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Wprowadzenie 

 Doświadczenie pokazuje, że instalacje odgromowe 
powinny być wykonywane przez specjalistów branży 
elektrycznej zarówno na etapie projektu, jak i późniejszego 
montażu. 

 Doświadczenie to pokazuje również, iż świadomość 
inwestorów w zakresie instalacji odgromowych jest cały 
czas niewielka. 

 Stosowanie instalacji odgromowych jest często konieczne, 
co wynika z Polskich Norm, w szczególności zaś dość 
skomplikowanej normy PN-EN 62305.  



Podstawy prawne 

 Projekt oraz późniejszy montaż instalacji odgromowej 
oparty jest o treść szczególnych norm i ustaw.  

 Najważniejsze z nich to: 
 seria norm PN-EN 62305 (-1...-4)  - Ochrona odgromowa, 

 norma PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

 seria norm PN-EN 62561 (-1...-7) Elementy urządzenia 
piorunochronnego (LPSC), 

 Ustawa o Normalizacji, z dnia 12 września 2002 r., 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie „Warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” z kolejnymi zmianami. 



Podstawy prawne 

 Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego urządzenia 
piorunochronne LPS na obiektach budowlanych powinny być 
wykonane zgodnie z zaleceniami Polskich Norm. Wymaganie to 
zawarto w Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury 
(Rozporządzenie z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie - Dz. U. 2004 Nr 109, poz.1156), w których 
stwierdzono, że: 
 budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań 

atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków 
wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony 
odgromowej obiektów budowlanych (§ 53, pkt. 2). 

 instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53, pkt. 2 powinna być 
wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych (§ 184). 



Podstawy prawne 
 PN-EN 62561-1:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- 

Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych  

 PN-EN 62561-2:2012 - Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- 
Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów  

 PN-EN 62561-3:2012 - Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- 
Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG)  

 PN-EN 62561-4:2011 - Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- 
Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów  

 PN-EN 62561-5:2011 - Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- 
Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich 
uszczelnień  

 PN-EN 62561-6:2011 - Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- 
Część 6: Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych (LSC)  

 PN-EN 62561-7:2012 - Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- 
Część 7: Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień  



Podstawy prawne 

 Podstawą projektowania instalacji odgromowej jest norma 
PN-EN 62305-1…4, regularnie modernizowana i 
rozbudowywana.  

 Norma składa się z czterech rozbudowanych części 
dotyczących: 
 PN-EN 62305-1 [PL - 06-03-2014] Ochrona odgromowa. Część 

1. Zasady ogólne. 

 PN-EN 62305-2 [EN - 02-07-2012] Ochrona odgromowa. Część 
2. Zarządzanie ryzykiem. 

 PN-EN 62305-3 [PL - 07-12-2015] Ochrona odgromowa. Cześć 
3. Uszkodzenie fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

 PN-EN 62305-4 [PL - 16-02-2015] Ochrona odgromowa. Część 
4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne. 



Podstawy prawne 

 Normy serii PN-EN 62305 są oparte  na naukowo 
potwierdzonych teoriach i wynikach  eksperymentów, przy 
uwzględnieniu międzynarodowych ekspertyz w tej 
sprawie. 

 PN-EN 62305 zawiera wymagania w zakresie: 

 projektowania i instalacji LPS do ochrony budynków i obiektów, 

 ochrony urządzeń usługowych  wprowadzanych do budynków, 

 ochrony wewnętrznych systemów elektronicznych i 
elektrycznych. 



Restrukturyzacja norm odgromowych 
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Restrukturyzacja norm odgromowych 



Najważniejsze zmiany między edycjami 

 Wprowadzono jako materiał odpowiedni dla LPS stop 
aluminium oraz stal pokryte elektrolitycznie miedzią. 

 Zmodyfikowano wymagania dla powierzchni przekroju 
poprzecznego przewodów LPS. 

 Zmodyfikowano zapis dotyczący połączeń wyrównawczych: w 
instalacjach metalowych dopuszczone zostały iskierniki 
separujące, a SPD w układach wewnętrznych. 

 Do określenia odstępu separującego zaproponowano dwie 
metody – uproszczoną i dokładną. 

 W zamienionym załączniku D (teraz normatywnym) 
uaktualnione zostały informacje dotyczące LPS w obiektach 
zagrożonych wybuchem. 

