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Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest ich 
stosunkowo niewielka odporność udarowa. Dotyczy to zarówno odporności na bezpośrednie 
oddziaływanie impulsowego pola elektromagnetycznego, jak i odporności na działanie napięć 
i prądów udarowych dochodzących do tych urządzeń z sieci zasilającej oraz z linii przesyłu 
sygnałów (rys. 1). 
 
 
 

 
 

Rys. 1. Zagrożenie przepięciowe urządzenia elektronicznego 

 
Zaprojektowanie i wykonanie poprawnego systemu ograniczania przepięć w obwodach 
sygnałowych wymaga posiadania niezbędnych informacji dotyczących: 

• podstawowych parametrów charakteryzujących zagrożenie występujące podczas: 
- bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty budowlane lub w ich bliskim 

sąsiedztwie, 



- bezpośrednich wyładowań piorunowych w instalacje dochodzące do obiektu lub 
wyładowań w sąsiedztwie tych instalacji, 

• poziomów odporności przyłączy sygnałowych urządzeń na działanie napięć i prądów 
udarowych, 

• możliwości wyeliminowania występujących zagrożeń przez zastosowanie urządzeń do 
ograniczania napięć i prądów udarowych.   

Określając możliwości ograniczania występujących zagrożeń przepięciowych należy uwzględnić 
następujące sposoby ochrony:  

• Wyeliminowanie możliwości oddziaływania rozpływającego się prądu piorunowego na 
urządzenia i instalacje. 

• Wyrównywanie potencjałów instalacji dochodzących do obiektu oraz ułożonych 
wewnątrz tego obiektu. 

• Koordynację układania różnorodnych instalacji wewnątrz obiektu budowlanego.  

• Ekranowanie oraz instalowanie kabli w metalowych kanałach, grupowanie kabli oraz 
zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy kablami należącymi do systemów o 
różnej wrażliwości na zakłócenia.  

• Instalowanie urządzeń ograniczających lub ucinających przepięcia w obwodach przesyłu 
sygnałów.  

• Separacja lub łączenie obwodów, pomiędzy którymi mogą wystąpić różnice potencjałów 
podczas wyładowania piorunowego.  

Tworząc kompleksowy system ochrony przed narażeniami udarowymi należy rozważyć 
możliwości stosowania każdego z powyższych sposobów i wybrać optymalne rozwiązanie dla 
analizowanego przypadku.  
Uwzględnienie powyższych zaleceń i zasad ochrony wymaga posiadania podstawowych 
informacji z dziedziny kompatybilności elektromagnetycznej, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na poziomy odporności udarowej przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń, 

Prądy piorunowe w obwodach przesyłu sygnałów 

Wartości prądów wpływających do linii przesyłu sygnałów dochodzących do obiektu, w 
którego urządzenie piorunochronne nastąpiło wyładowanie piorunowe można określić 
wykorzystując zasady podziału prądu piorunowego przedstawione w normach ochrony 
odgromowej [1,5].  
W uproszczone analizie sugerowane jest przyjęcie założenia równomiernego jego podziału 
pomiędzy system uziomowy obiektu oraz instalacje przewodzące dochodzące do tego 
obiektu.  
W przypadku linii sygnałowych można przyjąć, że prąd w pojedynczej żyle (przewodzie) lub 
ekranie określa zależność 
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gdzie s jest sumą liczby żył w kablu + ekran (jeśli występuje).  

Na rys. 2 przedstawiono wyznaczone rozpływy prądu piorunowego w instalacjach dochodzących 
do obiektu, który wymagał zastosowania urządzenia piorunochronnego zapewniającego III 
poziom ochrony. 



 

 

 
Rys. 2. Podział prądu piorunowego w instalacjach przewodzących dochodzących do obiektu 

budowlanego  

 
Do oceny zagrożenia oraz właściwego doboru urządzeń ograniczających przepięcia przyjęto, 
że zagrożenie piorunowe odwzorowuje prądu udarowy  o kształcie 10/350 µs i wartościach 
szczytowych w przedziale od 100 kA do 200 kA w zależności od wymaganego poziomu 
ochrony (rys. 3). 
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Rys. 3. Kształt prądu udarowego wybranego do analiz zagrożenie piorunowego 

 

Próbę uogólnienia zagrożenia występującego podczas bezpośredniego wyładowania w 
urządzenie piorunochronne obiektu budowlanego przedstawiono w normach ochrony 
odgromowej [1,5] oraz zaleceniach ITU [6]. Przewidywane wartości szczytowe 
napięć/prądów udarowych indukowanych w układach przewodów zestawiono w tabeli 1.   

