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BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ORAZ STANU  
TECHNICZNEGO INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ 

 

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 kon-
strukcyjnych budynków wprowadzane są prądy udarowe symulujące prądy piorunowe wpływające do 
obiektu. Źródłem prądu jest generator udarowy umieszczony na dachu lub obok obiektu (rys. 1.). 
  

 
 
Rys. 1. Układy do symulacyjnych badań zagrożenia piorunowego występującego w czasie bezpośrednich 
udarów w obiekt  



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]. 
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[22] 
 

Przykładowe układy pomiarowe stosowane w badaniach symulujących zagrożenia piorunowe ze-
stawiono w tabeli 1.  
W kraju metodę badań symulacyjnych zastosowano po raz pierwszy do oceny zagrożenia pioruno-
wego urządzeń telekomunikacyjnych w dwupiętrowym obiekcie budowlanym [32]. 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. 



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

Ogólny schemat obwodu pomiarowego Charakterystyka wyników  

 

Do budynku o konstrukcji żelbetowej o wymiarach 
20mx50mx15m wprowadzano prąd udarowy o war-
tości szczytowej ok. 1 kA i kształcie 1/40 [27]. Prąd 
doprowadzano do centralnego słupa konstrukcji 
nośnej obiektu. Źródłem udaru był izolowany od 
ziemi generator ustawiony w sąsiedztwie budynku. 
Zastosowane 4 przewody powrotne zamykały ob-
wód prądowy. Wykonano pomiary prądu oraz natę-
żeń pola magnetycznego. Rejestrowano również 
różnice napięć wewnątrz pomiędzy poszczególnymi 
punktami na różnych kondygnacjach.  

 
Układ pomiarowy: generator- przewody odgromowe-
system uziomowy-rezystory-przewody powrotne. Prądy 
udarowe do 100A [29].  

 
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 
[24]. 

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 łą-
czącej wieżę z obiektem oraz w kablach anteno-
wych 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 [23] 

 
Rejestrowano natężenie pola magnetycznego 
wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego, 
prądy indukowane w systemie wyrównywania po-
tencjałów oraz w ekranach kabli dochodzących 
do obiektu i ułożonych w obiekcie, napięcia w 
obwodach otwartych i różnice potencjałów po-
między instalacjami wewnątrz obiektu.  



 
 

 
Rys. 3. Układy połączeń zastosowane w badaniach symulacyjnych: a) widok ogólny, b), c) i d) poszczególne 
przypadki ułożenia przewodów powrotnych [32] 
 
 
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.  
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 budowlanych 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.  

 
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. 

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 ko-
rozją. 

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 ta-
beli 5. 
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 



 

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. 
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 słupów 
wsporczych na poziomie ziemi.  

3* Sprawdzenie połączeń wewnątrz słupów wspor-
czych. 

4* Sprawdzenie przewodów odprowadzających, uzie-
miających oraz wyrównawczych (urządzenia tech-
nologiczne poza obiektem budowlany). 

4*** Sprawdzenie połączeń odprowadzających, połą-
czeń przewodów uziemiających (obiekty budowla-
ne).  

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.  

 



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

ELEMENTY URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO 
ZAGROŻENIE I METODY BADAŃ 

 
Urządzeniem piorunochronnym, nazywanym również systemem ochrony odgromowej, instalacją 
odgromową lub instalacją piorunochronną, określa się zespół elementów konstrukcyjnych obiektu 
budowlanego lub dodatkowych elementów zainstalowanych na nim i odpowiednio połączonych, które 
wykorzystywane są do ochrony odgromowej (wg PN-86/E-05003/01 [9]).  
Bardziej ogólną definicję przedstawiono w normie PN-IEC 61024-1 [17]. W normie tej określono urzą-
dzenie piorunochronne LPS (ang. Lightning Protection System) jako kompletne urządzenie stosowa-
ne do ochrony przestrzeni przed skutkami uderzeń piorunów. Zadaniem urządzenia piorunochron-
nego jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi: 
•  w sposób bezpieczny dla ludzi przebywających wewnątrz i na zewnątrz chronionego obiektu, 
•  bez szkody dla chronionego obiektu, 
• bez uszkodzeń urządzeń i instalacji elektrycznej oraz przesyłu sygnałów wewnątrz analizowane-

go obiektu.  

3. Oddziaływanie prądów piorunowych na elementy urządzenia piorunochronnego 
Tworząc urządzenie piorunochronne należy uwzględnić zagrożenie stwarzane przez przepływ prą-
dów piorunowych, warunki atmosferyczne oraz działalność człowieka.  
Z punktu widzenia ochrony odgromowej należy szczegółowo przeanalizować zagrożenie stwarzane 
przez przepływ prądów piorunowych.  

3.1. Zwody 
Podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt budowlany zwody na dachu oraz, w 
przypadku wysokiego obiektu, na ścianach narażone są na: 
• erozję termiczną w miejscu kontaktu przewodu z kanałem wyładowania piorunowego, 
• rozżarzenie przewodów wywołane przez przepływ prądu piorunowego, 
• działania dynamiczne pomiędzy przewodami, w których płynie prąd piorunowy. 

