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Bezpieczne odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi powinna zapewnić poprawnie zaprojekto-
wana i wykonana instalacja piorunochronna. Spełnienie powyższego zadania wymaga dodatkowego 
prowadzenia prac konserwacyjnych oraz wykonywania badań okresowych instalacji.  
W przypadku typowych obiektów budowlanych podstawowe informacje dotyczące zasad konser-
wacji i badań urządzeń piorunochronnych przedstawiono w normach PN-86/E-05003/01, PN-IEC 
61024-1, PN-IEC 61024-1-2.  
Badania urządzeń piorunochronnych można podzielić na dwie grupy: 

• Proste pomiary, które należy wykonać dla większości urządzeń piorunochronnych. Są one 
najczęściej wykonywane są w trakcie badań okresowych instalacji i służą do oceny stanu 
technicznego instalacji, 

• Prowadzone w rzeczywistych warunkach pomiary symulujące zjawiska zachodzące podczas 
bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt.  

Druga z przedstawionych metod badawczych dotyczy pomiarów prowadzonych w obiektach nowo-
budowanych lub w obiektach już istniejących, w których będą instalowane rozbudowane, specjali-
styczne systemy elektroniczne.  

 
1. Badania symulujące zagrożenie piorunowe w rzeczywistych  

obiektach  budowlanych 
 
Do badań wymagających wykorzystania specjalistycznego sprzętu oraz pewnego doświadczenia w 
dziedzinie pomiarów wysokonapięciowych należy zaliczyć badania symulujące zagrożenie pioru-
nowe występujące w rzeczywistych obiektach. Takie pomiary wykorzystywane są do przybliżonej 
oceny zagrożenia piorunowego urządzeń i instalacji w obiekcie oraz sprawdzenia rozwiązań ochrony 
odgromowej.  
Podczas pomiarów do instalacji piorunochronnej lub przewodzących elementów konstrukcyjnych bu-
dynków wprowadzane są prądy udarowe symulujące prądy piorunowe wpływające do obiektu. Źródłem 
prądu jest generator udarowy umieszczony na dachu lub obok obiektu (rys. 1.). 

 Porównując warunki występujące podczas pomiarów i w czasie rzeczywistego wyładowania pioru-
nowego można, wykorzystując wyniki badań symulacyjnych, określić zagrożenie piorunowe wy-
stępujące w obiekcie budowlanym.  
Praktycznie takie pomiary mogą być prowadzone np. w niektórych obiektach telekomunikacyjnych, 
centrach komputerowych, lotniskach, elektrowniach. Prowadzenie takich badań sugeruje norma 
omawiająca zasady ekranowania i wyrównywania potencjałów wewnątrz obiektów budowlanych 
[9] oraz norma dotycząca ochrony odgromowej centrów telekomunikacyjnych [1]. 
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Rys. 1. Układy do symulacyjnych badań zagrożenia piorunowego występującego w czasie bezpośrednich 
udarów w obiekt  
Normy wskazują na potrzebę prowadzenia takich badań w przypadku konieczności oceny parame-
trów impulsowego pola elektromagnetycznego wywołanego wewnątrz obiektu przez rozpływający 
się prąd piorunowy (rys. 2.). Dotyczy to obiektów, w których będą instalowane rozległe i czułe sys-
temy elektroniczne. 
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Rys. 2. Badanie skuteczności ekranowania konstrukcji obiektu, a) ogólny układ połączeń, b) schemat elek-
tryczny generatora 

Przykładowe układy pomiarowe stosowane w badaniach symulujących zagrożenia piorunowe ze-
stawiono w tabeli 1.  



A. Sowa      Badania właściwości oraz stanu technicznego instalacji piorunochronnej 
 

Tablica 1. Badania przepięć indukowanych przez prądy udarowe w przewodach ułożonych w obiektach 
budowlanych (badania symulacyjne w rzeczywistych obiektach)  
 

Ogólny schemat obwodu pomiarowego Charakterystyka wyników  

 

Do budynku o konstrukcji żelbetowej o wymiarach 
20mx50mx15m wprowadzano prąd udarowy o 
wartości szczytowej ok. 1 kA i kształcie 1/40 [12 ]. 
Prąd doprowadzano do centralnego słupa kon-
strukcji nośnej obiektu. Źródłem udaru był izolowa-
ny od ziemi generator ustawiony w sąsiedztwie 
budynku. Zastosowane 4 przewody powrotne za-
mykały obwód prądowy. Wykonano pomiary prądu 
oraz natężeń pola magnetycznego. Rejestrowano 
również różnice napięć wewnątrz pomiędzy po-
szczególnymi punktami na różnych kondygnacjach. 

