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Poprawnie dobrany i zainstalowany układ urządzeń ograniczających przepięcia typu 1 (w dalszej części 
artykułu urządzenia ograniczające przepięcia SPD  - Surge Protective Device, nazywane będą SPD typu 1) 
powinien zapewnić ochronę instalacji elektrycznej i urządzeń przed:  

• bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego, 

• wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi oraz atmosferycznymi dochodzącymi z zewnętrznej 
sieci elektroenergetycznej. 

Początkowo napięciowy poziom ochrony układów SPD typu 1 nie przekraczał 4 kV i podstawowym ich 
zadaniem była ochrona instalacji elektrycznej i ewentualnie urządzeń w złączu (układy SPD ograniczały 
przepięcia poniżej wytrzymałości udarowej kategorii IV [10]).  

Do bezpośredniej ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykorzystywano SPD typu 2 i 3. Taki, 
wielostopniowy system jest optymalnym rozwiązaniem w typowym obiekcie budowlanym, w którym można 
odpowiednio rozmieścić układy SPD poszczególnych typów.  

Stosowanie wielostopniowych systemów SPD jest utrudnione w: 

• niewielkich obiektach z urządzeniami elektronicznymi (np. kontenery, outdoory, niewielkie obiekty 
budowlane), 

• obiektach, w których obok układów SPD typu 1 pracują urządzenia elektryczne i elektroniczne o 
odporności udarowej przyłączy zasilania na poziomie 2000 V. 

 W takich przypadkach początkowo stosowano dwustopniowe systemy SPD typu 1 i 2 rozdzielone 
indukcyjnościami sprzęgającymi (rys. 1).  

Obecnie obniżenie napięciowych poziomów ochrony SPD typu 1 spowodowało, że mogą one być stosowane 
jako pojedynczy stopień ograniczający zagrożenie piorunowe i przepięciowe przyłączy zasilania urządzeń.  

Poniżej omówione zostaną podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać takie układy SPD. Szczególna 
uwaga zostanie zwrócona na porównanie ich właściwości ochronnych z: 

• występującymi zagrożeniami instalacji elektrycznej, 

• poziomami odporności udarowej przyłączy zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
wynikającymi z wymagań kompatybilności elektromagnetycznej.  

Odporność udarowa przyłączy zasilania urządzeń  
Pod pojęciem Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC (ElektroMagnetic Compatibility) rozumie się 
taki stan wzajemnego oddziaływania urządzenia i środowiska w dziedzinie elektromagnetycznej, w 
którym urządzenie zachowuje zdolność poprawnej pracy w tym środowisku oraz nie wprowadza do 
środowiska zaburzeń powodujących niewłaściwe działanie innych urządzeń i systemów pracujących w 
tym środowisku. 



               
 

       

             
 
 

W przypadku zagrożenia piorunowego należy doprowadzić do takiego stanu, w którym wartości 
szczytowe napięć udarowych występujących w instalacji elektrycznej nie przekraczają poziomów 
odporności udarowej zasilanych urządzeń.  

Dodatkowo należy także porównać kształty występujących udarów z kształtami udarów stosowanych w 
badaniach przyłączy zasilania chronionych urządzeń.  

Ograniczając zakres rozważań tylko do ochrony przed napięciami i prądami udarowymi występującymi w 
instalacji elektrycznej i wywołanymi przez procesy łączeniowe lub wyładowania piorunowe należy 
uwzględnić wymagania dotyczące poziomów odporności przyłączy zasilania urządzeń na działanie 
jednokierunkowych udarów o mikrosekundowym charakterze zmian oraz tłumionych przebiegów 
oscylacyjnych (Tabela 1).  

Szczegółowe opisy procedur prowadzenia badań odporności udarowej przyłączy zasilających zawarto w 
normach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń. Podstawowe informacje o 
parametrach udarów stosowanych do badań zestawiono w tabeli 1. 

Wyniki badań odporności urządzenia powinien przedstawić jego producent.  

W tabeli 2 zestawiono wymagane wartości poziomów odporności typowych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych na działanie udarów o kształcie 1,2/50-8/20 µs.  
 
