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Poprawne zaprojektowanie i wykonanie instalacji piorunochronnej staje się sprawą coraz bardziej 
skomplikowaną. Wzrastające wymagania zwiększają znaczenia symulacyjnych badań 
laboratoryjnych i terenowych podczas których prądy udarowe oddziałują na: 

•  poszczególne elementy instalacji piorunochronnych, 

•  ograniczniki przepięć stosowane w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu 
sygnałów, 

•  konstrukcje obiektów budowlanych lub gotowe instalacji piorunochronne na obiektach.  

W tym ostatnim przypadku zakres badań może również obejmować pomiary skuteczności 
ekranowania konstrukcji obiektu oraz ocenę narażeń piorunowych instalacji elektrycznych i 
elektronicznych zainstalowanych wewnątrz tego obiektu.  

Przed podjęciem badań zagrożeń wywołanych przez przepływ prądów udarowych należy dokładnie 
określić ich zakres i zasady przeprowadzenia. Niezbędna jest również podstawowa wiedza z 
dziedziny wysokonapięciowych technik probierczych. 

Prądy udarowe symulujące prądy doziemnych wyładowań piorunowych  
Kształty prądów udarowych odwzorowujących przebiegi czasowe prądów piorunowych dobrano na 
podstawie wyników: 

•  rejestracji prowadzonych w naturalnych warunkach, 

•  rozważań teoretycznych wykorzystujących modele matematyczne zjawisk zachodzących 
podczas doziemnych wyładowań piorunowych. 

Równania opisujące kształty prądów piorunowych oraz wartości ich podstawowych parametrów 
przedstawiono w normie ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetyczny LEMP (ang. 
Lightning Electromagnetic Pulse) [9].  

Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących kształty prądów piorunowych w 
zależności od poziomu ochrony zestawiono w tablicy 1.  

Norma PN-IEC 61312-1 [9] zawiera również propozycje schematów zastępczych generatorów 
prądowych zalecanych do symulacji zagrożeń stwarzanych przez: 

•  prądy udarowe pierwszego wyładowania piorunowego, 

•  narastanie prądu pierwszego głównego wyładowania w kanale (tablica 2), 

•  narastania prądu kolejnego wyładowania głównego w kanale  (tablica 2).  
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Tablica 1. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących kształty doziemnych prądów 
piorunowych [9]  

Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd piorunowy   
Składowa 
wyładowania 

Poziom 
ochrony 

Wartość 
szczytowa

Imax 

Całkowity 
ładunek     

Ql 

Ładunek 
impulsowy  

Qimp 

Energia  
właściwa  

W/R 

Czas 
trwania     

T 

I 200 kA 300 C * 100 C ** 10 000 kJ/Ω -- 

II 150 kA 225 C * 75 C ** 5 600 kJ/Ω -- 
pierwsza 
składowa 

II i IV 100 kA 150 C * 50 C ** 2 500 kJ/Ω -- 

I 50 kA -- --- --- -- 

II 37,5 kA -- --- --- -- 
kolejne  

składowe 
III i IV 25 kA -- --- --- -- 

I 400 A 200 C -- -- 0,5 s 

II 300 A 150 C -- -- 0,5 s 

długotrwała 
składowa 

prądu  
III i IV 200 A 100 C -- -- 0,5 s 

 
*   - Ładunek całkowity - suma ładunku krótkotrwałego i ładunku składowej długotrwałej prądu, 
**  - Ponieważ zasadnicza część całkowitego ładunku jest zawarta w pierwszym udarze to uznaje się, że 
podane wartości zawierają ładunek wszystkich udarów krótkotrwałych. 

Tablica 2. Schematy generatorów wykorzystywanych do symulacji narastania prądów piorunowych 

Schemat układu Przebieg prądu udarowego 
 

 
Zasilacz 
wysoko- 

napięciowy  
U = 300 kV 10 µF

0,25Ω

0,1Ω 

2 µH 

9 µH

RŁ W

Badany 
obiekt 

Schemat generatora wytwarzającego prąd udarowy 
symulujący zagrożenie stwarzane przez narastające 
czoło prądu piorunowego pierwszego głównego 
wyładowania w kanale. 