Erozja termiczna prowadzi do wytapiania przewodów, ich ewentualnego przerywania oraz do per-
foracji cienkich blach, 
W przypadku klasycznego urządzenia piorunochronnego zagrożeniem może być zarówno rozgrza-
ny przewód, jaki i wytopione z niego krople metalu.  
Określając kryteria opadania kropel wytopionego metalu z przewodu przyjęto [25, 26], że wystą-
pienie tego zjawiska wymaga ubytku połowy masy przewodu na długości równej jego średnicy.  
Krytyczną wartość ładunku Qw wymaganą do wytopienia takiej ilości metalu określa równanie: 
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gdzie:   Ke – współczynnik erozji, r  - promień przewodu. 
 
Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd piorunowy pierwszego i kolejnych 
doziemnych wyładowań piorunowych oraz składowej długotrwałej prądu piorunowego zestawiono 
w tabeli 7.  



Tabeli 7. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd piorunowy wyładowania doziemne-
go [18, 12] 
 

Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd piorunowy  
 
Składowa wy-
ładowania 

 
 
Poziom 
ochrony Wartość  

szczytowa 

 
Kształt 

Całkowity  
ładunek  

C ** 

Ładunek  
impulsowy 

C *  

Energia 
właściwa 

kJ/Ω 

Czas  
trwania 

s 
I 200kA 10/350 300 C 100 C 10 000 kJ/Ω -- 

II 150kA 10/350 225 C 75 C 5 600 kJ/Ω -- 

 
pierwsza 
składowa 

II i IV 100kA 10/350 150 C 50 C 2 500 kJ/Ω -- 

I 50kA 0,25/100 -- -- -- -- 

II 37,5kA 0,25/100 -- -- -- -- 
kolejne  

składowe 
III i IV 25kA 0,25/100 -- -- -- -- 

I 400A -- 200 C -- -- 0,5 

II 300A -- 150 C -- -- 0,5 

długotrwała 
składowa 

prądu  
III i IV 200A -- 100 C -- -- 0,5 

 
*  - 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. 
 

Uwzględniając, wartości ładunków przenoszonych przez prąd piorunowy można określić średnice 
przewodów, w których na skutek erozji termicznej może wystąpić zagrożenie stwarzane przez opa-
dające krople metalu. Przykładowe wyniki obliczeń dla przewodów stalowych, aluminiowych i 
miedzianych zestawiono w tabeli 8.  
 
Tabela 8. Krytyczne wartości ładunku dla przewodów wykonanych z różnych materiałów  

Ładunek Q (As)  
Średnica przewodu  

Stal Miedz Aluminium 

5 mm 32,72 18,11 9,82 

6 mm 56,64 31,29 16,96 

7 mm 89,79 49,70 26,93 

8 mm 134,04 74,19 40,21 

9 mm 190,85 105,63 57,25 

10 mm  261,79 144,90 78,53 

11 mm 348,45 192,87 104,53 

 
Obliczone wartości porównano z wartością ładunku impulsowego, jaki jest zalecany przy tworzeniu 
urządzenia piorunochronnego zapewniającego I poziom ochrony odgromowej (ładunki impulsowe 
100As).  
Uniknięcie spadania kropel wytopionego metalu wymaga zastosowania przewodów, dla których 
krytyczne wartości ładunku są większe od 100As (obszar zacieniony na tabeli 8.). 
Podwyższenie temperatury przewodu o ∆υ pod wpływem przepływającego prądu piorunowego 
można wyznaczyć z zależności [26]: 
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gdzie :  ρ - rezystywność metalu (Ω⋅m),  γ - gęstość metalu (kg⋅m-3 ), 
cw – ciepło właściwe  (J⋅ kg-1⋅ K-1 ),  α -  współczynnik temperaturowy (K-1), 
S2 – przekrój przewodu (m2). 

 
Przybliżone wartości współczynników występujących w powyższym równaniu dla różnych mate-
riałów zestawiono w tabeli 9.  

Tabela 9. Wartości współczynników występujących w równaniu określającym ϑ∆ [4] 

Materiał 
Współczynnik 

Aluminium Stal miękka Miedz Stal nierdzewna 

)( 3m
kgγ  2 700 7 700 8 920 8 103 

)(
Kkg

Jcw ⋅
 908 469 385 500 

)( mΩρ  29 10-9 120 10-9 17,8 10-9 0,7 10-9 

)/1( Kα  4,0 10-3 6,5 10-3 3,92 10-3 0,8 10-3 

)(0 Cvs  658 1 530 1080 1 500 

)(
kg
JCs

 
397 ⋅103 272 103 209 ⋅103 -- 

 
Wykorzystując przedstawione wartości można określić przyrost temperatury różnorodnych przewo-
dów o różnych średnicach przy przepływie prądu piorunowego o kształcie 10/350µs i wartościach 
szczytowych uzależnionych od przyjętego poziomu ochrony odgromowej.  
Przykładowe przebiegi zmian temperatury przewodów wywołane przez przepływ prądu pioruno-
wego o wartości szczytowej 100 kA i kształcie 10/350 µs przedstawiono na rys. 5. 
 
