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Wartości szczytowe przepięć występujących w instalacji elektrycznej nie powinny przekraczać do-
puszczalnych poziomów odporności udarowej przyłączy (portów) wejściowych/wyjściowych zasi-
lania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  

Zakres badań przyłączy wejściowych zasilania urządzeń 
Zakres badań odporności na działanie napięć lub prądów udarowych najczęściej określają normy doty-
czące danego urządzenia lub grupy urządzeń.  
Ograniczając zakres rozważań tylko do ochrony przed napięciami i prądami udarowymi występującymi 
w instalacji elektrycznej należy uwzględnić wymagania dotyczące poziomów odporności przyłączy 
wejściowych zasilania urządzeń na działanie: 

• jednokierunkowych (jednobiegunowych) udarów powodowanych przez przepięcia łączeniowe i 
piorunowe o mikrosekundowym charakterze zmian, 

• niepowtarzalnych, przebiegów oscylacyjnych tłumionych powstających podczas procesów łą-
czeniowych w liniach zasilających lub sterujących oraz wyładowań atmosferycznych, 

• powtarzalnych szybkich elektrycznych zakłóceń impulsowych o nanosekundowym charakterze 
zmian (EFT/B – ang. Electrical Fast Transient – Burst). 

Szczegółowe opisy procedur prowadzenia badań zawarto w normach dotyczących kompatybilności 
elektromagnetycznej. Zadaniem tych norm jest ustalenie podstawowych wymagań dotyczących 
wartości umownych sygnałów zakłócających, ich kształtów oraz metod symulacji narażeń udaro-
wych. Dodatkowo należy spełnić wymagania określające warunki w czasie badań oraz kryteria 
oceny poprawności pracy badanych urządzeń. 
Wyniki badań odporności urządzenia powinien przedstawić producent w formie dopuszczalnych 
poziomów zakłóceń dla danych urządzeń oraz wykazu norm, zgodnie z którymi prowadził badania.  

Badania odporności na udary 
W trakcie badań laboratoryjnych stwarzane są warunki zbliżone do najbardziej niekorzystnych wy-
stępujących w czasie eksploatacji. Urządzenie jest zasilane napięciem znamionowym i dodatkowo 
do przyłącza wejściowego zasilania doprowadzane są napięcia/prądy udarowe.  
Ogólny schemat blokowy układu do badania odporności udarowej przedstawiono na rys. 1. 
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Rys. 1. Ogólny schemat blokowy układu do badania odporności przyłącza wejściowego zasilania 
urządzenia na udary  

Podstawowym elementem układu probierczego jest generator przebiegu złożonego wytwarzający: 
• napięcie udarowe 1,2/50 μs/μs o wartości szczytowej regulowanej od 500 V do 4 kV w przy-

padku otwartego wyjścia generatora (obciążenie większe lub równe 10 kΩ), 
• prąd udarowy 8/20 μs/μs i wartości szczytowej od 0,25 kA do 2 kA na wyjściu zwartym (obcią-

żenie mniejsze lub równe 0,1 Ω).  
Kształty generowanego napięcia i prądu udarowego przedstawiono na rys. 22. 
 a)               b) 
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Rys. 2. Udary: a) napięciowy 1,2/50 μs/μs,  b) prądowy 8/20 μs/μs [N-32] 

Wybrany poziom odporności udarowej przyłączy wejściowych/wyjściowych zasilania urządzeń 
uzależniony jest od tzw. klasy środowiska, w którym będą one zainstalowane (tab. 1.).  
Należy zaznaczyć, że w przypadku klasy 5 do odwzorowania zagrożeń zaleca się stosowanie: 
- udarów napięciowo-prądowych (1,2/50 - 8/20), 
- udarów napięciowych o czasie czoła 10μs oraz czasie do półszczytu 700 μs.  
W celu otrzymania jednoznacznych wyników w normach i zaleceniach podawane są schematy ge-
neratorów probierczych oraz wartości poszczególnych elementów wykorzystywanych do ich budo-
wy.  

W tabeli 2 zestawiono zalecane schematy generatorów oraz opisano kształty wytwarzanych przez 
nie udarów.  