 

Rys. 1. Układy połączeń SPD typu 1 i 2 w 
przypadku zastosowania elementów 
odsprzęgajacych 
 



Tabela 1. Podstawowe informacje o badaniach odporności udarowej urządzeń  

Kształt udaru 

     

          
Poziomy probiercze  

 

Tłumione oscylacje 

Poziom odporności Napięcie probiercze 

  1 0,5 kV 

2 1 kV 

3 2 kV 

4 4 kV 

X specjalny 

UWAGA: specjalny poziom odporności 
ustalany przez indywidualne potrzeby 

odbiorcy 
  

 

Poziom probierczy udary 1,2/50-8/20  

Rodzaj sprzężenia  

 

Klasa 
instalacji  

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 
 

Schemat blokowy układu do badania odporności urządzenia na udary dochodzące z sieci zasilającej 

 

 

Udary napięciowe o kształtach: 
- 1,2/50 µµµµs o wartości szczytowej w przypadku 
otwartego wyjścia generatora, 
 
-  10/700 µµµµs napięcie udarowe stosowane tylko 
w przypadku klasy 5 
 
- tłumione przebiegi oscylacyjne  o 
częstotliwość drgań - 100kHz ± 10%, kolejne 
wartości szczytowe są równe ok. 60% 
poprzedniej wartości szczytowej,  

Udar prądowy o kształcie 8/20 µµµµs/µµµµs w 
przypadku zwartego wyjścia generatora  



Tabela 2. Wymagane poziomy odporności udarowej przyłączy wejściowych zasilania urządzeń prądem 
przemiennym  

Badane urządzenia 
Poziomy napięć przy udarze 

1,2/50-8/20 

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

 

 

 

 

 

2000 V / 1000 V 

 

Urządzenie automatyki przemysłowej (NAMUR NE 21) 

Urządzenia informatyczne (PN-EN 55024) 

Bezprzerwowe systemy zasilania (PN-EN 50091-2) 

Urządzenia stosowane w kolejnictwie ( PN-EN 50121-4) 

Urządzenia w ośrodkach innych niż telekomunikacyjne (PN-ETSI EN 
300 386) 

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

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

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 

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

Sprzęt radiowy stacji bazowych oraz współpracujące wyposażenie 
dodatkowe bazowych (PN-ETS 300 342-2)  

1000 V / 500 V Urządzenia w ośrodkach telekomunikacyjnych (PN-ETSI EN 300 386) 

Obwody wyjściowe przetwornic napięcia stałego i przemiennego, obwodów 
wyjściowych zespołów prostownikowych, siłowni i przetwornic napięcia 
stałego (PN-T-83101) 

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

1000 V / 500 V  
2000 V / 1000V          

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

500 V, 1000 V i 2000 V  

Podano poziomy odporności pomiędzy przewodami: fazowym i neutralnym a przewodem ochronnym / 
przewodami fazowymi oraz między przewodami fazowymi a przewodem neutralnym. 

 

Dane przedstawione w tabeli 2 wskazują, że zapewnienia bezpiecznego działania urządzeń wymaga 
ograniczenia do poziomu poniżej wartości 2000 V przepięć dochodzących do przyłączy zasilania 
większości urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  

W analizowanych instalacjach taką ochronę zapewniają SPD typu 1 o napięciowych poziomach ochrony 
poniżej 1500 V.  

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt wykorzystywania udaru 1,2/50-8/20 µs do badań odporności 
przyłączy zasilania urządzeń Tylko w wyjątkowych przypadkach wymagane jest dodatkowe badanie 
napięciem udarowym 10/700 µs. 

Wykorzystanie udarów 1,2/50-8/20 powoduje, że kształt przepięć dochodzących do przyłączy 
sygnałowych, po zadziałaniu SPD typu 1, nie powinien odbiegać znacznie od kształtu udaru stosowanego 
w czasie badań.  

 



Zagrożenie udarowe przyłączy zasilania urządzeń 
Podstawowym zadaniem SPD typu 1 jest wyrównywanie potencjałów pomiędzy przewodami instalacji 
elektrycznej podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w instalację piorunochronną obiektu 
budowlanego. W takim przypadku prąd piorunowy spływa przewodami odprowadzającymi do uziomu i 
powoduje wzrost potencjału połączonej z uziomem szyny wyrównawczej i przewodu PEN instalacji 
elektrycznej i część prądu piorunowego wypływa tym przewodem na zewnątrz obiektu budowlanego.  

