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Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi 
przebywających w obiektach budowlanych 
oraz bezawaryjnego działania urządzeń i 
systemów wymaga opracowania a 
następnie przestrzegania zasad eksploatacji 
i konserwacji: 

• urządzeń piorunochronnych LPS 
(Lightning Protection System) na 
analizowanych obiektach 
budowlanych, 

• urządzeń ograniczających przepięcia 
SPD (Surge Protective Device) w 
instalacji elektrycznej oraz w 
obwodach przesyłu sygnałów. 

 
Urządzenia piorunochronne 

 
Urządzenie piorunochronne powinno być 
poddane przeglądowi, którego celem jest 
jego sprawdzenie oraz upewnienie się czy 
odpowiada pod każdym względem 
istniejącym normom.  
Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 
r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597), 
dotychczasowe normy dotyczące ochrony 
odgromowej obiektów budowlanych, 
zostały zastąpione przez normy: 

• PN-EN 62305-1:2008, Ochrona 
odgromowa - Część 1: Zasady 
ogólne. 

• PN-EN 62305-2:2008,, Ochrona 
odgromowa - Część 2: Zarządzanie 
ryzykiem. 

• PN-EN 62305-2:2009, Ochrona 
odgromowa - Część 3: Uszkodzenia 
fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

• PN-EN 62305-4:2009, Ochrona 
odgromowa - Część 4: Urządzenia 
elektryczne i elektroniczne w 
obiektach. 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
powyższych normach, przegląd urządzenia 
piorunochronnego powinien dokonać 
specjalista z dziedziny ochrony 
odgromowej. 
Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego 
obejmuje: 

• kontrolę dokumentacji technicznej, 

• oględziny prowadzone na obiekcie, 

• wykonanie prób i rejestrację danych. 

Kontrola dokumentacji technicznej 

Dokumentacja techniczna powinna być 
sprawdzona pod względem kompletności, 
zgodności z niniejszą normą i zgodności 
powykonawczej. 

Oględziny urządzenia 
piorunochronnego 

Oględziny urządzenia piorunochronnego 
należy przeprowadzić przynajmniej raz lub 
2 razy w roku (tabela 1), najlepiej przed 
sezonem burzowym. Zakres oględzin 



obejmuje sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami norm. 

 

Tabela 1.Okresy pomiędzy sprawdzaniem instalacji piorunochronnej  

Poziom ochrony 
odgromowej 

Odstęp pomiędzy 
oględzinami 

Okres pomiędzy 
sprawdzeniami 

Okres pomiędzy 
sprawdzeniami urządzeń 

krytycznych 

I i II 1 rok 2 lata 1 rok 

III I IV 2 lata 4 lata 1 rok 

W przypadku urządzeń piorunochronnych obiektów zagrożonych wybuchem należy prowadzić 
oględziny co 6 miesięcy. Próby elektryczne instalacji powinny być wykonywane raz na rok.  

 

Dokonując oględzin urządzenia 
piorunochronnego należy sprawdzić: 

• nienaruszalność wszystkich połączeń 
elementów urządzenia 
piorunochronnego, 

• stan połączeń (nie powinny 
występować obluzowania połączeń, 
przerwy w przewodach i złączach), 

• stan połączeń uziomów naturalnych i 
sztucznych z przewodami 
uziemiającymi oraz połączeń tych 
przewodów z pierścieniem 
wyrównawczym lub główną szyną 
uziemiającą, 

• stopień korozji urządzenia 
piorunochronnego, szczególna uwaga 
powinna być zwrócona na korozję na 
poziomie gruntu, 

• stan urządzeń do ograniczania 
przepięć (nie powinny występować 
oznaki uszkodzenia SPD oraz 
zabezpieczeń nadprądowych 
stosowanych do ochrony SPD), 

• zachowanie wymaganych odstępów 
izolacyjnych (brak przesunięć lub 
przemieszczeń pomiędzy elementami 
urządzenia piorunochronnego a 
chronionymi urządzeniami), 

• prawidłowość istniejących połączeń 
wyrównawczych urządzeń nowych, 
jeśli takie zostały zainstalowane w 
okresie od ostatnich oględzin, 