Analizy zagrożeń występujących podczas bezpośrednich wyładowań w przewody linii 
sygnałowych praktycznie nie są prowadzone. Wyjątkiem są tylko linie telekomunikacyjne.  
W normach ochrony odgromowej obiektów budowlanych [1, 5] oraz w zaleceniach ITU [6] 
przyjęto, że w doprowadzanych do obiektu liniach telekomunikacyjnych, w które nastąpiło 
wyładowanie piorunowe mogą wystąpić prądy udarowe o wartościach szczytowych 
dochodzących do 2 kA (tabela 2.). 



Tabela 1. Przewidywane wartości szczytowe napięć i prądów indukowanych w układach 

przewodów wewnątrz obiektu budowlanego podczas bezpośredniego wyładowania 

piorunowego w LPS 

Źródło danych 
Układ przewodów oraz kształt  

indukowanego udaru 

Indukowane napięcia/prądy 

Poziomy ochrony 

I II III i IV 

PN-EN 62305-1, 
2008 

Układy niskiego napięcia, prąd indukowany 
o kształcie 8/20 µs 

0,2 kA 0,2 kA 0,1 kA 

PN-EN 62305-1, 
2011 

Zwarta pętla o powierzchni 50 m
2
 tworzona 

z przewodów - prąd indukowany o kształcie 
8/20 µs 

10 kA 7,5 kA 5 kA 

 

 

 

 

ITU-T  

Recommendation 
K.67 

Zwarta pętla o powierzchni 50 m
2
 tworzona 

z przewodów - prądy indukowane przez 
pierwsze wyładowanie w kanale (kształt 
indukowanego prądu 10/350 µs) 

 

6 kA 

 

4,5 kA 

 

3 kA 

Otwarta pętla o powierzchni 50 m
2
 

tworzona z przewodów - napięcie 
indukowane przez pierwsze wyładowanie w 
kanale  

25 kV 19 kV 12,5 kV 

Otwarta pętla o powierzchni 50 m
2
 

tworzona z przewodów napięcie 
indukowane przez kolejne wyładowanie w 
kanale (kształt 0,25/2 µs) 

250 kV 190 kV 125 kV 

Zwarta pętla o powierzchni 50 m
2
 tworzona 

z przewodów - prądy indukowane przez 
kolejne wyładowanie w kanale (kształt 
indukowanego prądu 0,25/100 µs) 

1,5 kA 1,2 kA 0,8 kA 

Tabela 2. Przewidywane wartości szczytowe prądów występujących liniach 

telekomunikacyjnych dochodzących do obiektu, w które nastąpiło wyładowanie 

piorunowe  

Źródło  
informacji 

 

Kształt indukowanego udaru 

Wartości szczytowe prądu 

Poziomy ochrony 

I II III i IV 

PN-EN 62305-1, 

2008 

Linie telekomunikacyjne, prąd udarowy 

o kształcie 10/350 µs 
2 kA 2 kA 1 kA 

PN-EN - 62305-1, 

2011 

System telekomunikacyjny, prąd 

udarowy o kształcie 10/350 µs 
2 kA 1,5 kA 1 kA 

ITU-T  
Recommendation 
K.67 

Prąd udarowy o kształcie 10/350 µs – 

przy przyjętym napięciu przeskoku 

przewód ziemia 100 kV 

 

0,5 kA 

 

0,5 kA 

 

0,5 kA 

Napięcia i prądy udarowe rejestrowane w obwodach sygnałowych 

Podstawowym źródłem informacji o poziomach i kształtach przepięć występujących w 
obwodach sygnałowych są wyniki długotrwałych rejestracji prowadzonych w rzeczywistych 



układach. Prowadzenie takich obserwacji jest zadaniem bardzo czasochłonnym i 
wymagającym znacznych nakładów finansowych.  
W Polsce dotychczas takich badań na większą skalę nie prowadzono i do wstępnej oceny 
zagrodzenia przepięciowego przyłączy sygnałowych urządzeń zostaną wykorzystane wyniki 
obserwacji prowadzonych przez ośrodki zagraniczne. 
Przepięcia najczęściej rejestrowano w kablach telekomunikacyjnych. Dotyczy to szczególnie 
kabli lub linii przewodowych biegnących nad powierzchnią ziemi.  
Wykorzystując dane przedstawione w dostępnych publikacjach można w przybliżeniu 
określić przeciętne liczby przepięć o różnych wartościach szczytowych, jakie mogą wystąpią 
w pojedynczej linii telekomunikacyjnej podczas dnia burzowego (rys. 4.).  
Analizując krytycznie dostępne dane należy stwierdzić, że podane liczby udarów są w 
większości przypadków zaniżone. Wynika to z faktu stosowania aparatury pomiarowej, która 
nie jest w stanie zarejestrować wszystkich pojawiających się przepięć. Dotyczy to szczególnie 
przepięć powstających podczas wielokrotnych piorunowych wyładowań doziemnych.  
Informacje dotyczące przepięć atmosferycznych występujących w liniach innych niż 
telekomunikacyjne są bardzo skąpe.  
Przykładowo, w przypadku sieci komputerowych dostępne są jedynie wyniki rejestracji 
prowadzonych w wielożyłowym ekranowanym kablu rozbudowanego systemu 
komputerowego [8]. 
Pomiary prowadzono w zakopanym oraz biegnącym częściowo nad powierzchnią ziemi kablu 
o długości 650 m zawierającym 32 pary skręconych przewodów. Cienka folia aluminiowa 
ekranowała każdą z par przewodów.  
 

