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Obecnie szlaki kolejowe wyposaża się 

w nowoczesne urządzenia i systemy 
sterowania ruchem kolejowym, które 
powinny zapewnić wysoki standard 
bezpieczeństwa i jakości podróżowania. 
Niestety są to najczęściej urządzenia i 
systemy wrażliwe na oddziaływanie 
równego rodzaju zaburzeń impulsowych. 
Jednym z podstawowych źródeł tego 
rodzaju zaburzeń jest doziemne 
wyładowanie piorunowe.  

Ochronę infrastruktury kolejowej przed 
bezpośrednim oddziaływaniem prądu 
piorunowego oraz przed przepięciami 
atmosferycznymi zapewniają odpowiednio 
zaprojektowane i wykonane urządzenia 
piorunochronne LPS (Lightning Protection 
System) oraz układy urządzeń do 
ograniczania przepięć SPD (Surge 
Protective Device). Optymalnym 
rozwiązaniem jest kompleksowe 
ograniczania zagrożeń stwarzanych przez 
piorunowy impuls elektromagnetyczny 
LEMP (Lightning Electro-Magnetic 
Pulse).  

W Polsce również podejmowane są 
próby opracowania zasad ochrony 
kompleksowej. Dowodem na to są m.in. 
prace podjęte przez Laboratorium 
Automatyki i Telekomunikacji Centrum 
Naukowo – Technicznego Kolejnictwa, w 
celu analizy stanu i oceny ochrony 

przepięciowej urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym na sieci PKP. Efektem tych 
prac było przeprowadzenie analizy 
uszkodzeń urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, która pozwoliła na stwierdzić, 
iż ochrona przepięciowa urządzeń i 
systemów sterowania ruchem kolejowym 
pracujących na PKP jest niedostateczna i 
wymaga dopracowania. 
Obecnie nadeszła era komputerowych 
systemów urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym. Takie systemy bazują na 
przepływie informacji pomiędzy 
elementami wykonawczymi a 
sterownikami i komputerem centralnym w 
systemie cyfrowym.  
Dodatkowo następuje rozwój systemów 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym na 
przejazdach wyposażonych w urządzenia 
samoczynnych sygnalizacji przejazdo-
wych. Skrzyżowanie drogi publicznej z 
torami kolejowymi w poziomie szyn jest 
miejscem szczególnie niebezpiecznym, 
stąd wymogi stawiane urządzeniom 
mającym gwarantować bezpieczeństwo na 
przejazdach są bardzo rygorystyczne.  

Mając na uwadze, że są to urządzenia 
samoczynne należy zadbać przede 
wszystkim o niezawodne zasilanie systemu 
oraz o ochronę przepływających informacji 
pomiędzy czujnikami a aparaturą 
ostrzegawczą i pomiędzy przejazdem a 



miejscem zdalnej kontroli. W takich 
obwodach właściwy dobór SPD i ich 
rozmieszczenie jest szczególnie istotne.  
 
Ochrona odgromowa kolejowych 

obiektów budowlanych 
 

Podstawowe informacje o nowych 
wymaganiach stawianych przed 
urządzeniami piorunochronnymi 
kolejowych obiektów budowlanych, 
analogiczne jak w przypadku typowych 
obiektów budowlanych, zawarto w 
normach serii EN 62305, które zastąpiły 
dotychczasowe normy dotyczące ochrony 
odgromowej obiektów budowlanych w 
wykazie Polski Norm w Rozporządzeniu w 
sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie [5, 6]. 

W nowych nomach serii PN-EN 62305 [1, 
2, 3, 4], które są wynikiem restrukturyzacji 
norm serii PN-IEC 61024, PN-IEC 61312 
oraz normy międzynarodowej IEC 
61662+A1 (Tabela 1), zwrócona uwagę na 
konieczność profesjonalnego wykonania 
projektu oraz samego urządzenia 
piorunochronnego.  