• stanu uziomów sztucznych przez 
częściowe odkopanie ich na taką 
głębokość, aby widoczne były na 
długości około 1m od miejsca 
połączenia przewodów uziemiających 
z uziomami, 

Badania urządzenia piorunochronnego  
i rejestracja danych 

Badania urządzenia piorunochronnego 
obejmują; 

• sprawdzeniem ciągłości, szczególnie 
ciągłości tych części urządzenia 
piorunochronnego, które nie były 
widoczne podczas instalacji i które nie 
są dostępne dla oględzin obecnie; 

• przeprowadzeniem pomiaru 
rezystancji uziemienia układu 
uziomów.  

Powinny być wykonane następujące 
wyodrębnione i złożone pomiary uziemień 
oraz kontrole, a ich wyniki odnotowane w 
raporcie z badań LPS. 

• Pomiar rezystancji względem ziemi 
każdego lokalnego uziomu i – gdzie 
zasadne praktycznie – rezystancji 
względem ziemi całego układu 
uziomów. 

• Każdy lokalny uziom powinien być 
poddany pomiarom oddzielnie z 
punktem probierczym pomiędzy 
przewodem odprowadzającym a 
każdym uziomem w stanie 
rozłączonym. 



Pomiar rezystancji uziemienia należy 
wykonać mostkiem do pomiaru uziemień 
lub metodą techniczną. Pomiar należy 
wykonać w okresie największej 
rezystywności gruntu tzn. w warunkach 
klimatycznych Polski od czerwca do 
września, z wyjątkiem trzydniowych 
okresów po długotrwałych opadach. Jeśli 
zachodzi konieczność wykonania 
pomiarów w innym okresie należy je 
powtórzyć.  
Rezystancja odgromowa układu uziomów 
obiektu, jako całości, powinna nie 
przekraczać  
10 Ω. Jeżeli ma miejsce znaczny wzrost 
wartości rezystancji uziemienia, to należy 
przeprowadzić dodatkowe badania, aby 
znaleźć przyczynę tego wzrostu i podjąć 
środki w celu poprawy tej sytuacji. 
Jeżeli układ uziomów nie odpowiada tym 
wymaganiom, lub kontrola wymagań nie 
jest możliwa z powodu braku informacji, 
to układ uziomów powinien być 
poprawiony przez zainstalowanie 
dodatkowych uziomów lub zainstalowanie 
nowego układu uziomów. 

Okresy pomiędzy poszczególnymi 
sprawdzaniami instalacji piorunochronnej, a 
tym samym SPD zestawiono w tabeli 1.   

W przedstawionej tabeli uwzględniono nie 
tylko pełne badania i sprawdzanie 
instalacji, ale również możliwości 
prowadzenia znacznie częstszych oględzin 
(przynajmniej raz w roku lub nawet co 6 
miesięcy). 

Tworząc programy przeglądów i 
konserwacji należy określić częstość ich 
przeprowadzania oraz dokładny zakres, 
który powinien obejmować: 

• sprawdzenie dokumentacji 
technicznej, 

• oględziny, 

• dokonanie prób, 

• wykonanie dokumentacji sprawdzania. 

W przypadku rozbudowy, uzupełnień lub 
innych zmian w obiekcie lub w instalacji 
elektrycznej należy sprawdzić potrzebę 

uzupełnienia w systemie ochrony 
przepięciowej.  

 
Urządzenia do ograniczania 

przepięć 
 

Urządzenia do ograniczania przepięć, 
dotyczy to szczególnie SPD typu 1, jako 
część urządzenia piorunochronnego powinny 
być poddawane oględzinom w terminach 
wymaganych przez obowiązujące normy 
ochrony odgromowej.  
Tworząc programy przeglądów i 
konserwacji należy określić częstość ich 
przeprowadzania oraz dokładny zakres, 
który powinien obejmować: 

• sprawdzenie dokumentacji technicznej, 

• oględziny, 

• dokonanie prób, 

• wykonanie dokumentacji sprawdzania. 