 

 
Rys. 1. Przyrosty temperatury przewodów ( ∅ 8mm )wywołane przez przepływ prądu udarowego o wartości 
szczytowej 100 kA i kształcie 10/350 µs [32] 
 



Do oceny przyrostu temperatury przewodu, jaki nastąpi przy przepływie prądu piorunowego o war-
tościach uzależnionych od wybranego poziomu ochrony, można wykorzystać dane zestawione w 
tabeli 10.  
Tabela 10. Przyrost temperatury przewodów przy przepływie prądu piorunowego w zależności od ich średni-
cy materiału, z którego są wykonane oraz przyjętego poziomu ochrony odgromowej [4] 

Aluminium Stal miękka Miedz Stal nierdzewna 

Przyjęty poziom ochrony 

przekrój 
w 

mm2 
III+IV II I III+IV II I III+IV II I III+IV II I 

4 * * * * * * * * * * * * 
10 564 * * * * * 169 542 * * * * 
16 146 454 * 1120 * * 56 143 309 * * * 
25 52 132 283 211 913 * 22 51 98 940 * * 
50 12 28 52 37 96 211 5 12 22 190 460 940 
100 3 7 12 9 20 37 1 3 5 45 100 190 

* - wzrost temperatury powoduje eksplozję lub stopienie przewodu.  

3.2. Erozja termiczna blachy 
Głównym czynnikiem prowadzącym do wzrostu temperatury w miejscu stykowym jest energia 
związana z ładunkiem wyładowania i z przyelektrodowym spadkiem napięcia:  

eUQW ⋅=         [J] 
gdzie:   Q – ładunek wyładowania [As],  Ue – przyelektrodowy spadek napięcia [V]. 

Osiągnięcie temperatury stanowiącej próg topliwości metalu świadczy o zapoczątkowanej jego ero-
zji. Temperatura topnienia jest różna dla różnych metali, zatem przepływ prądu wywołuje różne skutki 
w różnych metalach (wytapia się mniej lub więcej materiału).  
Do obliczeń objętości metalu wytopionego przez przepływający prąd piorunowy można wykorzystać 
zależność [25, 26]: 
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gdzie: 
W – energia [J],     γ – gęstość metalu [kg/m3]. 
cw – ciepło właściwe [J/kg⋅K],  cs – ciepło topnienia [J/kg], 
ϑs – temperatura topnienia [°C],  ϑu – temperatura otoczenia [°C].  
Wartości poszczególnych współczynników dla wyżej wymienionych metali znajdują się w tabeli 9.  
Przykładowe wyniki obliczeń objętości wytopionego metalu V wykonanych dla  Q = 100 As oraz 
dla dwóch wartości przyelektrodowego spadku napięcia (dla Ue =13 V i dla Ue = 30 V) zestawiono 
w tabeli 5. W prowadzonych obliczeniach przyjęto temperaturę otoczenia ϑu równą 20 °C.  
Po wyznaczeniu objętości wytopionego metalu można wyznaczyć przybliżone wymiary otworów 
„wypalonych” w blachach o różnej grubości. Dla uproszczenia można przyjąć, że wypalony otwór 
ma kształt walca i wykorzystać prosty wzór: 

srV ⋅⋅= 2π  
s – grubość blachy, 
d = 2r – średnica „wytopionego” otworu. 



Tabela 5. Wyniki obliczeń objętości wytopionego metalu przez ładunek Q = 100 As 

Metal Ue [V] W [J] V [cm3] 

13 1300 0,49  
Aluminium  

 30 3000 1,14 

13 1300 0,17  
Stal 

30 3000 0,40 

13 1300 0,24  
Miedź 

30 3000 0,56 
 
 
 

 

 Rys. 6. Wycinek blachy z wypalonym otworem 

Przykładowe wartości średnice otworów wytopionych w blachach o różnych grubościach i z róż-
nych materiałów przedstawiono na rys. 7. 
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Rys. 7. Zależność średnicy wypalonego otworu od grubości blach aluminiowych, stalowych lub miedzianych 
dla Ue = 30 V i Q = 150 As 

 

Wykorzystując wyniki dostępnych badań laboratoryjnych (rys. 8.) można porównać rzeczywiste 
wymiary otworów powstałych przy przepływie prądów o określonym ładunku z wynikami obliczeń. 
W prowadzonych obliczeniach przyjęto Ue = 13 V, gdyż zakłada się, że optymalna wartość przy-
elektrodowego spadku napięcia wynosi zawiera się w przedziale od 12 V do 15 V. 

Porównanie średnic wyznaczonych praktycznie i obliczonych przy pomocy przedstawionych zależ-
ności zestawiono w tabeli 12. 



    
Rys. 8. Otwór wypalony w blasze o grubości 0,05 cm a) miedzianej w wyniku działania prądu o wartości I = 
200 A przez czas t = 180 ms (Q = I⋅ t = 36 As, b) stalowej w wyniku działania prądu o wartości I = 200 A 
przez czas t = 100 ms (Q = I⋅ t = 20 As) 

Tabela 12. Porównanie obliczeń teoretycznych z rzeczywistością 

 
Metal 

Przybliżona średnica wypalonego otworu 
[cm] 

Obliczona średnica wypalonego otworu 
[cm] 

Aluminium 2,20 2,94 

Stal 0,75 0,87 

Miedź 1,10 1,43 
 

Z danych przedstawionych w tabeli 6 wynika, że rozmiary otworów obliczonych i otrzymanych 
podczas badań laboratoryjnych są zbliżone. Występujące różnice mogą być spowodowane niezbyt 
dokładnym określeniem średnic wytopionych otworów otrzymanych podczas badań laboratoryj-
nych (odczyt ze zdjęć [33]) oraz wynikać z uproszczonych założeń przyjętych w rozważaniach teo-
retycznych.  