W celu zaakcentowania takiego podejścia 
do problemów ochrony odgromowej, w 
normach serii PN-EN 62305 pojawiły się 
stwierdzenia: 

• „Urządzenie piorunochronne (LPS) 
powinno być projektowane i 
wykonywane przez projektantów i 
wykonawców urządzeń 
piorunochronnych”  

• „Projektant i wykonawca urządzenia 
piorunochronnego powinien posiadać 
umiejętność oceny zarówno 
elektrycznych, jak i mechanicznych 
skutków wyładowania piorunowego i 
powinien znać dobrze ogólne zasady 
kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC)”  

• „Projektant ochrony odgromowej 
powinien umieć ocenić skutki korozji 

i decydować, kiedy istnieje 
konieczność zwrócenia się o pomoc 
do eksperta”  

Oczywiście podstawowym źródłem wiedzy 
dla projektanta i wykonawcy urządzeń 
piorunochronnych są normy i od 
„ wyspecjalizowanego projektanta i 
wykonawcy wymaga się gruntownej 
znajomości stosownych norm” oraz 
kilkuletniej praktyki w dziedzinie ochrony 
odgromowej.  

Wymóg posiadania podstawowej wiedzy z 
dziedziny ochrony odgromowej dotyczy 
także wykonawcy urządzenia 
piorunochronnego, który „powinien być 
wyszkolony w dziedzinie prawidłowego 
wykonawstwa elementów urządzenia 
piorunochronnego, zgodnie z 
wymaganiami niniejszej normy (norma 
PN-EN 62305-3) oraz krajowych 
przepisów regulujących roboty budowlane 
i budownictwo”.  
Dodatkowo zwrócona uwagę na 
konieczność prowadzenia przez osoby 
projektujące urządzenie piorunochronne 
koordynacji prac wszystkich osób, których 
działania są związane z projektowaniem 
innych instalacji i mogą wymagać 
dodatkowych zaleceń związanych z 
ochroną odgromową.  

Takie kompleksowe działania powinny być 
prowadzone podczas projektowania, 
realizacji obiektu i odbioru obiektu oraz 
obejmują określenie zakresu badań 
okresowych i oględzin. 
W pierwszym etapie prac, przed 
przystąpieniem do rozwiązywania 
problemów technicznych związanych z 
ochroną odgromową obiektu, należy 
przeprowadzić analizę ryzyka stwarzanego 
przez wyładowanie piorunowe i wybrać 
odpowiedni stopień ochrony odgromowej 
obiektu.  
Projektując urządzenie piorunochronne 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
ochronę urządzeń przed bezpośrednim 
oddziaływaniem prądu piorunowego. 

 



Tablica 1. Zakres tematyczny oraz zestawienia norm zastępowanych przez normy serii PN-EN 62305  

Zakres tematyczny Normy zast ępowane 

PN-EN 62305-1, Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady 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 energetycz-
nych 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. 

 
 
2:1995+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 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, spraw-

dzanie i utrzymanie LPS w obiektach 
dowolnej wysokości. 

• Ustalenie środków ochrony istot 
żywych przed porażeniem napię-
ciami dotykowymi i krokowymi. 

 
 
 
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 61024-1-2:2002,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 

 
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. 



Zgodnie z zaleceniami „ wszystkie 
urządzenia dachowe z materiałów 
izolacyjnych lub przewodzących, które 
zawierają wyposażenie elektryczne i/lub 
służące przetwarzaniu informacji, 
powinny znajdować się w przestrzeni 
ochronnej układu zwodów”.  

Dotyczy to wszelkiego rodzaju szaf z 
aparaturą elektryczną i elektroniczną, anten 
elementów klimatyzacji, kamer itp. 
umieszczonych na dachach obiektów. 
Ochronę przed występującym zagrożeniem 
można zapewnić stosując odpowiednio 
dobrane układy zwodów pionowych lub 
poziomych.  

Należy również zachować odpowiednie 
odstępy izolacyjne pomiędzy urządzeniami a 
zwodami lub przewodami odprowadzają-
cymi (rys. 1).  
 
 

    
 
 
Rys. 1. Ogólna zasada ochrony 
odgromowej urządzenia na dachu obiektu  
 
Umieszczanie urządzenia w przestrzeni 
chronionej nie zapewnia całkowitej 
ochrony przed przepięciami 
atmosferycznymi indukowanymi w 
instalacji elektrycznej oraz liniach przesyłu 
sygnałów (jeśli takie są stosowane). 
Stworzenie warunków zapewniających 
pełną ochronę wymaga zastosowania 
przewodów osłoniętych przewodzącym 
ekranem dochodzących do chronionego 
urządzenia.  

