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Zapewnienie bezawaryjnego i niezawodnego działania urządzeń i systemów elektronicznych wyma-
ga zastosowania: 

• odpowiednich rozwiązań ochrony odgromowej obiektów budowlanych, 

• urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu sygnałów. 

Optymalnym rozwiązaniem, pod względem technicznym i ekonomicznym, jest tzw. strefowa kon-
cepcja ochrony, której poprawne zastosowanie wymaga dokładnego przeanalizowania następują-
cych zagadnień: 

• oceny narażeń impulsowych urządzeń i systemów, 

• zakresu prowadzonych przez producentów badań odporności urządzeń na działanie napięć i prą-
dów udarowych oraz na bezpośrednie oddziaływanie impulsowego pola elektromagnetycznego 

• właściwości urządzeń chroniących przed przepięciami. 

Przykład kompleksowego potraktowania problemu przedstawiono na rys.1.  

Normy i zalecenia określające zasady tworzenia stref ochronnych 

W Polsce instalacje piorunochronne na obiektach budowlanych powinny być wykonane zgodnie z 
zaleceniami polskich norm.  
Takie wymagania zawiera obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury , w którym stwier-
dzono, że: 

• budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych (§ 53, pkt. 2), 

• instalacja powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą 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: 

• ochrony odgromowej obiektów budowlanych, 

• ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Obecnie normy serii PN-EN 62305 zastępują dotychczasowe normy dotyczące ochrony odgromo-
wej obiektów budowlanych, które były w wykazie Polski Norm w rozporządzeniu w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 
1597).  
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Rys.1.  Ogólne zasady tworzenia kompleksowego systemu ochrony odgromowej i przepięciowej 

 
Poniżej zestawiono normy serii PN-EN 62305 

• 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 za-
grożenie życia. 

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

W normach określających zasady ochrony przed LEMP, stwierdzono, że stworzenie warunków 
zapewniających niezawodne działanie urządzeń i systemów elektronicznych wymaga wprowadza-
nia kompleksowych rozwiązań ochrony, których podstawy przedstawiono w normie PN-EN62305-
1, 3. 
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Tablica 1.  Zestawienie podstawowych norm dotyczących ochrony odgromowej stosowanych do 
roku 2011   

Zakres tematyczny  Zestawienie norm 

 

 

 

 

Normy ochrony od-
gromowej  

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 

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

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1 grudzie ń 2002, Ochrona odgromowa obiektów budowa-
nych. 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 budowa-
nych. 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 odgromo-
wa obiektów bu-
dowlanych  

 

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). 

Ogólna zasada kompleksowej ochrony 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 sąsiedz-
twie, 

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

• napięć i prądów udarowych występujących w systemach przesyłu sygnałów, 

• impulsowego pole elektromagnetycznego (oddziaływanie bezpośrednio na urządzenia oraz 
instalacje w poszczególnych strefach). 

W takich rozwiązaniach należy uwzględnić ochronę przed bezpośrednim działaniem prądu pioru-
nowego, przepięć atmosferycznych oraz oddziaływania impulsowego pola elektromagnetycznego. 
Dodatkowo podjęto próby koordynacji problemów ochrony odgromowej i przepięciowej z zagad-
nieniami kompatybilności elektromagnetycznej, szczególnie dotyczącymi badań odporności udaro-
wej urządzeń technicznych.  

Do określenia dopuszczalnych zagrożeń piorunowych w poszczególnych strefach można wykorzy-
stać zalecenia zawarte w normach dotyczących:  

• ochrony odgromowej obiektów budowlanych (tablica 1.), 

• ochrony przed przepięciami w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych, 

• wymagań technicznych i metod badań urządzeń ograniczających przepięcia,  
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• badań poziomów odporności portów zasilania i sygnałowych urządzeń na działanie napięć i 
prądów udarowych, 

• badań odporności urządzeń na bezpośrednie oddziaływanie pola magnetycznego. 

Zestawienie wykorzystywanych norm przedstawiono w tablicy 2. 

Tablica 2.  Wykaz norm, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu strefowej koncepcji ochrony. 