4. Siły elektrodynamiczne działające pomiędzy przewodami z prądem  
udarowym 

Dobierając elementy urządzenia piorunochronnego należy dodatkowo uwzględnić zagrożenie stwa-
rzane przez działanie sił elektrodynamicznych wywołanych przez rozpływający się prąd piorunowy 
(rys. 9.).  
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Rys. 9. Przykłady rozkładu sił działających na elementy instalacji piorunochronnej 



Siły elektrodynamiczne pomiędzy dwoma równoległymi przewodami, w których płyną prądy, opi-
suje równanie [25]:  
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gdzie:   i1 · i2 -  chwilowe wartości prądów płynących w przewodach  [A], 
    a  - odstęp między przewodami, 
    l -  długość przewodów ułożonych równolegle. 

Należy zaznaczyć, że działanie sił elektrodynamicznych na przewody w układach ochronnych 
ogranicza się tylko do krótkiej chwili czasowej, np. w przypadku prądów udarowych siły będą dzia-
łały na przewody tylko przez kilkadziesiąt – kilkaset µs. Jest to czas zbyt krótki w porównaniu z 
wywołanymi przez te siły drganiami mechanicznymi.  

5. Badania elementów urządzenia piorunochronnego 
Zadaniem zewnętrznego urządzenia piorunochronnego jest przejęcie prądu piorunowego i odpro-
wadzenie go do ziemi bez szkody dla chronionego obiektu oraz w sposób bezpieczny dla przebywa-
jących wewnątrz ludzi.  
Spełnienie tego zadania wymaga stosowania urządzenia piorunochronnego, którego poszczególne 
elementy wytrzymają bezpośrednie wyładowanie i przepływ prądu piorunowego.  
Początkowo (wg. prEN 50164-1) zalecano laboratoryjne badania oddziaływania na elementy połą-
czeniowe instalacji piorunochronnej prądów udarowych o wartościach podstawowych parametrów 
przedstawionych w tabeli 13. 
Tabela 13. Podstawowe parametry prądu udarowego stosowanego do badań elementów instalacji pioruno-
chronnej 
 

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 jego ostygnięcie do tempe-
ratury otoczenia przed kolejną próbą.  
W zależności od występującego zagrożenia oraz wymaganego poziomu ochrony, badając poszczególne 
elementy instalacji piorunochronnej należy uwzględnić następujące parametry prądu udarowego: 

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

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

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

• Elementy uziemienia    -       Ql ,  T < 1 s.  

Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd udarowy przedstawia tablica 1. W 
podanym zakresie prób Ql  jest całkowitym ładunkiem długotrwałej składowej prądu.  

Do badań elementów urządzenia piorunochronnego można wykorzystać generator wytwarzający 
prąd udarowy 10/350 µs (rys. 10 i 11.) [22]. 



a) b) 
 

 

 
Zasilacz 
wysoko- 

napięciowy 
U = 300kV  

 

20,0µF 

RŁ W 

10mΩ 

Badany 
obiekt 

0,25Ω

0,1mΩ 

8µH 6µH

10mΩ

   
 

Rys. 10. Generator prądów udarowych 10/350 µs: a) schemat zastępczy generatora, b) przebieg czasowy 
prądu udarowego wytwarzanego przez generator 
 

 

Rys. 11. Widok ogólny generatora udarowego 10/350 µs [33 ]  
 
Można również zastosować typowy generator prądowy (tabela 14), w którym prąd udarowy po-
wstaje podczas rozładowania kondensatora w obwodzie z rezystancją, indukcyjności i badanym 
elementem urządzenia piorunochronnego. 
Przykładowe układy połączeń wykorzystywane do badań oddziaływania prądu udarowego na 
złączki oraz wyniki takich badań przedstawiono na rys. 12 i 13. 
Dodatkowo należy przeprowadzić pomiary rezystancji styku elementów instalacji piorunochronnej, 
przy przepływie prądu 10A. Pomiary powinny być prowadzone możliwie najbliżej badanego styku, 
a zmierzona wartość powinna być mniejsza lub równa 1 mΩ. 
Stosując przedstawiony zakres badań elementów urządzenia piorunochronnego można sprawdzić 
poprawność doboru materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych oraz jakość wykonania poszczegól-
nych elementów urządzenia piorunochronnego. 
 



Tablica 14. Przykładowe schematy generatorów do wytwarzania prądów udarowych do badań elementów urzą-
dzenia piorunochronnego (wartość szczytowa 100 kA i kształt 10/350 µs) 

Schemat generatora  Przebieg prądu udarowego 
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Rys. 12. Przykładowe układy połączeń przewodów podczas badań złączek na działanie prądu udarowego 



          
Rys. 13. Skutki oddziaływania prądu udarowego na elementy urządzenia piorunochronnego [33] 

 

PODSTAWOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI  
OCHRONNYCH URZĄDZEŃ DO OGRANICZANIA  

PRZEPIĘĆ 
 

Przeznaczeniem urządzeń do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Device) jest ochro-
na instalacji i urządzeń przed działaniem wszelkiego rodzaju przepięć oraz przed bezpośrednim od-
działywaniem części prądu piorunowego [14, 15, 16].  
Urządzenia do ograniczania przepięć stosowane w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia we-
wnątrz obiektów budowlanych zawierają, co najmniej, jeden element nieliniowy „ucinający prze-
pięcie” lub ograniczający jego wartość szczytową.  
W zależności od przeznaczenia, urządzenia do ograniczania przepięć powinny być poddane próbom 
klasy I, II lub III.  