 Dodano zapis o konieczności stosowania zacisków 
przebadanych zgodnie z normą PN-EN 62561-1 (dawniej: PN-
EN 50164-1). 



Norma materiałowa – jakość LPS 

 Projektując i wykonując instalację odgromową należy 
pamiętać, że badania elementów LPS zgodnie z PN-EN 
62561 obejmują oprócz prób starzeniowych 
(sprawdzających jakość powłok) również badania prądem 
udarowym piorunowym. 

 Po zakończeniu prób kondycjonujących badany element 
bez dodatkowego oczyszczania powinien zostać trzykrotnie 
poddany działaniu prądu o następujących parametrach: 

Klasyfikacja Imax±10% [kA] W/R±35% [kJ/Ω] T1 [μs] td [ms] 

H 100 2500 ≤50 ≤2 

N 50 630 ≤50 ≤2 



PN-EN 62305-1 

 Ochrona odgromowa 
 obiektów włącznie z ich instalacjami, zawartością i osobami,  

 urządzeń usługowych przyłączonych do obiektu. 

 Z wyłączeniem: 
 urządzeń kolejowych, 

 pojazdów, okrętów, samolotów, instalacji przybrzeżnych, 

 wysokociśnieniowych rurociągów podziemnych, 

 rurociągów oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych nie 
przyłączonych do obiektu. 

 Norma bazuje na modelu elektrogeometrycznym, tj. 
pionowy pręt i odległość decyzji wyładowania 
piorunowego względem miejsca wyładowania. 



PN-EN 62305-1 

Poziom R(m) (h = 20) (h = 30) (h = 45) (h = 60) d(m) 

I 

II 

III 

IV 

20 

30 

45 

60 

25 

35 

45 

55 

* 

25 

35 

45 

* 

* 

25 

35 

* 

* 

* 

25 

5 

10 

15 

20 



PN-EN 62305-1 

Metoda ochrony 

klasa LPS promień 

toczonej kuli 

r [m] 

wymiary 

siatki 

w [m] 

kąt ochronny 

α 

I 20 5x5 wykres 

II 30 10x10 wykres 

III 45 15x15 wykres 

IV 60 20x20 wykres 



PN-EN 62305-1 

Pierwszy udar krótki   LPL    

Parametry prądu   Symbol   Jednostka   I   II   III   IV   

Wartość szczytowa   I   kA   200   150   100   

Ładunek udaru   Q short   C   100   75   50   

    Energia właściwa    W/R   kJ/ W   10.000   5.625   2.500   

Parametry czasu   T 1  / T 2   µs / µs   10 / 350   

Następny udar krótki   LPL   

Parametry prądu   Symbol   Jednostka   I   II   III   IV   

Wartość szczytowa   I   kA   50   37,5   25   

Średnia stromość   di/dt   kA/µs   200   150   100   

Parametry czasu   T 1  / T 2   µs / µs   0,25 / 100   

Dar długi   LPL    

Parametry prądu   Symbol   Jednostka   I   II   III   IV   

Ładunek udaru   Q long   C   200   15 0   100   

Parametr czasu   T long   s   0,5   

Wyładowanie   LPL    

Parametry prądu   Symbol   Jednostka   I   II   III   IV   

Ładunek wyładowania   Q flash   C   300   225   150   



PN-EN 62305-2 

 Oszacowanie ryzyka powodowanego przez piorunowe      
wyładowania doziemne w obiektach budowlanych i 
urządzeniach usługowych. 

 Zapewnienie procedury oceny tego ryzyka. 

 Jeżeli została określona dopuszczalna górna granica ryzyka, 
to procedura ta pozwala dokonać wyboru właściwych 
środków ochrony do zaadoptowania w celu redukcji tego 
ryzyka do dopuszczalnej jego granicy lub poniżej tej 
granicy.  

 



PN-EN 62305-2 
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PN-EN 62305-2 



PN-EN 62305-2 

X = A,B,... 

Liczba  

groźnych  

zdarzeń 

powodowana  

strata 

Prawdopo- 

dobieństwo 

szkody 

XXX LPNR 

 Obliczenia przeprowadza się dla każdego typu strat od 
L1 do L4  korespondujących z odnośnym ryzykiem (R1 do 
R4), które jest sumą różnych jego komponentów RX. 



