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Rozwój cywilizacji coraz bardziej uzależnia 
społeczeństwa od licznych systemów 
informatycznych, teleinformatycznych i 
telekomunikacyjnych. Niestety cechą 
charakterystyczną współczesnych urządzeń 
służących do przesyłania, magazynowania i 
przetwarzania informacji jest ich stosunkowo 
niewielka odporność udarowa. 

Uszkodzenia lub błędne działania takich 
urządzeń może być wywołane zarówno przez 
bezpośrednie oddziaływanie impulsowych pól 
elektromagnetycznych, jak i działanie napięć i 
prądów udarowych dochodzących do tych 
urządzeń z sieci zasilającej oraz z linii 
przesyłu sygnałów.  

Znaczną część uszkodzeń wywołują 
wyładowania piorunowe. Obecnie szkody 
wywołane przez piorunowe impulsy 
elektromagnetyczne LEMP (ang. Lightning 
Electromagnetic Pulse) są wielokrotnie 
większe od zniszczeń powstających podczas 
bezpośrednich uderzeń piorunów w obiekty 
budowlane (pożary, uszkodzenia budynków, 
uszkodzenia instalacji itp.). 

Piorunowe impulsy elektromagnetyczne są 
szczególnie groźne dla urządzeń w 
rozbudowanych systemach elektronicznych. 
W takich przypadkach nawet drobne 
uszkodzenie pojedynczego urządzenia 
unieruchamia najczęściej cały system. 

Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych 

Instalacje piorunochronne na obiektach 
budowlanych powinny być wykonane 
zgodnie z zaleceniami polskich norm. Takie 
wymagania zawarto w Rozporządzeniach 
Ministra Infrastruktury (Rozporządzenie z 
dnia 7.04. 2004 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 109, 
poz.1156, oraz dnia 12 marca 2009 r.), w 
których stwierdzono, że: 

• Budynek należy wyposażyć w instalację 
chroniącą od wyładowań atmosferycznych. 
Obowiązek ten odnosi się do budynków 
wyszczególnionych w Polskich Normach 
dotyczących ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych (§ 53, pkt. 2). 

• Instalacja piorunochronna, o której mowa 
w § 53, pkt. 2 powinna być wykonana 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
dotyczących ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych (§ 184).  

Początkowo normy ochrony odgromowej 
zawierały podstawowe zalecenia określające 
zasady ochrony osób oraz różnorodnych 
obiektów budowlanych.  

W roku 2001 zaczęto w Polsce wprowadzać 
międzynarodowe normy ochrony 
odgromowej, wśród których można 
wyodrębnić trzy grupy tematyczne (tablica 1.) 
dotyczące: 
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• ochrony odgromowej obiektów 
budowlanych, 

• ochrony przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym, 

• wymagań stawianych elementom 
urządzenia piorunochronnego. 

W normach określających zasady ochrony 
przed LEMP, stwierdzono, że stworzenie 
warunków zapewniających niezawodne 
działanie urządzeń i systemów 
elektronicznych wymaga wprowadzania 
kompleksowych rozwiązań ochrony.  
Obecnie normy serii PN-EN 62305 zastępują 
dotychczasowe normy dotyczące ochrony 
odgromowej obiektów budowlanych, które 
były w wykazie Polski Norm w 
rozporządzeniu w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 
2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597). 
Należy również zauważyć, że obiekt 
budowlany wraz ze związanymi z nim 
urządzeniami budowlanymi należy 
„projektować i budować w sposób określony 
w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej”.  
Zestawienie podstawowych norm 
zawierających wiedze z dziedziny ochrony 
odgromowej zestawiono w tabeli 2.  
 

 

Tablica 1. Zestawienie podstawowych norm dotyczących ochrony odgromowej  

Zakres tematyczny  Zestawienie norm 

 

Normy ochrony 
odgromowej 
obowiązujące przed 
rokiem 2001. 

PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne.  
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
obostrzona  

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

 

 

 

Ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych  

 

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

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1 grudzie ń 2002, Ochrona odgromowa obiektów 
budowanych. Część 1. Zasady ogólne.  

PN-IEC 61024-1-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów budowanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1 grudzie ń 2002, Ochrona odgromowa obiektów 
budowanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych.  
PN-IEC 61024-1-2:2002,Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioru-
nochronnych. 

 

Ochrona przed 
piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym 

PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne. 

