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PRĄDY UDAROWE STOSOWANE W 

BADANIACH ZAGROŻEŃ PIORUNOWYCH  
 

 

Wymagania zapewnienia pewnej ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz 

niezawodnego ograniczania przepięć w sieciach rozdzielnych niskiego napięcia oraz systemach 

przesyłu sygnałów powoduje wzrost znaczenia badań laboratoryjnych i terenowych symulujących 

narażenia piorunowe. Badane jest oddziaływanie prądów udarowych na: 

• poszczególne elementy urządzenia piorunochronnego, 

• urządzenia ograniczające przepięcia SPD (ang. Surge Protective Device) w instalacji 

elektrycznej oraz obwodach przesyłu sygnałów, 

• konstrukcje przewodzące w obiektach budowlanych.  

W prowadzonych badaniach podstawowa sprawą jest wytworzenie prądów udarowych o 

określonych wartościach szczytowych oraz kształtach.  
 

Prądy udarowe symulujące prądy doziemnych wyładowań piorunowych  
 

Kształty prądów udarowych wykorzystywanych do odwzorowania przebiegów czasowych prądów 

piorunowych określono na podstawie wyników: 

• rejestracji prowadzonych w naturalnych warunkach, 

• rozważań teoretycznych wykorzystujących modele matematyczne zjawisk zachodzących 

podczas doziemnych wyładowań piorunowych. 

Zalecane wartości podstawowych parametrów charakteryzujących kształty prądów piorunowych w 

zależności od poziomu ochrony zestawiono w tablicy 1.  

Tablica 1. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących kształty doziemnych prądów 

piorunowych  

 

Składowa 
wyładowania 

Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd piorunowy  

Poziom 
ochrony 

Wartość 
szczytowa 

Imax 

Całkowity 
ładunek     

Ql 

Ładunek 
impulsowy  

Qimp 

Energia  
właściwa   

W/R 

Czas 
trwania     

T 

pierwsza 

składowa 

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

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

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

kolejne  

składowe 

I 50 kA -- --- --- -- 

II 37,5 kA -- --- --- -- 

III i IV 25 kA -- --- --- -- 

długotrwała 

składowa 

prądu  

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

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

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

 

*   - Ładunek całkowity - suma ładunku krótkotrwałego i ładunku składowej długotrwałej prądu, 
**  - Ponieważ zasadnicza część całkowitego ładunku jest zawarta w pierwszym udarze to uznaje się, że 
podane wartości zawierają ładunek wszystkich udarów krótkotrwałych. 
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W normach ochrony odgromowej omawiających zasady ograniczania zagrożeń stwarzanych przez 

piorunowy impuls elektromagnetyczny LEMP (ang. Lightning Electromagnetic Impulse) 

przedstawiono również propozycje schematów zastępczych obwodów generatorów 

wykorzystywanych do symulacji zagrożeń stwarzanych przez: 

• prąd piorunowy pierwszego doziemnego wyładowania głównego, 

• zmiany prądu piorunowego pierwszego doziemnego wyładowania głównego, 

• zmiany prądu kolejnego doziemnego wyładowania głównego. 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że po dokonaniu drobnych zmian wartości poszczególnych 

elementów w zaproponowanych schematach można uzyskać prądy udarowe o wymaganych 

parametrach.  

W tablicach 2 i 3 przedstawiono proponowane schematy zastępcze generatorów oraz przebiegi 

czasowe prądów udarowych wytwarzanych przez te generatory.  

Tablica 2. Schematy generatorów wykorzystywanych do symulacji narażeń piorunowych 

Schemat generatora  Przebieg prądu udarowego 

 

 

Zasilacz 

wysoko- 

napięciowy  
U = 270 kV 10 µF 

0,25Ω 

0,1Ω  

2 µH 

9 µH 

RŁ W 

Badany 

obiekt 

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

 

 

 

 

Zasilacz 

wysoko- 

napięciowy  
U = 3,8 MV 4 nF 

30 Ω 

0,1Ω  

2 µH 

9 µH 

RŁ W 

Badany 

obiekt 

 

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

 

 

 

 
Zasilacz 

wysoko- 

napięciowy 

U = 300kV  
 

20,0µF 

RŁ W 

10mΩ 

Badany 

obiekt 

0,25Ω

0,1mΩ 

8µH 6µH 

10mΩ

 Schemat generatora wytwarzającego prąd udarowy 
symulujący prąd piorunowy pierwszego wyładowania 
głównego 
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Tablica 3. Schematy generatorów wykorzystywanych do symulacji narażeń piorunowych 

