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Andrzej Sowa 

Producenci mają obowiązek badania swoich wyrobów i składania deklaracji dotyczących: 
• dopuszczalnych poziomów zakłóceń emitowanych przez urządzenia, 
• poziomów odporności i wytrzymałości urządzeń na zakłócenia panujące w danym środowisku. 

Zadaniem elementów i układów ochrony odgromowej i przepięciowej jest ograniczenie udarów do 
poziomów niegroźnych dla urządzeń, leżących poniżej poziomów odporności urządzeń na działanie 
napięć i prądów udarowych. Uwzględniając fakt zwrócenia szczególnej uwagi na przepięcia atmosfe-
ryczne i łączeniowe, określone zostaną wymagania dotyczące poziomów odporności przyłączy sy-
gnałowych urządzeń na działanie: 
• jednokierunkowych (jednobiegunowych) udarów powodowanych przez przepięcia łączeniowe i 

piorunowe o mikrosekundowym charakterze zmian, 
• niepowtarzalnych, tłumionych przebiegów sinusoidalnych 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).  

Wyniki badań odporności urządzenia powinien przedstawić producent w formie dopuszczalnych 
poziomów zakłóceń dla danych urządzeń oraz wykazu norm, zgodnie z którymi prowadził badania. 
Zadaniem norm jest ustalenie podstawowych wymagań dotyczących: 
♦ wartości poziomu umownego sygnału zakłócającego, 
♦ kształtu sygnału, 
♦ metody symulacji zakłóceń, 
♦ warunków pracy urządzenia w czasie badań, 
♦ kryteriów oceny poprawności pracy badanego urządzenia. 
W normach zawarto również dane dotyczące otoczenia urządzenia oraz objawy i efekty występują-
ce podczas badań. Poniżej przedstawione zostaną ogólne informacje i o zakresie badań i odporności 
udarowej różnego typu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.   

Udary wywołane przez przepięcia łączeniowe i piorunowe 
W warunkach laboratoryjnych zagrożenie stwarzane przez przepięcia atmosferyczne oraz przepię-
cia łączeniowe odwzorowuje się narażając urządzenia na działanie napięć i prądów udarowych o 
mikrosekundowym charakterze zmian lub niepowtarzalnych, tłumionych przebiegów sinusoidal-
nych. W trakcie badań odporności urządzeń stwarzane są warunki zbliżone do najbardziej nieko-
rzystnych występujących w czasie eksploatacji.  
Źródłem udarów jest generator podłączany do wybranych punktów przy pomocy obwodów sprzę-
gających, umożliwiających przekazanie energii od generatora do badanego układu.  
Poziomy odporności, uzależnione od klasy środowiska, w którym dane urządzenia będą pracowały, 
zestawiono generatorów tabeli 1.  
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Tabela  1.  Podstawowe informacje dotyczące badań odporności udarowej przyłączy sygnałowych  

Kształty i wartości szczytowe napięć i prądów udarowych 

a)                                                      b)                                                           c) 

  
a) Udary napięciowe o kształcie 1,2/50 μs o wartości szczytowej napięcia regulowanej od 500 V do 4 kV w 

przypadku otwartego wyjścia generatora (obciążenie większe lub równe 10 kΩ), 
b)  Udary prądowe 8/20 μs i wartości szczytowej prądu od 0,25 kA do 2 kA na wyjściu zwartym (obciążenie 
mniejsze lub równe 0,1 Ω), 
b) Udar napięciowy o kształcie 10/700 μs. 
 

Poziomy udarów występujących w środowiskach o różnych klasach (sieć sygnałowa) 

 
 

Klasa  insta-
lacji 

Poziom probierczy 

Niesymetryczne obwody/linie
Rodzaj sprzężenie 

Symetryczne obwody/linie 
Rodzaj sprzężenie 

SDB I DB  
Rodzaj sprzężenie 

Między prze-
wodami linii  

Między przewo-
dem a ziemią 

Między prze-
wodami linii  

Między przewo-
dem a ziemią 

Między prze-
wodami linii  

Między przewo-
dem a ziemią 

0 
1 
2   
3 
4 
5 
x 

NA 
NA 
0,5 
1,0 
2,0 
2,0 

 

NA 
0,5 
1,0 

2,0 3) 

