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Wprowadzanie coraz doskonalszych układów półprzewodnikowych znacznie zwiększa 
możliwości działania współczesnych urządzeń oraz umożliwia tworzenie rozbudowanych i 
różnorodnych systemów kontrolno-pomiarowych i sterujących. 
Niestety cechą charakterystyczną urządzeń elektronicznych jest stosunkowo niewielka 
odporność ich przyłączy zasilania oraz sygnałowych na działanie napięć i prądów udarowych. 
Udary są szczególnie groźne dla urządzeń pracujących w zautomatyzowanych zakładach 
przemysłu chemicznego i petrochemicznego, obiektach gazowniczych kubaturowych i 
technologicznych, oczyszczalniach ścieków oraz w stacjach benzynowych. W powyższych 
obiektach może wystąpić konieczność ograniczania przepięć dochodzących do urządzeń 
pracujących w obszarach, w których istnieje możliwość wystąpienia gazowej atmosfery wy-
buchowej. 
Stworzenie warunków zapewniających bezawaryjne działanie urządzeń wymaga 
przestrzegania zasad ograniczania przepięć dochodzących do każdego z przyłączy urządzenia. 
Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące: 

• zaleceń wprowadzanych przez nowe normy w dziedzinie ochrony odgromowej w 
obiektach zagrożonych wybuchem, 

• ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej, 

• ograniczania przepięć w obwodach iskrobezpiecznych.  
 

Wymagania ogólne 
 
Analizując zagrożenie piorunowe i dobierając środki ochrony należy obecnie zwrócić główną 
uwagę na ochronę urządzeń oraz systemów elektrycznych i elektronicznych. Fakt ten zmienia 
podejście do zagadnień ochrony odgromowej. Obecnie przystępując do projektowania 
kompleksowej ochrony odgromowej nowoczesnego obiektu budowlanego należy posiadać 
podstawowe zasób wiedzy technicznej w następujących dziedzinach:  

• ochrony odgromowej obiektów budowlanych, 

• ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, 

• ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym, 

• ograniczania przepięć w systemach przesyłu sygnałów, 

• wyrównywania potencjałów wewnątrz obiektów budowlanych, 



• badań i doboru urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej oraz w 
liniach przesyłu sygnałów, 

• badań odporności urządzeń systemów na działanie napięć i prądów udarowych oraz 
dopuszczalnych poziomów odporności udarowej przyłączy zasilania i sygnałowych 
urządzeń chronionych systemów, 

• badań odporności urządzeń oraz systemów elektronicznych na działanie impulsowego 
pola magnetycznego, 

• koordynacji układania przewodów wszelkiego rodzaju instalacji wewnątrz obiektów 
budowlanych, 

• doboru materiałów stosowanych do budowy urządzeń piorunochronnych.  

Tak szeroki zakres wymaganej wiedzy spowodował, że w nowej normie wprowadzono 
następujące wymagania:  

„Urządzenie piorunochronne (LPS) powinno być projektowane i wykonywane przez 
projektantów i wykonawców urządzeń piorunochronnych”. 

„Projektant i wykonawca urządzenia piorunochronnego powinien posiadać umiejętność 
oceny zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych skutków wyładowania piorunowego i 
powinien znać dobrze ogólne zasady kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)”. 

„Projektant ochrony odgromowej powinien umieć ocenić skutki korozji i decydować, kiedy 
istnieje konieczność zwrócenia się o pomoc do eksperta”. 

Należy również zwrócić uwagę na konieczność prowadzenia przez osoby projektujące 
urządzenie piorunochronne koordynacji prac wszystkich osób, których działania są np. 
związane z projektowaniem innych instalacji i mogą wymagać dodatkowych zaleceń 
związanych z ochroną odgromową.  
Takie kompleksowe działania powinny być prowadzone podczas projektowania, realizacji 
obiektu i odbioru obiektu oraz obejmują określenie zakresu badań okresowych i oględzin. 
Oczywiście podstawowym źródłem wiedzy dla projektanta i wykonawcy urządzeń 
piorunochronnych są normy i od „wyspecjalizowanego projektanta i wykonawcy wymaga się 
gruntownej znajomości stosownych norm” oraz kilkuletniej praktyki w dziedzinie ochrony 
odgromowej. 
 

Normy i zalecenia 
 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmianę zasad polskiej normalizacji. 
Postępując zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami „ stare” normy serii PN-IEC 61024 oraz 
PN-IEC 61312 zostały zastąpione przez następujące normy: 

PN-IEC 62305-1; 2008, Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-IEC 62305-2;2008, Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

PN-IEC 62305-3;2009,Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 
budowlanych i zagrożenie życia. 

PN-IEC 62305-4; 2009, Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach budowlanych). 

Ogólne informacje o zakresie tematycznym wprowadzanych norm przedstawiono w tabeli 1. 

Konieczność stosowania ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami stwierdzono 
również w rozporządzeniach.  

W przypadku ochrony odgromowej stacji gazowych i stacji paliw informacje zawarto w 
rozporządzeniach zestawionych w tabeli 2. 



Tabela 1. Zakres tematyczny norm serii PN-EN 62305  

Norma Zakres tematyczny 

 

 

PN-EN 62305-1;2008, Ochrona 
odgromowa - Część 1: 
Wymagania ogólne 

Ochrona odgromowa obiektów włącznie z ich instalacjami, 
zawartością i osobami oraz urządzeń usługowych 
przyłączonych do obiektu. Z wyłączeniem: 

• urządzeń kolejowych;  
• pojazdów, okrętów, samolotów, instalacji przybrzeżnych;  
• wysokociśnieniowych rurociągów podziemnych;  

• rurociągów oraz linii energetycznych i 
telekomunikacyjnych nie przyłączonych do obiektu. 

