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ELEMENTY OGRANICZAJĄCE PRZEPIĘCIA W 

SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓW 
 

 

W obwodach przesyłu sygnałów odpowiednio dobrane i zainstalowane elementy i układy ograni-

czające przepięcia powinny zapewnić bezawaryjne działanie chronionych urządzeń i nie wpływać 

na jakość ich pracy. 

Urządzenia ograniczające przepięcia mogą być umieszczone: 

• bezpośrednio przed chronionym urządzenie (rys. 1a), 

• w miejscu wprowadzania przewodów do obiektu i bezpośrednio przed chronionym urządze-

niem (rys. 1b), 

• w miejscach przejść pomiędzy poszczególnymi strefami ochronnymi (w przypadku stosowania 

strefowej koncepcji ochrony – rys. 1c). 

 

 
 

Rys. 1. Ogólny przykład instalowania elementów ograniczających przepięcia: a) bezpośrednio 

przed urządzeniem, b)w miejscu wprowadzania do obiektu i przed urządzeniem, c) w 

miejscach przejścia między strefami ochronnymi 

 

Elementy lub urządzenia ograniczające przepięcia charakteryzuje możliwość zmiany własnej impe-

dancji w zakresie od bardzo dużych wartości podczas normalnej pracy chronionego urządzenia do 

wartości bardzo małych w chwili wystąpienia przepięcia.  

Po zaniku przepięcia impedancja ponownie narasta do dużych wartości.  

 

 



A. Sowa    Elementy ograniczające przepięcia w systemach przesyłu sygnałów 

 

 3 

 

  Elementy gazowyładowcze 

Typowy element gazowyładowczy, nazywany także odgromnikiem gazowanym, iskiernikiem ga-

zowym składa się z dwóch elektrod, które mogą być pokryte materiałem przyspieszającym emisję 

elektronów (symbole graficzne iskiernika przedstawiono na rys. 2.). 

Elektrody umieszczone są w niewielkiej odległości od siebie w obudowie cylindrycznej z materiału 

izolacyjnego (szkło lub materiał ceramiczny). 

a) 

 
b)  

 

    
 

Rys. 2.Elementy gazowyładowcze;  a) Symbole graficzne iskierników gazowych dwu- i trójelektro-

dowego oraz trójelektrodowego ze zworą termiczną, b) widoki ogólne 

 

Wnętrze hermetycznej obudowy wypełnione jest najczęściej gazem szlachetnym. Obie elektrody są 

jednakowe, co zapewnia bipolarność iskiernika i powtarzalność parametrów elektrycznych. Do 

ochrony linii symetrycznych stosowane są również iskierniki trójelektrodowe (rys. 2.). 

W znamionowych warunkach pracy iskierniki gazowe przedstawiają sobą bardzo dużą oporność 

(10
6
 – 10

12
Ω). Przychodzące przepięcie powoduje wzrost napięcia między elektrodami aż do wy-

stąpienia przeskoku, który przechodzi początkowo w wyładowanie jarzeniowe a następnie w wyła-

dowanie łukowe. Podczas wyładowania łukowego spadek napięcia na przerwie iskrowej iskiernika 

wynosi kilka- kilkadziesiąt woltów.  

Przykładowe przebiegi przepięć na zaciskach iskiernika gazowego w przypadkach doprowadzenia na-

pięcia udarowego o wzrastającej wartości szczytowej i kształcie 1,2/50 µs przedstawiono na rys. 3.  

Najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony przed przepięciami, parametry iskierników gazowych 

oraz typowy zakres wartości, jakie mogą one osiągnąć zestawiono w tabeli 1.  
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a) 

                                         

b) 

   

Rys. 3. Schemat układu pomiarowego oraz przebiegi napięć na iskierniku gazowym oraz prądy w 

nim płynące przy doprowadzaniu napięcia udarowego 1,2/50 µs o wzrastającej wartości 

szczytowej 

Tabela 1. Podstawowe parametry iskierników gazowych 

Oznaczenie Opis parametru Typowe wartości 

Uzstat - statyczne na-
pięcie zapłonu 

Napięcie przy, którym następuje zapłon (szybkość nara-
stania napięcia wynosi najczęściej  100 V/s lub 200V/s ). 

od 60 V do kilku kV 

Uzdyn - dynamiczne 
napięcie zapłonu 

Wartość napięcia, przy której następuje przebicie pod-
czas narastania napięcia z prędkością 1 kV/µs lub 2 
kV/µs (czasami  10 kV/µs). 

