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Dobierając SPD do ochrony instalacji elektrycznej w budynku , w przypadku gdy nie dokonuje się 

szczegółowej analizy rozpływu prądów piorunowych dla obiektu, najczęściej przyjmowane jest 

założenie o równym podziale prądu pomiędzy instalacje wewnątrz obiektu  i układ uziemiający 

(50/50%). Na potwierdzenie tego często przywołuje się rysunek z  załącznika D normy PN- EN 62305-

4 (rys.1).  

 

Rys.1 Uproszczona analiza rozpływu prądu piorunowego  

1- Zewnętrzne urządzenie piorunochronne budynku 
2- Uziom budynku w który nastąpiło wyładowanie  
3- Uziom transformatora 
 
Przykład z normy dotyczy pojedynczego budynku , i o ile nie zostały wykonane szczegółowe 

obliczenia pozwalające określić rozpływ prądu w instalacjach , przyjmuje się założenie, że 50 % prądu 

pioruna wpływa do układu uziemiającego obiektu, a drugie 50 % przepływa przez SPD  stanowiące 

piorunowe połączenia wyrównawcze (rys.1) Tak więc dla budynku , dla którego przyjęty został 

poziom ochrony  LPL III prąd wyładowania Iimp osiąga wartość 100 kA. Cześć prądu pioruna która 

wpłynie do instalacji elektrycznej i stanowić będzie obciążenie każdego z SPD jest równa 12,5 kA ( w 

układzie TN-S połączenie typu CT1 wg PN-HD 60364-5-534 [2] ) . 

Wartość 12,5 kA przywołana jest również w normie dotyczącej instalacji elektrycznych [2] i dotyczy 

przypadku, gdy dla budynku nie została przeprowadzona analiza ryzyka wg normy PN-EN 62305-2.  W 

takim przypadku zastosowany do piorunowych połączeń wyrównawczych ogranicznik przepięć 

powinien mieć udarowy prąd wyładowczy (Iimp) nie mniejszy niż 12,5 kA. 



 

 

Ostatnia edycja normy dotyczącej stosowania SPD w instalacjach elektrycznych [2]  wprowadziła 
nowe oznaczenia typów połączeń  ograniczników (pozostawiając schematy jak w poprzedniej wersji 
normy).  W chwili obecnej mamy dwa typy połączeń SPD: 
 

• Połączenia typu CT1 (występujące w konfiguracji 3 + 0  lub 4+ 0) – dawne połączenia typu A 
lub B 

• Połączenia typu  CT2 (np. konfiguracja 3 + 1): – dawne połączenie typy C 
 

 
 
Rys. 2 Typy połączeń SPD wg PN-HD 60364-5-534 
 

Aby uniknąć niejasności przy doborze SPD przeznaczonych do przewodzenia częściowych prądów 
pioruna, producenci ograniczników przepięć typu 1  zobowiązani są do umieszczenia na obudowie 
aparatu informacji o wartości prądu Iimp. Często jednak można spotkać się z tym , że importerzy 
podają na obudowie jedynie wartość prądu Imax, co po pierwsze jest niezgodne z normą a po wtóre 
nie informuje klienta o rzeczywistych możliwościach ogranicznika związanych z przepływem przez 
niego części prądu piorunowego, ponieważ kształt prądu Imax nie odwzorowuje prądu wyładowania 
piorunowego. 
Jak słusznie zauważa autor artykułu [5] przy korzystaniu z uproszczonej analizy najtrudniej obronić 
założenie, że połowa całkowitego prądu pioruna wpływa do miejscowego uziomu urządzenia 
piorunochronnego,  a podział 50/50%  występuje niezależnie od parametrów tego uziomu oraz od 
liczby i rodzaju uziemionych metalowych instalacji wprowadzonych do obiektu.  
Norma[1]  zwraca uwagę, że stosowanie tego typu uproszczonych założeń dotyczących podziału 

prądu jest pomocne przy rozpatrywaniu możliwego poziomu zagrożenia SPD.  Należy jednak 

pamiętać o tym, że rozpływ prądu piorunowego w sieci zasilającej jest w dużym stopniu uzależniony 

od układu uziemiającego wprowadzanych do obiektu urządzeń.  

Tak więc pojawia się pytanie czy stosowanie podziału 50%/50% gwarantuje maksymalną skuteczność 
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ochrony budynku ? Czy dobrane zgodnie z tą zasadą SPD będą w stanie poradzić sobie z narażeniami 

w miejscu zainstalowania ?  