PN-IEC/TS 61312-2:2002, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz-
nym (LEMP). Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i 
uziemienia. 
PN-IEC/TS 61312-3:2003, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz-
nym. Część 3. Wymagania urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 
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Tabela 2. Zestawienie norm zawierających podstawową wiedzę techniczną z dziedziny ochrony  
odgromowej obiektów budowlanych oraz ograniczania napięć i prądów udarowych 
wywołanych przez wyładowania piorunowe  

Zakres tematyczny  Zestawienie norm 

 

Kompleksowa ochrona 
odgromowa obiektów 

budowlanych 

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. 

 

 
 
 

 

Ochrony odgromowej  
i ograniczania przepięć 
w typowych systemach 
telekomunikacyjnych 

ITU-T Recommendation K.39.(10/96),  Risk assessment of damages to 
telecommunication sites due to lightning discharge. 

ITU-T Recommendation K.40. (10/96),  Series K: Protection against interference. 
Protection against LEMP in telecommunications centers. 

ITU-T Recommendation K.47. (12/2000),  Series K: Protection against 
interference. Protection of telecommunication lines using metallic conductors 
against direct lightning discharges. 

ITU-T Recommendation K.56. (07/2003),  Series K: Protection against 
interference. Protection of radio base station against lightning discharge. 

ITU-T Recommendation K.67. (02/2006),  Series K: Protection against 
interference. Protection against interference. Expected surges on 
telecommunication and signaling networks due to lightning. 

ITU-T Recommendation K.72. (04/2008),  Series K: Protection against 
interference. Protection of telecommunication lines using metallic conductors 
against lightning: Risk management. 

 

 
 
 
Elementy instalacji 
piorunochronnej  

PN-EN 50164-1:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Część 1: 
Wymagania stawiane elementom połączeniowym 

PN-EN 50164-2:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 2: 
Wymagania dotyczące przewodów i uziomów 

PN-EN 50164-3:2007, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 3: 
Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (oryg) 

PN-EN 50164-4:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 4: 
Wymagania dotyczące elementów mocujących przewody (oryg.) 

PN-EN 50164-5:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 5: 
Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień 
(oryg.) 

PN-EN 50164-6:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 6: 
Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych (oryg.) 

PN-EN 50164-7:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 7: 
Wymagania dotyczące środków polepszających uziemienie (oryg) 

 

Podstawowe informacje o zakresie norm serii PN-EN 62305 oraz wykazy norm, które one zastępują 
zestawiono w tabeli 2.  
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Tabela 3. Zakres tematyczny oraz zestawienia norm zastępowanych przez normy serii PN-EN 
62305  

Zakres tematyczny Normy zastępowane 
PN-EN 62305-1, Ochrona odgromowa - Cz ęść 1: Wymagania ogólne  

 
Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych włącznie z ich zawartością 
(osobami oraz instalacjami) oraz 
urządzeń usługowych przyłączonych do 
obiektu. Zalecenia norm nie obejmują: 

• urządzeń kolejowych, 
• pojazdów, okrętów, samolotów, 

instalacji przybrzeżnych,  
• wysokociśnieniowych rurociągów 

podziemnych, 
• rurociągów oraz linii energetycznych 

i telekomunikacyjnych nie 
przyłączonych do obiektu. 

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

PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-EN 61663-2:2002 (oryg.), Ochrona odgromowa - Linie 
telekomunikacyjne - Część 2: Linie wykonane przewodami 
metalowymi.  
IEC 61662:1995 + IEC 61662/A1:1996, Assessment of risk of 
damage due to lightning + Annex C: Structures containing electronic 
systems. 
IEC 61819:2000, Test parameters simulating the effects of lightning 
on LPS components. 

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

Oszacowanie ryzyka powodowanego 
przez piorunowe wyładowania doziemne 
w obiektach budowlanych i urządzeniach 
usługowych. Wybór poziomów ochrony 
dla urządzenia piorunochronnego. 

IEC 61662:1995+IEC 61662/A1:1996,  Assessments of risk of 
damages due to lightning +Annex C: Structures containing electronic 
systems.  