500 -2000V (1 kV/µs) 
800 - 3500V (2 kV/µ) 

Is- udarowy prąd wy-
ładowczy 

Szczytowa wartość udaru prądowego o kształcie 8/20 µs 
(czasami także 10/350 µs), który może wielokrotnie 
przepłynąć przez iskiernik. 

do 25 kA (udary 8/20) 
kilkaset A do kilku kA 

(udar 10/350) 

ISG - maksymalny 
udarowy prąd wyła-

dowczy 

Maksymalna wartość szczytowa udaru prądowego 8/20 
µs, który może przepłynąć przez iskiernik bez  spowo-
dowania mechanicznego uszkodzenia lub zmiany jego 
funkcji ochronnych. 

 

do 60 kA (udar 8/20) 

I50 - przemienny prąd 
wyładowania 

Wartość skuteczna prądu przemiennego o częstotliwości 
od 15 Hz do 62 Hz, który może być przepuszczony przez 
iskiernik 10 razy w okresach jednosekundowych z odstę-
pami od 5 s do 5 min. 

 

kilka-kilkadziesiąt   am-
perów 

UB - napięcie wyła-
dowania ja-
rzeniowego 

Wartość napięcia resztkowego na iskierniku, w chwili 
występowania wyładowania jarzeniowego (wartość mie-
rzona przy prądzie 10 mA); 

 

70 - 90 V 

Uarc - nap.  łuku Napięcie na iskierniku w trakcje wyładowania łukowego. 10 - 30 V 

Ris- rezystancja izola-
cji 

Rezystancja izolacji mierzona przy napięciu 100 V). 109 - 10 12 Ω 

C Pojemność własna iskiernika gazowego.. 0,5 - 7 pF 
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Jedną z podstawowych charakterystyk dynamicznych iskiernika gazowego jest jego charakterystyka 

napięciowo - czasowa. Typowy przebieg takiej charakterystyki oraz sposób jej wyznaczania przed-

stawiono na rys. 4. 
          
a) 

 
b) 

 
Charakterystyka napięciowo - czasowa przedstawia zależność pomiędzy napięciem przeskoku a 

czasem do jego wystąpienia dla napięć udarowych o różnych szybkościach narastania (rys. 14b).   

 Należy zauważyć, że niskie statyczne napięcie zapłonu iskiernika nie zawsze wskazują na jego do-

bre właściwości ograniczania szybkozmiennych przepięć (rys. 5.). 

 

      

W praktyce charakterystyka U = f (t) pozwala jednoznacznie określić wartość szczytową udaru, ja-

ka pojawi się na zaciskach chronionej aparatury po zadziałaniu iskiernika.  

Rys. 5 .Charakterystyki napię-

ciowo - czasowa iskierników 

gazowych o różnych statycz-

nych napięciach zapłonu 

Rys. 4. Charakterystyki napię-

ciowo - czasowe iskierników 

gazowych,  

a) wyznaczanie napięć prze-

skoku i czasów do przesko-

ku przy różnych szybko-

ściach narastania napięcia, 

b) charakterystyka napięcio-

wo- czasowa  
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Przykładowe przebiegi przepięć na zaciskach iskiernika gazowego w przypadkach doprowadzenia 

napięć udarowych o różnych kształtach przedstawiono na rys. 6.  

 

 

 
Napięcia wejściowe do-

prowadzone do iskiernika 
gazowego i wyjściowe  

po jego zadziałaniu 

 
Przebiegi napięć wejściowego i wyjściowego na iskierniku  

gazowym 

 Rys. 6. Przebiegi napięć na iskierniku gazowych przy krótkotrwałym i długotrwałym napięciu uda-

rowym 

Wyznaczenie udaru przepuszczonego przez iskiernik gazowy i jego porównanie z odpornością uda-

rową urządzenia pozwala ocenić skuteczność takiej ochrony i ocenić potrzebę stosowania dodatko-

wych elementów ograniczania przepięć. 