4,0  3) 
4,0  3) 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

NA 
0,5 
1,0 

2,0  3) 
2,0  3) 
4.0  3) 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
0,5 
NA 
NA 
NA 

NA – nie stosowane, 
3) – badanie wykonywane głównie z zabezpieczeniem pierwotnym, 
DB - szyna danych (linia danych),      SDB - szyna o krótkiej trasie  

 

 

 
URZĄDZENIE

BADANE 

Generator przebiegu 
złożonego  

UKŁAD 
ODSPRZĘGAJĄCY

OBWÓD 
SPRZĘGAJĄCY 

SYGNAŁZE SPRZĘTU 
DODATKOWEGO 

WPROWADZANIE 
UDARU 

SPRZĘT 
ZABEZPIECZAJĄCY 

SPRZĘT 
DODATKOWY 

 

Ogólny schemat blokowy układu do badania odporności urządzenia na udary dochodzące z linii przesyłu sygnałów 
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Należy zaznaczyć, że w przypadku instalacji klasy 5 do odwzorowania zagrożeń zaleca się stoso-
wanie udarów napięciowo-prądowych (1,2/50 - 8/20) μs oraz udarów napięciowych o kształcie 
10/700 μs. 

Obecnie przyłącza sygnałowe większości urządzeń elektrycznych i elektronicznych są badane na 
działanie takich udarów.  

Serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych 
Serie szybkich zakłóceń impulsowych 5/50 ns – EFT/B mają symulować stany łączeniowe w sieci zasi-
lającej przenikające także do wejść sterujących i sygnałowych urządzeń elektronicznych. Charaktery-
styczne dla próby są: krótki czas narastania udaru, cykle powtarzania oraz mała energia.  
Kształt impulsu, przebieg całej ich serii oraz podstawowe informacje dotyczące badań zestawiono w ta-
beli 2.  
 
Tabela 2. Podstawowe informacje dotyczące badań odporności przyłączy sygnałowych na działanie 

szybkich elektrycznych stanów przejściowych 
      a)      b) 
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IMPULS 5/50 ns 

OKRES POWTARZANIA 

SERIA IMPULSÓW 

CZAS TRWANIA SERII 
 15 ms 

OKRES POWTARZANIA 
SERII 300 ms 

 
Kształt fali impulsu napięciowego 5/50 ns oraz przebieg serii szybkich zakłóceń impulsowy 

Poziomy odporności zgodne z PN-EN 61000-4-4 

Poziom odporności Linie zasilające Linie we/wy sygnałowe  
i kontrolne 

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 potrzeby odbiorcy 
 

 
W przypadku badań linii sygnałowych zalecane jest zastosowanie: 

• klamry sprzęgającej (zalecany przypadek), 
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• taśmy lub niekranowanego przewodu umieszczonego wzdłuż linii sygnałowej (dopuszczalny 
przypadek), 

• kondensatora o pojemności 100 pF (dopuszczalny przypadek). 
Linie wejścia/wyjścia sterowania, sygnałowe i przesyłania danych powinny być naraża-
ne napięciem probierczym o wartości równej połowie napięcia, którym są narażane linie 
zasilania. 
Poziomy ostrości zakłóceń są skorelowane z poziomami narażeń występującymi w środowisku, w 
którym przewiduje się pracę urządzenia. W normach scharakteryzowano środowiska elektromagne-
tyczne poszczególnych poziomów. 

Tłumione przebiegi sinusoidalne 
Tłumione przebiegi sinusoidalne powstają w wyniku procesów łączeniowych w liniach zasilających i 
sterujących oraz podczas wyładowań atmosferycznych. Badanie odporności urządzeń na ich działanie 
należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-IEC 61000-4-12. 
W normie tej opisano kształt tłumionego przebiegu sinusoidalnego, zasady jego wytwarzania oraz 
sposoby doprowadzania do badanych instalacji elektrycznych urządzeń.  
Podstawowe informacje dotyczące tłumionego przebiegu sinusoidalnego zestawiono w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Podstawowe informacje dotyczące badań odporności przyłączy sygnałowych na działanie 

tłumionych przebiegów sinusoidalnych  
 

Parametr Charakterystyka 

 
 
 
 

Kształt udaru 

 
 
 
 
 
 

Poziomy probiercze  
 
 
 
 

 

Poziom  
odporności 

Sprzężenie w ukła-
dzie asymetrycz-

nym 

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 indywidu-
alne potrzeby odbiorcy 

 

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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Sprzęganie generatora wytwarzającego tłumione przebiegi sinusoidalne z przewodami sieci zasilającej 
lub linii przesyłu sygnałów odbywa się w podobny sposób jak w przypadku udarów 1,2/50-8/20. 
 