 
Układ pomiarowy: generator- przewody odgromowe-
system uziomowy-rezystory-przewody powrotne. Prądy 
udarowe do 100A [13].  

 
Rejestrowano przepięcia indukowane w niewielkim 
obiekcie telekomunikacyjnym. Prądy udarowe miały 
kształt zbliżony do kształtów prądów piorunowych, 
ale mniejsze wartości szczytowe. Pomiary wykazały 
możliwość przepięć dochodzących do 50 kV pod-
czas rzeczywistych wyładowań piorunowych.  

 
Generator umieszczono na szczycie lub u podstawy 
wieży. Prądy udarowe dochodziły do wartości 730 A 
[11]. 

Badano rozpływ prądów udarowych w systemie 
uziomowym wieży i obiektu budowlanego. Do 
pomiaru zastosowano cewkę Rogowskiego.  
Pomiary wykazały, że znaczna część prądu uda-
rowego (do 45%) płynie w drabince kablowej 
łączącej wieżę z obiektem oraz w kablach ante-
nowych wchodzących do obiektów. Pozostała 
część wpływa do systemu uziomowego wieży.  
Rejestrowano również napięcia indukowane 
przez prąd udarowy w prostych pętlach two-
rzonych z różnorodnych instalacji przewodzących 
w obiekcie budowlanym 

 
Generator podłączano do wierzchołka i podstawy 25m 
wieży. Przebiegi otrzymanych prądów: oscylacje tłumio-
ne o częstotliwości ok. 25 kHz i amplitudach nieprzekra-
czających 1,6 kA [10] 

 
Rejestrowano natężenie pola magnetycznego 
wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego, 
prądy indukowane w systemie wyrównywania 
potencjałów oraz w ekranach kabli dochodzących 
do obiektu i ułożonych w obiekcie, napięcia w 
obwodach otwartych i różnice potencjałów po-
między instalacjami wewnątrz obiektu.  
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W kraju metodę badań symulacyjnych zastosowano po raz pierwszy do oceny zagrożenia pioruno-
wego urządzeń telekomunikacyjnych w dwupiętrowym obiekcie budowlanym [14]. Źródłem prą-
dów udarowych był generator umieszczony na dachu tego obiektu (rys.3). 
Przepięcia rejestrowano w pętlach tworzonych z przewodów ułożonych na ścianach i na podłodze 
w pomieszczeniu na 2-gim piętrze budynku (rys. 4a).  
Zastosowany generator prądowy umożliwił wprowadzenie do przewodów urządzenia pioruno-
chronnego prądów udarowych o wartościach szczytowych dochodzących do 330A.  
Czas czoła otrzymanych udarów wynosił 2-3 µs, a czas do półszczytu ok.700µs. Przykładowe prze-
biegi prądów udarowych i indukowanych napięć przedstawiono na rys. 4b. 
 

 
Rys. 3. Układy połączeń zastosowane w badaniach symulacyjnych: a) widok ogólny, b), c) i d) poszczególne 
przypadki ułożenia przewodów powrotnych [14] 
 
 
a)       b) 

    
Rys. 4. Badanie napięć indukowanych w pętlach tworzonych z przewodów a) rozmieszczenie badanych pętli 
oraz przewodów urządzenia piorunochronnego, b) przebiegi prądów udarowych i napięć indukowanych 
przez te prądy w pętlach  
 
Po przeliczeniu otrzymanych wartości do zagrożenia wywołanego przez prąd piorunowy o wartości 
szczytowej 100 kA i szybkości narastania 100 kA/µs stwierdzono, że w każdym z badanych obwo-
dów wartości szczytowe indukowanych napięć przekroczyły 1kV, a maksymalne wyznaczone war-
tości nie przekraczały 20kV.  
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Analizując symulacyjne metody badań zagrożenia piorunowego w obiektach budowlanych pod 
względem możliwości ich stosowania można sformułować następujące uwagi: 

1. W typowych obiektach budowlanych do oceny zagrożenia piorunowego można wykorzystać 
metodę badań symulacyjnych w naturalnych warunkach. Jest to metoda, o której wspominają 
normy ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz obiektów telekomunikacyjnych.  