W przypadku braku charakterystyk napięciowo-czasowych właściwości ochronne iskiernika gazo-

wego można ocenić na podstawie wartości dynamicznego napięcia zapłonu. Do wyznaczania tego 

napięcia wykorzystywany jest generator udarowy, którego schemat przedstawiono na rys. 7. 

      
 

Właściwości ochronne iskierników gazowych charakteryzują ich odporności na działanie prądów 

udarowych. W tablicach 2 i 3 przedstawiono podstawowe parametry prądów udarowych, jakie są 

wykorzystywane do badań:  

• iskierników gazowych, ogólny zakres badań, 

• iskierników gazowych przeznaczonych do ograniczania przepięć w obwodach telekomuni-

kacyjnych.   

Rys. 7 . Generator wytwarzające napięcie 

narastające z szybkością 1000 V/ µs do 

badań dynamicznego napięcia zapłonu 

iskierników gazowych 
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Tabela 2. Wartości szczytowe udarów probierczych iskierników gazowych 

 
Klasa  

Wartość szczytowa prądu udarowego Test wytrzymałościowy na N udarów  

8/20µs 
10 udarów 

10/350µs 
1 udar 

10/1000µs 
N = 300 

6/310µs 
N=500 

1 0,5 kA -- 1 A -- 

2 1,0 kA -- 5 A -- 

3 2,5 kA 1,0 kA 50 A 50 A 

4 5,0 kA 2,5 kA 50 A 50 A 

5 10,0 kA 4,0 kA 100 A 100 A 

6 10,0 kA 4,0 kA 100 A 100 A 

7 20,0 kA 4,0 kA 200 A 200 A 

8 10,0 kA 4,0 kA 100 A 100 A 

9 20,0 kA 4,0 kA 200 A 200 A 

Tabela 3. Wartości szczytowe udarów probierczych iskierników gazowych przeznaczonych do 

ochrony obwodów telekomunikacyjnych 
 

Klasa  
Wartość szczytowa prądu udarowego 

Kształt 8/20 - 10 udarów  Kształt 10/350 - 1 udar Kształt 10/1000 – 300 udarów  

1 2,5 kA 1,0 kA 50 A 

2 5,0 kA 2,5 kA 100 A 

3 10,0 kA 4,0 kA 100 A 

4 10,0 kA 4,0 kA 100 A 

5 20,0 kA 4,0 kA 200 A 

 

 

W przypadku iskierników gazowych w normie przedstawiono schematy generatorów wytwarzających 

prądy udarowe 8/20 µs, 6/310 µs oraz 10/1000 µs. Są to typowe układy generatorów prądowych (rys. 

8). 

   a)                    b) 

              

 

Rys. 8 . Generatory wytwarzające prądy udarowe do badań iskierników gazowych; 

a) prąd udarowy 10 kA, kształt 8/20µs, 

b) prąd udarowy 100 A, 10/100 µs.  
 

W normach brak schematów generatorów prądów udarowych 10/350 µs oraz układów połączeń ge-

nerator – badany iskiernik. 
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Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie układów podobnych do tych, jakie są zalecane do 

wytwarzania pozostałych prądów udarowych.  

Przykładowe schematy generatorów wytwarzających prądy udarowe o wartości szczytowej 4000 A 

i kształcie 10/350 µs do badania dwu- i trój- elektrodowych iskierników gazowych przedstawiono 

na rys. 9 i 10.  

 

         
 

          

   

 

 

   

Tabela 4. Przykładowe schematy generatorów do badań urządzeń ograniczających przepięcia w syste-

mach przesyłu sygnałów 

 

Wykorzystując przedstawione układy generatorów narażany badane iskierniki na gwałtowny skok na-

pięcia do chwili przeskoku między badanymi elektrodami. Takiego zagrożenia można uniknąć stosując 

generatory przedstawione w tabeli 4.  