Zakres tematyczny  Zestawienie norm 

 

 

Ochrona przepi ę-
ciowa w instalacji 
elektrycznej w 
obiekcie budowla-
nym 

PN-IEC 60364-4-442. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji ni-
skiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemie-
niach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przez przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

PN-EN 50160: 1998, Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach roz-
dzielczych. 

 

 

Badania urz ądzeń do 
ograniczania prze-
pięć 

PN-IEC 61643-1:2001, Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdziel-
czych niskiego napięcia. Część 1: Wymagania techniczne i metody badań. 

PN-EN 61643-11:2002(U) Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. 
Część 11: Urządzenia do ograniczenia przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego 
napięcia. Wymagania i próby 

PN-EN 61643-21 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 21: 
Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyj-
nych. Wymagania eksploatacyjne i metody badań 

 

 

 

 

Badania urz ądzeń na 
działanie napi ęcia i 
prądy udarowe 
 
 
 

PN-EN 61000-4-4:1998, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań 
i pomiarów. Badania odporności na serie szybkich zakłóceń impulsowych. 

PN-EN 61000-4-4:1999/A1: 2002(U)  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - 
Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych sta-
nów przejściowych-Podstawowa publikacja EMC (Zmiana A1) 

PN-EN 61000-4-4:1999/A2: 2002(U)  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - 
Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych sta-
nów przejściowych-Podstawowa publikacja EMC (Zmiana A2) 

PN-EN 61000-4-5:1998, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań 
i pomiarów. Badania odporności na udary. 

PN-EN 61000-4-5:1998/A1: 2002(U)  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - 
Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na udary (Zmiana A1). 

PN-EN 61000-4-12:1999, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody ba-
dań i pomiarów. Badania odporności na przebiegi oscylacyjne. Podstawowa publika-
cja EMC 

Badania urz ądzeń na 
bezpośrednie od-
działywanie pola 
magnetycznego 

PN-EN 61000-4-9: 1998, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody ba-
dań i pomiarów - Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne. 

PN-EN 61000-4-10: 1999, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody ba-
dań i pomiarów - Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione. 
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Ogólna charakterystyka poszczególnych stref 

Ogólna zasada ochrony, opisywana w przedstawionych normach i zaleceniach, polega na tworzeniu 
wewnątrz analizowanego obiektu stref, w których występuje określony stopień narażenia urządzeń 
na działanie: 

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

• napięć / prądów udarowych   pojawiających się  w systemach  transmisji  sygnałów, 

• impulsowego pole elektromagnetycznego (oddziaływanie bezpośrednio na urządzenia oraz 
instalacje w poszczególnych strefach). 

Przechodząc z jednej strefy do drugiej należy ograniczyć wartości szczytowych przepięć występujących 
w instalacjach niskonapięciowych oraz impulsów pola elektromagnetycznego do wartości dopuszczal-
nych w danej strefie.  
W przyjętych oznaczeniach najbardziej zagrożone obszary oznaczane są jako strefy  0A i  0B . Kolej-
ne strefy oznaczane są odpowiednio numerami 1, 2 ... itd., im wyższy numer strefy, tym te wartości są 
niższe. 

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.  

W przypadku rzeczywistych obiektów budowlanych i rozległych, wrażliwych systemów elektro-
nicznych najczęściej stosowany jest dwu– lub trój stopniowy system ograniczania przepięć w insta-
lacji elektrycznej oraz najczęściej dwustopniowy w systemie przesyłu sygnałów.  

Przykładowy wielostopniowy układ chroniący system elektroniczny przedstawiono na rys.2 i 3. 
Charakterystyki poszczególnych stref zestawiono w tablicy 3.  

W przypadku instalacji elektrycznej przyjęte wartości odpowiadają dopuszczalnym poziomom przepięć 
określanym przez normę PN-IEC 60364-4-443:1999. W normie tej wyodrębniono cztery kategorie prze-
pięciowe i podano wytyczne identyfikowania i określania miejsc w instalacji elektrycznej, w których 
mogą występować przepięcia oraz zasygnalizowano doborze środków, które mogą ograniczać wystę-
pujące przepięcia (tablica 4). 

