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Przepięcia realne zagrożenie 

Przepięciem w instalacji elektrycznej nazwiemy każdy chwilowy wzrost napięcia powyżej  

poziomu najwyższego napięcia roboczego określonego normami lub innymi przepisami. W 

przeciwieństwie do zmian napięcia, które występują w instalacji sposób ciągły, przepięcia to 

zdarzenia mające charakter incydentalny.  Traktowane są głównie w ujęciu statystycznym,  są 

to zdarzenia losowe i stosunkowo  rzadkie[1]. Tym niemniej uszkodzenia sprzętu 

spowodowane przez przepięcia mogą stanowić  dotkliwe straty związane zarówno z 

fizycznym uszkodzeniem urządzeń, jak też  przerwami w działalności czy brakiem dostępu do  

usług. Najczęściej uszkodzenia spowodowane przepięciami kojarzone są z wyładowaniami 

atmosferycznymi  i wiązane z letnim sezonem burzowym. W obiekcie posiadającym 

zewnętrzne urządzenie piorunochronne w celu zapewnienia bezawaryjnego działania 

urządzeń i systemów oraz bezpieczeństwa dla ludzi przebywających w obiekcie i jego pobliżu 

wymagane jest opracowanie, a następnie przestrzegania zasad bezpiecznej eksploatacji i 

konserwacji urządzeń piorunochronnych LPS (Lightning Protection System) zainstalowanych 

na obiektach budowlanych. Zasady eksploatacji oraz przeglądów winny również dotyczyć 

urządzeń ograniczających przepięcia SPD (Surge Protective Device) w instalacji elektrycznej 

i w obwodach przesyłu danych. 

Liczba strat powodowanych w gospodarstwach przez przepięcia  pochodzenia 

atmosferycznego stanowi znaczną sumę w wypłatach niemieckich towarzystw 

ubezpieczeniowych [2].  

 

 
 

Rys.1. Straty spowodowane przepięciami w gospodarstwach domowych w latach 2007-2016 



 

 

Co roku w miesiącach wakacyjnych GDV 1) publikuje na swoich stronach internetowych  

„Bitz-Bilanz” dane prezentujące jak wysokie odszkodowania zostały wypłacone z tytułu strat 

spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne. 

Bilans za rok 2016 opatrzony został tytułem – „Mniej wyładowań więcej strat” , i jak 

określają autorzy, przeciętna szkoda osiągnęła  rekordowy poziom ponad 700 euro. Powodem 

tego jest fakt, że uszkodzeniu ulegają coraz bardziej czułe i mniej odporne na zakłócenia, a 

jednocześnie wartościowe  instalacje i systemy elektroniczne użytkowane w gospodarstwach 

domowych (sterowanie żaluzjami, sterowanie ogrzewaniem itd.). W przypadku mienia 

ruchomego (komputery, telewizory i inne techniczne sprzęty) niekiedy obejmuje je 

ubezpieczenie z tytułu wyposażenia domu. Jednak w nowych polisach budynku mieszkalnego  

i ubezpieczenia wyposażenia domu szkody spowodowane przez przepięcia są z reguły 

wyłączone. 

Ponieważ jak widać z bilansu wartości wypłacanych odszkodowań  to nie kwoty  pomijalnie 

małe – to tym samym problem ochrony przed przepięciami zaczyna być ważny z punktu 

widzenia ubezpieczyciela. Pomimo że niemieckie normy i przepisy zwracają większą uwagę 

na stosowanie środków ochrony przepięciowej, jednak problem strat stale rośnie. Dlatego na 

rynku niemieckim, zaczęto się baczniej przyglądać ogranicznikom przepięć dostępnym na 

rynku. Problem stosowania odpowiedniej jakości ograniczników omawiano już przed 10 laty 

w artykule „ogranicznik TAK – ale uznany przez ubezpieczyciela”. Autorem artykułu był szef 

laboratorium badawczego VdS2)  w Kolonii zajmującego się testowaniem urządzeń z zakresu 

„Bezpieczeństwo”.[3] 

Uznanie urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej przez firmę specjalistyczną VdS  na pewno 

będzie miało w przyszłości coraz większe znaczenie dla oceny roszczeń ubezpieczeniowych 

w przypadku szkód spowodowanych przepięciami. powstałymi w wyniku uderzenia pioruna 

w budynek czy w jego pobliżu. 