Wytwarzają one napięcia narastające liniowo ok. 1 kV/µs na wyjściu generatora nieobciążonego oraz 

prądy udarowe 10/350 µs po przeskoku między elektrodami badanego iskiernika. Takie rozwiązanie 

umożliwia prowadzenie badań określających dynamiczne napięcia zadziałań oraz odporności na 

działanie prądów udarowych 10/350 µs. 

 

Rys. 9. Schematy generatorów 

do badań oddziaływania prądu 

10/350 µs na dwuelektrodowe 

iskierniki gazowe 

 

Rys. 10. Schemat generatora 

do badań oddziaływania prądu 

10/350 µs na trójelektrodowe 

iskierniki gazowe.  
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Tabela 4. Schematy generatorów do badań oddziaływania prądu 10/350 µs na iskierniki gazowe.  

Schemat generatora  Przebieg prądu i napięcia udarowego 

 

 

 

 

 

Zasady doboru iskierników gazowych 

Planując zastosowanie iskierników gazowych należy uwzględnić zarówno ich zalety, jak i podsta-

wowe wady (tabela 5).  

Tabela 5. Podstawowe zalety i wady iskierników gazowych stosowanych do ograniczania przepięć  
 

Zalety  Wady  

• Bardzo duża odporność na działanie prądów 
udarowych dochodząca do 60 kA kształt 8/20 μs 
oraz 4 kA, 10/350 μs. 

• Niewielka wartość pojemności < 1 pF, co umoż-
liwia ich stosowanie w wysokoczęstotliwościo-
wych systemach przesyłu sygnałów.  

• Bardzo małe wartości napięć występujące po za-
płonie iskierników.  

• Duża absorbowana energia.  

• Bardzo małe wartości prądu upływu. 

• Udarowe napięcie zapłonu zależne od stromości 
narastania (du/dt) czoła impulsu przepięciowe-
go; 

• Minimalne statyczne napięcie zapłonu ok. 60 V - 
70 V, co może być zbyt dużą wartością dla wielu 
urządzeń. 

• W przypadku zbyt dużych wartości napięć robo-
czych lub dużego prądu płynące po zadziałaniu 
iskiernika nie następuje przerwanie prądu na-
stępczego i zniszczenie iskiernika.  

 

Dodatkowo iskierniki gazowe przeznaczone do ograniczania przepięć dochodzących do przyłączy 

sygnałowych urządzeń powinny spełniać następujące warunki:  

• napięcie robocze chronionego układu musi być mniejsze od statycznego napięcia zapłonu 

iskiernika, 

• napięcie robocze chronionego układu musi być mniejsze od napięcia wyładowania jarzenio-

wego iskiernika ze względu na konieczność zgaszenia prądu połukowego, 

• dynamiczne napięcie zapłonu iskiernika musi być dostosowane do wytrzymałości udarowej 

chronionego portu sygnałowego, 
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• rezystancja izolacji i pojemność własna iskiernika nie mogą ujemnie wpływać na pracę chro-

nionych układów, 

• w przypadku uszkodzenia iskiernika gazowego najczęściej zalecane jest aby nastąpiło jego 

zwarcie.  

W obwodach przesyłu sygnałów układy iskierników gazowych instalowane są najczęściej w miej-

scach występowania napięć i prądów udarowych o znacznych wartościach szczytowych. Dotyczy to 

szczególnie miejsc wprowadzania przewodów do obiektu budowlanego. Typowe układy połączeń 

iskierników gazowych przedstawiono na rys. 11. 

                
      

              

 

Rys. 11. Typowe układy połączeń iskierników gazowych 

 

W przypadku występowania różnic potencjałów i stosowania separacji galwanicznej (np. transformato-

ry separujące, transoptory) zalecane jest również stosowanie układów iskierników gazowych (rys. 12.). 

 

 

 

 

Rys. 12. Zastosowanie iskierników gazowych i transformatora separującego 
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Układy iskierników gazowych można stosować, jako jedyny środek ochrony przed przepięciami jeśli 

odporność udarowa przyłączy sygnałowych urządzenia jest na poziomie 1000V lub wyższym.  

W większości przypadków zapewnienie ochrony urządzeń elektronicznych wymaga stosowania do-

datkowych elementów półprzewodnikowych lub układów ograniczających przepięcia do znacznie 

niższych poziomów. 