W przypadku rozbudowy, uzupełnień lub 
innych zmian w obiekcie lub w instalacji 
elektrycznej należy sprawdzić potrzebę 
uzupełnienia w systemie ograniczania 
przepięć.   
Sprawdzania układów SPD, podobnie jak 
urządzenia piorunochronnego, powinien 
dokonywać specjalista z dziedziny ochrony 
odgromowej.   
Szczególnie informacje dotyczące 
konserwacji i sprawdzania urządzeń 
ograniczających przepięcia zawarto w PN-
EN 62304-3 i PN-EN 62305-4, w których 
wprowadzono wymogi:  

• potwierdzenie braku oznak 
uszkodzenia SPD i ich bezpieczników 
lub rozłączników (w ramach 
procedury oględzin LPS), 

• stwierdzenia wykonania sprawdzania i 
badań przewodów wyrównawczych, 
złącz, urządzeń ekranujących, tras 
kabli i SPD (w ramach procedury 
oględzin LPS), 

• utrzymania mechanicznych i 
elektrycznych właściwości LPS przez 



cały okres wykorzystywania LPS (w 
ramach konserwacji). 

• Dodatkowo w programie konserwacji 
LPS powinny znajdować się 
postanowienia dotyczące sprawdzania 
LPS.   

Przeprowadzenie dokładnych badań 
właściwości urządzeń do ograniczania 
przepięć wymaga zastosowania 
specjalistycznego sprzętu. Takie badania 
mogą być przeprowadzone tylko przez 
odpowiednio przygotowane laboratoria i 
praktycznie nie istnieje możliwość ich 
wykonania w czasie kontroli stanu 
technicznego eksploatowanych układów 
SPD.  
Dodatkowo należy zauważyć, że 
większość iskiernikowych SPD typu 1 nie 
posiada wskaźników poprawnego działania 
i praktycznie ich właściwości nie są 
monitorowane w czasie eksploatacji. Jeśli 
nawet takie wskaźniki są instalowane to 
najczęściej ich wskazania nie określają 
stanu zużycia elektrod oraz rzeczywistych 
napięciowych poziomów ochrony SPD. 
Przeciętny użytkownik, jeżeli nie 
występują ekstremalne przypadki 
zniszczenia SPD typu 1, nie ma 
możliwości sprawdzenia ich właściwości.  
W przypadku iskiernikowych SPD typu 1 
można tylko próbować ocenić ich aktualny 
stan na podstawie pomiarów statycznego 
napięcia zapłonu iskierników lub 
rezystancji izolacji przy określonym 
napięciu. 
W pierwszej metodzie pomiarowej 
doprowadzamy do SPD narastające 
napięcie przemienne lub stałe i określamy 
napięcie zapłonu iskierników. Do tego celu 
można wykorzystać typowe źródła 
regulowanych napięć stałych lub 
przemiennych.  
W przypadku drugiej metody, przed 
przystąpieniem do pomiaru rezystancji 
izolacji, należy uzyskać informacje o 
wymaganym napięciu probierczym i 
wartości rezystancji izolacji, jaka wystąpi 
przy tym napięciu. Odczytu należy 
dokonać po 5 sekundach od chwili 

doprowadzenia o zacisków SPD napięcia o 
określonej wartości np. 500 V (rys. 1)..  
 
 

 
 
 

       
 
Rys. 1. Ogólna zasada badania SPD typu 1 
   
W przypadku SPD typu 2 producenci SPD 
powinni zapewnić samoczynne ich 
odłączania z instalacji elektrycznej, jeśli 
nastąpi uszkodzenie warystora. Informacją 
o uszkodzeniu SPD i jego „odłączeniu” 
jest zmiana koloru w „okienku 
kontrolnym” w przypadku SPD 
instalowanych na szynie 35 mm. SPD 
przeznaczone do montażu w gniazdach 
bezpiecznikowych posiadają dodatkowe 
„bolce”, które wysuwają się przy ich 
uszkodzeniu (rys. 2). 
 

   
 
Rys. 2. Wskaźniki uszkodzeń SPD typu 2.  