 

 

Zdefiniować poziom bezpieczeństwa 

W obliczu wzrastającego zagrożenia przepięciowego rośnie coraz bardziej – zarówno dla 

ubezpieczyciela jak i użytkownika tych instalacji – znaczenie ochrony odgromowej i 

przeciwprzepięciowej. Fachowcy wiedzą, że dzięki urządzeniom ochrony przepięciowej 

(ogranicznikom przepięć i instalacji odgromowej ) można uniknąć wielu szkód. Ograniczniki 

przepięć  chronią znajdujące się w budynku urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

przypadku wystąpienia przepięcia w ten sposób, że w momencie jego wystąpienia 

sprowadzają wszystkie przewodzące części do jednego poziomu napięcia – wyrównanie 

potencjałów wszystkich instalacji  

Podobnie jak w przypadku większości urządzeń technicznych, tak i w dziedzinie urządzeń 

ochrony przeciwprzepięciowej działa zasada, że nie wszystkie oferowane na rynku produkty 

muszą koniecznie wykazywać identyczne techniczne standardy bezpieczeństwa. Także 

będące podstawą oceny normy nie zawsze odzwierciedlają miarę bezpieczeństwa 

technicznego, ponieważ w odpowiednich tekstach określających opisywane są z reguły 

jedynie minimalne wymagania. Ponieważ zapisy norm nie są znane „przeciętnemu 

Kowalskiemu” ulotki reklamowe promujące takie a nie inne urządzenie ograniczające  

przepięcia najczęściej powołują się tylko na numer normy, wiedząc że w większości 

przypadków nikt nie będzie chciał lub miał szybką możliwość weryfikować treści ulotki z 

zapisami normy.  

Ponieważ ochrona przeciwprzepięciowa ma dla ubezpieczycieli duże znaczenie z racji dużej 

liczby- szkód przepięciowych, powstały specjalne wytyczne dla firm ubezpieczeniowych 
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opisujące poprzez dyrektywy VdS  liczne wymagania, które stanowią o zachowaniu działania 

i bezpieczeństwie instalacji.  

Przykładem takich działań może być wydana przez VdS w roku 2005 specjalnie dla potrzeb 

sprawdzania ograniczników przepięć wytyczna VdS 3428 „Ograniczniki przepięć, 

wymagania i metody badawcze”. Opisuje ona, wymagania i metody badawcze dla tego typu 

urządzeń - uzupełniając i rozszerzając zapisy z obowiązujących ówcześnie w tej materii norm 

europejskich. 

Na podstawie wytycznej VdS 3428 instytut badawczy VdS wydawał w certyfikaty dla 

pierwszych urządzeń stosowanych w sieciach energetycznych. Musiały one spełniać obok 

norm europejskich (EN 61643-11) także dalej idące wymogi, które powinny być wypełniane 

zgodnie z doświadczeniem ubezpieczycieli . 

Z kolei szczegółowe opisy i schematy ( patrz rys 2) dotyczące doboru i montażu 

ograniczników przepięć  w instalacjach elektrycznych zawarte zostały w dyrektywie VdS nr 

2031 ( wrzesień 2010) 

 

 

Rys. 2. Wymogi 

Dyrektywy VdS 2031 

„Ochrona odgromowa i 

przepięciowa urządzeń 

elektrycznych”.  Montaż 

ograniczników przepięć 

(SPD) typ 1 w sieci TNC-

S połączenie w „układzie 

V”. 

 

X – połączenie możliwe 

do zrealizowania za 

pomocą szyn 

łączeniowych  

1 – SPD typu 1 

RA – uziom instalacji, np. 

fundamentowy 

GSU – główna szyna 

uziemiająca 

F1 – urządzenie zabezpieczające przyłącza  

F2 – urządzenie zabezpieczające wskazane przez wytwórcę SPD typu 1  

ZK- Skrzynki przyłącza budynku 

Analogicznie opisane zostały również wymogi dla ograniczników przepięć instalowanych w 

sieciach  przesyłu sygnałów. 

 

Także Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe dostrzegają problem szkód wywołanych 

przepięciami . Jak zaznaczono w artykule opublikowanym w roku 2008 najbardziej znaną 

przyczyną są wyładowania atmosferyczne występujące podczas burzy. Ale są również  inne 

przyczyny powstawania przepięć taki jak procesy łączeniowe w urządzeniach dużej mocy, 

upalenie się przewodu neutralnego (zerowego), awarie w instalacji elektrycznej, awarie w 

zakładzie energetycznym, próby nielegalnego podłączenia się do instalacji, naprawy 

„domorosłych elektryków”. [6] 

W ostatnich latach również na polskim rynku pojawił się problem jakości ograniczników 

przepięć stosowanych w instalacjach elektrycznych n.n.  Materiały informacyjne 

X  

1

  



 

prezentowane były na II Kongresie Elektryki Polskiej organizowanym przez SEP [7] oraz 

publikacjach w czasopismach branżowych [8]. 

Analizując to co się dzieje na rynku wypłat za szkody spowodowane przez wyładowania 

piorunowe również polscy ubezpieczyciele podjęli próby regulacji w zakresie standardów 

przy wykonywaniu ochrony odgromowej i przepięciowej. Dlatego Polska Izby Ubezpieczeń ( 

PIU - organizacja skupiająca działających w Polsce ubezpieczycieli), podjęła działania 

związane z podniesieniem bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Stan techniczny instalacji 

odgromowej i elektrycznej oraz stosowane w niej zabezpieczenia mają ścisły związek z 

częstością występowania szkód. 