           

 
W czasie kilkumiesięcznej obserwacji zarejestrowano 62 napięcia udarowe, których wartości 
szczytowe dochodziły do kilkuset woltów (maksymalna wartość osiągnęła ok. 300 V).  
Przebiegi zarejestrowanych przepięć miały najczęściej formę tłumionych oscylacji o 
częstotliwości ok. 250 kHz.  
Wyniki rejestracji przepięć w okablowaniu sygnałowym rozbudowanego systemu 
komputerowego wykazały również możliwość wystąpienia przepięć wartościach szczytowych 
dochodzących do kilkuset woltów w wielożyłowych, ekranowanych kablach biegnących 
między obiektami budowlanymi.  

Rys. 4. Liczby przepięć o różnych 

wartościach szczytowych występujących 

w liniach telekomunikacyjnych podczas 

dnia burzowego według [7] danych:  

1, 5 - japońskich,  

2 – kanadyjskich, 

3, 4, 7 - amerykańskich,  

6 - francuskich,  

8 - niemieckich. 

 



Próbę określenia poziomów przepięć wywołanych przez prąd udarowy płynący w ekranie 
kabla koncentrycznego ułożonego pomiędzy dwoma obiektami podjęto w Japonii [9]. 
W kablu 10Base-5 o długości 100 m, którego ekran na końcach był połączony z lokalnymi 
systemem wyrównawczym, rejestrowano przepięcia powstające na rezystancjach R = 50 Ω 
łączących żyłę z ekranem. 
Źródłem zagrożenia był prąd udarowy o wartościach szczytowych dochodzących do 100 A i 
kształcie 10/60 µs płynący w ekranie kabla koncentrycznego. Zarejestrowano przepięcia o 
wartości wynoszącej do kilkunastu do kilkudziesięciu woltów.  

Odporność udarowa przyłączy zasilania urządzeń 

Szczegółowe opisy procedur prowadzenia badań odporności udarowej przyłączy urządzeń 
zawarto w normach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Wyniki badań 
odporności udarowych przyłączy urządzenia powinien przedstawić producent w formie 
informacji o dopuszczalnych poziomach zakłóceń dla danego urządzenia oraz wykazu norm 
zgodnie, z którymi prowadzono pomiary.   

Udary 

W warunkach laboratoryjnych zagrożenie stwarzane przez przepięcia atmosferyczne odwzo-
rowuje się narażając przyłącza zasilania i sygnałowe urządzenia na działanie napięć i prądów 
udarowych o mikrosekundowym charakterze zmian [10].  

W trakcie badań laboratoryjnych należy stworzyć warunki zbliżone do najbardziej 
niekorzystnych, jakie mogą wystąpić w czasie eksploatacji. Urządzenie powinno być zasilane 
napięciem znamionowym.  
Badając odporność udarową przyłączy sygnałowych należy doprowadzić do nich z 
dodatkowego urządzenia napięcia/prądy symulujące sygnały występujące podczas normalnej 
pracy.  Przyłącza sygnałowe dodatkowego urządzenia należy odseparować od wpływu 
napięć/prądów udarowych stosowanych w czasie badań.  
Do stworzonego obwodu przesyłu sygnałów przez obwód sprzęgający doprowadzane są 
napięcia/prądy udarowe z generatora przebiegu złożonego. Schemat blokowy układu 
pomiarowego przedstawiono na rys. 5. 
 

 
Rys. 5. Ogólny schemat blokowy układu do badania odporności przyłączy sygnałowych 

urządzeń na działanie udarów  

Podstawowym elementem układu probierczego jest generator wytwarzający: 



• napięcie udarowe 1,2/50 µs o wartości szczytowej regulowanej od 500 V do 4 kV w 
przypadku otwartego wyjścia generatora lub z dołączonym rezystorem o wartości 
większej lub równej 10 kΩ, 

• prąd udarowy 8/20 µs i wartości szczytowej od 0,25 kA do 2 kA na wyjściu zwartym lub 
z dołączonym rezystorem o wartości mniejszej lub równej 0,1 Ω.  