Odgromniki gazowane są jednym z podstawowych elementów składowych w wielostopniowych 

układach do ograniczania przepięć. 

Elementy półprzewodnikowe 

Półprzewodnikowe elementy ograniczające przepięcia charakteryzuje nieliniowa charakterystyka 

napięciowo- prądowa.  Poniżej napięcia ograniczania są to elementy o dużej impedancji, której ist-

nienie nie powoduje zakłóceń w chronionym systemie.   

Pojawienie się napięcia udarowego, którego wartość przekracza napięcie ograniczania powoduje 

przejście elementów w obszar przewodzenia i ich impedancja gwałtownie maleje.  

W elementach zaczyna płynąć prąd udarowy, którego wartość na jednostkę objętości jest mniejsza 

w porównaniu z wartościami uzyskiwanymi w odgromnikach gazowanych.  

Warystory  

Warystory posiadają silnie nieliniową, zwykle symetryczną, charakterystykę prądowo-napięciową 

tj. wykazują bardzo duże zmiany rezystancji przy względnie małych zmianach napięcia.   

Parametry decydujące o wyborze warystora do konkretnych układów przedstawia liniowa charakte-

rystyka prądowo-napięciowa (rys. 13. ). 

 

a)                                                                   b) 
 

     

 

 

Rys. 13. Warystory; a) charakterystyka prądowo-napięciowa warystora, b) widok ogólny  

Główną zaletą warystorów jest ochrona przed prądami udarowymi o dużych wartościach szczyto-

wych.  

Podstawowe wady to wysokie napięcie przełączania dla szybko narastających stanów nieustalonych 

oraz duża pojemność – od setek do tysięcy pikofaradów, która uniemożliwia ich stosowanie w sys-

temach wysokoczęstotliwościowych.  
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Podstawowe parametry charakteryzujące właściwości ochronne warystora zestawiono w tabeli 6. 

 

Tabela 6. Podstawowe parametry warystora 

Oznaczenie Opis parametru 

UNOM - napięcie znamionowe  Napięcie na warystorze przy konkretnym prądzie stałym (za-
zwyczaj INOM = 1 mA) i określonym czasie pomiaru. 

Unom - szczytowe napięcie zna-
mionowe 

Napięcie na warystorze mierzone przy konkretnym prądzie 
przemiennym. 

UC - napięcie ograniczenia  Szczytowe napięcie na warystorze podawane dla określonej war-
tości szczytowej i kształtu udaru prądowego.  

Uacm  Maksymalna skuteczna wartość napięcia sinusoidalnego cią-
głego, które może być użyte. 

UDCM  Maksymalne ciągłe napięcie stałe, które może być użyte. 

ID - prąd warystora  Prąd zmierzony przy napięciu UDCM . 

IP - wartość szczytowa prądu w stanie 
nieustalonym  

Jego wielkość jest funkcją kształtu impulsu, częstotliwości po-
wtarzania impulsów i ich ogólnej liczby. 

Ptam - średnia wartość mocy  Średnia wartość mocy traconej w czasie stanów nieustalonych. 

Rizol.  Maksymalna rezystancja pomiędzy zwartymi wyprowadzeniami a 
powierzchnią obudowy. 

C Wartość pojemności własnej mierzona przy 0.1 - 1 MHz. 

 

Podstawowe zalety i wady warystorów stosowanych do ograniczania przepięć w obwodach przesy-

łu sygnałów zestawiono w tabeli 7. 

 

Tabela 7. Podstawowe wady i zalety warystorów 

Zalety Wady 

• Duża odporność na działanie prą-
dów udarowych o kształcie 8/20 µs. 

• Możliwość pochłaniania energii 
udarowej o znacznej wartości.   

• Niska cena. 

• Duża pojemność – brak możliwości stosowania w syste-
mach wysoko-częstotliwościowych; 

• Stosunkowo duże wartości napięć ograniczenia przy uda-
rach  szybkozmiennych.  

• Duże wartości prądów upływu.  

