nie ma miejsca na „cudowne i uniwersalne” 
ograniczniki zastępujące wielostopniowe systemy SPD w dużych obiektach budowlanych.  
 

 

 

 



Tabela 8. Wartości współczynników wykorzystywanych do określania odległości ochronnych 

Podstawowe wymagania 
Wspólczynniki 

KS1 = KS2 KS3 

Wymagania dotycz ące ekranowania przestrzennego oraz zasad układania przewodów wzgl ędem 
ekranu 

Brak ekranu przestrzennego  1 -- 

Ekran ażurowy lub przewody odprowadzające typu klatkowego o szerokości 
oka w(m). Naturalne przewody odprowadzające (metalowe kolumny, 
konstrukcje żelbetowe) wykorzystywane do ochrony odgromowej.  

 

0,12·w 

 

-- 

Pełny ekran o grubości 0,1 mm do 0,5 mm 10-4 – 10-5 -- 

Wymagania dotycz ące typów przewodów oraz zasad ich układania w obiek cie 

Duże obiekty budowlane, kable nieekranowane ułożone wzdłuż różnych tras, 
możliwość występowania pętli tworzonych z przewodów o powierzchni rzędu 
50 m2.  

 

-- 

 

1 

Niewielki obiekty, kable nieekranowane ułożone w tym samym kanale lub 
wzdłuż różnych tras, ale ograniczano możliwości występowania pętli (nie 
powinny przekraczać powierzchni rzędu 10 m2).  

 

-- 

 

0,2 

Kable nieekranowane układane w obiekcie budowlanym w sposób 
ograniczający możliwość występowania pętli do powierzchni rzędu 0,5 m2).  

 
-- 

 
0,02 

Kable ekranowane, ekran o rezystancji 5 < RS ≤ 20 Ω/km połączony obu 
końcach kabla z szynami wyrównawczą, do których przyłączono urządzenia.  

 

-- 

 

0,001 

Kable ekranowane, ekran o rezystancji 1 < RS ≤ 5 Ω/km połączony obu 
końcach kabla z szynami wyrównawczą, do których przyłączono urządzenia. 

 
-- 

 
0,0002 

Kable ekranowane, ekran o rezystancji RS ≤ 1 Ω/km połączony obu końcach 
kabla z szynami wyrównawczą, do których przyłączono urządzenia. 

 
-- 

 
0,0001 

W przypadku przewodów ułożonych w ciągłym metalowym kanale połączonym na obu końcach do szyn 
wyrównawczych podane wartości KS3 należy przemnożyć przez 0,1. 
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