 

 

 
Zasilacz 
wysoko- 

napięciowy  
U = 3,5 MV 10 nF

10 Ω 

0,1Ω 

6 µH 

9 µH

RŁ W

Badany 
obiekt 

Schemat generatora wytwarzającego prąd udarowy 
symulujący zagrożenie stwarzane przez narastające 
czoło prądu piorunowego kolejnego głównego 
wyładowania w kanale 
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W tablicy 2 przedstawiono także obliczone przebiegi prądów udarowych wytwarzane przez 
proponowane generatory.   
Przykładowy schemat generatora prądów udarowych 10/350 [9] oraz wykonany na tej podstawie 
generator wytwarzający prądy o wartościach szczytowych dochodzących do 200 kA przedstawia 
rys.1.  
a) 

 

 
Zasilacz 
wysoko- 

napięciowy  
= 

C

R1 R2

RB

R0

L1
L0

RŁ W
Badany 
obiekt 

Do 
oscyloskopu 

 
 
Podstawowe dane: C = 20µH, R1 = 0,1 Ω, R2 + RP + RB = 20 mΩ,  L + LP = 10 µH, 
b) 

 
c)  

 
Rys.1. Wytwarzanie prądów udarowych symulujących prądy piorunowe, a)schemat generatora, b) 
wyznaczony przebieg prądu, c) widok generatora (laboratorium firmy DEHN) 
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Na działanie prądów udarowych o takich wartościach szczytowych i kształtach narażone są 
urządzenia lub elementy konstrukcji obiektu, w które może nastąpić bezpośrednie wyładowanie lub 
znajdują się w obwodach przepływu prądów piorunowych.  

Badania elementów urządzenia piorunochronnego 
Zadaniem urządzenia piorunochronnego  jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do 
ziemi: 
•  w sposób bezpieczny dla ludzi.  przebywających wewnątrz i na zewnątrz chronionego obiektu, 
•  bez szkody dla chronionego obiektu oraz instalacji elektrycznych i systemów elektronicznych. 
Spełnienie tego zadania wymaga stosowania urządzenia piorunochronnego, którego poszczególne 
elementy wytrzymają bezpośrednie wyładowanie i przepływ prądu piorunowego.  
Początkowo [15] zalecano laboratoryjne badania oddziaływania na elementy połączeniowe 
instalacji piorunochronnej prądów udarowych o wartościach podstawowych parametrów 
przedstawionych w tablicy 3.  
Tablica 3. Podstawowe parametry prądu udarowego stosowanego do badań elementów instalacji 
piorunochronnej [7] 
 

Klasa            Imax W/R td 

Wysoka 100 kA ± 10% 2,5MJ/Ω ± 20% ≤ 2 ms 

Niska 50 kA ± 10% 0,63MJ/Ω ± 20% ≤ 2 ms 

Badany elementy urządzenia piorunochronnego  powinien być narażony na trzykrotny przepływ prądu 
udarowego. Czas pomiędzy poszczególnymi próbami powinien być na tyle długi, żeby było możliwe 
ostygnięcie badanego elementu do temperatury otoczenia przed kolejną próbą  
Dodatkowo należy przeprowadzić pomiary rezystancji styku elementów instalacji piorunochronnej, 
przy przepływie prądu 10A. Pomiary powinny być prowadzone możliwie najbliżej badanego styku, 
a zmierzona wartość powinna być mniejsza lub równa 1 mΩ.  
Przykładowe układy połączeń wykorzystywane do badań oddziaływania prądu udarowego na 
złączki urządzenia piorunochronnego przedstawiono na rys.2. 
  
 

Płaszczyzna 
izolacyjna 

500
20

20

500

Prąd  
udarowy 

Badany  
element 

Giętkie połączenie 
z generatorem  

Giętkie  
połączenie z 
generatorem 

 

Płaszczyzna 
izolacyjna 

400
20 

500

20 

100 

Badany 
element 

Giętkie połączenie 
z generatorem  

Giętkie  
połączenie z 
generatorem 

 
 

Rys. 2. Przykładowe układy połączeń przewodów podczas badań złączek na działanie prądu udarowego 
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Obecnie wprowadzane normy [16] próbują dokładniej określić efekty wywołane przez 
rozpływający się prąd piorunowy.  

W zależności od występującego zagrożenia oraz wymaganego poziomu ochrony, badając poszczególne 
elementy instalacji piorunochronnej należy uwzględnić następujące parametry prądu udarowego: 

•  Zwody ( metalowe pokrycia dachowe)  -    Ql ,  T < 1 s, 

•  Zwody i przewody odprowadzające  -    W/R,  Iimp, 

•  Elementy połączeniowe     -     Iimp,  W/R,       T< 2 ms, 

•  Elementy uziemienia    -       Ql ,  T < 1 s.  

Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd udarowy przedstawia tablica 1. W 
podanym zakresie prób Ql  jest całkowitym ładunkiem długotrwałej składowej prądu. 