Generator jest podłączany do wybranych punktów przy pomocy obwodów sprzęgających, 
umożliwiających wprowadzanie udarów od generatora do badanego systemu.  W układzie 
pomiarowym stosowane są również układy odsprzęgające (oddzielające), które 
uniemożliwiają przechodzenie udarów testujących do instalacji elektryczne lub urządzeń 
dodatkowych.   
W rozległych systemach wyrównawczych mogą wystąpić różnice potencjałów wywołujące 
przepływ prądów w ekranach obwodów sygnałowych.  Zasadę badań odporności udarowej 
przyłączy sygnałowych urządzeń na tego rodzaju zaburzenia przedstawiono na rys. 6 i 7.  
 

 

Rys. 6. Przykład układu do badań odporności udarowej przyłączy sygnałowych urządzeń na 

oddziaływanie się prądów udarowych 

 

    

 

Rys. 7. Przykład układu do badań odporności udarowej przyłączy sygnałowych urządzeń na 

oddziaływanie rozpływających się prądów udarowych 



 
Wybrany poziom odporności udarowej urządzeń technicznych uzależniony jest od tzw. klasy 
instalacji.  
W każdej z klas mogą wystąpić udary o określonych wartościach szczytowych.  
Zalecane poziomy wartości szczytowych oraz kształtów stosowanych udarów probierczych 
[10] zestawiono w tabeli 3. 
Należy zaznaczyć, że w przypadku badań prowadzonych zgodnie z wymaganiami 5 klasy 
instalacji do odwzorowania zagrożeń zaleca się stosowanie: 

• udarów napięciowo-prądowych (1,2/50 - 8/20 µs), 

• udarów napięciowych o czasie czoła 10 µs oraz czasie do półszczytu 700 µs. 
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 
normie PN-EN 61000-4-5 [10].  

Przebiegi oscylacyjne tłumione  

Tłumione przebiegi oscylacyjne powstają w wyniku procesów łączeniowych w obwodach 
zasilających 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 [11]. 

Sprzęganie generatora wytwarzającego tłumione przebiegi oscylacyjne z przewodami sieci 
zasilającej urządzenie odbywa się w podobny sposób jak w przypadku udarów 1,2/50-8/20 µs.  

Serie szybkich zakłóceń impulsowych 

Badania przyłączy urządzeń na serie szybkich zakłóceń impulsowych EFT/B (Electrical Fast 
Transient / Burst) - o nanosekundowym charakterze zmian (rysunek w tabeli 5)  mają symulować 
zagrożenie powstające podczas stanów łączeniowych w sieci zasilającej przenikające także do 
przyłączy sterujących i sygnałowych urządzeń elektronicznych [11].  

Należy zauważyć, że przepięcia o takich kształtach praktycznie nie są wywoływane przez prądy 
głównych wyładowań doziemnych.  

Serie napięć udarowych, o kształtach różniących się od udarów EFT/B, mogą być wywołane 
tylko przez prądy płynące w początkowej fazie rozwoju wyładowania doziemnego.  

Powyższe fakty powodują, że informacje o poziomach odporności na działanie udarów EFT/B 
mają jedynie pomocniczy charakter i mogą być wykorzystywane w przypadku braku danych o 
poziomach odporności na udary 1,2/50 – 8/20 µs lub przebiegi oscylacyjne tłumione.  

Charakterystyczne dla takich prób są krótkie czasy narastania napięć udarowych, niewielka 
energia udarów oraz określone cykle ich powtarzania (tabela 5 [12]).  

W badaniach odporności przyłączy sygnałowych na działanie serii szybkich zakłóceń 
impulsowych, do sprzęgania generatora udarowego z obwodem sygnałowym, 
wykorzystywane są: 

• pojemnościowe klamry sprzęgającej (zalecany przypadek), 

• taśmy lub folie przewodzące otaczające badane linie (dopuszczalny przypadek), 



• kondensatory o pojemności 3,3 nF lub 100 pF (dopuszczalny przypadek). 

 

Tabela 3. Podstawowe informacje dotyczące badań odporności udarowej urządzeń  

Kształty i wartości szczytowe napięć i prądów udarowych 

a)                                                      b)                                                           c) 

   

 

Czas czoła T1 = 1,67·T                        T1 = 1,25∙T                                               T1 = 1,67·T 

a) Udar napięciowy o kształcie 1,2/50 µs,  

b) Udar prądowy 8/20 µs,  

c) Udar napięciowy o kształcie 10/700 µs. 