Właściwości różnych typów urządzeń oraz ich przeznaczenie w zależności od klasy próby przedstawio-
no w tabeli 15. 

Tabela 15. Przeznaczenie urządzeń do ograniczania przepięć w zależności od klasy próby [14]  

Klasy prób SPD Przeznaczenie 

Klasa I   Ochrona przed bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego, przepię-
ciami atmosferycznymi oraz wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi, wyrów-
nywanie potencjałów instalacji wchodzących do obiektu budowlanego. 

Klasa II  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi indukowanymi, wszelkiego rodzaju 
przepięciami łączeniowymi lub przepięciami „przepuszczonymi” przez urządzenia 
ochrony przepięciowej badane zgodnie z wymaganiami klasy I. 

Klasa III  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi indukowanymi i przepięciami łączenio-
wymi powstającymi w instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu budowlanego. 



Urządzenia do ograniczania przepięć badane zgodnie z wymogami poszczególnych klas będą w 
dalszej części opracowania nazywane ogranicznikami przepięć typu 1, 2 lub 3.  

6. Ograniczniki przepięć typu 1 
Ograniczniki przepięć typu 1 są zalecane do ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez:  
• część prądu piorunowego jaki może wystąpić w głównym punkcie wyrównywania potencjałów w 

obiekcie budowlanym podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w ten obiekt oraz wyłado-
wania w przewody linii napowietrznych lub zakopane kable niskiego napięcia, 

• przepięcia atmosferyczne indukowane oraz wszelkiego rodzaju przepięcia łączeniowe dochodzące do 
obiektu.  

W tabeli 16 zestawiono podstawowe miejsca montażu oraz wymagany zakres badań właściwości 
elektrycznych ograniczników przepięć typu 1.  

Tabela 16. Zadania, miejsca montażu oraz wymagany zakres badań ograniczników typu 1 

Parametr Charakterystyka 

 
Podstawowa 
procedura  
probiercza  

Podstawowe wymagania elektryczne obejmują próby: 
• znamionowym napięciem udarowym 1,2/50 µs, 
• prądem udarowym impulsowym Iimp, (symulujący prąd piorunowy), 
• znamionowym prądem wyładowczym 8/20 µs. 

 
Podstawowe 
dane cha-
rakteryzują-
ce właści-
wości 
ochronne  

 rodzaj i poziom napięcia znamionowego (napięcie przemienne, stałe lub obydwa na-
pięcia), 

 największe trwałe napięcie pracy oraz znamionową częstotliwość, 
 napięciowy poziom ochrony, 
 największą zalecaną wartość dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego (jeśli jest 

wymagane), 
 wytrzymałość zwarciową, 
 sposób montażu (identyfikacja zacisków, określenie pozycji normalnej). 

 
 
Typowe  
oznaczenie  
 
 
 

Ogranicznik 
typu 1  

Ogólne 
 

SPD 1 SG 

Ogólne, 
ogranicznik 
iskiernikowy  

Katalogowe – ograniczniki z 
otwartym iskiernikiem  

 

Katalogowe – ograniczniki z 
obudowanym iskiernikiem  

 

Katalogowe – ograniczniki z 
iskiernikiem o wyzwalanym zapłonie 

 
 

Możliwości ochrony odgromowej ograniczników typu 1 określane są na podstawie wyników ich 
badań na działanie prądów udarowych „impulsowych” Iimp, które scharakteryzowano [14], następu-
jącymi parametrami:  
• wartością szczytową         - Iimp (kA) 
• przenoszonym ładunkiem        -  Q (As) 
• energią właściwą          -  W/R  ( kJ/Ω), 
• czasem do osiągnięcia wartości szczytowej oraz wymaganych wartości  - Q i W/R.  

Zalecane wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd impulsowy stosowany do badań 
ograniczników typu 1 zestawiono w tabeli 17.  

Należy zauważyć, że w normie PN EN 61643-11 nie określono kształtu prądu impulsowego.  



Tabela 17. Podstawowe parametry charakteryzujące prądy impulsowe stosowane do badań ograniczników typu 
1 [4, 15]   

PN EN 61643-11 DIN VDE 0675 Teil 6/A1 

Iimp (kA) 
Q (As) w 
10 ms 

W/R (kJ/Ω) 
w 10 ms 

Iimp (kA) Q (As) W/R (kJ/Ω) Kształt udaru 

 
20 
10 
5 
2 
1 

 
10 
5 

2,5 
1 

0,5 

 
100 
25 

6,25 
1 

0,25 

50 
20 
10 
5 
2 
1 

0,5 

25 
10 
5 

2,5 
1 

0,5 
0,25 

625 
100 
25 
6,3 
1 

0,25 
0,063 

 
 
 

10/350 

 
Pojawiają się jedynie sugestie o możliwości zastosowania prądu udarowego 10/350 i takie zalecenie 
wprowadzono w normach niemieckich [4] (tabela 17.).  
W przypadku stosowania prądu o innym kształcie wymagane jest ograniczenie czasu narastania 
prądu udarowego poniżej 50 µs.  

Normy opisujące wymagane zakresy badań ograniczników typu 1 nie określają dokładnie napię-
ciowych poziomów ochrony, ale przedstawiają jedynie wartości zalecane.  