Jeśli zastosowanie takiego rozwiązania jest 
trudne do realizacji można rozważyć 
zastosowanie SPD w instalacji elektrycznej 
oraz w obwodach przesyłu sygnałów.  

Urządzenia zawierające wyposażenie 
elektryczne i elektroniczne, które nie 
można umieścić w dostatecznej odległości 
od elementów ochrony odgromowej (nie 
można zachować odstępu izolacyjnego np. 
na obiektach o konstrukcji stalowej lub 
posiadających metalowe pokrycia 
dachowe) powinny także być umieszczone 
w przestrzeniach chronionych tworzonych 
przez zwody pionowe i poziome.  

W celu eliminacji przeskoków iskrowych 
metalowe elementy konstrukcji urządzenia 
należy połączyć z układem zwodów oraz z 
przewodzącymi elementami konstrukcji.  

Podejmując działania ochrony odgromowej 
obiektów kolejowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na ochronę stosowanych 
anten w stosowanych systemach łączności 
radiowej (rys. 2). 

Należy zauważyć, że ochroną przed 
bezpośrednim oddziaływaniem prądu 
piorunowego powinny być objęte 
wszystkie urządzenia na dachu obiektu.  
 

Ograniczanie przepięć 
dochodzących do przyłączy 

urządzeń kolejowych 
 

Zapewnienie niezawodnego działania 
systemów elektrycznych i elektronicznych 
wymaga ograniczenie przepięć do 
poziomów leżących poniżej poziomów 
odporności udarowej przyłączy zasalania i 
sygnałowych chronionych urządzeń 
kolejowych.  

Na podstawie częściowych danych na rys. 
3 i 4 przedstawiono skalę uszkodzeń 
kolejowych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych wywołanych przez 
przepięcia piorunowe. 
 

 



 
 
           

 
 
Rys. 2. Przykładowe rozwiązania ochrony 

odgromowej anten an dachach 
obiektów budowlanych.  

 

 

 
Rys. 3. Statystyki zniszczeń urządzeń srk 

oraz rozkład uszkodzeń w 
poszczególnych miesiącach 
roku 

 
SPA4 - zielony  
RASP  - żółty  
SPA2 - czerwony 
SPA1 - niebieski   
 
Rys. 4. Udział poszczególnych typów 
samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w 
usterkach wywołanych przez przepięcia w 
roku 2006  



Podstawowe zasady kompleksowego 
ograniczania zagrożeń stwarzanych przez 
bezpośrednie działanie części prądu 
piorunowego i przepięcia atmosferyczne 
oraz przepięcia wywołane przez inne 
czynnik wymagają:  

• Oszacowanie parametrów prądu 
udarowego oraz przepięć 
atmosferycznych, jakie zagrażają 
urządzeniom kolejowym podczas 
wyładowania piorunowego w 
przewody trakcyjne lub w pobliżu 
urządzeń. 

• Oszacowanie zagrożenia urządzeń 
kolejowych w zależności od miejsc 
wnikania prądu piorunowego do szyn. 

Dodatkowo powinny być określone 
wymagania określające: 

• zakres badań odporności udarowej 
portów zasilających i sygnałowych 
urządzeń srk (zgodnie z zasadami 
kompatybilności elektromagnetycznej).  

• poziomy odporności urządzeń srk na 
działanie znormalizowanych 
napięć/prądów udarowych 
symulujących zagrożenie piorunowe. 

• wymagania dotyczących badań 
urządzeń srk (z określoną odpornością 
udarową) z zewnętrznymi 
dodatkowymi urządzeniami 
chroniącymi przed działaniem prądu 
piorunowego oraz wszelkiego rodzaju 
przepięciami. 

Opracowanie zaleceń dla projektantów i 
wykonawców systemów sterowania 
ruchem kolejowym 

• Opracowanie wytycznych określania 
miejsc rozmieszczenia urządzeń srk 
względem słupów trakcji lub innych 
miejsc, z których prąd piorunowy może 
być wprowadzany do szyn. 