2. Najczęściej wyniki badań symulacyjnych przeliczane są do warunków, jakie występują pod-
czas rzeczywistych wyładowań piorunowych.  

3. Do przybliżonej oceny zagrożenia piorunowego można przyjąć, że:  

unmnp kUU ⋅=  

inmnp kII ⋅=  

      gdzie: Unp, Inp  - odpowiednio, przewidywane wartości szczytowe napięć i prądów występu-
jące w czasie wyładowania, 

 Unm, Inm - odpowiednio wartości szczytowe napięć i prądów zarejestrowane podczas 
badań symulacyjnych, 

 ku = ki – współczynnik określający stosunek wartości szczytowych prądu pioruno-
wego u prądu udarowego wprowadzanego do obiektu w czasie badań.  

Należy zauważyć, że przedstawiony przybliżony sposób wyznaczania zagrożenia piorunowego 
można zastosować tylko w przypadku podobnych kształtów prądów piorunowych i udarowych sto-
sowanych w czasie badań. 

2. Typowe badania urządzeń piorunochronnych 
Przedstawione specjalistyczne badania zagrożeń piorunowych wykonywane są sporadycznie i doty-
czą tylko obiektów wymagających szczególnej ochrony odgromowej. W typowych obiektach bu-
dowlanych prowadzone są jedynie badania częściowe, odbiorcze oraz okresowe. Zestawianie 
zakresu badań typowego urządzenia piorunochronnego przedstawia tabela 2. 
Tabela 2. Zakresy badań urządzenia piorunochronnego w typowych obiektach budowlanych 
 

PN-86/E-05003/01 PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-2. 

Rodzaj badań  

1. Badania w czasie budowy obiektu (badania 
częściowe). 

2. Badania po ukończeniu (badania odbiorcze). 
3. Badania okresowe. 

1. Badania w czasie budowy obiektu (główna uwa-
ga na uziomy). 

2. Badania po zainstalowaniu urządzenia pioruno-
chronnego. 

3. Badania okresowe. 
4. Badania dodatkowe po zmianach i naprawach.  

Zakres badań urządzenia piorunochronnego 

1. Oględziny części nadziemnej instalacji. 
2. Sprawdzenie ciągłości połączeń.  
3. Pomiar rezystancji uziemienia. 
4. Sprawdzenie stanu uziomów. 

W normie stwierdzono, że w zależności od ro-
dzaju i przeznaczenia urządzenia piorunochron-
nego należy określić zakres badań.  

1. Sprawdzenie dokumentacji technicznej. 
2. Oględziny i sprawdzenie stanu instalacji. 
3. Próby ciągłości, szczególnie tych części, które 

nie są widoczne. 
4. Przeprowadzenie prób rezystancji uziemienia 

układów uziomów i porównanie wyników tych 
badań z poprzednimi.  
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Uwzględniono tylko wymagania zawarte w normie PN-86/E-05003/01 oraz w normach serii PN-
IEC 61024.  
Porównując przedstawione zakresy badań należy stwierdzić występowanie stosunkowo niewielkich 
różnic. Związane są one raczej z zastosowaniem innych sformułowań. Na podstawie przedstawio-
nego zestawienia można opracować taki zestaw, który zapewni optymalny zakres badań.  
Należy zauważyć, że w normie PN-IEC 61024-1-1 bardzo szczegółowo omówiona zakresy praz 
konserwacyjnych i programy sprawdzania urządzeń piorunochronnych.  

2.1. Konserwacja i sprawdzanie instalacji piorunochronnych 
Szczególnie informacje dotyczące konserwacji i sprawdzania urządzeń ochrony zawarto w PN-IEC 
61024-1-2.  

Programy sprawdzania i konserwacji powinny być sprecyzowane przed odpowiednią władzę lub przez 
projektanta instalacji piorunochronnej lub przez wykonawcę w uzgodnieniu z właścicielem lub ze 
wskazanym przez niego przedstawicielem.  

