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Stworzenie warunków zapewniających pewne 
i bezawaryjne działanie urządzeń systemów 
pomiarowo-rozliczeniowych MZS (monitoro-
wanie zużycia i strat ) energii elektrycznej 
wymaga zastosowania w instalacji elektrycz-
nej i systemach przesyłu sygnałów odpowied-
nio dobranych i rozmieszczonych urządzeń 
ograniczających przepięcia.  
Dobierając właściwość techniczne takich 
urządzeń należy uwzględnić wyniki porówna-
nia narażeń stwarzanych przez napięcia i 
prądy udarowe w miejscach zainstalowania 
urządzeń systemów pomiarowo-
rozliczeniowych z poziomami ich odporności 
udarowej. 

 
UDARY WYSTĘPUJĄCE W 

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
 
Przyłącza zasilania liczników energii elek-
trycznej w obiektach budowlanych mogą być 
narażone na bezpośrednie oddziaływanie czę-
ści prądu piorunowego oraz różnego rodzaju 
przepięć.  
W celu oceny występującego zagrożenia 
przedstawiona zostanie krótka charakterysty-
ka przepięć atmosferycznych i łączeniowych 
występujących w instalacji elektrycznej w 
obiektach budowlanych.   
Wyniki rejestracji prowadzonych w sieciach 
zasilających niskiego napięcia wykazały, że w 
większości przypadków przepięcia występu-
jące w instalacji elektrycznej do 230/400 V 

mają formę tłumionej oscylacji lub przebiegi 
dwuwykładnicze.  
Na podstawie dostępnych danych można 
przyjąć, że w ciągu roku w instalacji elek-
trycznej w obiekcie budowlanym wystąpią 
przepięcia o następujących wartościach szczy-
towych: 

• 300  -  500 V      kilkadziesiąt przypadków, 

• 500  -  1000 V    kilkanaście przypadków, 

• 1000 - 5000V      kilka  przypadków; 

• ponad 5000 V     pojedyncze przypadki. 

W sieci elektroenergetycznej ułożonej w tere-
nie podmiejskim lub wiejskim liczba przepięć 
o amplitudach przekraczających 1 kV będzie 
wielokrotnie większa. W ciągu roku może 
nawet wystąpić kilka przypadków przepięć o 
wartościach szczytowych przekraczających 
poziom 5kV.  
Podejmowane są również próby uporządko-
wania dostępnych wyników badań w rzeczy-
wistych instalacjach i wykreślenia krzywych 
umożliwiających wyznaczanie liczby przepięć 
o dowolnej wartości szczytowej, jakie mogą 
wystąpić w ciągu roku w instalacji elektrycz-
nej (rys. 1).  
W USA podjęto próbę uporządkowania do-
stępnych wyników i wyznaczono krzywe uła-
twiające określenie liczby przepięć o dowol-
nej wartości szczytowej, jakie mogą wystąpić 
w ciągu roku w instalacji elektrycznej (rys. 2). 
 



   
 
Rys. 2. Liczby przepięć, o różnych wartościach 
szczytowych], występujących w ciągu roku w insta-
lacji elektrycznej zasilającej: 

1 - małą kotłownię,  

2 - pokój w budynku,  

3 - całe piętro w budynku,  

4 - laboratorium, 
5 - cały budynek,  

6 - bank,  

7 - budynek wiejski 

 

 
 
Rys. 2. Krzywe określające liczby przepięć o róż-
nych wartościach szczytowych wywołanych w 
ciągu roku w obwodach sieci zasilającej przez 
różnorodne źródła zakłóceń  
 
Oznaczenia na rys. 2. : 
- krzywa  A  (wystawienie małe) ; przepięcia w podziem-
nych kablach zasilających ułożonych w miastach, 

- krzywa B (wystawienie średnie) ; przepięcia w biegną-
cych przez tereny podmiejskie kablach podziemnych z 
dołączonymi odcinkami linii napowietrznych, 
- krzywa C  (wystawienie duże); przepięcia w liniach na-
powietrznych biegnących przez tereny niezabudowane. 