• Rozwiązanie problemu „uziemiania” 
lub „uszynowiania” urządzeń srk, 

• Zalecenia dotyczące zasad doboru 
dodatkowych, zewnętrznych urządzeń 
do ochrony przed działaniem prądu 
piorunowego.  

• Opracowanie zasad przeglądów 
okresowych urządzeń do ograniczania 
przepięć.  
 

Odporność udarowa przyłączy 
urządzeń kolejowych 

 
W ustanowionej w sierpniu 2002 r. normie 
PN-EN 50121-4, która jest normą 
dotyczącą bezpośrednio kompatybilności 
elektromagnetycznej urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym i telekomunikacji, 
zostały opisane wymagania dotyczące 
poziomów odporności urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym w zakresie 
impulsowych zaburzeń 
elektromagnetycznych pochodzących od 
strony: 

• wejść i wyjść przyłączy 
sygnałowych, 

• przyłączy zasilania prądem stałym, 

• przyłączy zasilania prądem 
przemiennym. 

Kryteria oceny odporności urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym na 
zaburzenia zestawione zostały w normie 
PN-EN 50121-1.  
Warto w tym miejscu, podkreślić fakt, że 
większość starszych urządzeń 
przytorowych pracujących na szlakach 
kolejowych nie została przebadana w 
zakresie zjawisk ujętych w normie PN-EN 
50121-4, co może mieć znaczenie przy 
próbie wyjaśnienia nadmiernej awaryjności 
tych urządzeń spowodowanej przez 
przepięcia wewnętrzne i zewnętrzne.  
W tablicy 2 zamieszczone są wymagania 
dotyczące poziomów odporności udarowej 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
przy czym więcej szczegółowych danych 
jest zamieszczonych w normie PN-EN 
50121-4 oraz normach podstawowych.

 
 



Tablica 2. Poziomy odporności udarowej urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

Miejsce wnikania 
zaburzeń 

Rodzaj 
narażenia 

Wartość probiercza Norma 
podstawowa 

Kryterium 
oceny 

 

Porty sygnałowe 
WE/WY 

 

 

 

 

 

Udary  
napięciowo-
prądowe 1,2/50 - 
8/20  µs 

± 2000 V przewód - ziemia, 

± 1000 V przewód-przewód, 

± 2000 V przewód-przewód w 
obwodach niesymetrycznych 

 

 

 

 

 

 

 

EN 61000-4-5 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

Porty zasilania 
prądem stałym 

± 2000 V przewód - ziemia, 

± 1000 V przewód-przewód, 

± 2000 V przewód-przewód w 
obwodach niesymetrycznych 

 

Porty zasilania 
prądem 
przemiennym 

± 2000 V przewód - ziemia, 

± 1000 V przewód-przewód, 

± 2000 V przewód-przewód w 
obwodach niesymetrycznych 

 
Ograniczanie przepięć w instalacji 

elektrycznej 
 
W obiekcie budowlanym zadaniem 
układów SPD jest ograniczanie do 
poziomów bezpiecznych dla instalacji 
elektrycznej i zasilanych urządzeń: 

• zagrożeń stwarzanych przez część 
prądu piorunowego oddziałującego 
bezpośrednio na instalację 
elektryczną podczas bezpośredniego 
wyładowania w LPS obiektu lub w 
przewody sieci elektroenergetycznej 
niskiego napięcia, 

• przepięć atmosferycznych 
indukowanych oraz przepięć 
łączeniowych.  

Urządzenia do ograniczania przepięć 
stosowane obecnie w instalacjach 
elektrycznych wewnątrz obiektów 
budowlanych zawierają, co najmniej, jeden 
element nieliniowy „ucinający przepięcie” 
lub ograniczający jego wartość szczytową. 
Podstawowe informacje o właściwościach 
typowych SPD przeznaczonych do 
montażu w instalacji elektrycznej w 
obiekcie budowlanym zestawiono w tabeli 
3. 
W zależności od przeznaczenia, urządzenia 
do ograniczania przepięć powinny być 
poddane próbom klasy I, II lub III.   