Tabela 1. Wybór poziomów probierczych w zależności od warunków instalacji (klasy instalacji) 
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Klasa instalacji  

Poziom probierczy -  zasilanie sieciowe  

Rodzaj sprzężenia  

Między przewodami linii  Między przewodem a ziemią  

0 
1 
2 
3 
4 
5 
x 

NA 
NA 

0,5 kV 
1,0 kV 
2,0 kV 

2) 
 

NA 
0,5 kV 
1,0 kV 
2,0 kV 
4,0 kV 

2) 

  
      NA  - nie stosowane  

2)   - zależy od klasy lokalnej systemu zasilania sieciowego 
 

Tabela 2. Generatory udarowe stosowane do badań odporności udarowej urządzeń technicznych 

Kształt udaru Schemat generatora Wartości elementów 
 
 

Udar napięciowy 10/700

 

C1 R1

R2

C2

R3 C1 = 20μF 
C2 = 0,2μFΩ 

R1 = 50 Ω 
R2 = 15 Ω 

R3 wartość uzależniona 
od typu badań 

 
Udar napięciowy 

1,2/50 - wyjście otwarte 
Udar prądowy 

8/20 - wyjście zwarte 

 

R1

R2 L1

R3C1

 
W normie brak danych o 
parametrach elementów 

generatora 

 

Udary doprowadzane są pomiędzy poszczególne przewody fazowe oraz pomiędzy przewody fazo-
we a przewód PE oraz pomiędzy przewód neutralny a PE.  
Wybrany poziom odporności udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych uzależniony jest 
od środków ochrony zastosowanych w instalacjach w obiekcie budowlanym.  
Dokładny opis właściwości charakteryzujących warunki w poszczególnych klasach zawarto w nor-
mie PN-EN 61000-4-5. W normie tej stwierdzono, że w przypadku braku informacji o odporności 
udarowej przyłączy wejściowych zasilania urządzenia należy przyjąć poziom minimalny wynoszą-
cy:  
-  500 V w przypadku sprzęgania udaru między przewodami fazowymi, 
- 1000 V sprzęganie udaru między przewody fazowe a „ziemię”. 

Badania odporności na przebiegi oscylacyjne tłumione  
Tłumione przebiegi oscylacyjne powstają w wyniku procesów łączeniowych w obwodach zasilają-
cych i sterujących oraz pośredniego oddziaływania wyładowań piorunowych na te obwody. 
W normie PN-IEC 61000-4-12 opisano kształt tłumionego przebiegu oscylacyjnego, zasady jego 
wytwarzania oraz sposoby doprowadzania do przyłączy wejściowych zasilania badanych urządzeń. 
Podstawowe informacje dotyczące tłumionego przebiegu oscylacyjnego zestawiono w tabeli 3. 
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Taela 3. Podstawowe dane charakteryzujące badania przebiegami oscylacyjnymi tłumionymi  
 

Parametr Charakterystyka 

 
 
 
 

Kształt udaru 

 

Generator probierczy  

C1, C2, L1, R2 – brak 
danych 

R3 = 200 Ω 
R4 = 30 Ω 
R5 = 12 Ω 

 

C1 L1 

R2

C2

R5 

R3 

R4 

 

 
 
 
 
 

Poziomy probiercze  
 
 
 
 
 

 

Poziom  
odporności 

Sprzężenie w układzie 
asymetrycznym 

Sprzężenie w układzie róż-
nicowym (symetrycznym) 

1 0,5 kV 0,25 kV 
2 1 kV 0,5 kV 
3 2 kV 1 kV 
4 4 kV 2 kV 

X-specjalny --- --- 

UWAGA: specjalny poziom odporności ustalany przez indywidualne po-
trzeby odbiorcy 

 

 
Sprzęganie generatora wytwarzającego tłumione przebiegi oscylacyjne z przewodami sieci zasilają-
cej urządzenie odbywa się w podobny sposób jak w przypadku udarów 1,2/50-8/20. 
Porównanie kształtów napięć stosowanych w badaniach odporności na udary i przebiegi oscylacyj-
ne tłumione przedstawiono na rys. 3.  

3.1.3. Badania odporności na serie szybkich zakłóceń impulsowych  
Serie szybkich zakłóceń impulsowych EFT/B o kształcie 5/50 ns mają symulować stany łączeniowe w 
sieci zasilającej przenikające także do wejść sterujących i sygnałowych urządzeń elektronicznych [N-
31]. Charakterystyczne dla próby są: krótki czas narastania udaru, cykle powtarzania oraz mała energia. 
Kształt impulsu oraz przebieg całej serii przedstawia rys. 4. 
W przypadku linii zasilających napięcie zakłócające doprowadzane jest przez pojemności skupione. 
Poziomy ostrości prób przewidzianych przez normę przedstawia tabela 4. 
 