Tablica 4.  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 ka-

tegorii 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  

 



A. Sowa    Strefowa koncepcja ochrony odgromowej i przepi ęciowej w obiektach budowlanych  

   

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

ochronnych w każdej ze stref 

 

 
 

Rys. 3.  Przykład zastosowania strefowej koncepcji ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej w przypadku 
urządzenia elektronicznego  
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Tablica 3. Charakterystyka poszczególnych stref ochronnych 

 

Strefa Charakterystyka zagrożeń występujących w danej 
strefie 

Poziomy przepięć w 
instalacji elektryczne 

Poziomy przepięć w li-
niach przesyłu sygnałów 

Natężenie pola 
elektrycznego *) 

Natężenie pola 
magnetycznego *) 

 

0A 

Urządzenia narażone są na bezpośrednie oddziały-
wanie impulsowego pola elektromagnetycznego wy-
wołanego przez prąd piorunowy oraz narażone na 
bezpośrednie działanie części prądu piorunowego.  

Wynikające z wy-
trzymałości układu 

izolacyjnego 

Wynikające z wytrzy-
małości układu izola-

cyjnego 

 
500 kV/m 

 

 
10 kA/m 

 

0B 

Urządzenia narażone są na bezpośrednie oddziały-
wanie impulsowego pola elektromagnetycznego wy-
wołanego przez prąd piorunowy  ( analogicznie jak w 
strefie 0A ) oraz napięć i prądów udarowych induko-
wanych przez prądy piorunowe. 

 
10 kV 

 
6 kV 

 
500 kV/m 

 

 
10 kA/m 

 

1 
Pojedynczy ekran (np. elementy konstrukcyjne bu-
dynków) układy ograniczników (tzw. ochrona pod-
stawowa)  chronią urządzenia przed działaniem im-
pulsowego pola elektromagnetycznego oraz prądów i 
napięć udarowych.  

 
6 kV 

 
4 kV 

Kilkana ście- 
kilkadziesi ąt  

kV/m 

 
Kilkaset A/m 

-kilka kA/m 

2  
Ochronę przed zakłóceniami impulsowymi tworzą ko-
lejne ekrany oraz stopnie ograniczników przepięć w 
instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu sy-
gnałów.   

4 kV 2,5 kV 5 kV/m 100 A/m 

3 2,5 kV 1,5 kV 50 V/m 1 A/m 

4 1,5 kV 0,5 kV 5 V/m 0,1 A/m 

 
*) wartości proponowane przez autora  
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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.  
Należy zaznaczyć, że norma „dotyczy ochrony instalacji przed przepięciami pochodzenia at-
mosferycznego przenoszonymi przez sieć zasilającą i ochrony przed przepięciami łą-
czeniowymi powstającymi w urządzeniach wewnątrz instalacji ”. 

Oceniane wartości przepięć zależą od właściwości systemu sieci zasilającej (kablowa lub napo-
wietrzna), jak i ewentualnej obecności urządzenia ochronnego na początku instalacji i od poziomu 
niezawodności sieci zasilającej. Postanowienia normy nie mają zastosowania : 

• do systemów telekomunikacyjnych, 

• do przypadków bezpośredniego wyładowania piorunowego w liniach niskiego napięcia sieci za-
silających, 

• do przepięć łączeniowych powstających poza instalacją i przenoszonych przez sieć zasilającą, 

• do przypadków bezpośredniego wyładowania w obiekt budowlany lub wyładowania w bliskim 
jego sąsiedztwie. 

Zasady tworzenia stref ochronnych w obiekcie budowlanym 

Ogólny sposób postępowania przy tworzeniu stref ochronnych przedstawiony zostanie na przykła-
dzie typowego obiektu budowlanego, który posiada instalację piorunochronną ( rys.4. ) . 