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

Wymagania dotyczące ochrony obiektów 
przed szkodami fizycznymi za pomocą 
LPS i ochrony istot żywych przed 
porażeniem napięciami dotykowymi i 
krokowymi w pobliżu urządzenia 
piorunochronnego. Projektowanie, 
wykonanie, sprawdzanie i utrzymanie 
LPS w obiektach dowolnej wysokości. 
Ustalenie środków ochrony istot żywych 

przed porażeniem napięciami dotykowymi 
i krokowymi. 

 

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

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1  grudzień 2002, Ochrona odgromowa 
obiektów budowanych. Część 1. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-2:2002, Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, 
montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

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

Projektowanie, wykonanie, utrzymanie, 
sprawdzanie i testowanie systemu 
środków ochrony przed oddziaływaniem 
LEMP na urządzenia elektryczne i 
elektroniczne wewnątrz obiektu, w celu 
redukcji ryzyka trwałych szkód pod 
wpływem piorunowych impulsów 
elektromagnetycznych. 

 

 

PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-IEC/TS 61312-2:2002, Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym (LEMP). Część 2. Ekranowanie obiektów, 
połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-IEC/TS 61312-3:2003, Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Część 3. Wymagania urządzeń do 
ograniczania przepięć (SPD). 

IEC 61312-4:Ed.1, 2005 , Protection against lightning electromagnetic 
impulse. Part 4: Protection of equipment in existing structures. 

IEC 61312-5:2002, Protection against lightning electromagnetic 
impulse. Part 5. Guide. 



Impulsowe pole elektromagnetyczne 
wyładowania piorunowego 

Oceniając występujące zagrożenie piorunowe 
należy uwzględnić wartości szczytowe, 
kształt i zasięg oddziaływania impulsowego 
pola elektromagnetycznego. W typowym 
doziemnym wyładowaniu piorunowym 
można wyodrębnić: 

• Wyładowanie wstępne rozwijające się 
skokowo od centrum ładunku w chmurze 
w kierunku ziemi. Wyładowania wstępne 
mogą również rozwijać się od powierzchni 
ziemi tzw. wyładowania oddolne. 

• Pierwsze główne wyładowanie doziemne 
rozwijające się od momentu pokonania 
przez wyładowania wstępne przestrzeni 
pomiędzy chmurą a ziemią. 

• Kolejne wyładowania główne 
występujące w utworzonym kanale 
piorunowym. Średnio może wystąpić kilka 
następujących po sobie wyładowań 
doziemnych.  

Dotychczasowe obserwacje impulsowego 
pola elektromagnetycznego powstającego 
podczas wyładowań obejmowały najczęściej 
rejestracje zmian pola elektrycznego i 
magnetycznego wywołanych przez główne 
wyładowania doziemne.  

Wyładowania wstępne 
• Wyładowania wstępne, poprzedzające 

główne wyładowanie piorunowe, są 
źródłem od kilkunastu do kilkudziesięciu 
impulsów pola elektromagnetycznego. 
Wartości podstawowych parametrów 
charakteryzujących kształty tych 
impulsów są następujące: 

• wartości szczytowe osiągają 
maksymalnie 10 - 15% wartości 
impulsów wywoływanych przez 
wyładowanie główne następujące po 
wyładowaniach wstępnych. 

• czasy narastania impulsów    -  
przeciętnie 0,1 – 0,5 µµµµs, 

• czasy do półszczytu             -  kilka µµµµs, 
• czasy trwania impulsów   -   kilka – 

kilkanaście µµµµs.  

Impulsowe pole elektromagnetyczne 
wywoływane przez wyładowania wstępne 
może spowodować zakłócenia w pracy 
systemów. Dotyczy to szczególnie systemów 
wykorzystujących cyfrowy przesył sygnałów.  

Wyładowania głównie doziemne 
Wyniki dotychczasowych obserwacji 
impulsowego pola elektromagnetycznego 
wywołanego przez główne wyładowania 
doziemne zestawiono w tablicy 4. 

Ograniczając zakres rejestracji tylko do 
szybkozmiennej części narastania wartości 
impulsów elektromagnetycznych 
zaobserwowano dwie fazy zmian wartości 
natężenia pola elektrycznego: 

• fazę wolnozmienną, trwaj ącą, w 
przypadku pierwszego wyładowania 
głównego, od 2µs do 8µs, w tym czasie 
wartość natężenia pola elektrycznego 
zmienia się od 0 do 50% wartości 
maksymalnej, 

• fazę szybkich zmian, w której następuje 
gwałtowne, trwające 100-200 ns, 
narastanie natężenia pola elektrycznego do 
wartości maksymalnej.  