 
 

Otrzymane krzywe wyznaczono uwzględnia-
jąc różny "stopień wystawienia " obwodów 
niskonapięciowych sieci zasilających na dzia-
łanie impulsów zakłócających. Jeśli wartości 
szczytowe przepięć nie przekracza 3500 V to 
zalecane jest przyjęcie, że połowa z ogólnej 
liczby przepięć wyznaczonych z wykresów 
podanych na rys. 1 wywołana jest przez wy-
ładowania piorunowe, a pozostała część przez 
stany nieustalone w sieci elektroenergetycz-
nej. Po przekroczeniu wartości 3500 V przy-
jęto, że przepięcia są wywołane tylko przez 
wyładowania piorunowe.  
W Polsce nie prowadzono dotychczas długo-
trwałych obserwacji przepięć w sieciach elek-
troenergetycznych niskiego napięcia. Należy 
jednak przypuszczać, że bez stosowania ukła-
dów SPD może wystąpić w nich porówny-
walna lub nawet większa liczba przepięć o 
dużych wartościach szczytowych.  
W instalacji elektrycznej w obiekcie budow-
lanym źródłem przepięć wewnętrznych są 
procesy łączeniowe lub stany awaryjne w sie-
ciach niskich i średnich napięć. Najczęściej 
przepięcia łączeniowe osiągają wartości od kil-
kuset woltów do 1 kV. Występują również 
przepięcia o wartościach dochodzących do 2 – 3 
kV.  
Poniżej przedstawiono przykłady różnorodnych 
przebiegów przepięć łączeniowych (rys. 3) i 
atmosferycznych (rys. 4), jakie zarejestrowano 
w instalacji elektrycznej obiektów mieszkal-
nych i przemysłowych [17, 18]. 

 
Zagrożenie stwarzane przez prąd 

piorunowy 
 
W obiekcie budowlanym posiadającym urzą-
dzenie piorunochronne instalacja elektryczna i 
dołączone do niej urządzenia pomiaru energii 
mogą być również narażone na bezpośrednie 
oddziaływanie części prądu piorunowego.  
Do przybliżonego oszacowania zagrożenia 
piorunowego można przyjąć, że połowa prądu 
wpływa do systemu uziomowego obiektu, a 
pozostała część rozpływa się w instalacjach 
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przewodzących dochodzących do tego obiek-
tu. Ogólny przykład takiego podziału prądu 
piorunowego przedstawiono na rys. 4. 
 

   
 

 
Rys. 2. Przykłady różnorodnych przepięć we-
wnętrznych łączeniowych powstających w instala-
cji elektrycznej [17, 18] 
 

      

  
Rys. 3. Przykładowe przebiegi przepięć atmosfe-
rycznych indukowanych w instalacji elektrycznej  

 
 
Rys. 4. Ogólny podział prądu piorunowego w 
przewodzących instalacjach w obiekcie bu-
dowlanym 
 
Takie zagrożenie występuje podczas bezpo-
średniego wyładowania piorunowego w 
obiekt budowlany.  
W zależności od wymaganego poziomu 
ochrony odgromowej obiektu budowlanego, 
do analiz zagrożenia piorunowego instalacji 
należy przyjąć prądy udarowe o  wartościach 
podstawowych parametrów przedstawionych 
w tabeli 1.  
Posiadając informacje o instalacjach dochodzą-
cych do obiektu można określić prądy płynące 
w poszczególnych przewodach.  
Na rys. 5. przedstawiono przykład podziału 
prądu w obiekcie budowlanym, do którego do-
chodzą: 

• instalacja wodno-kanalizacyjna, 
• instalacja gazowa, 
• instalacja elektryczna (system sieci 

TN-C) 
• linie telekomunikacyjne.  