Wzrost potencjału szyny wyrównawczej powoduje zadziałanie SPD typu 1 i prąd piorunowy zaczyna 
wypływać również przewodami fazowymi. Następuje ograniczenie do dopuszczalnych wartości różnic 
potencjałów, jakie pojawią się pomiędzy przewodem PEN lub PE a przewodami fazowymi i neutralnym, 
jeśli taki występuje. 

W najbardziej niekorzystnym przypadku (I poziom ochrony obiektu, do którego dochodzi tylko instalacja 
elektryczna) w poszczególnych SPD może popłyną prąd piorunowy o wartości szczytowej 
przekraczającej nawet 25 kA (Rys. 2). 
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Rys. 2. Najbardziej niekorzystny przypadek rozpływu prądu piorunowego w instalacji elektrycznej  

 

W przypadku III lub IV poziomu ochrony zakłada się wystąpienie prądów piorunowych o wartości 
szczytowej 100 kA i przez poszczególne SPD typu 1 popłyną prądy ok. 12,5 kA. Jeśli nie 
przeprowadzono dokładnej analizy rozpływu prądu piorunowego w instalacjach obiektu budowlanego to 
taka wartość prądu impulsowego powinna być przyjęta przy doborze SPD typu 1 [1].  

Należy jednak zauważyć, że w naszej strefie klimatycznej zagrożenie stwarzane przez przepływ prądu 
piorunowego nie występuje zbyt często. Podstawowym źródłem zagrożeń przyłączy zasilania urządzeń są 
przepięcia atmosferyczne indukowane oraz przepięcia łączeniowe. 

Przewidywana liczbę przepięć o równych wartościach szczytowych, jaka może wystąpić w ciągu roku w 
instalacji elektrycznej można określić na podstawie wyników rejestracji prowadzonych w rzeczywistych 
instalacjach elektrycznych.  

Przykładowe wyniki takich rejestracji prowadzonych w szwajcarskich instalacjach elektrycznych w 
różnorodnych obiektach budowlanych zestawiono na rys. 3.  
W USA podjęto próbę uporządkowania dostępnych wyników i wykreślenia krzywych umożliwiających 
wyznaczanie liczby przepięć o dowolnej wartości szczytowej, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w 
instalacji elektrycznej (rys. 4). 



 

        
 

  

 

Wyznaczając przedstawione krzywe uwzględniono różny „stopień wystawienia” sieci 
elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia na działanie piorunowych impulsów 
elektromagnetycznych. 
Jeśli wartości szczytowe przepięć nie przekracza 3500 V to zalecane jest przyjęcie, że połowa z ogólnej 
liczby przepięć wyznaczonych z wykresów podanych na rys. 3 wywołana jest przez wyładowania 
piorunowe, a pozostała część przez stany nieustalone w sieci elektroenergetycznej. Po przekroczeniu 
wartości 3500 V przepięcia są wywołane tylko przez wyładowania piorunowe.  

Rys. 3. Liczby przepięć, o różnych 
wartościach szczytowych
występujących w ciągu roku w 
instalacji elektrycznej zasilającej: 
  

1 - małą kotłownię,  

2 - pokój w budynku,  

3 - całe piętro w budynku,  

4 - laboratorium, 
5 - cały budynek,  

6 - bank,  

7 - budynek wiejski 

- krzywa A (wystawienie małe); 
przepięcia w podziemnych kablach 
zasilających ułożonych w miastach, 
- krzywa B (wystawienie średnie); prze-
pięcia w biegnących przez tereny pod-
miejskie kablach podziemnych z 
dołączonymi odcinkami linii 
napowietrznych, 
- krzywa C (wystawienie duże); prze-
pięcia w liniach napowietrznych biegną-
cych przez tereny niezabudowane. 
 
Rys. 4. Krzywe określające liczby 
przepięć o różnych wartościach 
szczytowych wywołanych w ciągu roku 
w obwodach sieci zasilającej przez 
zewnętrzne źródła zakłóceń  
 



W Polsce dotychczas nie prowadzono długotrwałych obserwacji przepięć w sieciach elektroenergetycznych 
niskiego napięcia. Można tylko przewidywać wystąpienie porównywalnej lub nawet większej liczby 
przepięć o dużych wartościach szczytowych.  