Badania urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej  

Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Devices) w instalacji elektrycznej 
wewnątrz obiektów budowlanych [12, 13] powinny zapewnić ochronę tych instalacji i zasilanych 
urządzeń przed: 

•  działaniem przepięć wewnętrznych i atmosferycznych indukowanych, 

•  oddziaływaniem części prądu piorunowego.  

W zależności od swojego przeznaczenia, urządzenia do ograniczania przepięć powinny przejść 
badania, których zakres określa wybrana klasa testów.  

Normy [12, 13] określają zakresy badań w trzech klasach testów. W dalszej części artykułu 
urządzenia badane zgodnie z zaleceniami testu danej klasy będą nazywane ogranicznikami przepięć 
tej klasy, np. ogranicznikami klasy I, II lub III. 

Poniżej omawiane będą tylko ograniczniki klasy I. Podstawowe zadania ograniczników tej klasy 
oraz zakres ich badań przedstawiono w tablicy 4.  

Tablica 4. Podstawowe zadania oraz zakres badań ograniczników klasy I 

Parametr Charakterystyka 

Zadanie Niedopuszczanie do wnikania części prądu piorunowego i wszelkiego 
rodzaju przepięć do instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu 
budowlanego. 

 
Podstawowa procedura 
probiercza  

Podstawowe wymagania elektryczne obejmują próby: 

• znamionowym napięciem udarowym 1,2/50, 

• prądem udarowy impulsowym Imax, (symulujący prąd piorunowy), 

• znamionowym prądem wyładowczym  8/20. 

Układy ograniczników klasy I są instalowane w miejscach o znacznym zagrożeniu piorunowym np. 
wstawiane w miejscu wprowadzania instalacji do obiektu posiadającego instalację piorunochronną 
[12,13]. Podstawowym ich zadaniem jest ochrona przed oddziaływaniem części prądu piorunowego 
podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt budowlany.  

Możliwości ochrony odgromowej ograniczników klasy I określane są na podstawie wyników ich 
badań na działanie prądów udarowych „impulsowych”, które scharakteryzowano [12,13], 
następującymi parametrami:  
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•  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 tabl. 5. 

Tablica 5. Podstawowe parametry charakteryzujące prądy impulsowe stosowane do badań ograniczników klasy I 
[13] 

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

20 
10 
5 
2 
1 

10 
5 

2,5 
1 

0,5 

100 
25 

6,25 
1 

0,25 

Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne stanowiska probierczego składającego się z generatora 
wytwarzającego prądy „impulsowe” o wartościach szczytowych dochodzących do 50 kA  oraz 
ogranicznika klasy I przedstawiono na rys. 3.  

 
 
Rys. 3. Stanowisko laboratoryjne do badań ograniczników klasy I na działanie prądów udarowych 
„impulsowych” o wartościach szczytowych dochodzących do 50 kA (badanie ogranicznika DEHNventil w 
laboratorium firmy DEHN). 
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Badania urządzeń ograniczające przepięcia w liniach sygnałowych  
Porty sygnałowe urządzeń elektrycznych i elektronicznych mogą również wymagać ochrony przed 
bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego. W takim przypadku ograniczanie 
przepięć do określonych poziomów zapewniają: 

•  iskierniki gazowe dwu- lub trój- elektrodowe nazywane również odgromnikami 
gazowanymi, 

•  układy ograniczające przepięcia składające się z iskierników gazowych oraz elementów 
przewodnikowych (diody zabezpieczające, warystory). 

Iskierniki gazowe  
Typowy iskiernik gazowy składa się z dwóch elektrod, które mogą być pokryte materiałem 
przyspieszającym emisję elektronów. Elektrody umieszczone są w niewielkiej odległości od siebie 
w obudowie cylindrycznej z materiału izolacyjnego (szkło lub materiał ceramiczny). Obie elektrody 
są jednakowe co zapewnia bipolarność iskiernika i powtarzalność parametrów elektrycznych. 
Wnętrze hermetycznej obudowy wypełnione jest najczęściej gazem szlachetnym. Do ochrony linii 
symetrycznych  stosowane są również iskierniki trójelektrodowe. 
W znamionowych warunkach pracy iskierniki gazowe przedstawiają sobą bardzo dużą oporność 
(106 – 1012Ω). Przychodzące przepięcie powoduje wzrost napięcia między elektrodami aż do 
wystąpienia przeskoku, który przechodzi początkowo w wyładowanie jarzeniowe a następnie w 
wyładowanie łukowe. 
W tablicach 6 i 7 przedstawiono zakres badań odporności na działanie prądów udarowych: 

•  ogólny, wymagany dla iskierników gazowych [17], 

•  iskierników gazowych przeznaczonych do ograniczania przepięć w obwodach 
telekomunikacyjnych [18].  