Czas narastania napięcia -0,5µs ± 20%,

Czas narastania prądy - 1µs ( w warun-
kach zwarcia na wyjściu), 

Częstotliwość drgań - 100kHz  ± 10%,

Opadania (każdej wartości szczytowej) 
– 60% poprzedniej wartości szczytowej, 

Polaryzacja pierwszego półokresu – 
dodatnia lub ujemna.  
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Rys. 3. Kształty napięć stosowanych do odwzorowania zagrożeń przepięciowych  
      a)      b) 
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     c) 
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Rys. 4. Serie szybkich zakłóceń impulsowych; a) kształt udaru napięciowego 5/50 ns, b) przebieg 

serii szybkich zakłóceń impulsowych, c) schemat generatora udarowego  
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Tab. 4. Poziomy odporności zgodne z PN-EN 61000-4-4 

Poziom odporności Linie zasilające 

1 0,5 kV 
2 1 kV 
3 2 kV 
4 4 kV 

X-specjalny --- 
UWAGA: specjalny poziom odporności ustalany przez indywidualne potrzeby odbiorcy 

 
Poziomy ostrości zakłóceń są skorelowane z poziomami narażeń występującymi w środowisku, w 
którym przewiduje się pracę urządzenia. W normie scharakteryzowano środowiska elektromagne-
tyczne poszczególnych poziomów. 

Poziomy odporności udarowej urządzeń 
Projektując systemy ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej należy uwzględnić informacje o 
poziomach odporności udarowej przyłączy wejściowych zasilania urządzeń prądem przemiennym 
lub stałym. Na podstawie danych zawartych w normach w tabelach 4-6 zestawiono wymagane war-
tości poziomów odporności typowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  
 

Tabela 4. Wymagane poziomy odporności udarowej przyłączy wejściowych zasilania urządzeń 
prądem przemiennym  

Badane urządzenia  udary 1,2/50-8/20 udary 5/50 

Urządzenia powszechnego użytku, narzędzia elektryczne, podobne 
urządzenia elektryczne (PN-EN 55014-2) 

 
 
 

2000 V / 1000 V 
 

1000 V 

Urządzenie elektryczne i elektroniczne automatyki przemysłowej 
(NAMUR NE 21) 2000 V 

Urządzenia informatyczne (PN-EN 55024) 1000 V 

Bezprzerwowe systemy zasilania (PN-EN 50091-2) 1000 V 

Urządzenia stosowane w kolejnictwie ( PN-EN 50121-4) 2000 V, 

Medyczne urządzenia elektryczne (PN-EN 60601-1-2) ± 2000 V / ± 1000 V ± 2000 V 

Układy napędowe (PN-EN 61800-3)               środowisko publiczne 
                                                                 środowisko przemysłowe 2000 V/1000 V 1000 V     

  2000 V      

Urządzenia okrętowe (NO-19-A500) ± 2000V ± 2000 V 

Sprzęt pomiarowy, sterujący i laboratoryjny (PN-EN 61010-1) 
                          poziom podwyższony (zastosowanie przemysłowe) 

1000 V / 500 V  
2000 V / 1000V       

1000 V 
2000 V 

 
Urządzenia systemów alarmowych (PN-EN 50130-4) 

500 V i 1000 V  
500 V, 1000 V        

i 2000 V  

500 V        
1 000 V 
2 000 V 

Dla udaru 1,2/50-8/20 podano poziomy odporności pomiędzy przewodami: fazowym i neutralnym a prze-
wodem ochronnym / przewodami fazowymi oraz między przewodami fazowymi a przewodem neutralnym. 
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Tabela 5. Wymagane poziomy odporności udarowej przyłączy wejściowych zasilania urządzeń 
prądem przemiennym  

Badane urządzenia  udary 1,2/50-8/20 udary 5/50 

Sprzęt radiowy stacji bazowych oraz współpracujące wy-
posażenie dodatkowe bazowych (PN-ETS 300 342-2) 1000 V / 500 V 2000 V 

Odporność udarowa urządzeń – ośrodki telekomunikacyjne 
(PN-ETSI EN 300 386) 1 000 V / 500 V 500 V 