Schemat generatora  Przebieg prądu udarowego 

 

Schemat generatora wytwarzającego prąd udarowy 
symulujący prąd piorunowy pierwszego wyładowania 
głównego „ujemnego” w kanale (kształt 1/200 µs)  

 

Schemat generatora wytwarzającego prąd udarowy 
symulujący prąd piorunowy kolejnego wyładowania 
głównego w kanale (kształt 0,25/100 µs) 

 

 
Przykład rozwiązania konstrukcyjnego generatora wytwarzającego prąd udarowy o wartości 

szczytowej do 200 kA i kształcie 10/350 µs przedstawiono na rys. 1.  

 

 

Rys. 1. Wytwarzanie prądów udarowych symulujących prądy piorunowe, a ) schemat generatora, 

b) wyznaczony przebieg prądu, c) widok generatora (laboratorium firmy DEHN) 
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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.  

Obecnie do analiz zagrożenia piorunowego najczęściej do opisu przebiegu prądu piorunowego 

wykorzystywane jest równanie: 
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w której:  Ipmax - wartość szczytowa prądu, k - współczynnikiem korekcyjnym wartości szczytowej 

prądu, τ1, τ2 - odpowiednio stałe czasu czoła i czasu grzbietu, t – czas. 

 

Podejmowane są również próby wprowadzenie dodatkowej „ujemnej” składowe prądu 

piorunowego o kształcie 1/200 µs w wielokrotnym wyładowaniu doziemnym. 

Prąd o takim kształcie zaproponowano do określania zagrożeń piorunowych w normie KTA 2206 

oraz wprowadzono do proponowanych zmian w normie EN 62305-1  

Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących składową „ujemną” prądu udarowego o 

kształcie 1/200 µs zestawiono w tablicy 4.  

Tablica 4. Podstawowe informacje o tzw. „ujemnej składowej” prądu doziemnego wyładowania 

piorunowego  

Charakterystyka  Podstawowe parametry Wartości współczynników w równaniu (2.6) 

Poziom ochrony 
Wartość  

szczytowa  
Stromość  
narastania 

Ipmax 

kA 
k 

τ1 

µs 

τ2 

µs 

I 100 kA 100 kA/µs 100 
 

 

0,986 

 

 

1,82 

 

 

285 II 75 kA 75 kA/µs 75 

III i IV 50 kA 50 kA/µs 50 

 

 

 

 

Kształt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

50 % 

0 % 

i 

t 200 µs 

50 % 

   

 
100 % 

50 %

0 %

i 

90 % 

t 1µs 

10 % 

 

Czas trwania czoła T1 =1 µs, czas do półszczytu T2 = 200 µs 

 

Wymagania zapewnienia pewnej i niezawodnej ochrony przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym powodują wzrost znaczenia badań laboratoryjnych oraz terenowych 

symulujących zagrożenia występujące podczas wyładowań doziemnych. 

Zalecane jest prowadzenie badań laboratoryjnych oddziaływania prądów udarowych na:  

• poszczególne elementy urządzenia piorunochronnego, 
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• urządzenia do wyrównywania potencjałów i ograniczania przepięć w sieciach 

elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz w obwodach przesyłu sygnałów dochodzących 

do obiektu budowlanego z LPS, 

• główne szyny wyrównawcze w obiekcie budowlanym, 

• iskierniki izolacyjne stosowane do połączeń wyrównawczych. 

Badania elementów urządzenia piorunochronnego 

W celu ujednolicenia zakresów badań laboratoryjnych poszczególnych elementów stosowanych do 

budowy urządzeń piorunochronnych (wsporniki ścienne, uziomy, złączki, liczniki impulsów, 

studzienki rewizyjne itd.) opracowano już pod koniec lat 90-tych XX wieku wieloczęściową normę 

EN 50164 określającą wymagania i sposoby prowadzania pomiarów.  

W oparciu o wymagania normy europejskiej Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna 

przystąpiła do opracowania wieloczęściowej normy IEC 62561, która ma być jej ogólnoświatowym 

odpowiednikiem. 

