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Jedną z przyczyn uszkodzeń urządzeń elektrycznych i elektronicznych są napięcia i prądy udarowe po-
wstające w instalacji elektrycznej oraz w liniach przesyłu sygnałów. Są one szczególnie groźne dla 
przemysłowych urządzeń sterujących i kontrolno-pomiarowych. Dotyczy to najczęściej: 

• zautomatyzowanych linii montażowych, 

• obrabiarek sterowanych numerycznie, 

• robotów przemysłowych, 

• rozbudowanych systemów elektronicznych pracujących w terenie otwartym np. w oczyszczalniach 
ścieków, w zakładach przemysłu petrochemicznego.  

Dodatkowo należy uwzględnić systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne, które gromadząc, prze-
twarzając i przesyłając dane zapewniają ciągłość działania nowoczesnych zakładów przemysłowych.  

W takich obiektach nawet drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia może zatrzymać lub ograni-
czyć wydajność procesu produkcyjnego i spowodować znaczne straty finansowe.  
Występujące zagrożenie można znacznie ograniczyć: 

• eliminując potencjalne źródła udarów napięciowych lub prądowych, 

• eliminując sprzężenia pomiędzy źródłami zakłóceń a torami sygnałowymi, 

• dobierając urządzenia o większej odporności udarowej, 

• stosując odpowiednio dobrane elementy i układy ograniczające przepięcia w instalacji elek-
trycznej oraz w systemach przesyłu sygnałów. 

Analizując zagrożenie udarowe należy zwrócić szczególną uwagę na przepięcia powstające spo-
radycznie, o znacznych wartościach szczytowych, które są w stanie zniszczyć urządzenia.  
W naszej strefie klimatycznej takim zagrożeniem są przepięcia atmosferyczne. Wyeliminowanie źródła 
przepięć atmosferycznych jest niemożliwe i należy dążyć, stosując pozostałe sposoby ochrony, do ogra-
niczania ich szkodliwego działania. Dotyczy to szczególnie stworzenia warunków do bezpiecznego od-
prowadzenia prądu udarowego oraz ograniczania przepięć powstających podczas bezpośredniego wyła-
dowania piorunowego w obiekt budowlany lub wyładowań w bliskim jego sąsiedztwie. 
W takich przypadkach zapewnienie ochrony odgromowej i przepięciowej wymaga zastosowania kom-
pleksowych rozwiązań, jakie proponuje strefowa koncepcja ochrony odgromowej [3, 5, 6]. 
Ogólny schemat blokowy postępowania przy tworzeniu kompleksowego systemu ochrony odgromowej 
i przepięciowej w zakładzie przemysłowym przedstawiono na rys.1.  
Odpowiednio zaprojektowane i wykonane urządzenie piorunochronne LPS (Lightning Protection Sys-
tem) oraz właściwie dobrane i rozmieszczone ograniczniki przepięć powinny stworzyć warunki do bez-
awaryjnego działania urządzeń oraz nie wpływać na jakość ich pracy.  



  

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
Pierwszym etapem przy projektowaniu ochrony odgromowej jest określenie wymaganego poziomu 
ochrony dla analizowanego obiektu.  
Klasa wymaganego LPS powinna być wybierana na podstawie oceny ryzyka zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w normie PN-EN 62305-2. Dla obiektu gdzie urządzenie piorunochronne nie zostało 
jeszcze sprecyzowane przez upoważnioną instytucję, ubezpieczyciela lub nabywcę, tam projektant 
ochrony odgromowej powinien, na podstawie procedury szacowania ryzyka, zdecydować, czy 
obiekt chronić za pomocą LPS odpowiedniej klasy, czy też ochrona nie jest wymagana. 
 
 

 
 
 
Rys. 1. Ogólne zasady tworzenia kompleksowego systemu ochrony odgromowej i przepięciowej. 
 
Przed rozpoczęciem szczegółowych prac projektowych, projektant ochrony odgromowej powinien 
zebrać podstawowe informacje dotyczące: funkcji, ogólnego planu, konstrukcji oraz lokalizacji 
obiektu.  