W przypadku kolejnego wyładowania 
głównego w danym kanale faza 
wolnozmienna trwa 0.5÷1 µs, a natężenie 
pola elektrycznego narasta do 20% wartości 
maksymalnej. Czasy trwania fazy szybkich 
zmian wynoszą od 100 ns do 200 ns . 

Wyładowania w chmurach lub między 
chmurami 

W zależności od charakteru zmian, 
impulsowe pole elektromagnetyczne 
wywołane przez wyładowania w chmurze 
burzowej lub między chmurami można 
podzielić na dwie grupy: 

• impulsy jednobiegunowe o przeciętnym 
czasie narastania czoła ok. 0.2 µs i czasie 
trwania ok. 0.75 µs . W czasie trwającym 
od 100 µs do 400 µs impulsy te 
występują regularnie w odstępach 
czasowych wynoszących ok. 5 µs, 

• impulsy o dwubiegunowym 
charakterze zmian i znacznie większych 
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amplitudach w porównaniu z impulsami jednobiegunowymi (punkt a). 
Przeciętny czas trwania takiego impulsu 
wynosi ok. 63 µs, a odstęp czasowy 
między impulsami ok. 680 µs 

• Impulsowe pole elektromagnetyczne 
powstające podczas wyładowań w 
chmurach lub między chmurami 

najczęściej powoduje zakłócenia w pracy 
urządzeń i systemów. 

 

Tablica 4. Podstawowe parametry impulsowego pola elektromagnetycznego powstającego podczas 
głównych doziemnych wyładowań piorunowych 

Rodzaj wyładowania Parametry nat ężenia pola elektrycznego i magnetycznego Uwagi 

 

 

 

 

 
Główne doziemne 
wyładowanie 
piorunowe 

2,5 – 4 µs  - czas narastania natężenia pola elektrycznego.   Podano wartości 
średnie 

Kilka µs  - czas narastania natężenia pola magnetycznego.  

kilkaset kV/m  - Natężenie pola elektrycznego w pobliżu 
kanału wyładowania. Na działanie tak silnych impulsów 
mogą być narażone jedynie urządzenia pracujące w 
obiekcie, w który uderzył piorun. 

Możliwość 
uszkodzenia 

urządzeń. 

Kilkadziesi ąt kV/m  - Wartości szczytowe natężenia pola 
elektrycznego w odległości kilkudziesięciu metrów od 
miejsca uderzenia piorunu.  

Możliwość 
uszkodzenia 
urządzeń. 

Warto ści przekraczaj ące 100 V/m  – pole elektryczne W 
odległości kilku-kilkunastu km od miejsca uderzenia 
piorunu.  

Najczęściej 
zakłócenia w pracy 

urządzeń 

Kilka kA/m  – wartości natężenia pola magnetycznego w 
odległości kilku metrów od kanału wyładowania.  

Możliwość 
uszkodzenia 
urządzeń w 
budynku. 

Warto ści przekraczaj ące 100A/m  występuję w odległości 
od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. 

Możliwość 
uszkodzenia lub 

zakłóceń.   
 
 
 
 
Kolejne doziemne 
wyładowania główne 
w kanale  

1 - 2 µs - czas narastania natężenia pola elektrycznego  
Podano wartości 

średnie Od dziesi ątych cz ęści do kilku µs  - czas narastania 
natężenia pola magnetycznego  

Średnio w kanale wyładowania występuje do kilkunastu 
wyładowań głównych (w odstępach od kilkunastu do 
kilkudziesięciu ms.).  

Wartości natężenia pola elektrycznego wywołanego przez 
kolejne wyładowania są mniejsze w porównaniu z tymi, 
jakie powstają podczas pierwszego wyładowania głównego 
w kanale 

 

Uszkodzenie 
urządzeń lub 

zakłócenia w ich 
pracy. 

 
Strefowa koncepcja ochrony przed 

piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym 

Tworząc ochronę urządzeń i systemów 
elektronicznych przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym należy, w pierwszej 
fazie postępowania, wyznaczyć wymagany 

poziom ochrony dla urządzenia 
piorunochronnego analizowanego obiektu. W 
kolejnych etapach powinny zostać 
opracowane zalecenia tworzenia zewnętrznej i 
wewnętrznej ochrony odgromowej i 
przepięciowej. Podstawowe zadania, jakie 
należy rozwiązać tworząc ochronę przed 
LEMP przedstawiono na rys.1 
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.
 