• Stopniowa degradacja spowodowana przez przepływy ko-
lejnych prądów udarowych (liczba zaabsorbowanych prądów 
udarowych uzależniona jest och wielkości ich energii).  

 

 

Przykładowe przebiegi napięć na zaciskach warystora w przypadkach doprowadzenia napięć uda-

rowych o różnych kształtach oraz typowe układy połączeń warystorów przedstawiono odpowiednio 

na rys. 14 i 15. 
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Napięcia wejściowe do-
prowadzone do wary-
stora i wyjściowe po je-
go zadziałaniu 

 

Rys. 14. Przebiegi napięć na warystorze przy krótkotrwałym i długotrwałym napięciu udarowym 

 

                  
 

Rys. 15. Połączenia warystorów w typowych układach ograniczających przepięcia 

2.2. Diody zabezpieczające 

  Do ograniczania przepięć dochodzących do przyłączy sygnałowych urządzeń stosowane są kla-

syczne diody Zenera oraz diody specjalistyczne, tzw. tłumienniki krzemowe (ang. silicon suppres-

sor), które w dalszej części opracowania będą nazywane diodami zabezpieczającymi.  

Diody zabezpieczające produkowane są jako jednokierunkowe o nieliniowej charakterystyce napię-

ciowo-prądowej lub dwukierunkowe odpowiadające połączeniu szeregowemu i przeciwsobnemu 

dwu diod zabezpieczających. 

Podstawowe parametry charakteryzujące właściwości ochronne diod zabezpieczających zestawiono 

w tabeli 8. 

Zasadniczymi ich zaletami są:  

• bardzo krótki czas reakcji (teoretycznie 10
-12

 s), 

• zdolność pochłaniania udarów o dużych energiach, 

• bardzo mała rezystancji diody po jej zadziałaniu.  
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Tabela 8. Podstawowe parametry diod zabezpieczających  

Oznaczenie Opis parametru 

IRM  Prąd upływnościowy 

URM - napięcie neutralne  Maksymalne napięcie, przy którym dioda stanowi dużą rezystancję 
(IRM mniejszy od 1 mA). 

UBR  Napięcie przebicia odpowiada początkowi rozwoju zjawiska powiela-
nia lawinowego. 

IRSM   Maksymalna szczytowa wartość prądu płynącego przez diodę w 
czasie badań impulsem standardowym. 

URSM - maksymalna szczytowa 
wartość napięcia 

przy prądzie IRSM . Wartość ta określa maksymalne napięcie, jakie 
może się pojawić na zaciskach układu zabezpieczającego. 

PRSM  Mc strat diody w impulsie    PRSM = URSM * IRSM  . 

RSM

BR

U

U
−współczynnik ograni-

czania (ustalania)  

Współczynnik harakteryzuje skuteczność napięciową diody w prze-
dziale 1,2-1,4. 

TCL  Czas potrzebny do wystąpienia zjawiska przebicia lawinowego. 

C  Pojemność diody. 

 

Widok ogólny oraz przebiegi napięć na diodzie przy doprowadzeniu do niej napięcia udarowego 

przedstawiono na rys. 16. 

 

 

 
 

Napięcia wejściowe doprowadzo-
ne do diody i wyjściowe  po jej 

zadziałaniu 
 

 
 

Widok ogólny 
 

 

 

 
 

 

 

Rys. 16. Przebiegi napięcia na diodzie i prądu płynącego przez diodę 
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Diody zabezpieczające produkowane są w szerokim zakresie mocy (400 W - 15 kW). Najczęściej 

stosowane są w wielostopniowych układach ograniczania przepięć lub są instalowane bezpośrednio 

w urządzeniach (zwiększają odporność udarową urządzeń). 

W układach wielostopniowych diody zabezpieczające najczęściej współpracują z odgromnikami 

gazowanymi.  

Pojedyncze diody lub układy diod mogą być środkiem ochrony przed przepięciami w przypadku, jeśli:  

• tworzą drugi stopień ograniczania przepięć, 

• nie istnieje możliwość wystąpienia przepięć o znacznych wartościach szczytowych i dużych 

energiach, np. ograniczanie przepięć w stosunkowo krótkich odcinkach przewodów ułożonych 

wewnątrz obiektu budowlanego.  