Uwzględniając ten fakt, układy SPD typu 1 powinny zapewnić ograniczanie wszelkiego rodzaju przepięć 
dochodzących z sieci elektroenergetycznej do instalacji elektrycznej do przyjętych poziomów poniżej 
1500 V.  

Obniżenie napięciowych poziomów ochrony układów SPD typu 1 powodujemy gwałtowny wzrost liczby 
ich zadziałań w ciągu roku i należy zwrócić uwagę na skutki takich zadziałań na instalację elektryczną, 
chronione urządzenia oraz same SPD.  

Iskiernikowe SPD typu 1 o niskich napięciowych poziomach ochrony 
Dobierając układy SPD typu 1 do bezpośredniego ograniczania udarów dochodzących do przyłączy 
zasilających urządzeń należy uwzględnić szereg wymagań wynikających ze specyfiki występującego 
zagrożenia i ochrony.  

W analizowanych przypadkach pojedynczy SPD typu 1 powinien: 

• ograniczać wartości szczytowe napięć udarowych do poziomów ok.1500 V, 

• ograniczać energię udarów przepuszczanych do poziomów poniżej odporności udarowej chronionych 
urządzeń, 

• zapewnić, przy braku dokładnych analiz zagrożenia piorunowego instalacji, ochronę przed prądami 
piorunowymi o wartościach szczytowych równych lub przekraczających 12,5, kA [1], 

• charakteryzować się napięciem trwałej pracy na poziomie ok. 1,1 napięcia fazowego, tylko w 
systemach sieci TT (tzw. połączenie typu 1 – układ 4 SPD) należy przyjąć 1,5 napięcia fazowego, 

• podczas działania nie wpływać na pracę innych aparatów elektrycznych w instalacji elektrycznej , 

• poprawnie współpracować z układami SPD typu 2 i 3 lub z warystorami zainstalowanymi 
bezpośrednio wewnątrz chronionych urządzeń, 

• być proste w montażu i zajmować stosunkowo niewiele miejsca. 

Zalecane jest również stosowanie SPD posiadających podwójne zaciski umożliwiające ich montaż w tzw. 
układzie V.  

Powyższe wymagania spełniają jedynie „ucinające przepięcia” iskiernikowe SPD typu 1. Podstawowym 
elementem każdego SPD jest sterowany lub niesterowalny iskiernik.  

Podejmowane są również próby wykorzystania warystorów do ograniczania napięć i prądów udarowych. 
Stosowane obecnie warystorowe SPD typu 1 posiadają szereg zalet, ale do ich podstawowych wad, 
uniemożliwiających wykorzystanie do ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez rozpływający się 
prąd piorunowy, należy zaliczyć następujące:  

• pojedynczy SPD zapewnia ochronę przed prądami impulsowymi 10/350 µs (symulującymi prąd 
piorunowy) o stosunkowo niewielkich wartościach szczytowych dochodzących do 7 – 9 kA [4, 5], 

• przepływ prądów impulsowych 12,5 kA [1] i kształcie 10/350 najczęściej powoduje ich uszkodzenie [4, 
5], 

• pomimo ograniczania przez warystory przepięć do stosunkowo niskich poziomów (dochodzących 
nawet do 900 V) „przepuszczone” udary charakteryzuje długi czas trwania (kilkaset µs – rys. 5.) 
oraz energia udarowa większa od energii udarów stosowanych do testowania przyłączy zasilania 
urządzeń.  



 
Rys. 5. Przebieg napięcia na warystorowym SPD typu 1 i płynącego w nim prądu  

 
Należy zauważyć, że stosowanie iskiernikowych SPDS typu 1 o obniżonych napięciowych poziomach 
ochrony napotyka również na szereg problemów. Do podstawowych należy wzrost liczby ich zadziałań w 
porównaniu z klasycznymi SPD o poziomach ochrony ok. 4 kV, które są powszechnie stosowane w 
wielostopniowych systemach ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej.  
Większość zadziałań iskiernikowych SPD typu 1 kończy się przepływem w instalacji elektrycznej 
prądów następczych o znacznych wartościach (rys. 6).  
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Rys. 6. Przebiegi napięcia na iskiernikowym SPD typu 1 oraz prądu płynącego w instalacji elektrycznej 
 



Przepływ prądów następczych może przepalić wkładki bezpieczników, które są w instalacjach przed 
układem SPD i spowodować przerwę w zasilaniu urządzeń.  