Przez cały okres eksploatacji charakterystyki elektryczne i mechaniczne urządzenia piorunochronnego 
powinny być zachowane. W przypadku jakiejkolwiek modyfikacji lub zmian obiektu budowlanego lub 
charakteru jego wyposażenia lub zmian przeznaczenia budynku należy przeanalizować konieczności 
ewentualnych zmian lub uzupełnień urządzenia piorunochronnego.  

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

• sprawdzenie dokumentacji technicznej, 

• oględziny, 

• dokonanie prób, 

• wykonanie dokumentacji sprawdzania. 

Typowe zakresy programów sprawdzania i konserwacji urządzeń piorunochronnych zestawiono w Ta-
beli 3.  
Tabela 3. Procedura i zakres konserwacji i oględzin 
 

Konserwacja urządzenia piorunochronnego Sprawdzanie urządzenia piorunochronnego 

1. Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego - 
sprawdzenie przewodów, elementów łącze-
niowych, wsporników, mocowania. 

2. Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia 
piorunochronnego. 

3. Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu. 

4. Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających 
przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach 
przesyłu sygnałów.  

5. W przypadku zmian w obiekcie, instalacjach 
lub systemach należy sprawdzić skuteczność 
ochrony urządzenia piorunochronnego.  

1. Stan wszystkich połączeń oraz mocowań elemen-
tów urządzenia piorunochronnego. 

2. Stan korozji, zwłaszcza na poziomie ziemi. 

3. Zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępy 
pomiędzy elementami urządzania piorunochronne-
go a chronionymi urządzeniami lub elementami 
konstrukcji obiektu. 

4. Stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu. 

5. Stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz 
chroniących je bezpieczników.  

6. W przypadku zmian, prawidłowość wykonania no-
wych części instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej 
w obiekcie.  

 

Konserwację i sprawdzenie instalacji piorunochronnej powinien dokonywać specjalista z dziedziny 
ochrony odgromowej. 
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Wykonując badania należy uwzględnić przedstawione poniżej uwagi: 

1. Do sprawdzania ciągłości połączeń należy wykorzystać omomierz lub mostek do pomiaru rezystan-
cji. W normie PN-86/E-05003/01 sugeruje się wykonanie tylko pomiaru części nadziemnej instalacji. 
Ponieważ w normach serii PN-IEC 61024 zwraca się mniejszą uwagę na pomiary rezystancji uziomu 
może być również wskazane dokonanie pomiaru ciągłości części podziemnej. 

2.   Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą tech-
niczną. Takie zalecenia zawiera norma PN-86/E-05003/01. Niestety w przypadku ochrony podsta-
wowej (typowe obiekty budowlane) brak obecnie informacji o wymaganych wartościach uziomów. 
W normach serii PN-IEC 61024 poprawność doboru uziomu określana jest na podstawie informa-
cji o wartości rezystywności gruntu oraz o wybranym poziomie ochrony. W takim przypadku rów-
nież zalecane jest przeprowadzenie pomiarów rezystancji uziomu i porównanie otrzymanych wyni-
ków z wynikami uzyskanymi we wcześniejszych pomiarach. 

W celu ułatwienia sprawdzania urządzenia piorunochronnego należy sporządzić wskazówki sprawdza-
nia. Po dokonaniu konserwacji lub sprawdzenia należy przygotować raport ze sprawdzania oraz doku-
mentację konserwacji.  

Zawartość raportu sprawdzania oraz zapisy procedury konserwacji przedstawiono w tabeli 4.  
Tabela 4. Dokumentacja sprawdzania i konserwacji 

Zawartość raportu ze sprawdzania oraz dokumentacja konserwacji 

Raport ze sprawdzanie Dokumentacja konserwacja 

1. Ocena ogólnego stanu przewodów, elementów łączą-
cych, mocowań. 

2. Ocena poziomu korozji oraz stanu ochrony przed 
korozją. 

3. Wyniki prowadzonych prób i pomiarów. 

4. Informacja o wszelkiego rodzaju odstępstwach od 
wymagań stawianych przez normy. 

5. Dokumentacja wszelkich zmian i rozbudowy urządze-
nia piorunochronnego.  

1. Zapisy wszelkich procedur konserwacji oraz 
opisy podjętych lub wymaganych działań kory-
gujących. 

2. Dane do oceny komponentów oraz mocowania 
urządzenia piorunochronnego.  

 

 

Raport ze sprawdzania oraz zapisy z konserwacji powinny być przechowywane razem z projektem 
urządzenia piorunochronnego oraz poprzednio sporządzonymi raportami i zapisami z konserwacji i 
sprawdzenia. 
Określając okresy pomiędzy kolejnymi badaniami należy uwzględnić; 

• klasyfikację obiektu oraz wybrany poziom ochrony, 

• wpływ środowiska na szybkość korozji elementów urządzenia piorunochronnego, 

• rodzaj zastosowanych materiałów oraz powierzchni, do której są mocowane elementy urządze-
nia piorunochronnego.  