Typowe układy połączeń diod zabezpieczających w obwodzie przesyłu sygnałów przedstawiono na 

rys. 17a.  

 
a) 

                    
 
         b) 

                     
 

Rys. 17. Połączenia diod zabezpieczających ; a) typowe układy ograniczania przepięć, b) układy o 

zmniejszonej pojemności wypadkowej przeznaczone do systemów wysokoczęstotliwościo-

wych 

Podstawowe wady i zalety diod zabezpieczających zestawiono w tabeli 9. 

Tabela 9. Podstawowe wady i zalety diod zabezpieczających  

Zalety Wady 

• Bardzo mała rezystancja diody po zadziałaniu (rezystancja 
dynamiczna). 

• Zdolność pochłaniania stosunkowo dużych energii. 

• Bardzo krotki czas reakcji (ok. 1 ps). 

• Małe wymiary. 

• Niskie napięcie ograniczone. 

• Dobrze zdefiniowany próg ograniczania. 

• Jednoznaczne uszkodzenie (zwarcie). 

 

 

 

• Duża pojemność. 
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Stosunkowo duża pojemność struktury półprzewodnikowej (10-15000pF) ogranicza zakres stosowania 

diod zabezpieczających do ochrony układów pracujących  w zakresie częstotliwości do kilkudziesięciu 

megaherców.   

W celu zmniejszenia pojemności układu ograniczającego przepięcia z diodą zabezpieczającą można 

zastosować dodatkowe diody w układach połączeń przedstawionych na rys. 17b.  

Porównanie właściwości iskiernika gazowego z podstawowymi elementami półprzewodnikowymi 

wykorzystywanymi do ograniczania przepięć zestawiono w tabeli 10.  

Tabela 10. Zestawienie podstawowych parametrów charakteryzujących elementy ograniczające 

przepięcia 
 

Element 
Parametr 

Dioda zabezpieczająca 
Warystor Iskiernik gazowy 

 

Oznaczenie graficzne 

  
 

Charakterystyka U/I asymetryczna symetryczna symetryczna 

Poziom ochrony 6V - 190 V 20V - 2000V 65V- 12 000V 

Prąd udarowy (8/20) do 1 kA do 25 kA do 60 kA 

Pochłaniana energia do 1 J do 1800 J  do 60 J 

Obciążenie stałe do 1 W do 2 W 800 WW  (1s.) 

Czas odpowiedzi < 10 ps < 25 ns zależy do du/dt 

Pojemność 300pF - 15 000pF 40pF - 40 000pF 0,5pF - 7 pF 

Dopuszczalne zmiany 
zakresu ochronnego ± 5%,    ± 10%  ±  10 % ± 15 % 

Prąd upływu < 5uA < 0,2 mA < 15 nA 

Zakres roboczych tem-
peratur 

-650C  - +  1750C -400C  - +  1250C -550C  - +  1300C 

 

Elementem półprzewodnikowym, który także posiada dobre właściwości ograniczania przepięć jest 

dioda tyrystorowa. Wykorzystywana jest w układach połączeń analogicznych, jak w przypadku 

diody zabezpieczającej. Podstawowe właściwości diody tyrystorowej przedstawiono w tabeli 11. 

 

Elementy tłumiące zakłócenia 
 

Obniżenie poziomu zakłóceń impulsowych można również uzyskać stosując kondensatory, dławiki 

lub filtry o zadanych charakterystykach częstotliwościowych. Podstawowe właściwości części z 

wymieniowych elementów i układów zestawiono w tabeli 11.  

W rozbudowanych systemach elektronicznych problemem mogą być również różnice potencjałów 

występujące pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. W takich przypadkach powszechnie stoso-

wane są transformatory separujące lub transoptory (tabela 11).  

W porównaniu z dotychczas przedstawionymi elementami, ich podstawowym zadaniem jest za-

pewnienie separacji pomiędzy obwodami, ale również mogą skutecznie ograniczać przepięcia wy-

stępujące w obwodach przesyłu sygnałów.  
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Tabela 11. Podstawowe informacje elementach ograniczających przepięcia 

Elementy i układy ograniczające przepięcia  

Schemat ogólny Podstawowe właściwości 

Dioda tyrystorowa 

 

Zalety: 
• niska pojemność, 
• niskie napięcie w czasie zadziałania, 
• wysoka odporność udarowa, 
• bardzo krótki czas zadziałania. 

