
 

 

Ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej 

w obiektach budowlanych. Wymagania ogólne.  
 

Andrzej Sowa   
 

Zadaniem elementów i układów ochrony prze-
pięciowej w instalacji elektrycznej jest ograni-
czenie udarów napięciowych/prądowych do 
poziomów niegroźnych dla urządzeń, leżących 
poniżej poziomów ich odporności udarowej. 
W przypadku instalacji elektrycznej w obiek-
tach budowlanych podstawowe informacje do-
tyczące zasad ochrony znajdują się w normie:   
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczeństwa. Ochrona przez prze-
pięciami. Ochrona przed przepięciami atmos-
ferycznymi i łączeniowymi.  
Norma dotyczy ochrony instalacji elektrycznej 
przed przepięciami atmosferycznymi przeno-
szonymi przez rozdzielczą sieć zasilającą oraz 
ochrony przed przepięciami łączeniowymi, 
powstającymi w urządzeniach przyłączonych 
do instalacji.  
Norma nie dotyczy przypadków bezpośred-
niego wyładowania piorunowego w sieci zasi-
lające niskiego napięcia lub w instalacje elek-
tryczne budynków. 
Zgodnie z zaleceniami normy PN-IEC 60364-
4-443, urządzenia pracujące w obiekcie bu-
dowlanym powinny być tak dobrane, aby ich 
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane 
nie było mniejsze niż wymagane napięcie uda-
rowe wytrzymywane, podane w tablicy 1. 
W normie stwierdzono, że w przypadku, gdy 
instalacja jest zasilana za pomocą ułożonej w 
ziemi linii kablowej niskiego napięcia i nie jest  
podłączona z liniami napowietrznymi, to na-
pięcie udarowe wytrzymywane urządzeń, 
zgodnie z tablicą 1, jest wystarczające i nie 
 
 

 
jest potrzebna żadna dodatkowa ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi.  
Uzupełniające wymagania znajdują się w 
normie: 
PN-IEC 664-1. Koordynacja izolacji urządzeń 
elektrycznych w układach niskonapięciowych. 
Zasady, wymagania i badania. 
W powyższych normach pojawiają się suge-
stia, że urządzenia gospodarstwa domowego, 
elektryczne narzędzia przenośne oraz inne od-
biorniki przyłączane do instalacji elektrycznej 
w obiekcie budowlanym zaliczane są do II ka-
tegorii wytrzymałości udarowej.W takim 
przypadku wytrzymywane znamionowe napię-
cie udarowe urządzeń wynosi 2500 V.  
Należy jednak stwierdzić, że sugerowanie tak 
wysokich wartości wytrzymałości udarowej ty-
powych urządzeń nie jest prawdziwe, gdyż 
producenci urządzeń nie mają obowiązku ba-
dania odporności swoich urządzeń na działa-
nie udarów o tak dużych wartościach szczyto-
wych.  
Potrzebę ochrony przed przepięciami uwzględ-
niono również w zaleceniach dotyczących in-
stalacji elektrycznej w obiektach budowlanych 
zawartych w Dzienniku Ustaw nr 10 z dnia 
8.02.1995 r. W Rozporządzeniach stwierdzo-
no, że w instalacji elektrycznej należy stoso-
wać urządzenia ograniczające przepięcia (§ 
183). 
Konieczność stosowania w instalacji elek-
trycznej urządzeń ograniczających przepięcia 
stwierdzono w kolejnych rozporządzeniach. 
Konieczność stosowania ochrony odgromowej 
i ochrony przed przepięciami stwierdzono 
również w rozporządzeniach. Część z nich ze-
stawiono w tablicy 2.  



 

Tablica1.  Znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane urządzeń [PN-IEC 60364-4-443]  

Znamionowe  napięcie 
instalacji [V] 

Wymagane napięcie udarowe wytrzymywane dla  [kV] 

 
Sieć  trójfa-
zowa  

Sieć jednofa-
zowa z punk-

tem środkowym 

Urządzeń w/przy złą-
czu instalacji (wy-

trzymałość udarowa 
kategorii IV) 

Urządzeń rozdzielczych 
i obwodów odbiorczych 
(wytrzymałość udarowa 

kategorii III) 

Odbiorników (wy-
trzymałość uda-
rowa kategorii II) 

Urządzeń specjalnie 
chronionych (wy-

trzymałość 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 uzale żnione 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. 

Tablica 3. Rozporządzenia zawierające zalecenia dotyczące ochrony odgromowej i ochrony przed 
przepięciami 

Rozporz ądzenie Podstawowe wymagania 
Rozporz ądzenie Ministra Rolnictwa i 
Gospodarki Żywno ściowej  z dnia 07.10. 
1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usy-
tuowanie (Dz. U. 1997 Nr 132, poz. 877) 

Rozdział 5 - Bezpiecze ństwo po żarowe i zabezpieczenie przed wybu-
chem  

§ 44. Budowle rolnicze powinny być chronione przed wyładowa-
niami atmosferycznymi. 