 

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

 

 

Klasa   
instalacji 

Poziom probierczy 

Niesymetryczne  
obwody/linie 

Rodzaj sprzężenie 

Symetryczne obwody/linie 

Rodzaj sprzężenie 
SDB I DB  

Rodzaj sprzężenie 

Między 
przewodami  

Między 
przewodem a 

ziemią 

Między 
przewodami 

Między 
przewodem a 

ziemią 

Między 
przewodami  

Między 
przewodem a 

ziemią 

0 

1 

2   

3 

4 

5 

x 

NA 

NA 

0,5 kV 

1,0 kV 

2,0 kV 

2,0 kV 

 

NA 

0,5 kV 

1,0 kV 

2,0 kV 3) 

4,0 kV 3) 

4,0 kV 3) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

0,5 kV 

1,0 kV 

2,0 kV 3) 

2,0 kV 3) 

4.0 kV 3) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

0,5 kV 

NA 

NA 

NA 

NA - nie stosowane, x- warunki specjalne określane w wymaganiach technicznych dotyczących 
wyrobu

 3)
 – badanie wykonywane głównie z zabezpieczeniem pierwotnym, 

DB - szyna danych (linia danych),      SDB - szyna o krótkiej trasie  
 

 
 

 

 

 



Tabela 4. Podstawowe dane charakteryzujące badania przebiegami oscylacyjnymi tłumionymi 

Parametr Charakterystyka 

 

 

 

 

Kształt 

udaru 

 

 

 

 

 

Poziomy  

probiercze  

 

 

 

 

Poziom  

odporności 

Sprzężenie w układzie 

asymetrycznym 

Sprzężenie w układzie różnicowym 

(symetrycznym) 

 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 
 

 

Linie wejścia/wyjścia sterowania, sygnałowe i przesyłania danych powinny być badane 
napięciem probierczym o wartości równej połowie napięcia, którym są narażane linie zasilania. 
Poziomy odporności przyłączy na działanie zakłóceń impulsowych EFT/B należy skorelować 
z poziomami narażeń impulsowych występujących w środowisku, w którym przewidywane 
jest zainstalowanie urządzenia. 

Dokładna charakterystykę środowisk elektromagnetycznych poszczególnych poziomów 
odporności przedstawiono w normie PN-EN 61000-4-4 [12].  

Poziomy odporności udarowej przyłączy sygnałowych 

Dobór właściwości i miejsc montażu urządzeń ograniczających przepięcia w obwodach 
sygnałowych uzależniony jest od poziomów odporności udarowej przyłączy sygnałowych 
chronionych urządzeń.  
Wymagane wartości poziomów odporności udarowej typowych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych zestawiono w tabeli 6.  
 

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

Czas narastania prądy - 1µs ( w 

warunkach zwarcia na wyjściu), 

Częstotliwość drgań - 100kHz  ± 10%, 

Opadania (każdej wartości szczytowej) - 

60% poprzedniej wartości szczytowej,  

Polaryzacja pierwszego półokresu – 

dodatnia lub ujemna.  



Tabela 5. Podstawowe informacje dotyczące badań odporności przyłączy sygnałowych na 

działanie szybkich elektrycznych stanów przejściowych 

  a)      b) 

      

Kształt fali impulsu napięciowego EFT/b 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 
 

Urządzenia do ograniczania przepięć 

Typowy wielostopniowy układ ograniczający przepięcia, który będzie nazywany urządzeniem 
do ograniczania przepięć SPD, składa się z pojedynczych elementów połączonych 
elementami wzdłużnymi, nazywanymi również elementami odprzęgającymi (rys. 8).  
  
 

 

 



Tabela 6. 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  

Przyłącza przewodów sygnałowych i sterowania - badania na 
działanie udarów EFT/B o wartości szczytowej 500V  

Urządzenia informatyczne i 
telekomunikacyjne  
 

Porty sygnałowe, włączając porty telekomunikacyjne: 

• udary EFT/B  - ± 500V, 

• udary 1,2/50-8/20 - 1000 V 

 

Urządzenia informatyczne 

 

Przyłącza sygnałowe i przyłącza teletransmisyjne: 

• udary EFT/B  - ± 500V, 

• udary 1,2/50-8/20  - 1000 V. 

