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Cechą charakterystyczną współczesnych urzą-
dzeń i systemów elektrycznych lub elektro-
nicznych jest  ich niewielka odporność uda-
rowa. Dotyczy to zarówno odporności urzą-
dzeń na bezpośrednie oddziaływanie impulso-
wego pola elektromagnetycznego, jak i odpor-
ności na działanie udarów napięciowych lub 
prądowych dochodzących do tych  urządzeń z 
sieci zasilającej oraz z linii transmisji sygna-
łów (rys.1.).  

 
Rys.1.  Przykład różnorodnych sposobów 
przenikania zakłóceń do urządzenia.  
1 - antena, 2 - urządzenie lub systemy elek-
troniczne,  3 - uziemienia, 4 - impulsowe pole 
elektro-magnetyczne, 5 - przewody transmisji 
sygnałów, 6 - przewody zasilające, 7 - prze-
wody transmisji sygnałów pomiędzy urządze-
niami wewnątrz danego obiektu. 
 
 
 

 
 
 
Niebezpieczeństwo, jakie przedstawiają sobą 
narażenia impulsowe wynika w głównej mie-
rze z częstego: 
- niezapewniania przez producentów sprzętu 

odpowiedniego (coraz częściej określanego 
przez normy) poziomu odporności udaro-
wej urządzeń technicznych, 

- niestosowania przez projektantów odpo-
wiednich, do występującego zagrożenia i 
zaleceń obowiązujących norm, środków 
ochrony, 

- eliminowanie lub wprowadzanie „ oszczęd-
nościowych” zmian w systemach ogranicza-
jących przepięcia  i inne narażenia impul-
sowe na etapie wykonywania instalacji lub 
montażu urządzeń lub systemów.  

Przepięcia są szczególnie groźne dla urządzeń 
pracujących w rozbudowanych systemach 
elektronicznych. W takich przypadkach nawet 
drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia 
unieruchamia najczęściej cały system. 

Podstawowe źródła przepi ęć 
Szczególnie niebezpieczne dla urządzeń tech-
nicznych są pojedyncze szybkozmienne poje-
dyncze przepięcia o znacznych amplitudach. 
Źródła przepięć mogą znajdować się wewnątrz 
lub na zewnątrz analizowanego systemu.  Pod-
stawowym źródłem są wyładowania atmosfe-
ryczne. Przepięcia powstają podczas:  

1.  Bezpośrednich uderzeń piorunu w ob-
wody sieci zasilającej lub linie transmisji sy-
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gnałów.  Groźne są również bezpośrednie wy-
ładowania w obiekty budowlane, w których 
pracują urządzenia techniczne. W takich przy-
padkach część prądu piorunowego może prze-
dostać się bezpośrednio do  urządzeń. 

2. Uderzeń w bliskim sąsiedztwie obwodów 
elektrycznych lub urządzeń . Powstające prze-
pięcia są indukowane przez impulsowe pole 
elektromagnetyczne wywołane przez prąd pio-
runowy płynący w kanale wyładowania oraz 
przez część prądu piorunowego dopływającego 
do podziemnych kabli lub uziemień budyn-
ków. 

3. Wyładowań w chmurach lub między 
chmurami. 

4. Wyładowań wstępnych poprzedzające 
wyładowania doziemne. 

5. Odległych wyładowań doziemne. 

Analizując zagrożenie piorunowe urządzeń 
elektronicznych należy zwrócić szczególną 
uwagę na wyładowania zachodzące w bliskim 
sąsiedztwie obiektów  

Obserwacje wykazały iż, bez zastosowania 
odpowiednich układów ochronnych, urzą-
dzenia znajdujące się w obszarze o promie-
niu od kilkuset metrów do ok. 1,5 km od 
miejsca uderzenia piorunu mogą ulec znisz-
czeniu.  

Oceniając zagrożenie piorunowe należy posia-
dać podstawowe informacje o intensywności 
burzowej w miejscu pracy urządzeń lub syste-
mów.  

Intensywność burzowa w Polsce, określana na 
podstawie zaleceń norm ochrony odgromowej 
( PN-86/E-05003/01 ),  ocenia się na: 

- 25 dni burzowych w roku dla połu-
dniowo-zachodniego krańca Polski , 

- 20 dni burzowych w roku dla pozostałej 
części  kraju. 

Uwzględniając przedstawione liczby dni bu-
rzowych w roku można określić roczną liczbę 
uderzeń pioruna w 1km2 powierzchni. Warto-
ści te wynoszą odpowiednio: 
- 1,8 dla 20 dni burzowych w roku, 

- 2,5 dla 25 dni burzowych w roku. 