PN-EN 62305-2 



PN-EN 62305-3 

 Wymagania dotyczące ochrony obiektów przed szkodami 
fizycznymi za pomocą LPS i ochrony istot żywych przed 
porażeniem napięciami dotykowymi i krokowymi w 
pobliżu urządzenia piorunochronnego.   

 Projektowanie, wykonanie, sprawdzanie i utrzymanie LPS 
w obiektach dowolnej wysokości. 

 Ustalenie środków ochrony istot żywych przed porażeniem 
napięciami dotykowymi i krokowymi. 

 



PN-EN 62305-3 

 Przeciw fizycznym uszkodzeniom: 
 zewnętrzne + wewnętrzne LPS 

 Przeciw porażeniom istot żywych napięciami dotykowymi i 
krokowymi: 
 ograniczenia fizyczne + tablice ostrzegawcze, 

 izolowanie dostępnych części przewodzących, 

 zwiększenie powierzchniowej rezystywności gruntu. 

 Zadania zewnętrznego LPS: 
 przechwytywanie wyładowań bezpośrednich (układ zwodów), 

 bezpieczne odprowadzenie prądu pioruna do ziemi (układ 
przewodów odprowadzających), 

 rozproszenie prądu w ziemi (skuteczny układ uziomowy). 



PN-EN 62305-4 

  Projektowanie, wykonanie, utrzymanie, sprawdzanie i 
testowanie systemu środków ochrony (LPM) przed 
oddziaływaniem LEMP na urządzenia elektryczne i 
elektroniczne  wewnątrz obiektu, w celu redukcji ryzyka 
trwałych szkód pod wpływem piorunowych impulsów 
elektromagnetycznych. 

 Poza zakresem:  

 ochrona przed piorunowymi zakłóceniami 
elektromagnetycznymi; 

 projekty szczegółowych samych urządzeń elektrycznych i  
elektronicznych. 



PN-EN 62305-4 

 System (LPM) środków ochrony przed LEMP składający się 
z następujących środków do stosowania indywidualnego 
lub w układzie kombinowanym: 

 uziemienia i połączenia wyrównawcze (bezpośrednie i 
dokonywane za pomocą SPD), 

 ekrany elektromagnetyczne, 

 trasowanie obwodów, 

 układ skoordynowanych SPD. 

 Dotyczące urządzeń, czyli: 

 SPD w różnych miejscach wzdłuż linii i na jej końcu, 

 magnetyczne ekrany kabli i przewodów. 

 



PN-EN 62305-4 

 LPZ 0A: narażone na bezpośrednie wyładowania piorunowe. 
Całkowity prąd pioruna i całkowite jego pole EM. Urządzenia 
wewnętrzne mogą być narażone na całkowite lub częściowe 
piorunowe udary prądowe. 

 LPZ 0B: chronione przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. 
Częściowy lub indukowany prąd pioruna i całkowite pole EM. 

 LPZ 1: Chronione przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. 
Udarowy prąd jest ograniczony przez jego podział i przez SPD 
na granicach. Przestrzenny ekran może osłabić piorunowe pole 
EM (tłumione pole EM). 

 LPZ 2, ..., n: jak LPZ1, udar prądowy jest dodatkowo ograniczony 
dzięki jego podziałowi i przez SPD na granicach. Dodatkowe 
ekrany przestrzenne mogą być użyte do dalszego osłabienia 
piorunowego pola EM. 

 

 



Kto powinien projektować? 

 „Urządzenie piorunochronne (LPS) powinno być projektowane i 
wykonywane przez projektantów i wykonawców urządzeń 
piorunochronnych”. 

 „Projektant i wykonawca urządzenia piorunochronnego 
powinien posiadać umiejętność oceny zarówno elektrycznych, 
jak i mechanicznych skutków wyładowania piorunowego i 
powinien znać dobrze ogólne zasady kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC)”. 

 „Wykonawca ochrony odgromowej powinien być wyszkolony w 
dziedzinie prawidłowego wykonawstwa elementów urządzenia 
piorunochronnego, zgodnie z wymaganiami niniejszej normy 
oraz krajowych przepisów regulujących roboty budowlane i 
budownictwo”. 



Potencjalne zmiany w edycji trzeciej 

 Szacowanie ryzyka: 

 Nowe współczynniki 

 Zmienione wartości dotychczasowych 

 Nowe poziomy napięć wytrzymywanych urządzeń nn 

 Zmiany we wzorach (?) 

 Jakie inne zmiany – trudno na chwilę obecną powiedzieć.  
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