 
W dalszej części artykułu urządzenia do 
ograniczania przepięć badane zgodnie z 
wymogami prób poszczególnych klas będą 
nazywane odpowiednio SPD typu 1, 2 lub 
3.  
Dobierając właściwości poszczególnych 
układów SPD należy uwzględnić: 

• wymaganie skoordynowania 
podziału energii udarów pomiędzy 
układy SPD zgodnie z ich 
zdolnościami do jej pochłaniania, 

• wymagania dotyczące poziomów 
znamionowych napięć udarowych 
wytrzymywanych przez urządzenia 
w różnych miejscach instalacji 
elektrycznej, 

poziomy wytrzymałości udarowej 
przyłączy zasilania chronionych urządzeń 
Przykładowe układy połączeń SPD typu 1 
lub 2 stosowanych do ograniczania narażeń 
piorunowych w szafach z urządzeniami 
elektronicznymi przedstawiono na rys. 5 
Ogólną zasadę rozmieszczania układów 
SPD różnych typów w instalacji 
elektrycznej w dużym obiekcie 
budowlanym, w zależności od strefy 
zagrożenia piorunowego oraz kategorii 
instalacji, przedstawiono na rys. 6. 

•  

. 



Tabela 3. Charakterystyka urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej w 
obiekcie budowlanym 

Typ SPD Klasa prób  Przeznaczenie 

Typ 1 Klasa I 
Ograniczanie zagrożeń stwarzanych przez rozpływający się prąd piorunowy, 
przepięcia atmosferyczne oraz wszelkiego rodzaju przepięcia łączeniowe, 
wyrównywanie potencjałów instalacji wchodzących do obiektu budowlanego. 

Typ 2 Klasa II 
Ograniczanie przepięć atmosferycznych indukowanych, wszelkiego rodzaju 
przepięć łączeniowych lub przepięć „przepuszczonych” przez urządzenia 
ograniczające przepięcia typu 1. 

Typ 3 Klasa 3 
Ograniczanie przepięć atmosferycznych indukowanych oraz przepięć 
łączeniowych powstających w instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu 
budowlanego. 

Typ SPD Właściwo ści  

Ucinający napięcie 
Duża impedancja przy braku przepięcia, która zmniejsza się gwałtownie w 
odpowiedzi na występowanie udaru napięciowego. Elementy stosowane do 
„ucinania napięcia” - iskierniki *, rury gazowe, tyrystory i triaki. 

Ograniczający napięcie 
Duża impedancja przy braku przepięcia, która zmniejsza się w sposób 
ciągły w miarę wzrostu prądu udarowego i napięcia. Podstawowe elementy 
- warystory* i diody ograniczające. 

 

Kombinowany 
Zawiera zarówno element ucinający napięcie jak i element ograniczający 
napięcie.  Mogą one ucinać napięcie, ograniczać napięcie lub spełniać te 
obie funkcje w zależności od charakteru doprowadzonego napięcia (np. 
równoległe lub szeregowe połączenie iskiernika z warystorem).  

*       najczęściej stosowane elementy, 

 
.  
 

        
 
 
Rys. 5. Układy SPD w instalacji elektrycznej w niewielkim obiekcie (kontener lub szafa z 

aparaturą elektroniczną) 
 
 



 
 
 
 

 
 

                            

 
Rys. 6. Wielostopniowy system układów SPD w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym  
 



Układy odpowiednio dobranych i 
rozmieszczonych SPD różnych typów 
powinny zapewnić bezawaryjne działanie 
urządzeń, nie powodować przerw w ich 
zasilaniu oraz poprawnie współpracować z 
innymi urządzeniami w instalacji 
elektrycznej.  
 
Ograniczanie przepięć w obwodach 

sygnałowych 
 
W celu ułatwienia doboru urządzeń 
ograniczających przepięcia SPD w 

obwodach sygnałowych opracowano 
szczegółowe zakresy ich badań w taki 
sposób, aby odwzorowywały zagrożenia 
występujące w rzeczywistości.  

Wymagany zakres badań SPD zestawiono 
w tablicy 4.  