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 62305-3  urządzenia do ograniczania przepięć (SPD) realizujące 

piorunowe połączenia wyrównawcze powinny wytrzymywać bez uszkodzenia spodziewaną część 

płynącego przez nie prądu pioruna. 

Przeprowadzając dokładniejszą analizę rozpływu prądu pioruna należy uwzględnić także inne czynniki 
mogące mieć wpływ na wartość prądu udarowego przepływającego przez SPD. Można tu wymienić 
m.in.: 
- różne impedancje przewodów neutralnych i fazowych mogą wpływać na podział prądu między 
przewody linii; 
- powiązanie rezystancji uziemienia transformatora z elementami po stronie obciążenia może 
również wpływać na podział prądu (im mniejsza impedancja transformatora tym większy jest prąd 
udaru płynący do układu niskiego napięcia); 
- odbiorcy zasilani równolegle powodują redukcję impedancji układu niskiego napięcia, co może 
wpływać na zwiększenie częściowego prądu pioruna płynącego do tego układu. 
Te zalecenia nie są niczym nowym, bo przykład takiej analizy pokazano w normie PN-IEC/TS 61312-3 

[3] która została w roku 2009 wycofana przez PKN i zastąpiona przez pierwszą edycję normy PN-EN 

62505-4. Z zamieszczonej w normie [3] analizy wynika, że po uwzględnieniu wpływu sąsiednich 

obiektów , ograniczniki przepięć w budynku trafionym bezpośrednio przez wyładowanie piorunowe 

mogą być narażone na znacznie większe obciążenia niż przyjmuje się w ramach uproszczonej analizy 

dla pojedynczego budynku (50/50%). 

W załączniku D do normy PN-EN 62305-4 zapisano, że symulacje komputerowe mogą być pomocnym 

narzędziem przy rozważaniu tych rożnych czynników , umożliwiając dokonanie prawidłowego doboru 

SPD. Przykład analizy oddziaływania prądu piorunowego na SPD  przedstawiony został przez prof. 

Andrzeja Sowę w materiałach VI krakowskiej konferencji naukowo-technicznej  „Urządzenia 

Piorunochronne w projektowaniu i budowie” w roku 2011 [8]. Nawet w przypadku przykładu 

przedstawionego na rysunku 1 , przy uwzględnieniu wpływu układu uziomowego  rozpływ prądu 

piorunowego może różnić się znacznie od wyznaczonego przy przyjęciu uproszczonych  założeń. W 

przypadku przewodów odprowadzających połączonych z uziomami pionowymi lub poziomymi (tzw. 

uziomy typu A) wartości prądów udarowych wpływających do przewodów instalacji elektrycznej 

uzależnione są od podziału prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym.  

W celu przybliżenia projektantom i wykonawcom tematyki wpływu połączonych wzajemnie obiektów 

na rozpływ prądu piorunowego w instalacjach obiektu oraz w układzie uziemiającym opracowany 

został  w Niemczech dodatek krajowy nr 1 do normy DIN EN 62305-4 [6]. W tym załączniku krajowym 

przedstawiono  wyniki symulacji komputerowych przeprowadzonych w oparciu o programy analizy 

obwodów elektrycznych ( PSPICE, EMTP).  

I tak w przypadku symulacji przeprowadzonej dla modelu odwzorującego układ pokazany na rys1  

uwzględnienie w obliczeniach impedancji uziomu transformatora pokazuje, że rozpływ prądu nie 

następuje w tym przypadku w stosunku 50/50% [7]. Jednak w przypadku pojedynczego obiektu 

różnice nie są aż tak znaczące, by wpływać na znaczne przeciążenie SPD dobranych w oparciu o 

uproszczoną analizę. W takim przypadku można dobierać ograniczniki opierając się na uproszczonej 

zasadzie podziału prądu piorunowego 50/50% . W przypadku budynków o poziomie ochrony LPL III-

IV, gdzie prąd wyładowania Iimp osiąga wartość 100 kA,  a część prądu pioruna płynąca w instalacji 

która będzie stanowić obciążenie każdego z SPD wynosi 12,5 kA. Przykładem takiego ogranicznika 



służącego do realizacji piorunowych połączeń wyrównawczych może być pokazano na rys. 3 

kombinowany SPD typu 1 ( wewnętrzny układ połączeń CT-1). 