Uwzględniając powyższe wartości oraz 
przedstawiona strefę zagrożenia pioruno-
wego należy stwierdzić, że statystycznie w 
Polsce urządzenia i systemy elektroniczne są 
kilkakrotnie (od 5do 8 razy) w ciągu roku 
narażone na uszkodzenia.  
Przepięcia w instalacji elektrycznej powstają 
również podczas wszelkiego rodzaju przełą-
czeń w obwodzie, stanów awaryjnych lub 
zmian konfiguracji układu połączeń poszcze-
gólnych elementów w systemie elektroenerge-
tycznym.  
Są to źródła tzw. przepięć wewnętrznych, 
wśród których najczęściej występującymi są: 
• Przepięcia łączeniowe powstające podczas 

wyłączania i ponownego załączania nie-
obciążonych linii lub baterii kondensato-
rów, przerywaniu niewielkich prądów in-
dukcyjnych, likwidacji zwarć przy pomocy 
szybkich układów automatyki SPS 

• Przepięcia dorywcze wywołane nagłymi 
zmianami obciążenia, zjawiskami rezonan-
su i ferrorezonansu, niezanikającymi zwar-
ciami jedno- lub dwufazowymi z ziemią. 

• Przepięcia zwarciowe  występujące pod-
czas zwarć doziemnych w sieciach elektro-
energetycznych. 

• Przepięcia powstające po zadziałaniu 
układów ochrony przepięciowej wywoła-
ne gwałtowną zmianą napięcia i towarzy-
szący temu przepływ prądów udarowych. 

• Bezpośredni styk przewodów transmisji 
sygnałów z przewodami sieci elektro-
energetycznej.  

Część z przedstawionych rodzajów przepięć 
wewnętrznych występuje a sieciach średnich 
napięć. W takim przypadku zagrożenie urzą-
dzeń technicznych wynika z faktu przenosze-
nia  przepięć na stronę niskonapięciową trans-
formatorów energetycznych.   

Skala zagrożenia przepięciowego 

Wśród szczególnie zagrożonych urządzeń i 
systemów znajdują się: 

• wszelkie systemy telekomunikacyjne i te-
leinformatyczne, zwłaszcza te, które wy-
korzystują cyfrowy przesył sygnałów, 
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• ośrodki techniki obliczeniowej  (np. sieci 
komputerowe), 

• urządzenia elektroniczne i komputerowe 
stosowane w służbie zdrowia, 

• elektroniczne i elektryczne systemy stero-
wania, pomiaru i automatyki w zakładach 
przemysłowych , 

• systemy kontrolno-pomiarowe w energe-
tyce, 

• nadajniki radiowo-telewizyjne, 

• urządzenia elektroniczne pracujące w 
obiektach na otwartym terenie (stacje ben-
zynowe, oczyszczalnie ścieków itp.). 

Zagrożenie stwarzane przez przepięcia obej-
muje również sprzęt elektroniczny powszech-
nego użytku.  

Przeprowadzone w USA obserwacje wykazały 
szczególną ważność niezawodnego działania 
urządzeń zintegrowanych systemów telekomu-
nikacyjnych i teleinformatycznych. W przy-
padku uszkodzenia lub błędnej pracy  syste-
mów gromadzenia, przetwarzania i przesyłania 
danych banki nie są zdolne do działania  po 2 
dniach.  
W przypadku firm o innym profilu działalności 
dopuszczalne okresy przestoju wynoszą odpo-
wiednio : 

• 3 dni w firmach prowadzących działal-
ność handlową, 

• 4 dni w zakładach przemysłowych, 

• 6 dni firmy ubezpieczeniowe.  

Zaobserwowano również bankructwo ok. 90%  
firm, w których nastąpiło uszkodzenia systemu 
komputerowego i związany z tym przestój 
trwający  dłużej niż dwa tygodnie. Sygnały o 
podobnej skali zagrożenia dochodzą również z 
jednoczącej się Europy, coraz  bardziej uza-
leżnionej od systemów się przetwarzania i 
przesyłu informacji.  
Stopień zagrożenia stwarzanego przez różno-
rodne narażenia impulsowe można również 
ocenić na podstawie danych o kosztach napraw 
urządzeń i systemów uszkadzanych przez prą-
dy i napięcia udarowe.  