 

 
 
Rys. 5. Przykładowy rozpływ prądu piorunowego 
(pierwszy poziom ochrony – prądu udarowy 200 



kA) w różnorodnych instalacjach dochodzących do obiektu budowlanego 
Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd piorunowy wyładowania 
doziemnego [6, 8] 
 

Składowa  

wyładowania 

Poziom 
ochrony 

Wartości podstawowych  
parametrów  

Wartość szczytowa Czas czoła Czas do półszczytu 

 

pierwsza 

składowa 

I 200kA 10 µs 350 µs 

II 150kA 10 µs 350 µs 

II i IV 100kA 10 µs 350 µs 

 

kolejne  

składowe 

I 50kA 0,25 µs 100 µs 

II 37,5kA 0,25 µs 100 µs 

III i IV 25kA 0,25 µs 100 µs 

    
   
Liczniki umieszczone przed układem urzą-
dzeń ograniczających przepięcia SPD (ang. 
Surge Protective Devices) są one narażone są 
na bezpośrednie działanie części prądu pioru-
nowego i zapewnienie bezawaryjnego ich jest 
praktycznie niemożliwe.  
Zagrożenie stwarzane przez rozpływający się 
prąd piorunowy nie występuje, jeśli liczniki 
zostaną umieszczone za układami SPD prze-
pięć typu 1. 
 

Przepięcia wewnętrzne  
 
Stany nieustalone w sieciach elektroenerge-
tycznych powstające podczas nagłych zmian 
napięcia zasilającego lub konfiguracji układu 
połączeń poszczególnych elementów w syste-
mie elektroenergetycznym są źródłem tzw. 
przepięć wewnętrznych. Wśród tych prze-
pięć najczęściej występującymi są:  

• Przepięcia powstające podczas wyłącza-
nia i ponownego załączania nieobciążo-
nych linii lub baterii kondensatorów, 
przerywaniu niewielkich prądów induk-
cyjnych, likwidacji zwarć przy pomocy 
szybkich układów automatyki SPS. 

• Przepięcia wywołane nagłymi zmianami 
obciążenia, zjawiskami rezonansu i ferro-
rezonansu, niezanikającymi zwarciami 
jedno- lub dwufazowymi z ziemią. 

• Przepięcia występujące podczas zwarć 
doziemnych w sieciach elektroenerge-
tycznych. 

• Przepięcia powstające po zadziałaniu 
układów ochrony przepięciowej wywoła-
ne gwałtowną zmianą napięcia i towarzy-
szący temu przepływ prądów udarowych. 

• Bezpośredni styk przewodów sieci elek-
troenergetycznej o różnych napięciach.  

Część z przedstawionych typów przepięć 
wewnętrznych występuje a sieciach średnich 
napięć. W takim przypadku zagrożenie urzą-
dzeń technicznych wynika z możliwości prze-
noszenia przepięć na stronę niskonapięciową 
transformatorów energetycznych. 
 

Poziomy odporności udarowej 
urządzeń systemów MZR 

 
Zakres badań odporności na działanie napięć 
lub prądów udarowych określają normy doty-
czące danego urządzenia lub grupy urządzeń. 
Ograniczając zakres rozważań tylko do ochrony 
przed napięciami i prądami udarowymi należy 
uwzględnić wymagania dotyczące poziomów 
odporności urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych na działanie: 

• jednokierunkowych udarów napięciowo-
prądowych 1,2/50-8/20 [12] powodowa-
nych przez przepięcia łączeniowe i pio-
runowe o mikrosekundowym charakterze 
zmian, 
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• przebiegów oscylacyjnych tłumionych 
powstających podczas procesów łącze-
niowych w liniach zasilających lub steru-
jących oraz wyładowań atmosferycznych 
[13]. 

Szczegółowy opis procedury prowadzenia 
badań zawarto w normach dotyczących kom-
patybilności elektromagnetycznej. Dodatko-
wo należy spełnić wymagania określające wa-
runki pracy urządzeń w czasie badań oraz 
kryteria oceny poprawności pracy badanych 
urządzeń.  
 