Odporność udarowa urządzeń – ośrodki inne niż telekomu-
nikacyjne (PN-ETSI EN 300 386) 2000V / 1000V 1000 V 

Urządzenia instalowane między ośrodkiem telekomunika-
cyjnym a abonentami ITU-T Recommendation K.45. 
                                       z dodatkową ochroną podstawową 

2500 V - poziom podstawowy, 
6000 V- poziom podwyższony, 
6000 V  - poziom podstawowy,  
10000 V- poziom podwyższony 

 

Urządzenia instalowane w ośrodkach telekomunikacyjnych 
ITU-T Recommendation K.20. 
                                      z dodatkową ochroną podstawową 

2500 V - poziom podstawowy 
6000 V -poziom podwyższony 
6000 V  - poziom podstawowy 
10000 V-poziom podwyższony 

 

Obwody zasilania i uziemienia zespołów prostownikowych i 
siłowni oraz obwodów wyjściowych przetwornic napięcia 
przemiennego (PN-T-83101) 

2 000V / 1000 V  2000 V 

Obwody wyjściowe przetwornic napięcia stałego i prze-
miennego, obwodów wyjściowych zespołów prostowniko-
wych, siłowni i przetwornic napięcia stałego (PN-T-83101) 

1000 V / 500 V 1000 V 

Dla udaru 1,2/50-8/20 podano poziomy odporności pomiędzy przewodami: fazowym i neutralnym a prze-
wodem ochronnym / przewodami fazowymi oraz między przewodami fazowymi a przewodem neutralnym. 

 
Tabela 6. Wymagane poziomy odporności udarowej przyłączy wejściowych zasilania urządzeń 

prądem stałym  

Badane urządzenia  udary 1,2/50-8/20 udary 5/50 

Urządzenia powszechnego użytku, narzędzia elektryczne, podobne 
urządzenia elektryczne PN-EN 55014-2 

-----  500 V 

Urządzenie elektryczne i elektroniczne automatyki przemysłowej 
(NAMUR NE 21) 

1000 V / 500 V   2 000 V 

Urządzenia informatyczne (PN-EN 55024) 500 V   500 V 

Urządzenia systemów alarmowych  (PN-EN 50130-4) 500V, 1000 V 250 V, 500 V, 
1000V    

Urządzenia stosowane w kolejnictwie (PN-EN 50121-4) 2000 V / 1000 V 2000 V 

Urządzenia w stacjach bazowych (PN-ETS 300 342-2) ------ 1 000V 

Bezprzerwowe systemy zasilania (PN-EN 50091-2) ----- 1 000V 

Sprzęt pomiarowy, sterujący i laboratoryjny (PN-EN 61010-1) 
                                                                   poziom podwyższony 

----- 
2000 V / 1 000V     

1000 V  
2000 V 

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczające (PN-IEC 
60255-22-4) 

----- 2000 V 
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Tabela 7.  Poziomy odporności udarowej przyłączy wejściowych/wyjściowych zasilania urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do użytkowania w środowisku mieszkal-
nym i lekko przemysłowym (PN-EN 61000-6-1) oraz przemysłowym (PN-EN 61000-6-1)  

Zjawiska           
środowiskowe 

rodzaj zakłócenia 

PN-EN 
61000-6-1 

PN-EN 
61000-6-2 

 
Jednostki 

Wejściowe i wyjściowe przyłącza zasilanie prądem zmiennym  

Serie szybkich      
elektrycznych      

zakłóceń 

0,5 
5/50 

5 

 2 
5/50 

5 

kV (wartość szczytowa)  
Tr/Th ns 

kHz (częstotliwość powtarzania)   

Udary 
Przewód - ziemia 

Przewód - przewód  

1,2/50 (8/20) 
2 
1 

1,2/50 (8/20) 
2 
1 

Tr/Th μs 
kV (wartość szczytowa) 
kV (wartość szczytowa)  

Wejściowe i wyjściowe przyłącza zasilania prądem stałym 

Serie szybkich      
elektrycznych      

zakłóceń 

0,5 
5/50 

5 

2 
5/50 

5 

kV (wartość szczytowa)  
Tr/Th ns 

kHz (częstotliwość powtarzania)   

Udary 
Przewód - ziemia 

Przewód - przewód  

1,2/50 (8/20) 
0,5  
0,5  

1,2/50 (8/20) 
0,5 
0,5 

Tr/Th μs 
kV (wartość szczytowa) 
kV (wartość szczytowa)  
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