W przypadku instalacji o napięciu znamionowych 230/400 V można wybrać napięciowy poziom 
ochrony ograniczników z następującego ciągu wartości: 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1200V, 
1500V, 1800V, 2000V, 2500V, 3000V, 4000V, 5000V i 6000V.  
Zapewnienie ochrony instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym wymaga, aby wartości szczy-
towe udarów „przepuszczonych” przez układy ograniczników typu 1 nie przekraczały wartości 6 kV 
[15].  

Podstawowymi elementami ograniczników typu 1 są iskierniki, które najczęściej wytrzymają prze-
pływ prądów udarowych o wartościach szczytowych 20 kA lub 50 kA i kształcie 10/350.  

W ograniczniku „iskiernikowym” przepływ prądu udarowego następuje po przeskoku iskrowym i 
spadek napięcia na indukcyjności przewodów stosowanych do jego podłączenia dodaje się do spad-
ku napięcia na łuku pomiędzy elektrodami iskiernika.  
Stosując układy ograniczników typu 1 ograniczamy do dopuszczalnych wartości nie tylko napięcia i 
prądy udarowe dochodzące z zewnątrz do instalacji elektrycznej, ale również chronimy instalację i 
urządzenia przed działaniem części prądu piorunowego.  
Takie zagrożenie wystąpi podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt budowlany 
posiadający instalację piorunochronną lub wyładowania w przewody sieci elektroenergetycznej.  

2.1. Badania ograniczników przepięć typu 1 
Podstawowe właściwości ograniczników typu 1 oceniane są na podstawie badania na działanie prądów 
udarowych impulsowych. Takie badania są prowadzone tylko w laboratoriach producentów (rys. 14.) 
lub laboratoriach uczelnianych.  
Do wytwarzania udarów o parametrach przedstawionych w tabeli 17 można wykorzystać typowe gene-
ratory prądowe (rys. 15 -  najczęściej wykorzystywane generatory prądowe).  
Stosując generatory przedstawione na rys. 14a narażamy badany ogranicznik typu I nie tylko na działa-
nie prądów udarowych, 10/350 µs, ale również na gwałtowny skok napięcia występujący do momentu 
jego zadziałania.  
 
 



 
 
Rys. 14. Stanowisko laboratoryjne do badań ograniczników klasy I na działanie prądów udarowych „impul-
sowych” o wartościach szczytowych dochodzących do 50 kA (badanie ogranicznika DEHNventil w laborato-
rium firmy DEHN). 
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Rys. 15. Przykładowe schematy generatorów wytwarzających udary prądowe 10/350, a) typowe proste ge-

neratory prądów udarowych, b) generator zalecany przez normę PN-IEC 61312-1 [12]. 
 
Rozwiązaniem eliminującym zagrożenie stwarzane przez gwałtownie narastające napięcie jest zastoso-
wanie generatorów, które do momentu zadziałania badanego SPD, będą wytwarzały określony przebieg 
napięcia.  
W tabeli 18 przedstawiono przykładowe rozwiązania generatorów wytwarzających: 

• napięcia udarowe narastające od 0 do wartości maksymalnej w czasie 1,2 µs (napięcie na zaci-
skach badanego SPD do chwili jego zadziałania), 

• prądy udarowe o kształcie 10/350 µs płynące przez badany SPD po jego zadziałaniu. 



Tabela 18. Przykładowe schematy generatorów wytwarzających prądy udarowe impulsowe do badań urzą-
dzeń ograniczających przepięcia w sieci elektroenergetycznej do 1000 V 

 

Schemat generatora Przebieg prądu udarowego 

 
Zasilacz 
wysoko-

napięciowy 
U = 20 kV 

560 µF 

 2 µH RŁ W 

SPD 
typ 1 

8 Ω 

0,97Ω 0,5µH 

 

 

 
Zasilacz 
wysoko-

napięciowy 
U = 8.4 kV 

1,35mF 

0,8µH RŁ W 

SPD 
typ 1 

3 Ω 

0,4Ω 0,5µH 

 

Dobierając taki kształt napięcia uwzględniono wymagania badań SPD typu I napięciem udarowym 
1,2/50 µs.  

W pozostałej części badań można wykorzystać typowe generatory wytwarzające prądy udarowe o 
kształcie 8/20 µs oraz napięcia udarowe 1,2/50 µs. Przykładowe schematy takich generatorów przed-
stawiono na rys. 16.  
  a) 

 

 
 

Zasilacz 
wysoko- 

napięciowy  
 C1 

R1 RŁ W

Badany 
ogranicznik

L1 

 
  b)  

 

 
 

Zasilacz 
wysoko- 

napięciowy  
 C1 

R2 RŁ W

Badany 
ogranicznik 

R1

C1 

 
 

Rys. 16. Przykładowe schematy generatorów wytwarzających; a) napięcie udarowe, b) prądy udarowe 



Jak już wspomniano, takie badania wymagają specjalistycznego sprzętu i są prowadzone przez od-
powiednio przygotowane laboratoria i praktycznie nie istnieją możliwości ich prowadzenia w czasie 
eksploatacji. 

Należy zauważyć, że iskiernikowe ograniczniki typu 1 nie posiadają wskaźników poprawnego 
działania i praktycznie ich właściwości nie są badane w czasie eksploatacji.  

Użytkownicy iskiernikowych ograniczników typu 1 mogą jedynie przeprowadzić oględziny 
zgodnie z wymaganiami norm ochrony odgromowej.  