W celu ułatwienia opisu, w dalszej części 
artykułu SPD badany zgodnie z 
wymaganiami danej kategorii badań 
nazywany będzie SPD tej kategorii, 
np.SPD kategorii D1. 
 

Tablica 4.  Zakres badań różnych kategorii urządzeń do ograniczania przepięć[ ] 

Kategoria Typ testu Napi ęcie w obwodzie otwartym Pr ąd płyn ący po zwarciu 

A1 

 
A2 

Bardzo wolno 
narastający  

 

AC 

≥ 1 kV 

Szybkość narastania od 0,1kV/s 
do 100 kV/s 

10 A 

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

                     

B1 

B2 

B3 

 

Wolno 
narastający  

1 kV,  10/1 000 

1 kV lub 4 kV,  10/1 000 

≥ 1 kV,  100 V/µs 

100 A,  10/1 000 

 25 A lub 100 A,  5/300 

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

C1 

C2 

C3 

Szybko 
narastający   

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

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

≥ 1 kV,  1 kV/µs 

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

 1 kA,  2 kA lub 5 kA,  8/20 

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

D1 

D2 
Dużej energii    ≥ 1 kV 

≥ 1 kV 

0,5 kA, 1 kA lub 2,5 kA,  10/350 

1 kA,  2,5  kA,  10/250  

 
 

Największe zagrożenie przyłączy 
sygnałowych występuje, jeśli do 
urządzenia dochodzą linie przesyłu 
sygnałów wychodzące poza obiekt 
budowlany. W takim przypadku, 
dobierając SPD należy rozważyć 
możliwość wystąpienia zagrożenia, jakie 
stwarza bezpośrednie oddziaływanie 
części prądu piorunowego. 
W zależności od miejsca pracy urządzenia 
można zastosować: 

• układ dwu SPD kategorii D1 i C1, z 
których jeden umieszczany jest w miejscu 
wprowadzania przewodów (ochrona  

 

przed prądami udarowymi o kształcie 
10/350 µs i wartości szczytowej 2,5 kA o 
napięciowym poziomie ochrony 500 – 
700 V), a drugi montowany jest przed 
chronionym urządzeniem (ochrona 
przed prądami udarowymi o wartości 
szczytowej do  
10 kA i kształcie 8/20 µs o 
napięciowym poziomie ochrony poniżej 
poziomu odporności udarowej 
chronionego przyłącza urządzenia. 

• pojedynczy SPD kategorii D1 chroniący 
przed prądami udarowymi 2,5 kA, 
10/350 µs i ograniczający przepięcia 



poniżej poziomu odporności udarowej 
przyłączy sygnałowych.  

Należy również przeanalizować potrzebę 
stosowania SPD kategorii C1 do 
ograniczania przepięć dochodzących z linii 
ułożonych wewnątrz obiektu budowlanego. 
Jeśli nie posiadamy dokładnych informacji 
o odporności udarowej przyłączy 
sygnałowych urządzenia to można 
zastosować SPD, które zapewniają 
obniżanie przepięć do poziomów 
kilkudziesięciu – kilkuset woltów 
(najczęściej poniżej 500 V) zarówno w 
układzie symetrycznym jak i 
niesymetrycznym. 
Dobierając SPD do ochrony wejść/wyjść 
przesyłu danych należy uwzględnić 
parametry przesyłanego sygnału oraz 
wymagania określające wartości 
dopuszczalne rezystancji w systemie.  
Schematy typowych układów SPD oraz 
przykład ich montażu przedstawiono na 
rys. 7.  

 
Zakończenie 

 
Celem norm określających zasady ochrony 
przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznych jest przedstawienie 
wymagań, których zastosowanie 
umożliwia zapewnienie bezawaryjnego 
działanie urządzeń nawet w przypadku 
bezpośredniego uderzenia piorunu w 
obiekt i wystąpienia zagrożenia, jakie 
stwarza bezpośrednie oddziaływania prądu 
piorunowego. 
 Jest to szczególnie istotne w przypadku 
rozległych elektronicznych systemów 
kolejowych, od których wymagane jest 
pewne i niezawodne działanie. 
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Rys. 7. Schematy typowych SPD oraz 
przykład ich montażu na szynie 35 mm  
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