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Zapewnienie pewnej i niezawodnej ochrony odgromowej wymaga poprawnego 

zaprojektowania i wykonania instalacji piorunochronnej. Wzrastające wymagania stawiane 
zarówno przed całym urządzeniem piorunochronnym, jak i przed poszczególnymi jego 
elementami powodują wzrost znaczenia badań laboratoryjnych i terenowych symulacyjnych 
oddziaływania prądów udarowych na:   

• poszczególne elementy instalacji piorunochronnych, 

• urządzenia ograniczające przepięcia w instalacji elektrycznej i w systemach przesyłu 
sygnałów oraz iskierniki wykorzystywane do wyrównywania potencjałów, 

• instalacje piorunochronne na obiektach budowlanych oraz konstrukcje obiektów 
wykorzystywane do odprowadzania prądu piorunowego.  

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 oraz, przy opracowywaniu 
wyników, z kompatybilności elektromagnetycznej. 

Należy zauważyć, że niektóre z elementów urządzenia piorunochronnego, dotyczy to 
szczególnie elementów ochrony wewnętrznej, badane są nie tylko na działanie prądów 
udarowych, ale również wymagają przeprowadzenia badań związanych z: 

• bezpieczeństwem ich użytkowania, 

• wpływami czynników zewnętrznych, 

• możliwościami ich stosowania w instalacji elektrycznej lub systemach przesyłu 
sygnałów.  

Poniżej rozważane będą tylko badania, których celem jest sprawdzenie właściwości elementów 
urządzenia piorunochronnego przy przepływie prądów udarowych symulujących zagrożenie 
stwarzane przez prądy piorunowe.   

Prądy udarowe symulujące prądy doziemnych wyładowań piorunowych 
Kształty prądów udarowych zalecane do odwzorowania w czasie badań laboratoryjnych lub 
terenowych przebiegów czasowych 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 normach ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz ochrony przed 
piorunowym impulsem elektromagnetyczny LEMP (ang. Lightning Electromagnetic Pulse)[13].  

Przebiegi czasowe prądów udarowych symulujących prądy piorunowe oraz wartości 
podstawowych parametrów charakteryzujących kształty tych prądów w zależności od poziomu 
ochrony [13] przedstawiono w tabeli 1 i 2.  
 
Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prądy piorunowe 
wyładowań doziemnych 
 
Parametry  

charakteryzujące  

prąd piorunowy 

Pierwsza składowa  Kolejna składowa 

Poziom ochrony Poziom ochrony  

I II III i IV I II III i IV 

Wartości szczytowe [kA] 200 150 100 50 37,5 25 

Stromość narastania [kA/µs] 20 15 10 200 150 100 
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                      10/350 µs                                           0,25/100 µs         

Ładunek impulsowy [C] * 100 75 50 -- -- -- 

Całkowity ładunek    [C] ** 300 225 150 -- -- -- 

Energia właściwa [kJ/Ω] 10 000 5600 2500 -- -- -- 

*  - Ponieważ zasadnicza część całkowitego ładunku jest zawarta w pierwszym udarze to uznaje się, 
że podane wartości zawierają ładunek wszystkich udarów krótkotrwałych, 

** - Ładunek całkowity - suma ładunku krótkotrwałego i ładunku składowej długotrwałej prądu. 
 

 
Normy PN-EN 62305-4 zawierają również propozycje schematów zastępczych generatorów 
prądowych zalecanych do symulacji zagrożeń stwarzanych przez: 

• prądy udarowe pierwszej składowej wyładowania piorunowego, 

• narastanie prądu pierwszej składowej wyładowania w kanale (tabela 3), 

• narastania prądu kolejnej składowej wyładowania w kanale  (tabela 3).  

Tabela 3 zawiera także obliczone przebiegi prądów udarowych wytwarzane przez proponowane 
generatory.   
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.  