W Polsce poszczególne arkusze normy PN-EN 50164 były ustanawiane przez PKN już od roku 

2002 ( w wersji oryginalnej). We wrześniu roku 2010 dwa pierwsze arkusze zostały wydane w 

języku polskim. 

Poniżej zestawiono podstawowe informacje o poszczególnych arkuszach norm przedstawiających 

zasady prowadzenia badań poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego.  

• PN-EN 62305-3:2011, Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia. 

• PN-EN 50164-1:2010, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Część 1: Wymagania 

stawiane elementom połączeniowym 

• PN-EN 50164-2:2010, 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 62561-4:2011, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) - Część 4: Wymagania 

dotyczące uchwytów. (oryg.) 

• PN-EN 62561-5:2011, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) - Część 5: Wymagania 

dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień (oryg.) 

• PN-EN 50164-7:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 7: Wymagania 

dotyczące środków polepszających uziemienie (oryg) 

 

Zakres badań metalowych elementów połączeniowych, które stanowią części urządzenia 

piorunochronnego takich jak złączki, elementy łączące i mostkujące, elementy rozprężane i złącza 

pomiarowe zawarto w PN-EN 50164-1.  

Norma ta dotyczy badań elektrycznych poszczególnych elementów LPS a nie oceny odporności ich 

powłok antykorozyjnych.  

We wstępnej fazie procesu badawczego elementy LPS należy poddać kondycjonowaniu / starzeniu 

obejmującemu oddziaływanie mgły solnej, a następnie oddziaływaniu wilgotnej atmosfery siarki.  

Dodatkowo, w przypadku próbek wykonanych ze stopu miedzi (z zawartością miedzi mniejszą niż 

80%) są one poddawane oddziaływaniu atmosfery amoniakalnej.  Proces ten stanowi jedynie 

przygotowanie do zasadniczych badań i nie podlega ocenie. 
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Po zakończeniu oddziaływań kondycjonujących badany element bez oczyszczenia powinien być 

trzykrotnie poddany działaniu prądu o parametrach zamieszczonych w tablicy 5.  

Tablica 5. Podstawowe parametry prądu udarowego stosowanego do badań elementów instalacji 

piorunochronnej 
 

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 

 

Przykładowe układy połączeń najprostszych złączek oraz widok ogólny stanowiska probierczego 

przedstawiono na rys. 2. 

a) 

                
b)                                                               c) 

 

  
 

Rys. 2. Badania elementów urządzenia piorunochronnego; a) przykładowe układy połączeń 

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

badaniu 

 

Odstęp czasu między poszczególnymi prądów udarowych powinien umożliwić ochłodzenie próbki 

do mniej więcej temperatury otoczenia. 



Andrzej W. Sowa       Prądy udarowe stosowane w badaniach zagrożeń piorunowych  

 

Element połączeniowy (po badaniach udarowych) uważa się za spełniający wymagania badań z 

wynikiem pozytywnym, jeśli: 

• rezystancja połączenia mierzona przy prądzie o wartości co najmniej 10 A, możliwie jak 

najbliżej miejsca połączenia, jest równa lub mniejsza 1 mΩ, tylko w szczególnym przypadku 

dla stali nierdzewnej 2,5 mΩ; 

• nie wykazuje żadnych uszkodzeń zauważalnych gołym okiem bez zastosowania powiększenia 

ani nie ma części poluzowanych lub zdeformowanych pogarszających warunki normalnej 

eksploatacji; 

• dla połączeń skręcanych moment obrotowy luzowania jest większy niż 0,25 i mniejszy niż 1,5 

wartości momentu obrotowego stosowanego przy dokręcaniu. W przypadku połączeń 

wykonanych za pomocą więcej niż jednej śruby dla niniejszej próby ważny jest moment 

obrotowy luzowania pierwszej śruby. 

W celu otrzymania jednoznacznych wyników dokładnie określono układy połączeń przewodów 

podczas badania oddziaływania prądu udarowego na poszczególne złączki.  

Poszczególne typy złączek, w zależności od swojego przeznaczenia, badane są w różnych układach 

połączeń (rys. 3).  

 

                      
 
 

                     
 

Rys. 3. Przykładowe układy połączeń stosowane w badaniach różnorodnych uchwytów na 

oddziaływanie sił elektrodynamicznych wywołanych przez przepływ prądu udarowego  

 

Należy zauważyć, że w normie dokładnie określono układy połączeń przewody z prądem 

udarowym - badana złączka. 