 
 

Rys. 3 Ogranicznik przepięć typu 1 o prądzie udarowym Iimp na jeden biegun wynoszącym 12,5 kA 
 
W przypadku linii zasilającej pojedynczy budynek , w której to linii przewód neutralny  został 
wielokrotnie uziemiony rozpływ prądu ulega zmianie. Takie uziemienie przewodu neutralnego 
zmienia nie tylko rozpływ prądu w zakresie podziału uziom/ instalacja – ale również wpływa na 
równomierność podziału pomiędzy poszczególnymi przewodami instalacji. 

 
Rys. 4 Model przyjęty do analizy komputerowej w przypadku instalacji zasilającej z wielokrotnie 
uziemionym przewodem neutralnym [6]. 
 
O ile obciążenie SDP w przewodach fazowych pozostaje na poziomie układu pokazanego na rys.1 
( ok 12 kA prądu udarowego 10/350) to w prąd w przewodzie neutralnym znacznie wzrasta.  
Symulacja komputerowa wykazuje , że w przewodzie neutralnym może pojawić się prąd udarowy o 
amplitudzie ok 38kA (kształt 10/350) i ładunku 18,3 As.   
Energia udaru może być w tym przypadku zbyt duża dla ogranicznika przyłączonego do przewodu 
neutralnego , a tym samym doprowadzić do jego uszkodzenia. W takim przypadku należałoby 
rozważyć zastosowanie ograniczników przepięć połączonych w układzie CT2. Zgodnie z tablicą 534.4 

Linia SN

Transformator

Uziom

Transformatora

Uziom 2

przewodu

Uziom 1 Uziom

trafionego

budynku 

1
0

0
 %

Źródło S1:
bezpośrednie wyładowanie 

piorunowe w budynek

LPS

neutralnego

przewodu

neutralnego

?

?



zawartą w normie [2] przy braku analizy ryzyka, prąd Iimp ogranicznika włączonego pomiędzy 
przewody N i PE dla układu trójazowego nie może być mniejszy niż 50 kA ( w układzie połączeń CT2). 
 

 

 

 
Rys. 5. Przykład ogranicznika typu 1 z wewnętrznym układem połączeń CT2 – o prądzie udarowym Iimp 
na jeden biegun wynoszącym 12,5 kA oraz ogranicznikiem N-PE na prąd Iimp = 50kA 
 
Zainstalowanie SPD o energii wytrzymywanej większej niż wymagana w miejscu jego montażu może 
zapewnić dłuższy okres jego działania. Ale jednocześnie należy pamiętać zapewnieniu przez SPD 
obniżonego napięcia, niższego od napięcia wytrzymywanego przez chronione urządzenie.  Należy w 
tym przypadku  uwzględnić czynniki zewnętrzne ( patrz załącznik C do normy PN-EN 62305-4:2011)  
takie jak np.  dodatkowe napięcia związane ze spadkiem napięcia na przewodach łączących oraz 
oscylacje i zjawiska indukcyjne. Ważne jest też dobranie SPD odpornych na uszkodzenia pod 
wpływem przepięć dorywczych (TOV), jeżeli ograniczniki zainstalowane w niestabilnym układzie 
zasilania. 
Na sam koniec warto zwrócić uwagę na fakt , że deklarowane przez wielu producentów parametry 
ograniczników nie zawsze odpowiadają danym rzeczywistym. Ostatnio można było znaleźć w prasie 
wiele informacji na temat  ograniczników przepięć, które nie wytrzymują deklarowanych przez 
producenta parametrów znamionowych dotyczących prądu piorunowego 10/350 μs. [9][10] [11]. 
Stosowanie tego typu urządzeń może być źródłem zagrożenia pożarowego , którego skutki pokazano 
na rys 6 . Jest to ważne z punktu widzenia skuteczności ochrony, gdyż jak pokazują przedstawione 
powyżej przykłady rozpływ prądu w instalacji może być inny niż przyjęty zgodnie z uproszczonym 
podziałem 50/50%. 
Pokazane na rys. 3 i 5 kombinowane ograniczniki przepięć typu DEHNshield stanowią idealne 
rozwiązanie dla potrzeb obiektów dla których przyjęty został III lub IV poziom ochrony LPL . 
Korzystna relacja ceny do wartości użytkowej urządzenia, prosty montaż i doskonałe parametry to 
atuty ogranicznika DEHNshield obok których fachowcy nie przechodzą obojętnie. 



  
 
 
Rys. 6 Zagrożenie pożarowe spowodowane przez niewłaściwy dobór ograniczników o niskiej  
         jakości ( zdjęcia z publikacji J.Wiatera [9] udostępnione przez autora ) 
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