Poziomy odporności udarowej przyłączy sygnałowych urządzeń 
Dobierając urządzenia ograniczające przepięcia w systemach przesyłu sygnałów należy uwzględnić 
informacje o poziomach odporności urządzeń na przedstawione zaburzenia od strony przyłączy sy-
gnałowych oraz przyłączy zasilania prądem stałym. 
Na podstawie norm zestawiono w tabelach   4- 6 wymagane wartości poziomów odporności udaro-
wej przyłączy zasilania prądem stałym oraz przyłączy sygnałowych typowych urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych.  
 
Tabela 4. Wymagane poziomy wytrzymałości na udary 5/50 ns i 1,2/50-8/20µs przyłączy zasilania 

prądem stałym urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

Urządzenia Poziomy wytrzymałości urządzeń na udary od strony zasilania prądem 
stałym 

Urządzenie elektryczne po-
wszechnego użytku 

PN-EN 55014-2 

Urządzenia powszechnego użytku, narzędzia elektryczne, podobne 
urządzenia elektryczne  

• udary 5/50             -      500V 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne  

(NAMUR NE 21) 

Urządzenie elektryczne i elektroniczne automatyki przemysłowej 
• udary 5/50             -      2 000V 
• udary 1,2/50-8/20  -      1 000V / 500V   

Urządzenia informatyczne. 
(PN-EN 55024)  

 Urządzenia informatyczne 
• udary 5/50             -      500V 
• udary 1,2/50-8/20  -      500V   

Bezprzerwowe systemy zasilania  
(PN-EN 62040-2:2002) 

Bezprzerwowe systemy zasilania (badania rozważane) 
• udary 5/50             -      1 000V 

 
Przekaźniki pomiarowe i urzą-

dzenia zabezpieczające  
(PN-IEC 255-22-4) 

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczające do normalnego za-
stosowania w elektrowniach, stacjach elektroenergetycznych i zakładach 
przemysłowych.  

 - udary 5/50 ns                   -      2000 V ± 10%   

Sprzęt pomiarowy, sterujący i la-
boratoryjny 

(PN-EN 61010-1) 

Przyrządy pomiarowe, automatyki i urządzenia laboratoryjne: 
• udary 5/50             -      1 000V 

  poziom podwyższony (zastosowanie przemysłowe)  
• udary 5/50             -      2 000V 
• udary 1,2/50-8/20  -      2 000V / 1 000V      

Urządzenia systemów alarmo-
wych  

(EN 50130-4)  

Urządzenia systemów sygnalizacji włamania, pożaru i napadu 
-  udary 5/50 ns         -           250V 500V i 1000V    

       -  udary 1,2/50-8/20    -            500V, 1000 V  

Urządzenia  stosowane w kolej-
nictwie  

( PN-EN50121-4) 

Porty zasilania urządzeń sygnalizacji i telekomunikacji  
• udary 5/50 ns            -      2000V, 
• udary 1,2/50-8/20      -     2000V/1000V 

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

Sprzęt radiowy stacji bazowych oraz współpracujące wyposażenie dodatkowe  
• udary 5/50 ns            -      1 000V  
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Tabela 5. Poziomy odporności na działanie udarów 5/50 ns i 1,2/50-8/20µs przyłączy sygnałowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

Urządzenia Poziomy odporności udarowej przyłączy sygnałowych urządzeń  

Urządzenia powszechnego użytku, 
narzędzia elektryczne i podobne 
urządzenia elektryczne 

( PN - EN 55014-2) 

 
Przyłącza przewodów sygnałowych i sterowania - badania na działanie 
udarów 5/50 ns o wartości szczytowej 500V  

Urządzenia informatyczne i tele-
komunikacyjne (EN 55105/106 ) 

Porty sygnałowe, włączając porty telekomunikacyjne: 
• udary 5/50 ns  - ± 500V, 
• udary 1,2/50-8/20 - 1000 V 

 
Urządzenia w ośrodkach teleko-

munikacyjnych  
(PN-EN 300.382-2)  

Przyłącza dla linii sygnałowych prowadzonych na zewnątrz budynku: 
• udary 5/50 ns  - ± 500V, 
• udary 10/700  - 1000 V. 