Takie podejście miało umożliwić producentom dopasowanie swoich wyrobów do nowych zaleceń 

w zakresie ich jakości.  

Obecnie wprowadzane normy serii EN 62305 próbują dokładniej określić efekty wywołane przez 

rozpływający się prąd piorunowy. 
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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. 

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.  

W proponowanym zakresie badań, uwzględniając zróżnicowane zagrożenie piorunowe iskierników, 

wprowadzono możliwość wykorzystania prądów udarowych o wartościach szczytowych od 5 kA 

do 100 kA (Tablica 6) 

Tablica 6.  Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prądy udarowe stosowane do 

badania iskierników izolacyjnych 

Klasyfikacja                Ipmax Q W/R T1 T 

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 (tablica 5) 

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.   

Badania urządzeń ograniczające przepięcia w liniach sygnałowych  

Porty sygnałowe urządzeń elektrycznych i elektronicznych mogą również wymagać ochrony przed 

bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego. W takim przypadku ograniczanie 

przepięć do określonych poziomów zapewniają: 

• iskierniki gazowe dwu- lub trój- elektrodowe nazywane również odgromnikami 

gazowanymi, 

• układy ograniczające przepięcia składające się z iskierników gazowych oraz elementów 

przewodnikowych (diody zabezpieczające, warystory). 

Iskierniki gazowe  

W tablicach 7 i 8 przedstawiono zakres badań odporności na działanie prądów udarowych: 

• ogólny, wymagany dla iskierników gazowych [15], 

• iskierników gazowych przeznaczonych do ograniczania przepięć w obwodach 

telekomunikacyjnych [16].  
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W przypadku iskierników gazowych w normie przedstawiono schematy generatorów wytwarzających 

prądy udarowe 8/20 µs, 6/310 µs oraz 10/1000 µs. Są to typowe układy generatorów prądowych.  

 

Tablica 7. Wartości szczytowe udarów probierczych iskierników gazowych przeznaczonych do 

ochrony obwodów telekomunikacyjnych [16] 
 

 

Klasa  

Wartość szczytowa prądu udarowego 

Kształt 8/20 - 10 udarów  Kształt 10/350 - 1 udar Kształt 10/1000 – 300 udarów  

1 2,5 kA 1,0 kA 50 A 

2 5,0 kA 2,5 kA 100 A 

3 10,0 kA 4,0 kA 100 A 

4 10,0 kA 4,0 kA 100 A 

5 20,0 kA 4,0 kA 200 A 

 

Tablica 8. Wartości szczytowe udarów probierczych iskierników gazowych [17] 

 

Klasa  
Wartość szczytowa prądu udarowego Test wytrzymałościowy na N udarów  

8/20µs 

10 udarów 

10/350µs 

1 udar 

10/1000µs 

N = 300 

6/310µs 

N=500 

1 0,5 kA -- 1 A -- 

2 1,0 kA -- 5 A -- 

3 2,5 kA 1,0 kA 50 A 50 A 

4 5,0 kA 2,5 kA 50 A 50 A 

5 10,0 kA 4,0 kA 100 A 100 A 

6 10,0 kA 4,0 kA 100 A 100 A 

7 20,0 kA 4,0 kA 200 A 200 A 

8 10,0 kA 4,0 kA 100 A 100 A 

9 20,0 kA 4,0 kA 200 A 200 A 

 

W normach [15, 16] brak schematów generatorów prądów udarowych 10/350 µs oraz układów 

połączeń generator – badany iskiernik. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie układów 

podobnych do tych, jakie są zalecane do wytwarzania pozostałych prądów udarowych.  

Przykładowe rozwiązania generatorów wytwarzających prądy udarowe o wartości szczytowej 4000 

A i kształcie 10/350 µs do badania dwu- i trój- elektrodowych iskierników gazowych 

przedstawiono na rys. 4 i 5.  