 



Tabela 2. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd piorunowy 
długotrwałej składowej wyładowania piorunowego 
 

Składowa  
wyładowania 

Poziom 
ochrony 

Wartość 
szczytowa 

Kształt 
Całkowity ładunek  

C ** 

 

 

Długotrwała 
składowa prądu  

I 400A Czas  
trwania 
0,5 s 

200 

II 300A 150 

III i IV 200A 100 

Przebieg czasowy długotrwałej składowej prądu piorunowego 

Tabela 3. Schematy generatorów wykorzystywanych do symulacji zagrożeń wywołanych przez 
narastające prądy piorunowe 

Schemat układu Przebieg pr ądu udarowego 
 

 
Zasilacz 
wysoko- 

napięciowy  
160 kV 

C 

R1 R2 

RB 

RP 

L1 
LP 

RŁ W 
Badany 
obiekt 

Do 
oscyloskopu 

 
Podstawowe dane: C = 20µH,  R1 = 0,1 Ω, R2 + RP + RB 
= 20 mΩ,  L1 + LP = 10 µH 

 

 
 

 
Zasilacz 
wysoko- 

napięciowy  
U = 300 kV 10 µF 

0,25ΩΩΩΩ 

0,1ΩΩΩΩ 

2 µµµµH 

9 µH 

RŁ W 

Badany 
obiekt 

 

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

 

 

Badania elementów zewnętrznej instalacji piorunochronnej 
W zależności od przeznaczenia, poszczególne elementy urządzenia piorunochronnego powinny 
wytrzymać bezpośrednie wyładowanie oraz przepływ całego lub części prądu piorunowego. 
Poniżej zestawiono podstawowe informacje o arkuszach norm przedstawiających zasady 
prowadzenia badań poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego.  



• PN-EN 50164-1:09, 2010, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Część 1: Wymagania 
stawiane elementom połączeniowym. 

• PN-EN 50164-2: 09, 2010, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 2: Wymagania 
dotyczące przewodów i uziomów. 

• PN-EN 50164-3:2007, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 3: Wymagania 
dotyczące iskierników izolacyjnych (oryg). 

• PN-EN 50164-4:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 4: Wymagania 
dotyczące elementów mocujących przewody (oryg.). 

• PN-EN 50164-5:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 5: Wymagania 
dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień (oryg.). 

• PN-EN 50164-6:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 6: Wymagania 
dotyczące liczników udarów piorunowych (oryg.). 

• PN-EN 50164-7:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 7: Wymagania 
dotyczące środków polepszających uziemienie (oryg). 

Początkowo zalecano laboratoryjne badania oddziaływania na elementy połączeniowe 
urządzenia piorunochronnego prądów udarowych o wartościach podstawowych parametrów 
przedstawionych w tabeli 3.  
 
Tabela 4. Wartości podstawowych parametrów prądów udarowych stosowanych do badań 
elementów zewnętrznej instalacji piorunochronnej [9, 10] 
 

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 powinien być narażony na trzykrotny przepływ prądu udarowego. Czas pomiędzy 
poszczególnymi próbami powinien być na tyle długi, żeby było możliwe ostygnięcie badanego ele-
mentu do temperatury otoczenia przed kolejną próbą  

Dodatkowo należy przeprowadzić pomiary rezystancji styku elementów instalacji piorunochronnej, 
przy przepływie prądu 10 A. Pomiary powinny być wykonane możliwie najbliżej badanego styku, a 
zmierzona wartość powinna być mniejsza lub równa 1 mΩ, tylko w szczególnym przypadku dla stali 
nierdzewnej 2,5 mΩ.  

W normach ochrony odgromowej bardzo szczegółowo opisano układy połączeń, w jakich powinny 
być prowadzone pomiary oddziaływania prądu udarowego na badane elementy.Przykładowe układy 
połączeń wykorzystywane do badań oddziaływania prądu udarowego na złączki urządzenia 
piorunochronnego przedstawiono na rys.1. 

Obecnie podejmowane są próby bardziej dokładnego określenia efektów wywołanych przez 
rozpływający się prąd piorunowy.  