Przykładowo niemieckie towarzystwa ubez-
pieczeniowe, na podstawie corocznych analiz 
wypłat rekompensat za szkody w urządzeniach 
i systemach elektronicznych, sygnalizują, że 
główna ich część pokrywa wszelkiego rodzaju 
szkody wywołane przez przepięcia. W latach 
1993-1995 nakłady te były najwyższe  i stano-
wiły od 33% do ponad 35% ogólnej sumy wy-
płat (rys.2.). 
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Rys. 2. Procentowy podział nakładów finansowych 
ponoszonych na pokrycie szkód wy-
wołanych przez: przepięcia dochodzące do 
urządzeń 

 
Dodatkowe analizy wykazały również, iż na-
kłady finansowe ponoszone na odszkodowania 
za szkody przepięciowe w systemach łączno-
ści, sieciach komputerowych, urządzeniach 
kontrolno-pomiarowych i medycznych po-
dwajają się co ok. 3 lata.  
Uwzględniając powyższe fakty krajowi wła-
ściciele i użytkownicy urządzeń i systemów 
elektronicznych powinny: 

- zastosować, zgodnie z obowiązującymi 
normami i zaleceniami, ograniczniki prze-
pięć w instalacji elektrycznej, 

- rozważyć potrzebę zastosowania elemen-
tów i układów ochronnych w systemach 
przesyłu sygnałów, 

- zastanowić się nad możliwością ubezpie-
czenia urządzeń i systemów przed tego ro-
dzaju zagrożeniem.  

Ostatnia z powyższych uwaga wynika z faktu, 
że nawet postępowania zgodnie z obowiązują-
cymi  i wprowadzanymi normami ochrony od-
gromowej nie gwarantuje 100% pewności 
ochrony. Maksymalna efektywność ochrony 
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określana jest na poziomie 98% (tzw. I poziom 
ochrony odgromowej).   
W świetle takiego faktu niepoważne są róż-
nego rodzaju oświadczenia o gwarantowa-
nych 100% systemach ochrony, dawane 
przez firmy niektóre firmy wykonawcze. 
Jest to jeszcze jeden z chwytów reklamo-
wych, którego najczęściej nie należy brać 
poważnie.  
Niestety o takiej fikcji poszkodowany przeko-
nuje się dopiero po wystąpieniu szkód.  
W przypadku podjęcia decyzji o ubezpieczeniu 
należy zwrócić się do poważnych towarzystw 
ubezpieczeniowych.  
Podpisując umowę ubezpieczeniową należy 
dokładnie określić jej zakres i unikać wszel-
kiego rodzaju ogólnych lub niejasnych sfor-
mułowań typu: 

- ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia wy-
wołane przez piorun – W takim przy-
padku towarzystwa ubezpieczeniowe mogą 
rozpatrywać tylko szkody wywołane przez 
bezpośrednie działanie prądu piorunowego 
na urządzenia lub systemy, a takie zagro-
żenie w przypadku urządzeń pracujących w 
obiektach budowlanych praktycznie nie 
wystąpi (lub trudno udowodnić jego wy-
stąpienie). 

- ubezpieczenie przed bezpośrednimi wy-
ładowaniami atmosferycznymi  - W ta-
kich przypadkach mogą wystąpić problemy  
analogiczne do już przedstawionych uzu-
pełnione niejednokrotnie koniecznością 
udowodnienia przez poszkodowanego, że 
wyładowanie nastąpiło w budynek lub na 
terenie jego posesji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W umowie powinno być jasno określone, że 
ubezpieczenie obejmuje rekompensatę 
szkód wywołanych przez: 

- bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie 
prądu piorunowego, 

- wszelkiego rodzaju przepięcia jakie wy-
stąpią w instalacji elektrycznej oraz w 
systemach przesyłu sygnałów.  

Wzrost zainteresowania problematyką ochrony 
przed przepięciami powinny również 
uwzględnić towarzystwa ubezpieczeniowe i 
wprowadzać zróżnicowane formy ubezpieczeń 
np. pokrywanie tylko bezpośrednich szkód 
przepięciowych, dodatkowe uwzględnianie 
kosztów przestojów wynikających z uszkodze-
nia urządzeń, wprowadzanie zniżek w przy-
padku zastosowania różnorodnych rozwiązań 
ograniczających przepięcia.  
Dodatkowo, przy ubezpieczaniu kosztownych 
urządzeń i systemów, towarzystwa ubezpie-
czeniowe powinny sprawdzić poprawność: 

- zastosowanych rozwiązań ochrony od-
gromowej i przepięciowej, 

- doboru elementów i jakość wykonania 
układów ochronnych 

Taki sposób postępowania wymaga odpowied-
niego przeszkolenia pracowników towarzystw 
ubezpieczeniowych, nawiązania współpracy z 
ekspertami z dziedziny ochrony odgromowej i 
przepięciowej. 
  
 