  

Tok postępowania przy ustalaniu konieczności wykonania urządzenia piorunochronnego została 
przedstawiona na rys. 2. 
 
 

 
 
 
Rys. 2. Proces podejmowania decyzji o konieczności stosowania ochrony odgromowej  
 
 
Przedstawiona procedura jest skuteczna, jeśli rozważone są wszystkie czynniki mające wpływ na 
wartość ryzyka.  
Takie podejście wymaga ona od projektanta wykonania wielu prostych, ale czasochłonnych obli-
czeń. W celu ich wykonania projektant powinien skorzystać z danych zawartych w załącznikach do 
normy PN-EN 62305-2.  
Osiągnięcie zamierzonego celu celi wymaga najczęściej kilku serii obliczeń (metodą prób i błędów) 
z uwzględnieniem rożnych wariantów środków ochrony aż wartość ryzyka zostanie zmniejszona 
poniżej wartości dopuszczalnej. 

Odprowadzanie pr ądu piorunowego 
System zwodów powinien stworzyć odpowiednią strefę ochroną oraz uniemożliwi ć wystąpienie 
przeskoków iskrowych pomiędzy zwodami i przewodami instalacji piorunochronnej i chronionymi 
urządzeniami. Dotyczy to szczególnie urządzeń na dachach obiektów budowlanych (rys. 3).  
 
 



  

 
 
Rys. 3. Zwody na dachu obiektu przemysłowego 

 
Wykorzystanie do odprowadzania prądu piorunowego tak połączonych elementów minimalizuje 
spadki napięć w układach przewodów i zmniejsza zakłócenia elektromagnetyczne wewnątrz obiek-
tu. Przedstawione zasady połączeń są zalecane w nowo wznoszonych obiektach budowlanych.  
Wykorzystując zbrojenie do celów ochrony odgromowej należy zapewnić ciągłość połączeń, która 
powinna zostać zmierzona od najwyższych części obiektu do poziomu ziemi.  
Całkowita rezystancja elektryczna nie powinna być większa niż 0,2 Ω. W przypadku niespełnienia 
tego warunku lub stwierdzenia braku ciągłości należy stosować klasyczne rozwiązania przewodów 
odprowadzających.  
Jeśli rozwiązania konstrukcyjne powodują powstawanie dużych naprężeń w konstrukcji żelbetowej, 
to w strefie występowania takich naprężeń należy ułożyć dodatkowe przewody. W zbrojeniach wy-
konanych z betonu sprężonego należy również unikać przepływu prądu piorunowego w prętach 
zbrojeniowych, gdyż może to spowodować spiętrzenie naprężeń. Wskazane jest stosowanie dodat-
kowych przewodów ułożonych równolegle do zbrojenia.  
W przypadku stosowania gotowych elementów żelbetowych pręty zbrojeniowe mogą być wykorzy-
stane, jako zwody, należy tylko zapewnić odpowiednie połączenia elementów oraz uzyskać ciągłą i 
krótką drogę dla prądu piorunowego. Jeśli gotowe elementy żelbetowe nie posiadają takich połą-
czeń to należy je wykonać. 

Ekranowanie przed impulsowym polem elektromagnetycz nym 

Zastosowanie pewnych połączeń pomiędzy prętami jest bardzo ważne w przypadku wykorzystywa-
nia zbrojenia obiektu, do ograniczania wartości impulsowego pola elektromagnetycznego powstają-
cego podczas wyładowania piorunowego w obiekt budowlany lub w jego sąsiedztwie.  
Uzyskanie możliwie najlepszych właściwości ekranujących wymaga łączenia przewodzących ele-
mentów konstrukcji zarówno pomiędzy sobą, jak i metalowymi framugami okien oraz innymi meta-
lowymi elementami. Instalując w ścianach zewnętrznych obiektu ciągi dużych przylegających do 
siebie okien należy pręty zbrojenia ścian połączyć z dolnymi i górnymi elementami przewodzącymi 
ram okiennych (rys. 4).  
Ekranujące właściwości różnego rodzaju konstrukcji stalowych lub żelbetowych określane są naj-
częściej na podstawie wyników badań laboratoryjnych lub badań terenowych prowadzonych w rze-
czywistych obiektach. Przykładowe wyniki pomiaru skuteczności ekranowania konstrukcji stwo-
rzonej z elementów zbrojenia budynków przedstawiono na rys. 5. 
 