Odporność udarowa liczników 
energii elektrycznej 

Zakres badań odporności udarowej urządzeń 
do pomiaru energii elektrycznej prądu prze-
miennego [1] jest następujący: 
• udary napięciowo-prądowe 1,2/50 – 8/20 
 - tory prądowe i napięciowe   4 kV, 
 - tory pomocnicze   1 kV, 
• tłumione przebiegi oscylacyjne 
- układ wspólny    2,5 kV, 
- układ różnicowy    1,0 kV. 
Powyższe wymagania wprowadzają normy 
ustanowione w roku 2006. W przypadku licz-
niki indukcyjne energii biernej do badań od-
porności udarowej wykorzystywany jest udar 
napięciowy o wartości szczytowej 6 000 V 
oraz kształcie 1,2/50 [5]. 
  

Poziomy odporności udarowej 
koncentratorów 

Jeśli nie wystąpią specjalne zalecenia to nale-
ży ograniczyć przepięcia dochodzące do przy-
łączy koncentratorów do poziomów leżących 
poniżej:  

• 2000 V/1000 V  - przyłącza zasilania, 
• 500 V  - przyłącza sygnałowe.  

 

Ograniczanie przepięć w instalacji 
elektrycznej 

 
W przypadku bezpośredniego połączenia 
liczników należy ograniczyć przepięcia wy-
stępujące w instalacji elektrycznej poniżej ich 
poziomów odporności udarowej. Typowe 
układy połączeń oraz przykłady rozwiązań 
praktycznych ograniczników przepięć typu 1 
zestawiono na rys. 6 i 7. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Rys. 6. Układy połączeń ograniczników typu 1 w 
różnych systemach sieci  



            

       

Rys. 7. Różnorodne SPD typu 1  
 
W instalacjach elektrycznych w obiektach po-
siadających urządzenia piorunochronne będą 
to SPD typu 1 (badane zgodnie z wymogami 
testów klasy I), które zapewniają ochronę 
przed wszelkiego rodzaju przepięciami oraz 

przed bezpośrednim oddziaływanie części 
prądu piorunowego.   
W celu ograniczenia prądów upływu zalecane 
jest stosowanie iskiernikowych SPD typu 
1[19, 20].   
Napięciowe poziomy ograniczania przepięć 
układów SPD typu 1 powinny się zawierać 
poniżej poziomów odporności udarowej licz-
ników i koncentratorów.  
Zapewnienia pewnego i niezawodnego dzia-
łania liczników energii elektrycznej stwarza 
konieczność zastosowania układów SPD za-
instalowanych przed chronionymi licznikami.  
Dobierając urządzenia ograniczające przepię-
cia należy uwzględnić przedstawione poniżej 
wymagania.  

• W przypadku ochrony liczników insta-
lowanych w obiektach budowlanych 
posiadających urządzenie pioruno-
chronne układy SPD typu 1 powinny 
zapewnić ochronę przed działaniem 
prądu piorunowego o wartości szczyto-
wej dochodzącej do 100 kA i kształcie 
10/350 µs. Takie wymagania spełniają 
iskiernikowe SPD typu 1 (badane zgod-
nie z wymaganiami klasy I). 

• Układy SPD typu 1 powinny poprawnie 
pracować w każdym miejscu w instala-
cji elektrycznej. Dotyczy to szczególnie 
tych miejsc, w których w mogą wystą-
pić prądy następcze o znacznych warto-
ściach. Optymalnym rozwiązaniem, za-
pewniającym ciągłość zasilania urzą-
dzeń, jest zastosowanie układów SPD 
typu 1, które ograniczają prądy następ-
cze do poziomów poniżej poziomów 
zadziałania zabezpieczeń nadprądowych 
stosowanych instalacji elektrycznej.  

• Układy SPD typu 1 powinny być nie-
zawodne, proste w montażu i zajmować 
niewiele miejsca. W celu wyelimino-
wania spadków napięć na przewodach 
przyłączeniowych, urządzenia ograni-
czające przepięcia powinny mieć po-
dwójne zaciski do montażu w tzw. 
układzie „V”.  