Niektóre z ograniczników klasy 1 posiadają wskaźniki, ale najczęściej ich działanie ogranicza się 
do: 

• wskazania poprawności działania systemu sterowania iskiernikiem - w przypadku trójeleke-
trodowego iskiernika sterowanego, 

• wskazania przekroczenia temperatury w przypadku wystąpienia zbyt dużych prądów upły-
wu lub wystąpienia długotrwałych prądów zwarciowych, 

• wskazania napięcia występującego w instalacji z ogranicznikami typu 1.   

Nie są to wskaźniki stanu zużycia iskierników lub sprawdzające poziomy ograniczania przepięć.  

Powyższe fakty wskazują, że jeżeli nie występują ekstremalne przypadki zniszczenia ograniczni-
ków klasy 1 to przeciętny użytkownik nie ma możliwości sprawdzenia ich właściwości. W przy-
padku ograniczników wykorzystujących niesterowalne elektrody można ewentualnie próbować 
ocenić stan zużycia elektrod na podstawie pomiarów statycznego napięcia zapłonu iskierników.  

Pomiar polega na doprowadzeniu do ogranicznika narastającego napięcia przemiennego lub stałego 
i obserwacji napięć zapłonu iskierników. Do tego celu można wykorzystać typowe źródła regulo-
wanych napięć stałych lub przemiennych.  

Można również wykorzystać typowe rozwiązania stosowane np. przy badaniu statycznych napięć 
zapłonu elementów gazowyładowczych (rys. 17.).  
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Rys. 17. Przykładowy schemat układu do badania statycznych napięć zapłonu  
 

Do badań można również wykorzystać układy probiercze proponowane przez producentów ogra-
niczników przepięć.  

Przed przeprowadzeniem takich pomiarów, które mają tylko informacyjny charakter, należy uzy-
skać od producenta informacje o dopuszczalnych poziomach statycznych napięć zapłonu.  



7. Ograniczniki przepięć typu 2 
Zadaniem ograniczników przepięć typu 2 jest ograniczanie przepięć do wartości odpowiadającej I lub II 
kategorii wytrzymałości udarowej. Najczęściej wymagane jest ograniczanie przepięć poniżej 1,5 kV, 
gdyż takie wartości przepięć wytrzymuje większość urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  
Typowe miejsca ich montażu ograniczników typu 2 oraz zakres ich badań zestawiono w tabeli 19.  
 

Tabela 19. Zadania, miejsca montażu oraz wymagany zakres badań ograniczników typu 2 

Parametr Charakterystyka 
 
Zakres badań próby  
klasy II  

Podstawowe  badania: 
• znamionowym prądem wyładowczym in, 
• największym prądem wyładowczym imax , 

• napięciem udarowym 1,2/50. 
 

 

Typowe  
oznaczenie  
 
 

 

Ogranicznik 
typu 2 

Ogólne 
 

SPD 2MOV 

Ogólne, 
ogranicznik 
warystorowy  warystor  

 
 
Zalecanym kształtem prądów wyładowczych znamionowego in i największego imax stosowanych do ba-
dań ograniczników typu 2 jest udar o czasie narastania czoła 8 µs i czasie trwania do półszczytu na 
grzbiecie 20 µs.  

Wartości szczytowe prądu in , który może wielokrotnie przepłynąć przez ogranicznik przepięć typu 
2 nie powodując jego uszkodzenia, są wybierane z następującego szeregu wartości: 0,05; 0,1; 0,25; 
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10; 15 i 20 kA [14].  

Największy prąd wyładowczy imax  powinien być  większy od prądu znamionowego in . Schematy 
typowych generatorów napięć i prądów udarowych przedstawiono na rys.4.  

Do budowy ograniczników przepięć typu 2 najczęściej stosowane są zmienno-oporowe elementy 
półprzewodnikowe-warystory.  

Przykładowe przebiegi napięć na ograniczniku typu 2 wywołane przez przepływ prądu udarowego 
o kształcie 8/20 przedstawiono na rys. 6a. 
Po zamontowaniu ograniczników na ich zaciskach panuje napięcie fazowe i przez warystory płyną 
prądy o niewielkich wartościach (najczęściej poniżej 1 mA).  
Do ograniczania przepięć można również stosować ograniczniki składają się z szeregowo połączo-
nego warystora i iskiernika.  
Ograniczniki o takim układzie połączeń elementów ograniczających przepięcia są stosowane w in-
stalacji elektrycznej, w której nie powinny występować prądy upływu, nawet o niewielkich warto-
ściach.  
W celu uniknięcia przerw w zasilaniu urządzeń wymagane jest samoczynne odłączanie uszkodzo-
nych ograniczników typu 2. Zadanie to wykonują różnorodne „urządzenia odłączające” instalowane 
przez producentów wewnątrz ograniczników.  



Informację o uszkodzeniu ogranicznika i jego „odłączeniu” wskazuje zmiana koloru w 
„okienku kontrolnym” w przypadku ograniczników instalowanych na szynie 35mm. Ogra-
niczniki przeznaczone do montażu w gniazdach bezpiecznikowych posiadają dodatkowe „bol-
ce”, które wysuwają się uszkodzonym ograniczniku. 
 W niektórych typach ograniczników [33] stosowane są również wskaźniki trójpołożeniowe. Wska-
zują one następujące stany ograniczników typu 2: 

- znamionowy, stwierdzający gotowość do poprawnego działania, 

- stan wskazujący na działanie na granicy poprawności, sygnalizujący zbliżającą się konieczność 
wymiany ogranicznika lub wkładki z warystorem, 

- stan uszkodzenia i odłączenia warystora od instalacji (cały ogranicznik lub tylko wkładkę z wary-
storem należy wymienić).  