Takie działanie SPD typu 1 stwarza duże problemy przy tworzeniu warunków zapewniających pewne i 
niewymagające interwencji obsługi zasilanie urządzeń. Dodatkowo należy zauważyć, że przepływ 
prądów następczych o dużych wartościach szczytowych bez wątpienia wpływa na elektrody iskierników.  
W celu wyeliminowania takich zjawisk zaczęto stosować różne metody ograniczania wartości prądów 
następczych.  
Najlepsze wyniki otrzymano w wykorzystując tzw. technologię RADAX-flow [11].  
W iskierniku, w którym wykorzystano technologię RADAX-flow,  na palący łuk działają siły osiowe i 
promieniowe powodujące jego ściskanie i rozciąganie. W ten sposób wartości prądów następczych 
ograniczane są do poziomu kilkuset amperów.  
Iskierniki, w których wykorzystywana jest przedstawiona metoda gaszenia łuku mogą być 
dwuelektrodowe lub trójelektrodowe (z dodatkową elektrodą sterującą przyśpieszającą zapłon iskiernika).  
Stosując iskierniki z dodatkową elektrodą sterującą można ograniczać przepięcia do poziomu poniżej 
1500 V.  
Ogólny widok sterowanego iskiernika oraz przebiegi napięć na SPD tzpu 1  DEHNventil [11] , w którym 
został on zastosowany, przedstawiono na rys. 7. 
  a) 
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Rys. 7. Wykorzystanie RADAX-flow technology do gaszenia prądów następczych; a) widok ogólny 
sterowanego iskiernika, b) przebieg napięcia na iskierniku przy doprowadzeniu prądu udarowego o 
kształcie 10-350 µs i wartości szczytowej ok. 25 kA 



 
Dodatkowo na rys.8 porównano przebieg prądu następczego płynącego przez SPD DEHNventil z prądem 
zwarciowym, jaki popłynie w instalacji, jeśli SPD zostanie zastąpiony połączeniem o pomijalnej 
impedancji.  
 
 

 

 
Rys. 8. Przebieg prądu i napięcia po zadziałaniu SPD DEHNventil  [11] 
 
Zmniejszenie prądów następczych ogranicza wartość I2⋅t, jaka wystąpi w instalacji po zadziałaniu SPD 
DEHNventil i wskazuje na dobrą jego współpracę z bezpiecznikami o wartości powyżej 35A (nie 
następuje przepalanie wkładek bezpiecznikowych o wartościach ponad 35A).  
Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest wprowadzenie nieznacznego zniekształcenia napięcia w 
instalacji elektrycznej, jakie wystąpi po zadziałaniu iskiernikowego SPD typu 1.  
 

Wnioski 
 

Przedstawione rozważania wyraźnie wykazały konieczność stosowania w analizowanych instalacjach 
elektrycznych (niewielkie instalacje zasilające urządzenia elektroniczne zagrożone oddziaływaniem 
rozpływającego się prądu piorunowego) „iskiernikowych” SPD typu 1.  

Iskiernikowe SPD typu 1 zapewniają: 

• ochronę przed prądami impulsowymi o kształcie 10/350 µs o znacznych wartościach szczytowych 
(równych lub przekraczających 12,5 kA) , 

• ograniczanie przepięć do poziomów poniżej 1500 V,  

• ograniczanie energii „przepuszczonych” udarów do poziomów, które nie powodują uszkodzeń lub 
błędnego działania chronionych urządzeń. 

Dodatkowo, dobierając SPD typu 1, należy zwrócić uwagę na ich możliwości ograniczania prądów 
następczych. Wartości tych prądów powinny być możliwie jak najmniejsze, gdyż tylko takie SPD 
zapewniają pewne zasilania urządzeń.  
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