Wady: 
• duża tolerancja napięcia zadziałania (zapłonu), 
• czas zapłonu zależny od prędkości narastania prze-

pięcia (du/dt). 

Elementy ferrytowe  

 

Specjalny rodzaj dławików stosowany w układach szeroko-
pasmowych. Tłumią skutecznie niepożądane sygnały o 
częstotliwości powyżej 1 MHz.  Nie wprowadzają tłumienia 
składowej stałej i sygnałów małej częstotliwości. Tłumienie 
zakłóceń wysokoczęstotliwościowych występuje w skutek 
absorpcji oraz zjawisk odbicia sygnałów o częstotliwościach 
leżących w dolnym zakresie w.cz.  

Dławiki  

 
 
 

                       

Cewki indukcyjne o małych wartościach impedancji dla udarów i 
małej dla prądu stałego lub wolnozmiennego. Stosowane do tłu-
mienia niepożądanych  składowych sygnału o częstotliwościach 
leżących poza pasmem użytecznym. Wykonywane jako cewki 
powietrzne lub z magnetowidami otwartymi lub zamkniętymi.  

Filtry  

 

 

Do ograniczania przepięć wykorzystywana jest podstawowa wła-
ściwość filtrów, jaką jest przenoszenie sygnałów roboczych i tłu-
mienie sygnałów o innych częstotliwościach. Są to najczęściej 
układy zawierające cewki indukcyjne i kondensatory. W przypadku 
ochrony przed przepięciami o znacznych wartościach szczytowych 
należy dodatkowo zastosować elementy ograniczające przepięcia.  

Elementy rozdzielające obwody 

Schemat połączeń Podstawowe właściwości 

   
 

Transformator separujący umożliwia 
pracę urządzeń przy znacznej różnicy 
potencjałów (nawet do 50 kV). Wadą jest 
występowanie pojemności pomiędzy 
uzwojeniami (10 – 100pF). Pojemność 
można zmniejszyć stosując dodatkowe 
ekrany pomiędzy uzwojeniami. 

 

Transoptor – niewielkie rozmiary i 
możliwość separacji przy różnicy na-
pięć od kilkuset V do kilku kV. Pojem-
ność sprzężenia poniżej 2 pF, co 
umożliwia jego stosowanie w obwo-
dach o znacznych częstotliwościach 
roboczych w układach cyfrowych.  
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Transformatory separujące stosowane są w obwodach sygnałowych łączących urządzenia, pomię-

dzy którymi mogą wystąpić znaczne różnice potencjałów np. na stacjach elektroenergetycznych. 

Znalazły również zastosowania do separacji w obwodach telefonicznych, obwodach sygnałów cy-

frowych bez składowej stałej oraz w obwodach zasilanych z baterii.  

W rozległych systemach elektronicznych, przy przesyle sygnałów na znaczne odległości (większe 

niż 1/10 długości fali sygnału zakłócającego) transformatory separujące powinny być zastosowane 

z dwóch stron linii, przy obu urządzeniach (rys. 18). 

 

 

 

 
 

 

Rys. 18. Separacja w obwodzie o znacznej długości  

 

Zakres stosowania transformatorów separujących do ochrony urządzeń przed zakłóceniami ograni-

czają pojemności pasożytnicze pomiędzy uzwojeniami pierwotnym i wtórnym powodujące przeni-

kani udarów do obwodu wtórnego. Zmniejszenie wpływu tych pojemności można osiągnąć stosując 

ekrany elektrostatyczne lub wprowadzając uziemione płaszczyzny między uzwojenia. 

Należy jednak zauważyć, że stosując transformatory lub transoptory do ochrony przed przepięciami 

o znacznych wartościach szczytowych oraz przed rozpływającym się prądem piorunowym należy 

zastosować dodatkowe układy iskierników gazowych. 
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