OCHRONA PRZED PIORUNOWYM IMPULSEM 
ELEKTROMAGNETYCZNYM 

Ocena zagrożenia piorunowego i określenie 
wymaganego poziomu ochrony obiektu 

Określenie podstawowych zasad ochrony 
wynikających z przyjętego poziomu 

ochrony obiektu  

Zewnętrzna ochrona odgromowa w 
analizowanym obiekcie  

Wewnętrzna ochrona odgromowa  
w analizowanym obiekcie  

Ochrona urządzeń przed bezpośrednim 
oddziaływaniem prądu piorunowego 

Ograniczanie wartości pola 
elektromagnetycznego wewnątrz 

obiektu budowlanego 

Wyrównanie potencjałów instalacji 
dochodzących do obiektu 

Ochrona ludzi przebywających 
wewnątrz i na zewnątrz obiektu 

Ograniczanie przepięć w instalacji 
elektrycznej w obiekcie   

Ograniczanie przepięć w systemach 
przesyłu sygnałów   

Wyrównywanie potencjałów w obiekcie 
budowlanym    

Koordynacja układania przewodów 
wewnątrz obiektu   

Ekranowanie wewnątrz obiektu 
budowlanego    

 
 
Rys.1. Podstawowy zadania zewnętrznej i wewnętrznej ochrony przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym 

 
Uwzględniając przedstawione zakres prac, 
opracowano zalecenia kompleksowej ochrony 
urządzeń i systemów elektrycznych oraz 
elektronicznych. 
Ogólna zasada kompleksowej ochrony, której 
podstawy przedstawiono w normie PN-IEC 
61312-1, polega na tworzeniu wewnątrz 
analizowanego obiektu stref, w których 
występuje określony stopień narażenia 

urządzeń oraz instalacji na działanie: 

• prądów piorunowych podczas 
bezpośredniego wyładowania w obiekt lub 
w jego sąsiedztwie, 

• napięć i prądów udarowych występujących 
w sieci elektroenergetycznej niskiego 
napięcia, 

• napięć i prądów udarowych występujących 
w systemach przesyłu sygnałów, 
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• impulsowego pole elektromagnetycznego 
(oddziaływanie bezpośrednio na 
urządzenia oraz instalacje w 
poszczególnych strefach). 

W podzielonym na strefy obiekcie, przy 
przejściu z jednej strefy do drugiej, następuje 
ograniczanie występujących zagrożeń do 
poziomów dopuszczalnych w danej strefie.  

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 udarów, jakie 
mogą wystąpić w rozważanym obszarze. W 
przyjętych oznaczeniach najbardziej 
zagrożone obszary oznaczane są jako strefa 
0A i 0B. Kolejne strefy oznaczane są numerami 
1,2 3, .... . Im wyższy numer strefy, tym niższe 
wartości dopuszczalnych poziomów zakłóceń 
udarowych.  Charakterystyki poszczególnych 
stref zestawiono w tablicy 5. 

Ogólne zasady podziału obiektu na strefy i 
miejsca rozmieszczenia elementów i układów 
ochronnych przedstawiono na rys. 2. 

 

 

 
 

 
Rys.2.Ogólny przykład podziału obiektu na strefy zagrożenia oraz rozmieszczenie elementów i 

układów ochronnych w każdej ze stref
 
W przypadku rzeczywistych obiektów 
budowlanych i rozbudowanych, wrażliwych 
systemów elektronicznych najczęściej 
stosowany jest dwu– lub trój–, stopniowa 
system ochrony przed przepięciami. 
Poprawnie zaprojektowana i wykonana 
instalacje odgromowa i przepięciowa  

powinny dążyć do wyrównywanie potencjałów 
wewnątrz obiektu. Dzięki temu nawet w 
przypadku bezpośredniego uderzenia w obiekt 
potencjał wszelkich instalacji będzie wzrastał 
do wartości odpowiadającej wzrostowi 
potencjału systemu uziomowego, ale nie 
wystąpią różnice potencjałów wewnątrz 
obiektu. 
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Tablica 5. Podstawowe informacje o zagrożeniach występujących w poszczególnych strefach.  