 
 

LEMP 

Podłoga wyniesiona  

Strefa  0 A 

Instalacja  
elektryczna Linie przesyłu  

sygnałów 

Instalacja elektryczna 

 Wyrównywanie potencjałów  

Ekran pomieszczenia  

Uziom fundamentowy       
zbrojenie  

M

Kamera  

oświetlenie  

gniazdo 

LEMP 

wentylacja LEMP

 
 
Rys. 4.   Obiekt, w którym będzie tworzony kompleksowy system ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej  
 

Projektując rozmieszczenie przewodów instalacji piorunochronnej należy uwzględnić możliwość 
umieszczania elementów systemu klimatyzacji (np. silniki, wentylatory, systemy sterowania) w stre-
fie ochronnej (strefa 0B) tworzonej przez zwody pionowe lub poziome (rys.5a). 
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Rys. 5.  Pierwszy etap postępowania a) ocena stref ochronnych tworzonych przez instalację piorunochronną, 
b) dobór ograniczników chroniących przed bezpośrednim działaniem prądu piorunowego oraz prze-
pięciami atmosferycznymi indukowanymi.   

W instalacjach dochodzących z zewnątrz do obiektu budowlanego należy, zgodnie z zasadami za-
wartymi w normie ochrony odgromowej, zastosować ograniczniki do wyrównywania potencjałów i 
chroniący przed działaniem części prądu piorunowego (tzw. pierwszy stopień ochrony).  
Stosowane ograniczniki powinny zapewnić ochronę przed bezpośrednim działaniem części prądu 
piorunowego. Zgodnie z zaleceniami wprowadzanych norm ochrony odgromowej, należy uwzględ-
nić wystąpienie prądu piorunowego o wartości szczytowej do 200 kA i kształcie charakteryzowa-
nym przez czas czoła równy 10 µs oraz czas do połowy wartości szczytowej na grzbiecie udaru wy-
noszący 350 µs. 
Rozmieszczenie ograniczników pierwszego stopnia ochrony w instalacji elektrycznej oraz liniach 
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przesyłu sygnałów przedstawiono na rys. 5b. Kolejnym krokiem jest zastosowanie ograniczników 
(tzw. drugi stopień ochrony – rys.6.) chroniących przed:   

- wszelkiego rodzaju przepięciami wewnętrznymi (np. przepięciami wy-wołanymi przez urządze-
nia rys.7a), 

- przepięcia atmosferyczne indukowane w instalacjach wewnątrz budynku, 

- przepięcia przepuszczone przez pierwszy stopień ochrony. 
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Rys.  6.  Drugi etap postępowania a) ograniczanie przepięć wewnętrznych generowanych przez urządzenia, 
b) rozmieszczenie ograniczników drugiego stopnia ochrony.  
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W rozległych obiektach lub przy ochronie urządzeń o małej odporności udarowej należy zastosować 
kolejne stopnie ochrony umieszczane najczęściej bezpośrednio przed urządzeniami technicznymi 
(rys.7).   
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Rys.8.  Dodawanie kolejnych stopni ograniczających przepięcia 

Przykładowe rozwiązanie kompleksowej, wielostopniowej ochrony odgromowej i przepięciowej 
przedstawiono na rys.8. 
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Rys.8 . Przykładowe rozwiązanie kompleksowej ochrony odgromowej  
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W zaprezentowanym  rozwiązaniu do ochrony urządzeń technicznych umieszczonych na dachu 
obiektu zastosowano system zwodów wysokich.  

Podsumowanie 

Stosowanie przedstawionego systemu kompleksowej ochrony wymaga innego podejścia do zagad-
nień dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych.  
Projektanci i wykonawcy instalacji piorunochronnych powinni zwracać większą uwagę na: 

• ochronę urządzeń na dachach obiektów, 

• zagadnienia dotyczące wykorzystania konstrukcji żelbetowych jako elementów ekranowania 
pomieszczeń, 

• dobór ograniczników chroniących przed bezpośrednim działaniem  prądu piorunowego. 

Szeroki zakres przedstawionych wymagań powoduje, że planowanie zabezpieczeń, projekty oraz in-
stalacja systemów ochrony odgromowej i przepięciowej powinny być prowadzone przez odpowied-
nio przeszkolonych projektantów lub instalatorów w każdym ze stadiów budowy obiektu oraz insta-
lowania wewnątrz niego systemów elektrycznych i elektronicznych. 

Tylko taki kompleksowy sposób rozwiązywania problemów ochrony odgromowej i przepięciowej 
umożliwia stworzenie warunków zapewniających niezawodne działanie urządzeń i rozbudowanych 
systemów. 
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