  

 
  
 
1 - Metalowa obróbka balustrady dachu         2 - Stalowe pręty zbrojenia   
3 - Przewody kraty nałożonej na zbrojenie    4 - Złącze przewodów kraty   
5  - Wewnętrzna szyna wyrównawcza     6 - Połączenie spawane lub zaciskane 
7 - Dowolne połączenie     8 - Otok (dookoła budynku) 
9 - Uziom fundamentowy (typowe wymiary: a ≤ 5 m, b ≤ 1 m)  
 
Rys. 4. System ochrony odgromowej budynku, wykorzystującej pręty zbrojeniowe do odprowadza-
nia prądu piorunowego 
 

 
 

Rys. 5. Zmiany skuteczności ekranowania konstrukcji w funkcji wymiarów oka i częstotliwości 



  

 
Zbrojenie budynku zapewnia stosunkowo niewielką skuteczność ekranowania. W przypadku potrzeby 
zapewnienia większej skuteczności ekranowania przed zewnętrznym polem elektromagnetycznym na-
leży zastosować dodatkowe siatki tworzące „oka” o wymiarach od kilkunastu do kilkudziesięciu cen-
tymetrów  
Do prętów zbrojeniowych ścian zewnętrznych obiektu, należy dołączyć inne żelbetowe lub stalowe ele-
menty konstrukcyjne występujące w obiekcie, np. ściany wewnętrzne, szyby wind, słupy, metalowe po-
ręcze i barierki. 
Jeśli posadzka zawiera elementy przewodzące (np. siatki, pręty zbrojeniowe lub blachy), to należy połą-
czyć je z prętami zbrojenia wykorzystywanymi do celów ochrony odgromowej. 
Instalując w zewnętrznych ścianach obiektu ciągi dużych przylegających do siebie okien, należy pręty 
zbrojeniowe ścian połączyć z dolnymi i górnymi elementami przewodzącymi ram okiennych.  

Ograniczanie przepi ęć w instalacji elektrycznej 
System ograniczający przepięcia w instalacji elektrycznej należy tworzyć zgodnie z zasadami za-
wartymi w normach dotyczących: 

• ochrony odgromowej obiektów budowlanych [5, 6], 

• instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych [14, 15, 16], 
• urządzeń do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) [17].  

Określając w instalacji elektrycznej liczbę stopni SPD różnych typów, ich rozmieszczenie oraz 
układy połączeń należy uwzględnić system sieci elektrycznej oraz rozmieszczenie chronionych 
urządzeń w w obiekcie, obiekcie i poziom odporności udarowej urządzeń.  

Poziomy odporności udarowej określają wyniki badań oddziaływania na urządzenia napięć i prądów 
udarowych dochodzących z instalacji elektrycznej. Wymagane poziomy odporności urządzeń na dzia-
łanie udarów o mikrosekundowym (tzw. udary 1,2/50-8/20 µs) charakterze zmian, które dochodzą do 
urządzeń od strony przyłączy zasilających zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagane poziomy odporności udarowej przyłączy wejściowych zasilania urządzeń 
prądem przemiennym  

Badane urz ądzenia  udary 1,2/50-8/20 µµµµs 

Urządzenia powszechnego użytku, narzędzia elektryczne, podobne urzą-
dzenia elektryczne (PN-EN 55014-2) 

 

 

2000 V / 1000 V 

 

Urządzenie automatyki przemysłowej (NAMUR NE 21) 

Urządzenia informatyczne (PN-EN 55024) 

Urządzenia stosowane w kolejnictwie ( PN-EN 50121-4) 