Strefa Charakterystyka poszczególnych stref 

 
 
 
 
 
 
 
 
Strefa 0A 

Urządzenie oraz systemy elektryczne i elektroniczne narażone są na bezpośrednie 
działanie impulsowego pola elektromagnetycznego oraz prądu piorunowego o 
nieograniczanej wartości szczytowej. Poniżej zestawiono, w zależności od poziomu 
ochrony, wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd piorunowy, 
występujący w tej strefie.  

 

 

 

Składowa 
wyładowania 

Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd 
piorunowy  

Poziom 
ochrony 

Wartość 
szczytowa 

 

Stromość 
narastania 

kA/µs 

Czas  
czoła 

µs 

Czas do  
półszczytu 

µs 

Czas  
trwania 

s 

pierwsza 
składowa 

I 200kA 20 10 350 -- 

II 150kA 15 10 350 -- 

II i IV 100kA 10 10 350 -- 

kolejne  
składowe 

I 50kA 200 0,25 100 -- 

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

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

długotrwała 
składowa 

prądu  

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

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

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

W strefie 0A wartości szczytowe napięć udarowych wynikają z wytrzymałości udarowej 
izolatorów lub izolacji kabli i mogą dochodzić do dziesiątek lub nawet setek kV. 

 
Strefa 0B 

Urządzenia narażone są na bezpośrednie oddziaływanie impulsowego pola elektro-
magnetycznego wywołanego przez prądy piorunowe, analogicznie jak w strefie 0A, oraz 
napięć i prądów udarowych indukowanych przez prądy piorunowe. Są to urządzenia 
zainstalowane w nieekranowanych obiektach, pozbawione własnych ekranów 
elektromagnetycznych (np. metalowych osłon lub obudów) oraz urządzeń  

 
 
 
Strefa 1 

Urządzenia elektroniczne pracujące w strefie 1  są chronione przed: 

• bezpośrednim działaniem impulsowego pola elektromagnetycznego -wykorzystywany 
jest pojedynczy ekran, który tworzą najczęściej połączone ze sobą przewodzące 
elementy konstrukcji budynków), 

• napięciami i prądami udarowymi-elementy i układy ograniczające przepięcia, tworzące  
tzw. ochronę podstawową  -ochrona przepięciowa jednostopniowa. 

 

 
 
Kolejne 
strefy 2,3,.. 

Tworzenie kolejnych stref wymaga wprowadzenia dodatkowych ekranów oraz kolejnych 
stopni ochrony przed udarami napięciowymi i prądowymi. Wykorzystywane są ekranujące 
właściwości: 

• żelbetowych ścian pomieszczeń wewnątrz obiektu, 

• litych ekranów pomieszczeń, 

•  stalowych osłon i obudów samych urządzeń. 
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Do określenia dopuszczalnych zagrożeń 
piorunowych w poszczególnych strefach 
można wykorzystać zalecenia zawarte w 
normach dotyczących:  

• ochrony odgromowej obiektów 
budowlanych, 

• ochrony przed przepięciami w instalacjach 
elektrycznych w obiektach budowlanych, 

• wymagań technicznych i metod badań 
urządzeń ograniczających przepięcia,  

• badań poziomów odporności portów 
zasilania i sygnałowych urządzeń na 
działanie napięć i prądów udarowych, 

• badań odporności urządzeń na 
bezpośrednie oddziaływanie pola 
magnetycznego. 

Dobierając dopuszczalne wartości szczytowe 
napięć i prądów udarowych, jakie są 
dopuszczalne w danej strefie należy 
uwzględnić poziomy odporności udarowej 
zainstalowanych w niej urządzeń. 
Ograniczając rozważania tylko do przepięć 
atmosferycznych i łączeniowych, należy 
uwzględnić wymagania dotyczące poziomów 
odporności urządzeń na działanie: 

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

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

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

Podstawowe informacje o poziomach udarów 
probierczych stosowanych do badań 
odporności udarowej urządzeń przedstawiono 
w tablicy 6. 

Wyniki badań odporności udarowej 
urządzenia powinien przedstawić jego 

producent w formie dopuszczalnych 
poziomów zakłóceń oraz wykazu norm, które 
wykorzystywał do  badań.  
Dodatkową wskazówką, przy ewentualnej 
ocenie dopuszczalnych poziomu przepięć 
atmosferycznych w instalacji elektrycznej mogą 
być zalecenia zawarte w normie PN-IEC 
60366-4-443, w której przedstawiono 
wymagane znamionowe napięcia udarowe 
wytrzymywane urządzeń w różnych 
miejscach instalacji elektrycznej (tablica 7.).  