Urządzenie do ograniczania przepięć może 
również posiadać dodatkowy zestyk 
zwierno-rozwierny (przełączalny) 
umożliwiający tworzenie obwodu 
elektrycznego, którego elementy (np. 
głośniki, lampki) sygnalizują uszkodzenie 
SPD w miejscu dowolnie wybranym przez 
użytkownika.  
Posiadanie powyższych wskaźników 
uszkodzenia umożliwia uzyskanie 
informacji o stanie SPD w ramach 
prowadzonych oględzin.  
Dodatkowo użytkownik, poza kontrolą 
wskaźnika uszkodzenia, może sprawdzić: 

• napięcie zadziałania warystora przy 
doprowadzeniu do niego narastającego 
napięcia stałego, 

• poziom napięcia wywołujący w 
warystorze przepływ prądu o 
określonej wartości, wynoszącej 
najczęściej 1 mA.   

Takie badania można wykonać za pomocą 
dowolnego miernika posiadającego 
odpowiednie funkcje pomiarowe lub 
wykorzystać mierniki polecane przez 
producentów SPD (rys. 3).  

Urządzenia SPD typu 3 powinny posiadać 
akustyczne lub optyczne wskaźniki 
uszkodzenia, a w niektórych przypadkach 
dodatkowe zestyki, które mogą być 
wykorzystywane do zdalnej sygnalizacji 
uszkodzenia. 

 

    

 

Rys. 3. Badanie SPD typu 2 

 

Zakres ich badań jest połączeniem wymagań 
pomiaru iskierników i warystorów. 

Podstawowe informacje o sposobie 
prowadzenia badań właściwości SPD 
różnych typów przedstawiono w tabeli 2 i 3..  

 

Tabela 2. Sposób prowadzenia badań właściwości SPD  

Typ SPD Sposób badania 

 

 

 

SPD typu 1 
(iskiernikowy) 

Przed przystąpieniem do pomiarów należy uzyskać od producenta podstawowe 
informacje określające poziom napięcia, jakie należy przyłożyć do zacisków SPD 
oraz wartość rezystancji występującej przy tym napięciu.  

Wykonując uproszczony pomiar właściwości SPD należy:  

• przyłożyć do zacisków SPD wymagane napięcie,  

• po określonym czasie (najczęściej po 5 sekundach) określić wartości 
rezystancji izolacji SPD przy przyłożonym napięciu, 

• porównać otrzymaną wartość z wartością dopuszczalną i na tej podstawie 
ocenić stan techniczny SPD. 

 



Tabela 3. Sposób prowadzenia badań właściwości SPD  

Typ SPD Sposób badania 

 

 

 

 

SPD typu 2 
(warystorowy) 

Sprawdzanie właściwości technicznych SPD należy rozpocząć od sprawdzenia 
wskazania optycznego wskaźnika uszkodzeń.  

Uproszczony pomiar właściwości SPD polega na:  

• przyłożeniu do zacisków SPD napięcie narastającego z szybkością 
500V/s.,   

• pomiarze prądu płynącego przez warystor, 

• określeniu poziomu napięcia w momencie osiągnięcia przez prąd wartości 
1 mA, 

• wyłączenia źródła napięcia w chwili przepływu prądu o wartości 1 mA., 

• porównaniu otrzymanej wartości napięcia z napięciem dopuszczalnym 
przez producenta SPD. 

 

 

 

SPD typu 3  

Sprawdzanie właściwości technicznych SPD należy rozpocząć od sprawdzenia 
optycznego wskaźnika uszkodzeń.  

Jeśli zachodzi konieczność dokładnego sprawdzenia właściwości SPD typu 3 to 
należy pomiędzy: 

• przewodami L i N przeprowadzić pomiary analogiczne jak w przypadku badań 
warystorowych SPD typu 2, 

• przewodami L/N a przewodem PE pomiary analogiczne jak w przypadku 
iskiernikowych SPD typu 1. 

Przed przystąpieniem do pomiarów należy uzyskać od producenta wymagane 
informacje dotyczące rezystancji izolacji i poziomów napięć na warystorach. 

 