W czerwcu br PIU opublikowała na stronie internetowej [9] opracowanie zatytułowane 

„Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. materiały te  zostały zredagowane 

przez ekspertów zajmujących się problematyką ochrony odgromowej i przepięciowej  ( 

PKOO SEP, KIGEiT) oraz specjalistów PIU  zajmujących się ryzkiem. 

 

 
Rys.3. Strona tytułowa opracowania PIU – opracowanie dostępne na stronie 

https://piu.org.pl/wydawnictwo/zabezpieczenie-skutkami-przepiec-wyladowan/ 

 

 

 

 

 

https://piu.org.pl/wydawnictwo/zabezpieczenie-skutkami-przepiec-wyladowan/


 

W tym niewielkim dokumencie przedstawiono podstawowe problemy związane z 

projektowanie i wykonawstwem urządzeń piorunochronnych oraz realizacją 

przeciwprzepięciowej (analiza ryzyka,  wybór odpowiednich środków ochrony, zasady 

kontroli i konserwacji LPS.) Autorzy przedstawili również często spotykane błędy związane z 

doborem i montażem zabezpieczeń. 

 

W chwili obecnej gdy dynamicznie rozwija się możliwość zdalnego zarządzania domowymi 

sprzętami, oświetleniem i energią, problem ochrony przepięciowej dla „wyposażenia 

gospodarstwa domowego” będzie również wymagał odpowiedniego podejścia 

ubezpieczycieli. A ponieważ terminu Smart Home używa się zarówno w odniesieniu do 

skomplikowanych procesów zarządzania całym budynkiem, jak i pojedynczych urządzeń 

dostępnych dla przeciętnego konsumenta – zakres doboru środków ochrony może być bardzo 

różny. Podstawowym zagadnieniem będzie jednak pojęcie kompleksowości ochrony 

realizowanej zgodnie ze strefową koncepcją ochrony opisaną w normie ochrony odgromowej. 

Na ten problem zwracają już uwagę firmy zajmujące się dostawami kompletnych systemów 

elektrycznych i elektronicznych. W artykule [10] zwrócono uwagę na potrzebę doboru 

właściwych środków ochrony dla systemów elektronicznych , które mają gwarantować 

energooszczędność, ale same wymagają jednak ochrony. Autorzy nawiązują do opracowania 

PIU wskazując na niepokojące praktyki minimalizacji kosztów ochrony , a co za tym idzie  

zwiększenie zagrożenia wystąpienia awarii i uszkodzeń. Stosowanie urządzeń nie 

spełniających wymagań normatywnych to nie tylko niska cena ale i również brak wiedzy i 

świadomości wśród projektantów i wykonawców. 

 

 
Rys.4. Smart Home – obszary automatyki budynku ( źródło http://smarthome.com.pk/ ) 

 

 

 

 

Problem ochrony i bezpieczeństwa w instalacjach typu SMART Home obejmuje oczywiście 

nie tylko przepięcia. Dlatego analizując zakłócenia w pracy systemów elektronicznych i 

parametry jakościowe energii którą zasilamy urządzenia, ważne jest dokładne rozpoznanie 

pod kątem EMC środowiska w jakim to urządzenie pracuje. Osoby zainteresowane tematyką 

zapraszamy na lutowe spotkanie Koła SEP nr 4. Tematem wiodącym spotkania ( 6 luty 

2018 – wtorek godz 17.00 ) będzie  „Automatyka nowoczesnych budynków – ułatwienia i 

zagrożenia” . 
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1) Konfederacja niemieckich Ubezpieczycieli (GDV) z siedzibą w Berlinie jest organizacją 

macierzysta dla prywatnych firm ubezpieczających w Niemczech. Jej członkami są  452  

przedsiębiorstwa zatrudniające  226.000  i  posiadające  ponad 400 milionami umów 

ubezpieczeniowych . Polisy zapewniają ochronę od rożnego rodzaju ryzyka zarówno dla 

prywatnych gospodarstw domowych  jak dla przemysłu, rzemiosła i instytucji użyteczności 

publicznej (kapitał firmowy to  ponad 1100 miliardów euro). 

 

2) VdS  Schadenverhütung GmbH – przedsiębiorstwo konfederacji niemieckich 

ubezpieczycieli (GDV) mające za cel obniżanie szkód na rynku niemieckich ubezpieczeń 

poprzez swoją politykę kontrolną oraz informacyjną. Firma VdS (Vertrauen durch Sicherheit 

– zaufanie poprzez bezpieczeństwo) działa w czterech specjalistycznych  kierunkach: 

 Ochrona przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo (w różnych dziedzinach) , Szkolenie & 

informacja oraz  VdS-wykwalifikowane wydawnictwo firmowe. Specjalistyczne laboratoria 

firmowe - posiadające niemiecką akredytację (Deutsche Akkreditierungsstelle Technik e.V. 

DATech) prowadzą prace badawcze i certyfikujące – w tym też ograniczniki przepięć- zgodnie 

z normami DIN, ISO oraz  normami europejskimi EN. 
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