Rozporz ądzenie Ministra Obrony Naro-
dowej z dnia 02. 08. 1996r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny od-
powiadać obiekty budowlane nie będące bu-
dynkami, służące obronności państwa oraz 
ich usytuowanie (Dz. U. 1996, Nr 103, poz. 
447) z późniejszymi zmianami (Dz. U.2002 
Nr 120, poz. 1291). 

Rozdział 1 - Przepisy ogólne  

§ 6b. 1. W instalacjach elektrycznych wykonanych na tere-
nie obiektów budowlanych powinny być zastosowane:.. 

6) urządzenia ochrony przepięciowej. 

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, uznaje się za 
spełnione, jeżeli instalacje te odpowiadają Polskim Normom 
projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych. 

 
Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki  z 
dnia 30.07. 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe ( Dz.U.2001, Nr 
97,poz.1055). 

Rozdział 3 - Stacje gazowe 
§ 53.1. Stacja gazowa powinna być zabezpieczona przed wyła-
dowaniami i przepięciami elektrycznymi. 
Rozdział 4 - Tłocznie gazu 
§ 78. Obiekty tłoczni powinny być wyposażone w: 

         5) instalację ochrony odgromowej i przeciw-porażeniowej. 

 
Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki  z 
dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do trans-
portu ropy naftowej i produktów naftowych i 
ich usytuowanie (Dz. U. 1996, Nr 103, poz. 
477) 

Dział II - Bazy paliw płynnych 
Rozdział 4 - Zabezpieczenie bazy paliw płynnych 
§ 41.2. Zbiorniki, a także obiekty technologiczne i budynki po-
winny być chronione przed wyładowaniami atmosferycznymi, 
elektrycznością statyczną oraz przepięciami, zgodnie z wyma-
ganiami określonymi w Polskich Normach.  

Dział IV – Stacje paliw płynnych i stacje kontenero we 
Rozdział 3 – Zabudowa stacji paliw płynnych  
§ 107. Zadaszenia, o którym mowa w § 106, powinny być wypo-
sażone w instalację odgromową wykonaną zgodnie z wymaga-
niami określonymi w Polskich Normach.  

 
 



 

• Bardzo szczegółowe wymagania doty-
czące ochrony przed przepięciami 
znajdują się w Zaleceniach dla insta-
lacji elektrycznych w obiektach tele-
komunikacyjnych TP S.A. z punktu 
widzenia kompatybilności elektro-
magnetycznej, wprowadzonych Zarzą-
dzeniem Nr 56 Prezesa Zarządu TP 
S.A. z dnia 18 grudnia 1997 (War-
szawa 1998) . 

W zaleceniach tych stwierdzono m.in.” system 
ochrony przeciwprzepięciowej instalacji zasi-
lającej powinien mieć strukturę kilkustop-
niową i powinien składać się z następujących 
stopni zabezpieczeń: 
• stopień zabezpieczenia pierwotnego, znaj-

dujący się przy wejściu kabla zasilającego 
do budynku, ewentualnie w rozdzielni 
głównej, zawierający ochronniki dostoso-
wane do udarów o względnie dużej energii 
(szczytowe wartości prądu udaru rzędu 
100kA), przy krytycznych wymaganiach 
odnośnie czasu odpowiedzi na udar, 

• wtórne stopnie zabezpieczeń, znajdujące 
się w wybranych punktach instalacji, za-
wierające ochronniki dostosowane do 
względnie mniejszej energii udarów, ale 
charakteryzujące się krótkim czasem od-
powiedzi na udar, 

• dalsze stopnie ograniczające i filtruj ące 
stany przejściowe, powstałe w wyniku dzia-
łanie dwóch pierwszych stopni zabezpieczeń 
(ochronniki przeznaczone do ograniczania 
nanosekundowych zakłóceń impulsowych 
oraz filtry przeciwzakłóceniowe)”. 

Zabezpieczenie pierwotne jest przeznaczone 
głównie do ograniczania udarów pochodzenia 
zewnętrznego. Zabezpieczenia wtórne ograni-
czają stany przejściowe powstające po za-
działaniu zabezpieczenia pierwotnego oraz 
udary generowane wewnątrz budynku. 

Dodatkowo należy uwzględnić uwagi zawarte 
w normie:  
PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilają-
cego w publicznych sieciach rozdzielczych.  
 