Wykorzystując przedstawione układy generatorów narażany badane iskierniki na gwałtowny skok 

napięcia do chwili przeskoku między badanymi elektrodami. Takiego zagrożenia można uniknąć 

stosując generatory przedstawione w tablicy 9.  
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Zasilacz 
wysoko-

napięciowy 
U = 5000V 400 µF 

1,22 Ω 3,5µH RŁ W 

GDT 

 

 

 
Zasilacz 
wysoko-

napięciowy 
U = 1700V 1,15mF 

0,4 Ω 1,3µH RŁ W 

GDT 

 

 

 

 

 
 

 
Zasilacz 
wysoko-

napięciowy 
U = 5000V 800 µF 

0,5Ω 1,6µH RŁ W 

GDT 

0,5µH  0,5µH 

0,22Ω  0,22Ω 

 
 

Wytwarzają one napięcia narastające liniowo ok. 1 kV/µs na wyjściu generatora nieobciążonego (do 

zadziałania iskiernika) oraz prądy udarowe 10/350 µs po przeskoku między elektrodami badanego 

iskiernika.  

Układy ograniczające przepięcia 

Przedstawione układy iskierników gazowych zapewniają ograniczanie przepięć na poziomie 500 – 

700 V. W przypadku ochrony portów sygnałowych urządzeń o odporności poniżej 500 V należy 

stosować układy do ograniczania przepięć SPD, które posiadają odpowiednio połączone elementy 

ograniczające przepięcia. Najczęściej są to połączenia iskierników gazowych i diod 

zabezpieczających lub warystorów.  

W zależności od kształtu i wartości szczytowej, udary testujące urządzenia do ograniczania 

przepięć podzielono na cztery podstawowe kategorie A, B, C i D.  

Zestawienie zakresu badań w poszczególnych kategoriach zestawiono w tablicy 10.  

W przypadku stosowania układów do ochrony przed oddziaływaniem części prądu piorunowego 

należy dobierać układy, które badano zgodnie z wymaganiami kategorii D. 

Doprowadzając napięcia i prądy udarowe do urządzenia ograniczające przepięcia możemy określić 

jego napięciowy poziom ochrony 

 

Rys. 4. Schematy generatorów 

do badań oddziaływania prądu 

10/350 µs na dwuelektrodowe 

iskierniki gazowe.  

 

Rys. 5. Schemat generatora do 

badań oddziaływania prądu 

10/350 µs na trójelektrodowe 

iskierniki gazowe.  
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Tablica 9. Przykładowe  schematy generatorów do badań urządzeń ograniczających przepięcia w 

systemach przesyłu sygnałów.  

Schemat generatora  Przebieg prądu i napięcia udarowego 

 

 

 

Tablica 10. Badania prowadzone w poszczególnych kategoriach [8]  
 

Kategoria Typ udaru Napięcie w obwodzie otwartym Prąd płynący po zwarciu 

C1 

C2 

C3 

 

Szybko 
narastający   

0,5 kV lub 1 kV – kształt 1,2/50 0,25 kA lub 0,5 kA – kształt 8/20 

2 kV, 4 kV lub 10 kV - kształt 1,2/50 1 kA,  2 kA lub 5 kA – kształt 8/20 

≥ 1 kV - 1 kV/µs 10 A, 25 A lub 100 A – kształt 10/1 000 

D1 

      D2 

Dużej 
energii    

≥ 1 kV 0,5 kA, 1 kA, 2,5 kA – kształt 10/350  

≥ 1 kV 1 kA,  2,5  kA – kształt 10/250 

 

Podobnie jak w przypadku badania iskierników można zastosować generatory wytwarzające 

napięcia narastające liniowo 1000 V/µs lub o czasie trwania czoła 1,2 µs na wyjściu otwartym oraz 

prądy 10/350 µs po zwarciu (rys.6.).  

Badania urządzeń ograniczających przepięcia w sieciach rozdzielczych 
niskiego napięcia  

Urządzenia do ograniczania przepięć SPD w instalacji elektrycznej wewnątrz obiektów 

budowlanych [12, 13] powinny zapewnić ochronę tych instalacji i zasilanych urządzeń przed: 

• działaniem przepięć wewnętrznych i atmosferycznych indukowanych, 

• oddziaływaniem części prądu piorunowego.  