Medyczne urządzenia elektryczne (PN-EN 60601-1-2) ± 2000 V / ± 1000 V 

Sprzęt pomiarowy, sterujący i laboratoryjny (PN-EN 61010-1) 
                      poziom podwyższony (zastosowanie przemysłowe) 

1000 V / 500 V  
2000 V / 1000V          

Urządzenia systemów alarmowych (PN-EN 50130-4) 500 V i 1000 V  

500 V, 1000 V  i 2000 V  

Podano poziomy odporności pomiędzy przewodami fazowym i neutralnym a przewodem ochronnym, prze-
wodami fazowymi oraz między przewodami fazowymi a przewodem neutralnym. 

 
Uwzględniając wartości poziomów odporności udarowej przedstawionych w tablicy 1 oraz trudności z 
dokładnym określeniem poziomów innych urządzeń pracujących w zakładach przemysłowych można 
przyjąć, że układy SPD w instalacji elektrycznej powinny ograniczać przepięcia poniżej 1500 V. 
Uwzględniając zagrożenia występujące w obiekcie oraz wymagane poziomy ograniczania przepięć na-
leży zastosować wielostopniowy system układów SPD, tworzony przez: 



  

• SPD typu 1 - instalowane w rozdzielnicy głównej (RG), w szafce obok złącza lub w samym 
złączu, 

• SPD typu 2 - umieszczane w rozdzielnicach oddziałowych, tablicach rozdzielczych (TR) w 
obiekcie, 

• SPD typu 3 - instalowane przed chronionymi urządzeniami, w przypadku ich znacznego odda-
lenia od rozdzielni z SPD typu 2.  

Przykładowe schemat układów SPD w instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia w zakładzie 
przemysłowym (system sieci TN-C-S) przedstawia rys. 6. 
 

 
 
 
Rys. 6. Przykładowy układ połączeń ograniczników klasy I, II i III w instalacji elektrycznej 
 
W przemysłowej instalacji elektrycznej zapewnienie poprawnego działania urządzeń może wymagać 
zastosowania SPD typu 3 z filtrem eliminującym szkodliwe działanie zakłóceń wysokoczęstotliwo-
ściowych.  
W przypadku zasilania urządzeń napięciem stałym np. 24 V należy, jako trzeci stopień ochrony zain-
stalować ogranicznik przeznaczony do napięcia stałego. 

Ograniczanie przepi ęć w systemach przesyłu sygnałów 
Przed przystąpieniem do doboru układu ochronnego w systemach przesyłu sygnałów należy zebrać in-
formacje dotyczące: 

• odporności analizowanych urządzeń na udary dochodzące z linii sygnałowych, 

• stopnia zagrożenia piorunowego i przepięciowego, 

• podstawowych parametrów przesyłanych sygnałów oraz stosowanego okablowania.  

W przypadku urządzeń automatyki, pomiarów i kontroli istniejące normy i zalecenia określają zakres 
badań oraz wymagane poziomy odporności udarowej.  



  

Przykładowo, podstawowe informacje o wymaganych poziomach odporności udarowej sterowni-
ków programowalnych i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych w różnych strefach zagrożenia 
zawiera norma PN IEC 61131-2 [13].  

Zalecane wartości zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Poziomy odporności udarowej przyłączy sygnałowych sterowników 

Przył ącze Kabel 
Strefa A Strefa B Strefa C 

EFT/B Udary EFT/B Udary EFT/B Udary 

Przesyłu 
danych 

Ekranowany 
i nieekranowany 0,5 kV --- 1,0 kV 1,0 kV* 1,0 kV 2,0 kV* 

 
 
WE/WY 
cyfrowe i 
analogowe  

WE/WY AC - nie-
ekranowane 1,0 kV 

2,0 kV* 

1,0 kV** 

2,0 kV 2,0 kV* 

1,0 kV** 
2,0 kV 

2,0 kV* 

1,0 kV** 

WE/WY analogowe 
lub DC - nieekra-
nowane 

0,5 kV --- 1,0 kV 1,0 kV* 2,0 kV 2,0 kV* 

Wszystkie WE/WY 
- ekranowane 
(względem  „ziemi”) 