Urządzenia elektroniczne 

(NAMUR NE 21) 

Linie sygnałowe, cyfrowe, pomiarowe oraz sterujące: 

• udary EFT/B  - ± 500V, 

• udary 1,2/50-8/20 µs  - 1 000V/500V 

Urządzenia stosowane w 
kolejnictwie   ( PN-EN50121-4) 

Porty sygnałowe: 

• udary EFT/B  - ± 2000V, 

• udary 1,2/50-8/20 µs   - 2 000V/1 000V 

 

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

Przyrządy pomiarowe, automatyki i urządzenia laboratoryjne: 

• udary EFT/B                    -      1 000V 

  poziom podwyższony (zastosowanie przemysłowe)  

• udary EFT/B                     -      1 000V 

• udary 1,2/50-8/20 µs      -      1 000V    

 

Rys. 8. Przykładowy układ połączeń urządzenia do ograniczania przepięć 

 

Jako elementy wzdłużne mogą być stosowane są rezystancje, indukcyjności, pojemności lub 
filtry. W zależności od układu połączeń elementów ograniczających przepięcia oraz od 
wymagań chronionego urządzenia można wyodrębnić następujące rozwiązania SPD (rys. 9.): 

• z jednym przyłączem (bramką), włączane równolegle do chronionego obwodu (rys. 9a), 

• z dwoma parami przyłączy (pary wejściowa i wyjściowa), pomiędzy którymi włączona 
jest określana impedancja, włączane szeregowo do obwodu chronionego (rys.9b), 

• z dwoma parami przyłączy (pary wejściowa i wyjściowa) oraz przyłącza do połączenia z 
lokalnym systemem wyrównywania potencjałów (rys.9c.), 

• z dwoma kompletami przyłączy wejściowych i wyjściowych oraz przyłącza do 
połączenia z lokalnym systemem wyrównywania potencjałów (rys.9d). 



    a)                          b)                                         c)                                          d) 
 

                    

Rys. 9. Ogólne schematy typowych urządzeń ograniczających przepięcia: a) z jednym 

przyłączem, b) z dwoma parami przyłączy, c) z dwoma parami przyłączy i 

przyłączem „uziemiającym”, d) z dwoma kompletami przyłączy i przyłączem 

„uziemiającym” 

 
Zestawienie zakresu badań właściwości ochronnych urządzeń do ograniczania przepięć w 
systemach przesyłu sygnałów przedstawiono w tabeli 7 [13]. 
W celu ułatwienia opisu, w dalszej części opracowania SPD badany zgodnie z wymaganiami 
danej kategorii badań nazywany będzie SPD tej kategorii np. SPD kategorii D1 lub SPD 
kategorii C2.  

Tabela 7. Zakres badań różnych kategorii urządzeń do ograniczania przepięć 

Kategoria Typ testu Napięcie w obwodzie otwartym Prąd płynący po zwarciu 

A1 

 
A2 

Bardzo 
wolno 

narastający  

AC 

≥ 1 kV 
Szybkość narastania od 0,1 kV/s 

do 100 kV/s 

10 A 

0,1 A/µs do 2 A/µs 

≥ 1 000 µs (czas trwania) 

                     

B1 

B2 

B3 

 

Wolno 
narastający  

1 kV, 10/1 000 µs 

1 kV lub 4 kV, 10/1 000 µs 

≥ 1 kV, 100 V/µs 

100 A, 10/1 000 µs 

 25 A lub 100 A, 5/300 µs 

10 A, 25 A lub 100 A, 10/1 000 µs 

C1 

C2 

C3 

Szybko 
narastający   

0,5 kV lub 1 kV,  1,2/50 µs 

2 kV, 4 kV lub 10 kV,  1,2/50 µs 

≥ 1 kV,  1 kV/µs 

0,25 kA lub 0,5 kA,  8/20 µs 

 1 kA,  2 kA lub 5 kA,  8/20 µs 

10 A, 25 A lub 100 A, 10/1 000 µs 

D1 

D2 
Dużej energii   

≥ 1 kV 

≥ 1 kV 

0,5 kA, 1 kA lub 2,5 kA, 10/350 µs 

 1 kA,  2,5  kA,  10/250 µs 

 
Odpowiednio dobrane elementy i wieloelementowe układy ograniczające przepięcia w 
obwodach sygnałowych powinny zapewnić bezawaryjne działanie chronionych urządzeń i nie 
wpływać na jakość ich pracy. Można je umieszczać:  

• bezpośrednio przed chronionym urządzeniem, 

• w miejscu wprowadzania przewodów sygnałowych do obiektu budowlanego oraz 
bezpośrednio przed chronionym urządzeniem, 

• w miejscach przejść pomiędzy poszczególnymi strefami ochronnymi (w przypadku 
stosowania strefowej koncepcji ochrony) 



Ograniczanie przepięć dochodzących do sterowników 

Niezależnie od budowy i przeznaczenia sterownika, jego cechą charakterystyczną jest 
zmniejszona, w porównaniu z elementami stycznikowymi, odporność na działanie napięć i 
prądów udarowych. Podstawowe informacje o wymaganych poziomach odporności udarowej 
sterowników programowalnych i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych w różnych 
strefach zagrożenia zawiera norma  PN IEC 61131-2 [14]. Zalecane wartości zestawiono w 
tabeli 9. 