Przyłącza dla linii sygnałowych instalowanych w budynku: 
• udary 5/50 ns  - ± 500V, 
• udary 1,2/50-8/20  - 500 V. 

 
Urządzenia w ośrodkach innych niż 

telekomunikacyjne 
(PN-EN 300.382-2) 

Przyłącza dla linii sygnałowych prowadzonych na zewnątrz budynku: 
• udary 5/50 ns  - ± 500V, 
• udary 10/700  - 1000 V. 

Przyłącza dla linii sygnałowych instalowanych w  budynku: 
• udary 5/50 ns  - ± 500V, 
• udary 1,2/50-8/20  - 500 V. 

Urządzenia informatyczne 
(PN-EN 55024) 

Przyłącza sygnałowe i przyłącza teletransmisyjne: 
• udary 5/50 ns  - ± 500V, 
• udary 1,2/50-8/20  - 1000 V. 

Urządzenia elektroniczne 
(NAMUR NE 21) 

Linie sygnałowe, cyfrowe, pomiarowe oraz sterujące: 
• udary 5/50 ns  - ± 500V, 
• udary 1,2/50-8/20  - 1 000V/500V 

Urządzenia stosowane w kolejnic-
twie   ( PN-EN50121-4) 

Porty sygnałowe: 
• udary 5/50 ns  - ± 2000V, 
• udary 1,2/50-8/20   - 2 000V/1 000V 

Bezprzerwowe systemy zasilania  
(PN-EN 62040-2:2002) 

Bezprzerwowe systemy zasilania (badania rozważane) 
• udary 5/50             -      500V 

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

Sprzęt radiowy stacji bazowych oraz współpracujące wyposażenie do-
datkowe  

• udary 5/50 ns            -      500V, 

 

Sprzęt pomiarowy, sterujący i labo-
ratoryjny  (PN-EN 61010-1) 

Przyrządy pomiarowe, automatyki i urządzenia laboratoryjne: 
• udary 5/50             -      1 000V 

  poziom podwyższony (zastosowanie przemysłowe)  
• udary 5/50             -      1 000V 
• udary 1,2/50-8/20  -      1 000V    

 
Układy napędowe   
(PN-EN 61800-3) 

Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości  
      - środowisko publiczne 

• udary 5/50 ns            -      500V, 
      - środowisko przemysłowe  

• udary 5/50 ns            -      2 000V. 
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Tabela 6. Poziomy odporności na zaburzenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych prze-
znaczonych do użytkowania w środowisku mieszkalnym i lekko przemysłowym i przemysłowym  

Zjawiska           
środowiskowe 

rodzaj zakłócenia 

PN-EN 
61000-6-1 

PN-EN 
61000-6-2 

 
Jednostki Norma  

podstawowa 

Przyłącza linii sygnałowych i magistrali danych niezwiązanych z regulacją procesu 

Serie szybkich      
elektrycznych      

zakłóceń 

0,5 * 
5/50 

5 

1 
5/50 

5 

kV (wartość szczytowa) )** 
Tr/Th ns 

kHz (częstotliwość powtarzania)   

 
EN 61004-4 

Przyłącza linii kontroli procesu, linii pomiarowych, linii regulacyjnych oraz długich magistrali danych i linii regulacyj-
nych  

Serie szybkich      
elektrycznych      

zakłóceń 

 
------ 2 

5/50 
5 

kV (wartość szczytowa)  
Tr/Th ns 

kHz (częstotliwość powtarzania)   

 
EN 61004-4 

Udary 
Przewód - ziemia 

Przewód - przewód  

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

2 *** 
1 *** 

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

 
 

EN 61004-5 
 

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)   

 
EN 61004-4 

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)  

 
 

EN 61004-5 
 

 
*    - dotyczy przyłączy dowolnych linii sygnałowych i sterowania   
**   - w przypadku normy PN-EN 50082-1 jest to napięcie ładowania  
***  - wartości wstępnie proponowane, które będą weryfikowane 
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