0,5 kV --- 1,0 kV 1,0 kV* 2,0 kV 2,0 kV* 

*  - napięcie asymetryczne,      ** - napięcie symetryczne 

 
Dobierając ochronę do wejść/wyjść analogowych należy uwzględnić znamionowe poziomy napięć oraz 
graniczne wartości impedancji. W praktyce najczęściej stosowane są zakresy napięciowe  
-10 V..+10 V i 0...10 V oraz pętle prądowe 4..20 mA.  
Największe zagrożenie występuje, jeśli do sterownika dochodzą linie przesyłu sygnałów wychodzące 
poza obiekt budowlany. W takim przypadku, jeśli linie nie są układane w specjalnych kanałach, należy 
dobierając SPD uwzględnić zagrożenie, jakie stwarza bezpośrednie oddziaływanie części prądu pioru-
nowego [18]. 
W zależności od miejsca pracy sterownika można zastosować: 

• układ składający się z SPD kategorii D1 i C2 (rys. 7a), z pierwszy umieszczany jest w miejscu 
wprowadzania przewodów, a drugi montowany jest przed chronionym sterownikiem (napięcio-
wy poziom ochrony tego SPD powinien być mniejszy od poziomu odporności udarowej przy-
łącza chronionego sterownika), 

• pojedynczy SPD kategorii D1 umieszczany w miejscu wprowadzania przewodów do obiektu 
(rys. 7b,c) i ograniczający przepięcia poniżej poziomu odporności udarowej przyłączy sygna-
łowych.  

• Pierwsze rozwiązanie stosujemy do ochrony sterowników pracujących wewnątrz obiektu w 
znacznej odległości od miejsca wprowadzania przewodów.  

• W drugim przypadku SPD kategorii D1 powinien być umieszczony przed sterownikiem  
(rys. 7b).  Jeśli jest to niemożliwe i sterownik znajduje się w odległości kilku – kilkunastu metrów 
od SPD to należy zastosować ekranowane przewody wewnątrz obiektu (rys. 7c). 

• Można również zastosować SPD kategorii D1 przed sterownikiem znajdującym się w dowolnym 
miejscu wewnątrz obiektu (rys. 7d). W takich przypadkach należy uwzględnić możliwość zakłóca-
jącego oddziaływania przewodów sygnałowych na odcinku od miejsca wprowadzenia do obiektu 
a SPD na przewody i urządzenia znajdujące się w pobliżu. 

• Podobne zagrożenie, chociaż w znacznie mniejszej skali występuje w przypadku ochrony dwu-
stopniowej (rys. 7a) 



  

 

 
 
 

Rys. 7. Przykładowe rozwiązania systemów ograniczania przepięć w obwodach sygnałowych:  
a) system ”rozłożony” dwu SPD różnych kategorii, b),c),d) „skupiony” system jednego 
SPD, e) ograniczanie przepięć obwodach ułożonych wewnątrz obiektu 

Zakończenie  

Postępując zgodnie z przedstawionymi zasadami można zapewnić bezawaryjne działanie wszystkich 
urządzeń automatyki przemysłowej nawet w przypadku bezpośredniego uderzenia piorunu w obiekt i 
wystąpienia zagrożenia, jakie stwarza bezpośrednie oddziaływania prądu piorunowego. 
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Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych 
pożarowych, włamaniowych i osobistych. 

13. PN-EN 61131-2:2005, Sterowniki programowalne. Część 2: Wymagania i badania dotyczące 
sprzętu. 

14. PN-IEC 60364-4-443:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przez przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosfe-
rycznymi i łączeniowymi. 

15. PN-HD 60364-4-443:2006, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przez przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosfe-
rycznymi i łączeniowymi (oryg.). 

16. PN-IEC 60364-5-534:2003, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

17. PN-EN 61643-11:2006, Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11. 
Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania 
i próby 

18. PN EN 61643-21:2004, Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 21: 
Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wy-
magania eksploatacyjne i metody badań.  

 