W wyjątkowych przypadkach urządzenia są 
również badane na bezpośrednie 
oddziaływanie impulsowych pól 
magnetycznych powstających w wyniku 
wyładowań piorunowych w obiekty 
budowlane. Podstawowe dane 
charakteryzujące takie badania zestawiono w 
tablicy 8.  

Uzupełnieniem zagadnień ochrony urządzeń i 
systemów przed LEMP mogą być normy i 
zalecenia dotyczące: 

• ograniczania przepięć w liniach 
elektroenergetycznych o napięciach 
znamionowych poniżej 1000 V [3, 4, 5], 

• ochrony odgromowej i przepięciowej w 
obiektach telekomunikacyjnych [2, 6].  

Szeroki zakres przedstawionych wymagań 
powoduje, że planowanie zabezpieczeń, 
projekty oraz instalacja systemów 
chroniących przed LEMP powinny być 
prowadzone przez odpowiednio 
przeszkolonych projektantów lub instalatorów 
w każdym ze stadiów budowy obiektu oraz 
instalowania wewnątrz niego systemów 
elektrycznych i elektronicznych. 

Tylko taki kompleksowy sposób 
rozwiązywania problemów ochrony przez 
piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
umożliwia stworzenie warunków 
zapewniających niezawodne działanie 
urządzeń i rozbudowanych systemów. 
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Tablica 6. Poziomy udarów probierczych stosowanych do badań odporności udarowej urządzeń 

Kształt udaru Poziomy probiercze  

Badania odporno ści udarowej urz ądzeń zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61000-4-5 

 
Udary napi ęciowe 1,2/50 µs/µ 

 
Udary pr ądowe 8/20 µs/µs  

Sieć sygnałowa 

 
 

Klasa 
 instalacji 

Poziom probierczy 

Niesymetryczne obwody/linie 

Rodzaj sprzężenie 

Symetryczne obwody/linie 

Rodzaj sprzężenie 

Między 
przewodami 

linii  

Między przewodem 
a ziemią 

Między 
przewodami 

linii  

Między 
przewodem a 

ziemią 

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) – badanie wykonywane głównie z zabezpieczeniem pierwotnym, 

Instalacja elektryczna 
 

Klasa 
instalacji  

Poziom probierczy -
zasilanie sieciowe  

Rodzaj sprzężenia  

Między 
przewodami 

linii  

Między 
przewodem 

a ziemią  

0 
1 
2 
3 
4 
5 
x 

NA 
NA 

0,5 kV 
1,0 kV 
2,0 kV 

2) 
 

NA 
0,5 kV 
1,0 kV 
2,0 kV 
4,0 kV 

2) 

    NA  - nie stosowane  
     2)   - zależy od klasy lokalnego 
systemu zasilania sieciowego 

Badania odporno ści udarowej urz ądzeń zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61000-4-12 

 

 

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.  
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Tablica 7. Wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane urządzeń [PN-IEC 60364-4-443]  

Znamionowe napięcie instalacji 
V 

Wymagane napięcie udarowe wytrzymywane dla 
kV 

 
Sieć  
trójfazowa  

Sieć jednofazowa 
z punktem środ-

kowym 

Urządzeń w/przy 
złączu instalacji 
(wytrzymałość 

udarowa kategorii 
IV) 

Urządzeń rozdziel-
czych i obwodów od-

biorczych (wytrzy-
małość udarowa ka-

tegorii III) 

Odbiorników 
(wytrzyma-

łość udarowa 
kategorii II) 

Urządzeń spe-
cjalnie chronio-

nych (wytrzyma-
łość 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 -  Warto ści uzale żnione od konstrukcji sieci  

Tablica 8. Podstawowe dane charakteryzujące badania bezpośredniego oddziaływania pola magnetycznego 
na urządzenia  

 

Parametr Charakterystyka 

 
 
 
 
 
 

Udary prądowe 
stosowane do 
generacji impulsowego 
pola magnetycznego    

 
 
 
 
 

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 

Prąd udarowy o 
kształcie 6,4/16 µs 

Prąd udarowy w kształcie 
tłumionej sinusoidy o 
częstotliwości 1 MHz 
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