• W celu wyeliminowania prądów upły-
wu zalecane jest stosowanie iskierniko-
wych SPD typu 1 [19, 20]. Iskierniki w 
SPD powinny być obudowane (nie wy-
stępuje oddziaływanie gorących gazów 
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na urządzenia zainstalowane w sąsiedz-
twie układów ograniczników).  

• Napięciowe poziomy ochrony układów 
SPD typu 1 powinny być niższe od po-
ziomów wytrzymałości udarowej licz-
ników. W typowych rozwiązaniach na-
pięciowy poziom ochrony nie powinien 
przekraczać 2500 V lub 1500 V. W 
przypadku liczników o odporności uda-
rowej 6000 V można zastosować SPD o 
napięciowych poziomach ochrony poni-
żej 4000 V. 

• Należy zapewnić poprawną współpracę 
układu SPD typu 1 z układami SPD in-
nych typów, które zastosowano w insta-
lacji elektrycznej. 

 
Jak już wspomniano powyższe wymagania 
spełniają jedynie „ucinające przepięcia” 
iskiernikowe SPD typu 1. Podstawowym 
elementem takich SPD są sterowane lub nie-
sterowalne iskierniki.  
Podejmowane są również próby wykorzysta-
nia warystorów do ograniczania napięć i prą-
dów udarowych.  
Stosowane obecnie warystorowe SPD typu 1 
posiadają szereg zalet, ale do ich podstawo-
wych wad, uniemożliwiających wykorzysta-
nie do ochrony urządzeń systemów MZR 
przed zagrożeniami stwarzanymi przez roz-
pływający się prąd piorunowy, należy zali-
czyć następujące:  

• pojedynczy SPD zapewnia ochronę 
przed prądami impulsowymi 10/350 µs 
(symulującymi prąd piorunowy) o sto-
sunkowo niewielkich wartościach 
szczytowych dochodzących do 7 – 9 kA 
znacznie mniejszy od wymaganego [21, 
22],  

• w czasie znamionowych warunków pra-
cy przez warystory płyną prądy upływu, 

• pomimo ograniczania przez warystory 
przepięć do stosunkowo niskich pozio-
mów (dochodzących nawet do 900 V) 
„przepuszczone” udary charakteryzuje 
długi czas trwania oraz energia udarowa 
większa od energii udarów stosowanych 
do testowania przyłączy zasilania urzą-
dzeń (tablice 2,3 i 4). 

W przypadku ochrony przyłączy sygnało-
wych liczników należy dokładnie określić wa-
runki znamionowe i poziomy odporności uda-
rowej i dobrać odpowiednie urządzenia ogra-
niczające przepięcia.  
 
Ograniczanie przepięć w systemach 

przesyłu sygnałów 
 
Stosując koncentratory i liczniki posiadające 
obwody wykonujące dodatkowo inne funkcje 
np. przesyłanie danych pomiarowych (droga 
radiowa lub łącza kablowe) należy również 
dobrać ograniczniki przepięć w kablach ante-
nowych oraz w liniach przesyłu sygnałów.  
Tworząc system ograniczania przepięć można 
wykorzystać przedstawione poniżej etapy po-
stępowania. 
 
ETAPY POSTĘPOWANIA PRZY DOBORZE 
OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ W 
SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓW 

• Określenie odporności portów sygnało-
wych urządzeń na działanie udarów do-
chodzących z linii przesyłu sygnałów. 

• Określenie podstawowych danych cha-
rakteryzujących znamionowe warunki 
pracy urządzenia. 

• Określenie stopnia zagrożenia udaro-
wego urządzenia. 

• Wstępny określenie właściwości urzą-
dzeń ochrony przepięciowej. 

• Określenia liczby stopni ochronnych w 
torze przesyłu sygnałów. 

• Określenie maksymalnych dopuszczal-
nych napięć sygnałów roboczych UNS i 
wybór układu ochrony przepięciowej o 
trwałym napięci pracy UC spełniającym 
warunek 

UC   ≥   UNS 

• Określenie sposobu przesyłu sygnałów 
(napięcie znamionowe niesymetryczne 
w układzie przewód - przewód lub na-
pięcie znamionowe symetryczne w 
układzie przewód - „ziemia”) i dobranie 
odpowiedniego układu ochronnego. 