Zalecane okresy pomiędzy poszczególnymi sprawdzaniami instalacji piorunochronnej zestawiono w 
tabeli 5. 
W przedstawionej tablice uwzględniono nie tylko pełne badania i sprawdzanie instalacji, ale rów-
nież możliwości prowadzenia znacznie częstszych oględzin (przynajmniej raz w roku lub nawet, co 
6 miesięcy).  
W przypadku ochrony obostrzonej nadal obowiązują zalecenia zawarte w normach serii PN-../E-
05003/03, 04. Zakres badań wymaganych przez te normy zestawiono w tabeli 6. 
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Tabela 5. Okresy pomiędzy sprawdzaniem instalacji piorunochronnej [6, 7]  

Poziom ochrony  
odgromowej 

Odstęp pomiędzy dwoma  
kolejnymi sprawdzaniami 

Okres pomiędzy krytycznym 
sprawdzeniem urządzeń. 

I 2 lata 6 miesięcy 

II 4 lata 12 miesięcy 

III  i IV 6 lat 12 miesięcy 

 
Tabela 6. Zakres badań urządzeń piorunochronnych w przypadku ochrony obostrzonej.  
 
 

 
Obiekty zagrożone pożarem  

* Obiekty zagrożone wybuchem mieszanin gazów par i 
pyłów. 

** Obiekty zagrożone wybuchem materiałów wybucho-
wych. 

Badania częściowe wykonywane podczas budowy obiektu  

1. Sprawdzenie elementów urządzenia piorunochronnego, zgodności ich rozmieszczenia oraz spraw-
dzenia wymiarów i rodzajów połączeń elementów sztucznych. 

2. Sprawdzenie ciągłości połączeń za pomocą omomierza lub mostka do pomiarów rezystancji w ukła-
dzie połączeń zwód – przewód uziemiający.  

 

 

3. Sprawdzenie połączeń wewnętrznych słu-
pów wsporczych na poziomie ziemi.  

3* Sprawdzenie połączeń wewnątrz słupów wsporczych. 

4* Sprawdzenie przewodów odprowadzających, uziemia-
jących oraz wyrównawczych (urządzenia technolo-
giczne poza obiektem budowlany). 

4*** Sprawdzenie połączeń odprowadzających, połączeń 
przewodów uziemiających (obiekty budowlane).  

Badania odbiorcze 

1. Oględziny. 

2. Sprawdzenie ciągłości i prawidłowości połączeń. 

3. Pomiar rezystancji uziemienia. 

4. Sprawdzenie prawidłowości montażu bezpieczników ogniowych 

Badania okresowe 

1. Przeprowadzanie – raz w roku przed okresem burzowym (nie później niż do 30 kwietnia). 

2. Zakres badań okresowych: 
a) Sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej za pomocą omomierza lub mostka do po-

miarów rezystancji w układzie połączeń zwód – przewód uziemiający. 
b) Pomiar rezystancji uziemienia – zalecane jest zastosowanie mostka udarowego. Jeśli pomiar 

wykonywany jest metodą techniczną należy odłączyć od mierzonego uziomu wszelkie masy 
metalowe.  

c) Sprawdzenie uziomu po ich odkopaniu wykonywane co 5 lat (jeśli wyniki pomiarów z punktu b 
są pozytywne). Należy wykonać nowy uziom, jeśli stopień skorodowania przekracza 40% 
przekroju.  

d) Sprawdzenie stanu technicznego bezpieczników ogniowych.  

 



A. Sowa      Badania właściwości oraz stanu technicznego instalacji piorunochronnej 
 

Przestrzeganie powyższych zasad powinno zapewnić pewną i niezawodną ochronę obiektów budowla-
nych przed oddziaływaniem prądu piorunowego podczas bezpośredniego wyładowania w urządzenie 
piorunochronne.  
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