Ogranicznik może również posiadać dodatkowy zestyk zwierno-rozwierny (przełączalny) umożli-
wiający tworzenie obwodu elektrycznego, którego elementy (np. głośniki, lampki) sygnalizują jego 
uszkodzenie w miejscu dowolnie wybranym przez użytkownika.  
Posiadanie powyższych wskaźników uszkodzenia powoduje, że praktycznie nie jest wymagane 
sprawdzanie właściwości ochronnych ograniczników typu 2.  
Taki podejście do problematyki testowania wynika również z braku możliwości prowadzenia badań 
poza wyspecjalizowanymi laboratoriami (konieczność posiadania generatorów prądów i napięć 
udarowych oraz specjalistycznego sprzętu pomiarowego).  
Jedyne, co może zrobić użytkownik, poza kontrolą wskaźnika uszkodzenia, to sprawdzić: 

• napięcie zadziałania warystora przy doprowadzeniu do niego narastającego napięcia stałego 
lub przemiennego, 

• prądy płynące przez ogranicznik przy różnych wartościach przyłożonych napięć. 
Do celów pomiarowych można zastosować generator, którego schemat przedstawiono na rys. 5.  

8. Ograniczniki przepięć typu 3 
Ograniczniki typu 3 zapewniają ochronę urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi wywołanymi 
przez odległe wyładowania atmosferyczne (kilkaset metrów od obiektu) oraz przed przepięciami łą-
czeniowymi powstającymi rzeczywistych instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu budowlanego. Pod-
stawowe informacje o zadaniach ograniczników typu 3 i zasadach ich montażu przedstawiono w ta-
beli 20. 

Tabela 20. Podstawowe wymagania dotyczące ograniczników typu 3 

Parametr Charakterystyka 

Zakres badań próby  
klasy III  Badania znamionowym udarem napięciowo-prądowym 1,2/50-8/20. 

 
 
Typowe  
oznaczenie  
 
 

 

Ogranicznik 
typu 3 

Ogólne  

SPD 3MOV 

Ogólne, 
ogranicznik 
warystorowy   

 



Ograniczniki typu 3 powinny posiadać akustyczne lub optyczne wskaźniki uszkodzenia, a niektó-
rych przypadkach dodatkowe zestyki, które mogą być wykorzystywane do zdalnej sygnalizacji 
uszkodzenia.  
Podobnie jak w przypadku ograniczników typu 1 i 2 przeprowadzenie dokładnych badań właściwo-
ści ograniczników typu 3 wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu. Podstawowym urządze-
niem w czasie badań jest generator napięciowo-prądowy 1,2/50 – 8/20. 
Schemat typowego generatora napięciowo-prądowego przedstawiono na rys.18. 
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Rys. 718. Schemat typowego generatora napięciowo-prądowego 
 
Podobnie jak w przypadku ograniczników typu 1 i 2 ocenę poprawności działania można tylko oce-
nić doprowadzając do ogranicznika typu 3 narastające napięcia stałe lub przemienne.  

9. Eksploatacja i konserwacja ograniczników przepięć 
Ograniczniki przepięć klasy I jako część instalacji odgromowej powinny być poddawane oględzinom w 
terminach wymaganych przez obowiązujące normy ochrony odgromowej.  

Dodatkowo w przypadku stosowania bezpieczników włączanych szeregowo z ogranicznikami wskaza-
ne jest sprawdzanie ich stanu po każdej burzy nad obiektem lub po zadziałaniu głównych zabezpieczeń 
nadprądowych. Szczególnie informacje dotyczące konserwacji i sprawdzania urządzeń ochrony zawarto 
w PN-IEC 61024-1-2. W normie tej stwierdzono, że: 

• sprawdzanie ograniczników przepięć jest częścią procedury sprawdzania instalacji piorunochronnej, 

•  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, 

• charakterystyki elektryczne urządzeń powinny być zachowane, 

• jeśli w budynku dokonano modyfikacji lub zmieniono jego przeznaczenie to może okazać się nie-
zbędna modyfikacja systemu ograniczania przepięć. 

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. 

Program powinien również zawierać postanowienia dotyczące sprawdzania urządzeń do ograniczania 
przepięć.Należy sprawdzić, czy nie ma znaków uszkodzeń urządzeń ograniczających przepięcia lub 
chroniących je bezpieczników. 



W przypadku rozbudowy, uzupełnień lub innych zmian w obiekcie lub w instalacji elektrycznej należy 
sprawdzić potrzebę uzupełnienia w systemie ochrony przepięciowej.  

Sprawdzenia instalacji piorunochronnej i ograniczników przepięć powinien dokonywać specjalista z 
dziedziny ochrony odgromowej.  

Okresy pomiędzy poszczególnymi sprawdzaniami instalacji piorunochronnej, a tym samym ograniczni-
ków przepięć zestawiono w tabeli 21. 
Tabela 21. Okresy pomiędzy sprawdzaniem instalacji piorunochronnej  

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 
 

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). Przestrzeganie powyższych zasad powinno zapewnić pewną i niezawodną ochronę urzą-
dzeń przed napięciami i prądami udarowymi, jakie mogą wystąpić w instalacji elektrycznej.  
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