Tabela 9. Poziomy odporności udarowej przyłączy sygnałowych sterowników 

Rodzaj przyłącza Rodzaj kabla EFT/B Udary 

Odporność na zaburzenia przewodzone – strefa C 

 

Przesyłanie danych 

Kable ekranowane 1,0 kV  2,0 kV (asymetryczne) 

Kable nieekranowane 1,0 kV 

 

WE/WY cyfrowe  

i analogowe   

WE/WY AC - 
nieekranowane 

2,0 kV 2,0 kV (asymetryczne) 

1,0 kV (symetryczne) 

WE/WY analogowe lub 
DC - nieekranowane 

2,0 kV 1,0 kV (asymetryczne) 

Wszystkie WE/WY - 
ekranowane (do ziemi) 

2,0 kV 2,0 kV (asymetryczne) 

Odporność na zaburzenia przewodzone – strefa B 

 

Przesyłanie danych 

Kable ekranowane 1,0 kV  1,0 kV (asymetryczne) 

Kable nieekranowane 1,0 kV 

 

WE/WY cyfrowe  

i analogowe   

WE/WY AC - 
nieekranowane 

2,0 kV 2,0 kV (asymetryczne) 

1,0 kV (symetryczne) 

WE/WY analogowe lub 
DC - nieekranowane 

1,0 kV 1,0 kV (asymetryczne) 

Wszystkie WE/WY - 
ekranowane (do ziemi) 

1,0 kV 1,0 kV (asymetryczne) 

Odporność na zaburzenia przewodzone – strefa A 

 

Przesyłanie danych 

Kable ekranowane 0,5 kV  ---- 

Kable nieekranowane 0,5 kV 

 

WE/WY cyfrowe  

i analogowe   

WE/WY AC - 
nieekranowane 

1,0 kV 2,0 kV (asymetryczne) 

1,0 kV (symetryczne) 

WE/WY analogowe lub 
DC - nieekranowane 

0,5 kV  ---- 

Wszystkie WE/WY - 
ekranowane (do ziemi) 

0,5 kV ---- 

 
Dobierając ochronę do wejść/wyjść analogowych należy uwzględnić znamionowe poziomy 
napięć oraz graniczne wartości impedancji. W praktyce najczęściej stosowane są zakresy 
napięciowe -10 V..+10 V i 0...10 V oraz pętle prądowe 4..20 mA.  
Największe zagrożenie występuje, jeśli do sterownika dochodzą linie przesyłu sygnałów 
wychodzące poza obiekt budowlany.  
W takim przypadku, jeśli linie nie są układane w specjalnych kanałach, należy dobierając SPD 
uwzględnić zagrożenie, jakie stwarza bezpośrednie oddziaływanie części prądu piorunowego o 
kształcie 10/350 µs.  
W zależności od miejsca pracy sterownika można zastosować: 



• układ składający się z SPD kategorii D1 i C2 (rys. 10a), z pierwszy  umieszczany jest w 
miejscu wprowadzania przewodów, a drugi montowany jest przed chronionym 
sterownikiem (napięciowy poziom ochrony tego SPD powinien być mniejszy od 
poziomu odporności udarowej przyłącza chronionego sterownika), 

• pojedynczy SPD kategorii D1 umieszczany w miejscu wprowadzania przewodów do 
obiektu (rys. 10b,c) i ograniczający przepięcia poniżej poziomu odporności udarowej 
przyłączy sygnałowych  

 

 

Rys. 10. Przykładowe rozwiązania systemów ograniczania przepięć w obwodach 

sygnałowych: a) system ”rozłożony” z SPD różnych kategorii, b),c),d) „skupiony” 

system jednego SPD, e) ograniczanie przepięć obwodach ułożonych wewnątrz 

obiektu 

Pierwsze rozwiązanie stosujemy do ochrony sterowników pracujących wewnątrz obiektu w 
znacznej odległości od miejsca wprowadzania przewodów.  
W drugim przypadku SPD kategorii D1 powinien być umieszczony przed sterownikiem  
(rys. 10b).  Jeśli jest to niemożliwe i sterownik znajduje się w odległości kilku – kilkunastu 
metrów od SPD to należy zastosować ekranowane przewody wewnątrz obiektu (rys. 10c). 