 
Tablica 6. Wartości szczytowe udarów probierczych iskierników gazowych [17] 
 

Wartość szczytowa prądu udarowego  

Klasa  
Kształt 8/20 - 10 udarów  Kształt 10/350  - 1 udar 

1 0,5 kA -- 

2 1,0 kA -- 

3 2,5 kA 1,0 kA 

4 5,0 kA 2,5 kA 

5 10,0 kA 4,0 kA 

6 10,0 kA 4,0 kA 

7 20,0 kA 4,0 kA 

8 10,0 kA 4,0 kA 

9 20,0 kA 4,0 kA 
 
Typowe układy połączeń iskierników gazowych przedstawiono na rys. 4.  
Należy zaznaczyć, że w normach [17, 18] nie przedstawiono schematów generatorów prądów 
udarowych 10/350 oraz układów połączeń generator – badany iskiernik.   
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Tablica 7. Wartości szczytowe udarów probierczych iskierników gazowych przeznaczonych do ochrony 
obwodów telekomunikacyjnych [18] 
 

Wartość szczytowa prądu udarowego  

Klasa  
Kształt 8/20 - 10 udarów  Kształt 10/350  - 1 udar Kształt 10/1000 – 300 udarów  

1 2,5 kA 1,0 kA 50 A 

2 5,0 kA 2,5 kA 100 A 

3 10,0 kA 4,0 kA 100 A 

4 10,0 kA 4,0 kA 100 A 

5 20,0 kA 4,0 kA 200 A 
   

a)        b) 

 

Iskiernik 

X1 X2 

C 

X1 X2 X1 X2

CC

 
 c) 

 
Rys. 4. Ograniczanie przepięć przy pomocy iskierników gazowych, a) schemat ogólny układu, b) układy 
połączeń ograniczników dwu i trójelektrodowych, c) widok ogólny zainstalowanych ograniczników typu DPL 

Układy iskierników 
gazowych 
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Układy ograniczające przepięcia 

Przedstawione układy iskierników gazowych zapewniają ograniczanie przepięć na poziomie 500 – 
700 V. W przypadku ochrony portów sygnałowych urządzeń o odporności poniżej 500 V należy 
stosować układy do ograniczania przepięć, które posiadają  odpowiednio połączone elementy 
ograniczające przepięcia. Najczęściej są to połączenia iskierników gazowych i diod 
zabezpieczających lub warystorów.   

Przykładowe układy w typowych rozwiązaniach urządzeń do ograniczania przepięć przedstawiono 
na rys. 5 
  a)     b) 

SPD 
X1 

X2 

Y1

Y2

C 

odgromnik 
trójelektrodowy 

R
X1

R

W

W

W 

X2

Y1 

Y2 

C  
     c) 

       
 

Rys. 5. Układy ograniczające przepięcia, a) schemat ogólny układu, b) układy połączeń iskiernika i 
warystorów,  c) przykładowy widok układów ograniczających przepięcia typu BLITZDUCTOR CT firmy DEHN   
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W zależności od kształtu i wartości szczytowej, udary testujące urządzenia do ograniczania 
przepięć podzielono na cztery podstawowe kategorie A, B, C i D. Zestawienie zakresu badań w 
poszczególnych kategoriach zestawiono w tablicy 8.  
 
Tablica 8. Badania prowadzone w poszczególnych kategoriach [8]  

 

Kategoria Typ udaru Napięcie w obwodzie 
otwartym 

Prąd płynący po zwarciu 

Bardzo wolno 
narastający  

 

≥ 1 kV 
Szybkość narastania od 

0,1kV/s do 100 kV/s 

0,1 A/µs do 2 A/µs 
≥ 1 000µs (czas trwania) 

                     

 
A1 

 

A2 AC Wybór z wartości od 0,1 A do20 A 

1 kV 
10/1 000 

100 A 
10/1 000 

1 kV lub 4 kV 
10/1 000 

25 A lub 100 A 
5/300 

B1 
 

B2 
 

B3 

 
 

Wolno narastający  

≥ 1 kV 
100 V/µs 

10 A, 25 A lub 100 A 
10/1 000 

0,5 kV lub 1 kV 
1,2/50 

0,25 kA lub 0,5 kA 
8/20 

2 kV, 4 kV lub 10 kV 
1,2/50 

1 kA,  2 kA lub 5 kA 
8/20 

C1 
 

C2 
 

C3 

 
 