W zależności od występującego zagrożenia oraz wymaganego poziomu ochrony, badając 
poszczególne elementy urządzenia piorunochronnego, należy uwzględnić następujące parametry 
prądu udarowego 

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

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

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

• Elementy uziemienia    -       Qlong , T < 1 s.  

 



a) 

                   
 

b)                                                               c) 
 

   
 
Rys. 1. Badania elementów urządzenia piorunochronnego; a)przykładowe układy połączeń 

przewodów podczas badań złączek, b) widok elementu przed badaniem, c) element po 
badaniu 

 

W podanym zakresie prób Qlong  jest całkowitym ładunkiem długotrwałej składowej prądu 
 

impcałlong QQQ k −=  

 

gdzie: Qcałk - ładunek całkowity, 

           Qimp - ładunek impulsowy przenoszony przez prąd pierwszego wyładowania piorunowego. 

Do badań elementów urządzenia piorunochronnego można wykorzystać generator o schemacie 
zastępczym przedstawionym w tabeli 3 (wytwarzający prąd udarowy 10/350 µs). 

 Niestety w proponowanym układzie może być kłopotliwe skoordynowanie działań kluczy W1 i W2.   

Takich trudności można uniknąć stosując typowe układy generatorów prądowych (tabela 5) 

Próbom odporności na działanie prądów piorunowych powinny być poddane iskierniki izolacyjne 
wykorzystywane do połączeń wyrównawczych instalacji, na których trwale nie występuje potencjał 
elektryczny lub izolowanych od ziemi.  

 



Tabela 5. Przykładowe schematy generatorów do wytwarzania prądów udarowych do badań 
elementów urządzenia piorunochronnego  

Schemat generatora  Przebieg pr ądu udarowego 

 

 

  

 
Przykładowe rozwiązanie takiego generatora przedstawia rys. 2. Przykładowe wyniki takich badań 
przedstawiono na rys. 3. 
 

 

 

Rys. 2. Widok ogólny generatora udarowego 10/350 µs [10]  
 



          

Rys. 3. Skutki oddziaływania prądu udarowego na elementy urządzenia piorunochronnego[10]  
 
W proponowanym zakresie badań, uwzględniając zróżnicowane zagrożenie piorunowe iskierników, 
wprowadzono możliwość wykorzystania prądów udarowych o wartościach szczytowych od 5 kA do 
100 kA (tabela 6). 

Tabela 6. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prądy udarowe stosowane do 
badania iskierników izolacyjnych 

Klasyfikacja                 Imax  Q W/R T1 td 

H 100 kA ± 10% 50 As ± 10% 2,5MJ/Ω ± 20% ≤ 50 µs ≤ 2 ms 

N 50 kA ± 10% 25 As ± 10% 0,63MJ/Ω ± 20% ≤ 50 µs ≤ 2 ms 

1L 25 kA ± 10% 12,5 As ± 10% 0,16MJ/Ω ± 20% ≤ 50 µs ≤ 2 ms 

2L 10 kA ± 10% 5 As ± 10% 25 kJ/Ω ± 20% ≤ 50 µs ≤ 2 ms 

3L 5 kA ± 10% 2,5 As ± 10% 6,3 kJ/Ω ± 20% ≤ 50 µs ≤ 2 ms 

 
Główne szyny wyrównawcze, podobnie jak elementy zewnętrznej instalacji piorunochronnej (tabela 
6) powinny także przejść badania odporności na bezpośrednie oddziaływania prądów udarowych.  
Prądy udarowe symulujące oddziaływanie rozpływającego się prądu piorunowego 
wykorzystywane są także do badań właściwości ochronnych urządzeń do ograniczania przepięć 
w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu sygnałów.  
 

Wnioski  
 
Elementy urządzenia piorunochronnego 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.  



 
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. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na jakość 
wykonania urządzenia piorunochronnego na obiekcie budowlanym. 
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