Można również zastosować SPD kategorii D1 przed sterownikiem znajdującym się w dowolnym 
miejscu wewnątrz obiekt. W takich przypadkach należy uwzględnić możliwość zakłócającego 
oddziaływania przewodów sygnałowych na odcinku od miejsca wprowadzenia do obiektu a SPD 
na przewody i urządzenia znajdujące się w pobliżu. 
Podobne zagrożenie, chociaż w znacznie mniejszej skali występuje w przypadku ochrony 
dwustopniowej (rys. 10a) 
Należy również przeanalizować potrzebę stosowania SPD kategorii C1 do ograniczania przepięć 
dochodzących z linii ułożonych wewnątrz obiektu budowlanego (rys. 10e). 
Jeśli nie posiadamy dokładnych informacji o odporności udarowej przyłączy sygnałowych 
sterownika to można zastosować SPD zapewniające ograniczania przepięć do poziomów 
poniżej 3 - 4 krotnej wartości napięć znamionowych obwodów zarówno w układzie 
symetrycznym jak i niesymetrycznym (rys. 10c.). 
Dobierając SPD do ochrony wejść/wyjść cyfrowych należy uwzględnić parametry 
przesyłanego sygnału oraz wymagania określające wartości dopuszczalne rezystancji w 
systemie. 
Podobny sposób doboru i rozmieszania SPD należy zastosować w przypadku ochrony przed 
przepięciami wejść przetwarzających sygnały analogowe (np. z termoelementów, czujników 
rezystancyjnych) na sygnały cyfrowe.  
Zazwyczaj występują tu stosunkowo niewielkie wartości napięć znamionowych ok. 1 - 5 V, a 
wejścia sterowników posiadają diody ograniczające przepięcia. Dobierając właściwości SPD 
należy uwzględnić oba te fakty.  
Kompleksowy system ograniczania przepięć powinien również wyeliminować możliwości 
powstania przepięć pomiędzy poszczególnymi systemami (np. instalacją elektryczną a 
różnorodnymi systemami przesyłu sygnałów). Ochroną przed tego rodzaju zagrożeniem jest 
przestrzeganie zasad układania przewodów w obiekcie oraz tworzenie lokalnych systemów 
wyrównywania potencjałów.  

Ograniczanie przepięć w systemach telemechaniki 

Ochrona przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń telemechaniki wymaga uwzględnienia 
zagrożeń stwarzanych przez wyładowania piorunowe, procesy łączeniowe oraz stany awaryjne w 
systemie elektroenergetycznym.  
Przepływ prądów udarowych może spowodować występowania znacznych różnic potencjałów na 
terenie stacji lub pomiędzy stacją a miejscem, do którego są przesyłane informacje.  
Do ochrony przed różnicami potencjałów powstających na terenie stacji podczas operacji 
łączeniowych lub stanów awaryjnych można zastosować elementy separujące (transformatory 
separacyjne, transoptory) oraz układy iskierników gazowych.  
Wymagana wytrzymałość udarowa izolacji (badania napięciem udarowym 1,2/50 µs) pomiędzy 
uzwojeniami transformatorów separacyjnych zależy od jego przeznaczenia, występującego 
zagrożenia oraz układu połączeń iskierników gazowych i wynosi od kilku kilowoltów do 35 kV 
(maksymalne wartości dochodzą nawet do 50 kV).  
Transoptory charakteryzuje mniejsza odporność (napięcie udarowe kilka - kilkanaście 
kilowoltów) na działanie napięć udarowych pomiędzy separowanymi obwodami.   
W obwodach sygnałowych ochrona przed występującym zagrożeniem piorunowym wymaga 
zastosowania urządzeń ograniczających przepięcia.  
 
Na rys. 11 przedstawiono przykładowy, kompleksowy system ograniczania przepięć 
dochodzących do przyłączy sygnałowych urządzeń sieci informatycznej oraz systemu 
telemechaniki w obiekcie Zakładu Energetycznego 
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Rys. 11. Ogólny schemat rozmieszczenie SPD w 

strukturze sieci informatycznej i systemu 

telemechaniki w Zakładzie Energetycznym.  
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telefoniczna 
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przez instalacje odgromowe budynków 

Urządzenia ograniczające przepięcia  

 



Podsumowanie 

Zapewnienie ochrony urządzeń i systemów elektronicznych przed przepięciami wymaga 

uwzględnienia szeregu zagadnień dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych, 

kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń oraz właściwości urządzeń do ograniczania 

przepięć. 

Dodatkowo należy rozwiązać szereg problemów związanych z: 

• wyrównywaniem potencjałów wewnątrz obiektów budowlanych, 

• zachowaniem odstępów izolacyjnych od elementów z prądem piorunowym, 

• koordynacją układania przewodów instalacji elektrycznej, linii przesyłu sygnałów oraz 

przewodów odprowadzających prąd piorunowy, 

• ekranowaniem.  

Tylko takie kompleksowe potraktowanie zagadnienia ochrony może zapewnić poprawne i 

bezawaryjne działania urządzeń oraz systemów elektronicznych.  
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