Niniejsza norma dotyczy parametrów na-
pięcia w złączach elektroenergetycznych sieci 
rozdzielczych niskiego napięcia w normalnych 
warunkach pracy. 

Należy zaznaczyć, że parametry napięcia 
podawane w niniejszej normie nie są przezna-
czone do stosowania jako poziomy kompaty-
bilności elektromagnetycznej (EMC) ani jako 
dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń prze-
wodzonych przez odbiorców zasilanych z pu-
blicznych sieci rozdzielczych.  

Przepięcia są zwykle spowodowane wyła-
dowaniami atmosferycznymi, operacjami łą-
czeniowymi lub zadziałaniem bezpieczników. 
Czas narastania przejściowego przepięcia mo-
że zmieniać się w przedziale od mniej niż mi-
lisekunda do kilku milisekund. W normie zde-
finiowano przejściowe przepięcie jako „ krót-
kotrwałe oscylacyjne lub nieoscylacyjne prze-
pięcie, zwykle silnie tłumione, trwające kilka 
milisekund lub krócej. 

W  normie tej, określając wartości przepięć 
przejściowych stwierdzono, że „ przejściowe 
przepięcia pomiędzy przewodami pod napię-
ciem a ziemią z reguły nie przekraczają     6 
kV wartości szczytowej, jednakże sporadycz-
nie występują wartości większe. 

Zapewnienie niezawodnej ochrony przepię-
ciowej wymaga ograniczenia przepięć do war-
tości leżących poniżej poziomów odporności 
udarowej urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych.   

Obowiązujące obecnie normy i zalecenia wy-
magają od producentów zapewnienia odpo-
wiednich poziomów odporności na udary na-
pięciowo-prądowe 1,2/50 – 8/20. Przykłady 
wymagań zestawiono w tablicy 3.  

Zalecane  poziomy odporności udarowej najczę-
ściej wynoszą : 

- 2000V pomiędzy przewodami fazowymi 
(i neutralnym jeśli występuje) a ochronnym 

- 1000V pomiędzy przewodami fazowymi 
oraz przewodem ochronnym. 

Takie poziomy odporności udarowej wyma-
gają ograniczania przepięć poniżej 2000V. 

Uwzględniając potrzebę zachowania margi-
nesu bezpieczeństwa pomiędzy poziomem 
ograniczania przepięć  a wytrzymałością 
udarową urządzeń należy ograniczyć prze-
pięcia do 1500V. 
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Tablica 3. Przykładowe poziomy odporności udarowej typowych urządzeń  

Urządzenia Poziomy wytrzymałości urządzeń od strony zasilania napięciem prze-
miennym na udary napięciowo-prądowe (1,2/50-8/20 µs) 

Zasilacze UPS 
(EN 50091-2) 

- 2000 V pomiędzy przewodami fazowymi (i neutralnym jeśli występu-
je) a ochronnym, 

- 1000 V pomiędzy przewodami fazowymi oraz przewodem ochron-
nym 

Urządzenia zasilające  
w telekomunikacji  
(PN-T-83101) 

Obwody zasilania zespołów prostowniczych i siłowni oraz obwodów wyj-
ściowych przetwornic napięcia przemiennego 

- 2000 V  (udary niesymetryczne), 
- 1000 V (udary symetryczne). 

Urządzenie elektryczne 
i elektroniczne 
(PN-EN 50082-1) 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne przeznaczone do użytkowania w 
środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko przemysłowym 

- 2000 V- (udary niesymetryczne), 
- 1000 V (udary symetryczne). 

Urządzenie elektryczne 
i elektroniczne 
(PN-EN 50082-2) 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne przeznaczone do użytkowania w 
środowisku przemysłowym 

- 4000 V (udary niesymetryczne), 
- 4000 V (udary symetryczne).                    

Urządzenie elektryczne 
powszechnego użytku 
PN-EN 5014-2 

Urządzenia powszechnego użytku, narzędzia elektryczne,  podobne urzą-
dzenia elektryczne  

- 2000 V pomiędzy przewodami fazowymi (i neutralnym jeśli wystę-
puje) a ochronnym, 

- 1000 V pomiędzy przewodami fazowymi oraz przewodem ochron-
nym 

Urządzenia informatyczne. 
PN-EN 55024 

 Urządzenia informatyczne. 
- 2000 V pomiędzy przewodami fazowymi (i neutralnym jeśli wystę-

puje) a ochronnym, 
- 1000 V pomiędzy przewodami fazowymi oraz przewodem ochron-

nym 

Urządzenia ochrony różni-
cowoprądowej  
PN-EN 61543 

Urządzenia ochrony różnicowoprądowej (RCDs) do użytku domowego i 
podobnych zastosowań  
       - 1000 V -  napięcie ładowania kondensatora w generatorze. 
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