W zależności od swojego przeznaczenia, urządzenia do ograniczania przepięć powinny przejść 

badania, których zakres określa wybrana klasa testów. Poniżej omawiane będą tylko urządzenia 

ograniczające przepięcia typu I. 
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Zasilacz 
wysoko-

napięciowy 
U = 2 kV 870µF 

2,1 µH RŁ W 

SPD 

2 Ω 

0,77Ω 0,2µH 

2,4Ω

0,2µF 

    

 

 
Zasilacz 
wysoko-

napięciowy 
U = 1050V 1,25mF 

0,4 Ω 1,2µH RŁ W 

SPD 
5 Ω 

0,5µH 

 

                             
 

Rys. 6. Przykładowe schematy generatorów do badań urządzeń ograniczających przepięcia w 

systemach przesyłu sygnałów oraz przebiegi otrzymywanych napięć i prądów  
 

Układy SPD typu I są instalowane w miejscach o znacznym zagrożeniu piorunowym np. wstawiane 

w miejscu wprowadzania instalacji do obiektu posiadającego instalację piorunochronną [12,13]. 

Podstawowym ich zadaniem jest ochrona przed oddziaływaniem części prądu piorunowego podczas 

bezpośredniego wyładowania w obiekt budowlany.  

Możliwości ochrony odgromowej SPD typu I określane są na podstawie wyników ich badań na 

działanie prądów udarowych „impulsowych”, które scharakteryzowano [12,13], następującymi 

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 zestawiono tabl. 11. 

Tablica 11. Podstawowe parametry charakteryzujące prądy impulsowe stosowane do badań SPD typu 

I  [13] 

Iimp (kA) Q (As) w 10 ms W/R (kJ/Ω) w 10 ms 

20 

10 

5 

2 

1 

10 

5 

2,5 

1 

0,5 

100 

25 

6,25 

1 

0,25 
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W normie nie określono kształtu prądowego udaru probierczego. Pojawiają się jedynie sugestie o 

możliwości zastosowania prądu udarowego 10/350.  

Przykład rozwiązania praktycznego takiego generatora przedstawiono na rys. 7. 

 

 
 

Rys. 6. Stanowisko laboratoryjne do badań ograniczników klasy I na działanie prądów udarowych 

„impulsowych” o wartościach szczytowych dochodzących do 50 kA (badanie ogranicznika 

DEHNventil w laboratorium firmy DEHN). 

 

W przypadku stosowania prądu o innym kształcie wymagane jest ograniczenie czasu narastania prądu 

udarowego poniżej 50 µs.  

Stosując generatory przedstawione w tablicach 2 i 3 narażamy badane SPD typu I nie tylko na działanie 

prądów udarowych, 10/350 ale również na gwałtowny skok napięcia występujący do momentu 

zadziałania SPD.  

Rozwiązaniem eliminującym zagrożenie stwarzane przez gwałtownie narastające napięcie jest 

zastosowanie generatorów, które do momentu zadziałania badanego SPD, będą wytwarzały określony 

przebieg napięcia. 

W tablicy 12 przedstawiono przykładowe rozwiązania generatorów wytwarzających: 

• napięcia udarowe narastające od 0 do wartości maksymalnej w czasie 1,2 µs (napięcie na 

zaciskach badanego SPD do chwili jego zadziałania), 

• prądy udarowe o kształcie 10/350 płynące przez badany SPD po jego zadziałaniu. 
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Tablica 12. Przykładowe schematy generatorów wytwarzających prądy udarowe impulsowe do badań 

urządzeń ograniczających przepięcia w sieci elektroenergetycznej do 1000 V 

Schemat generatora Przebieg prądu udarowego 

 
 

  

 

Dobierając taki kształt napięcia uwzględniono wymagania badań SPD typu I napięciem udarowym 

1,2/50 µs.  

 

Wnioski 

Zewnętrzne i wewnętrzne urządzenia piorunochronne powinny zapewnić pewną i niezawodną 

ochronę obiektów budowlanych oraz instalacji przed działaniem prądu piorunowego. Spełnienie 

takich warunków wymaga przeprowadzenia badań, podczas których w laboratoriach oraz w 

rzeczywistych obiektach symulowane są zagrożenia stwarzane przez przepływ prądu piorunowego.  

Takimi badaniami powinny być objęte elementy instalacji piorunochronnej oraz ograniczniki 

przepięć stosowane w instalacji elektrycznej oraz w liniach przesyłu sygnałów dochodzących do 

obiektu budowlanego.  

Montując badane elementy instalacji piorunochronnych oraz urządzenia ograniczające przepięcia z 

można zapewnić ochronę obiektu i uniknąć sytuacji, w której układy mające zapewnić 

bezpieczeństwo nie tylko nie spełnią swojego zadania, ale jako pierwsze ulegną uszkodzeniu. 
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