• Określenie maksymalnego prądu robo-
czego występującego w systemie prze-
syłu sygnałów INS i wybór układu 



ochrony przepięciowej o prądzie zna-
mionowym INO spełniającym warunek 
  

INO ≥   INS 

 
• Określenie znamionowej częstotliwości 

sygnałów fNS w analizowanym systemie i 
porównanie z częstotliwością znamiono-
wą fNOGR lub graniczną fGRAN ograniczni-
ka. Układ powinien spełniać warunek 

 
fNS   ≥  fNOGR        ,      fNS   ≥  fGRAN 

 

• Wybór układu posiadającego dodatko-
we impedancje odprzęgające w przy-
padku ochrony urządzenia, w którym 
wejścia sygnałowe posiadają własne 
elementy ochronne (np. fabrycznie za-
montowane warystory lub diody). 

• Porównanie wartości elementów od-
sprzęgających zastosowanych w ukła-
dzie ogranicznika z wartościami do-
puszczalnymi w danej linii przesyłu sy-
gnałów. 

• Wybór sposobu montażu i „uziemiania” 
ogranicznika przepięć 

• Ocena poprawności połączeń ogranicz-
ników przepięć w torze sygnałowym i w 
instalacji elektrycznej. 

 
Do ograniczania przepięć w liniach przesyłu 
sygnałów najczęściej stosowane są układy 
składające się z iskierników gazowych i diod 
zabezpieczających.  
Typowe układy połączeń tych elementów 
oraz przykład rozwiązania praktycznego 
przedstawiono na rys. 8. 
Zapewniając ochronę przed przepięciami urzą-
dzeń systemów pomiarowo-rozliczeniowych 
energii elektrycznej należy zwrócić uwagę na 
urządzenia nadawczo-odbiorcze, które mogą 
być narażone na działanie napięć i prądów uda-
rowych dochodzących kabli antenowych.  
W takich przypadkach podstawową ochronę 
zapewniają odpowiednio rozmieszczone połą-
czenia wyrównawcze i uziemiające ekranów 
kabli koncentrycznych oraz urządzenia ograni-
czające przepięcia pojawiające się pomiędzy 
przewodem środkowym a ekranem kabla  
(Rys. 9).   

 
 

  
 

          
 

    
 
Rys. 8. Przykładowe schematy układów ograni-
czających przepięcia w liniach przesyłu sygnałów 
 
Przykładowe rozwiązania ochrony koncentrato-
ra przedstawiono na rys. 10 i 11.  
 

Zakończenie  
 
Stosowanie coraz doskonalszych układów 
pomiaru energii oraz wzrost wymagań doty-
czących ich możliwości stwarza konieczność 
przeanalizowania ich zagrożenia przepięcio-
wego oraz podjęcie odpowiednich środków 
ochrony. 
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a) 

 
b) 

        
c) 

 
 
Rys. 9. Urządzenia ograniczające przepięcia w ob-
wodach wysokoczęstotliwościowych, a) układ z 
iskiernikiem gazowy, b) sęk ćwierćfalowy, c) układ z 
filtrem 
 

      
 
Rys. 10. Ochrona odgromowa przed bezpo-
średnim wyładowaniem anteny połączonej z 
koncentratorem  

       
 
Rys. 11. Ochrona przepięciowa koncentrato-
ra 
 
Do ograniczania przepięć można zastosować 
urządzenia zawierające iskierniki gazowe, sęki 
ćwierćfalowe lub filtry górnoprzepustowe.  
Dodatkowym problemem, który wymaga 
rozwiązania, jest konieczność wyeliminowa-
nia wpływu zastosowanych urządzeń ograni-
czających przepięcia na pracę chronionych 
liczników i koncentratorów. Należy również 
należy uwzględnić wymogi ograniczania 
przepięć w różnorodnych systemach przesyłu 
sygnałów.  
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