Szybko 
narastający   

≥ 1 kV 
1 kV/µs 

10 A, 25 A lub 100 A 
10/1 000 

≥ 1 kV 0,5 kA, 1 kA, 2,5 kA 
10/350  

D1 
 

D2 

 
Dużej energii    

≥ 1 kV 
0,5 kA, 1 kA lub 2,5 kA 

1 kA,  2,5  kA  
10/250 

 
W przypadku stosowania układów do ochrony przed oddziaływaniem części prądu piorunowego 
należy dobierać układy, które badano zgodnie z wymaganiami kategorii D. 
Doprowadzając napięcia i prądy udarowe do urządzenia ograniczające przepięcia możemy określić 
jego napięciowy poziom ochrony.  
Badane są zarówno napięciowe poziomy ochrony pomiędzy poszczególnymi przewodami (rys. 6a), 
jak pomiędzy przewodami a lokalnym punktem wyrównywania potencjałów (rys. 6b).  
Stosowanie przestawionych wymagań umożliwiło ujednolicenie ochrony przed przepięciami w 
sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych.  
 

Badania zagrożeń piorunowych w obiektach budowlanych 
Od kilkudziesięciu lat podejmowane są również próby oceny zagrożeń powstających podczas 
bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty budowlane. 

Niestety dotychczas tylko w kilku obiektach budowlanych zarejestrowano przepięcia indukowane  
w instalacjach niskonapięciowych oraz prądy płynące w elementach konstrukcyjnych podczas 
bezpośrednich wyładowań piorunowych w te obiekty.  

Znacznie więcej informacji otrzymano prowadząc rejestracje w obiektach, w które uderzały 
wyładowania piorunowe prowokowane. 
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Rys. 6. Schematy do badań napięciowych poziomów ochrony; a) napięcie symetryczne, b) napięcie 
niesymetryczne 

Niestety są to metody czasochłonne i kosztowne a ich wyniki, najczęściej wykorzystywane do 
tworzenia modeli matematycznych zachodzących zjawisk, trudno uogólniać na dowolny obiekt 
budowlany.  
Do przybliżonej oceny zagrożenia piorunowego urządzeń i instalacji w obiekcie wykorzystuje się 
uproszczone metody badań. Podczas takich badań do instalacji piorunochronnej lub przewodzących 
elementów konstrukcyjnych budynków wprowadzane są prądy udarowe symulujące prądy 
piorunowe wpływające do obiektu.  

Sugestie prowadzenia tego typu badań, do oceny skuteczności ekranowania konstrukcji 
żelbetowych obiektów budowlanych, zawarto również w normie ochrony przed piorunowym 
impulsem elektromagnetycznym [11].  
W prowadzonych badaniach źródłem prądu jest generator udarowy umieszczony na dachu lub obok 
obiektu (rys. 7.).  

Podczas badań symulacyjnych wartości prądów darowych wynoszą najczęściej od kilkudziesięciu 
do kilkuset amperów.  
Wyniki badań symulacyjnych wykorzystywane są najczęściej do: 

•  oszacowania wartości natężenia piorunowego pola elektromagnetycznego wewnątrz 
obiektów budowlanych, 

•  oceny wartości szczytowych przepięć atmosferycznych indukowanych wewnątrz badanych 
obiektów.  

Porównując warunki występujące podczas pomiarów i w czasie rzeczywistych wyładowań 
piorunowych można ocenić występujące zagrożenie piorunowe. 
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Rys. 7. Układy do symulacyjnych badań zagrożenia piorunowego występującego w czasie bezpośrednich 
udarów w obiekt, a) schemat generatora prądów udarowych, b) układ połączeń generator – instalacja 
piorunochronna.  

Wnioski 
Urządzenia piorunochronne powinny zapewnić pewną i niezawodną ochronę obiektów 
budowlanych przed działaniem prądu piorunowego. Spełnienie takich warunków wymaga 
przeprowadzenia przez producentów badań, podczas których w laboratoriach symulowane są  
zagrożenia stwarzane przez przepływ prądu piorunowego.  
Takimi badaniami powinny być objęte elementy instalacji piorunochronnej oraz ograniczniki 
przepięć stosowane w instalacji elektrycznej oraz w liniach przesyłu sygnałów dochodzących do 
obiektu budowlanego.  
Montując urządzenie piorunochronne z badanych elementów można zapewnić ochronę obiektu i 
uniknąć sytuacji, w której układy mające zapewnić bezpieczeństwo nie tylko nie spełnią swojego 
zadania ale jako pierwsze ulegną uszkodzeniu. 
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