PN-EN 62305-2;2008, Ochrona 
odgromowa - Część 2: 
Zarządzanie ryzykiem  

Oszacowanie ryzyka powodowanego przez piorunowe 
wyładowania doziemne w obiektach budowlanych i 
urządzeniach usługowych. Wybór poziomów ochrony dla 
urządzenia piorunochronnego. 

 
 
PN-EN 62305-3;2009, Ochrona 
odgromowa - Część 3: 
Uszkodzenia fizyczne obiektów 
budowlanych i zagrożenie życia. 

Wymagania dotyczące ochrony obiektów przed szkodami 
fizycznymi za pomocą LPS i ochrony istot żywych przed 
porażeniem napięciami dotykowymi i krokowymi w pobliżu 
urządzenia piorunochronnego.   

• Projektowanie, wykonanie, sprawdzanie i utrzymanie LPS 
w obiektach dowolnej wysokości. 

• Ustalenie środków ochrony istot żywych przed porażeniem 
napięciami dotykowymi i krokowymi. 

PN-EN 62305-4; 2009, Ochrona 
odgromowa - Część 4: 
Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach 
budowlanych 

Projektowanie, wykonanie, utrzymanie, sprawdzanie i 
testowanie systemu środków ochrony przed oddziaływaniem 
LEMP na urządzenia elektryczne i elektroniczne wewnątrz 
obiektu, w celu redukcji ryzyka trwałych szkód pod wpływem 
piorunowych impulsów elektromagnetycznych. 

Tabela 2. Rozporządzenia dotyczące stacji gazowych i stacji paliw 

Rozporz ądzenie Podstawowe wymagania 

Rozporz ądzenie Ministra 
Gospodarki  z dnia 30.07. 2001 
r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe ( 
Dz.U.2001, Nr 97,poz.1055). 

Rozdział 3 - Stacje gazowe 
§ 53.1. Stacja gazowa powinna być zabezpieczona przed 

wyładowaniami i przepięciami elektrycznymi. 

Rozdział 4 - Tłocznie gazu 
§ 78. Obiekty tłoczni powinny być wyposażone w: 

          ….. 

         5) instalację ochrony odgromowej i przeciw-porażeniowej. 

Rozporz ądzenie Ministra 
Gospodarki  z dnia 21.11.2005 
r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw 
płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i 
produktów naftowych i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1996, Nr 
103, poz. 477) 

Dział II - Bazy paliw płynnych 
Rozdział 4 - Zabezpieczenie bazy paliw płynnych 
§ 41.2. Zbiorniki, a także obiekty technologiczne i budynki 
powinny być chronione przed wyładowaniami atmosferycznymi, 
elektrycznością statyczną oraz przepięciami, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Polskich Normach.  
Dział IV – Stacje paliw płynnych i stacje kontenero we 
Rozdział 3 – Zabudowa stacji paliw płynnych  
§ 107. Zadaszenia, o którym mowa w § 106, powinny być 
wyposażone w instalację odgromową wykonaną zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Polskich Normach.  

 



Podstawowe zasady ochrony odgromowej w strefach zagrożonych 
wybuchem 

 
W normie PN-EN 62305-3 wprowadzono rodzaje stref zagrożonych wybuchem zgodnych z 
wymaganiami Norm Europejskich. Poniżej, zasygnalizowano podstawowe wymagania 
ochrony odgromowej w strefach zagrożonych wybuchem, jakie wprowadza nowa norma.  

• Poszczególne części zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (zwody, przewody 
odprowadzające i uziemiające) powinny się znajdować w odległości, co najmniej 1 m 
od strefy zagrożonej wybuchem.  

• Jeśli zachowanie odległości 1 m jest niemożliwe do wykonania to można ją zmniejszyć 
do ok. 0,5 m, ale przewody powinny być ciągłe lub zastosowane połączenia spawane 
lub prasowane. 

• Strefy zagrożone wybuchem nie powinny się znajdować bezpośrednio pod metalowym 
pokryciem dachu, jeśli możliwa jest jego perforacja lub mogą wystąpić przeskoki 
iskrowe pomiędzy poszczególnymi elementami pokrycia.  

• Połączenia wyrównawcze wykonane przy pomocy zacisków są dopuszczalne, jeśli nie 
będzie ikrzenia przy przepływie prądów piorunowych. Podobnie należy wykonać 
połączenia z rurami (obejmy lub inny sposób, ale bez wyładowań między elementami).  

• Ogólne zasady ochrony w obiektach zawierających strefy 0, 1, 2 oraz 20, 21 i 22 
zestawiono w tabeli 3. 

 

Tablica 3. Zestawienie podstawowych wymagań w przypadku Stef zagrożonych wybuchem  

Strefy 2 i 22 Strefy 1 i 21 Strefy 0 i 20 

Obiekty zawierające strefy 2 i 
22 nie wymagają dodatkowej 
ochrony (uzupełnienia 
ochrony). W przypadku 
metalowych urządzeń, 
obiektów technologicznych 
poza budynkami np. reaktory, 
zbiorniki, które posiadają 
ścianki wykonane z 
materiałów grubości zgodnej z 
danymi z tabeli 6 stosujemy 
następujące zalecenia: 

- nie są wymagane zwody, 

- obiekty powinny być 
uziemione zgodnie w 
wymogami norm. 

Ochrona powinna być 
wykonana analogicznie jak w 
przypadku stref 2 i 22 z 
następującymi 
uzupełnieniami: 

- odstępy izolujące 
(bezpieczne) lub inne 
części izolujące powinny 
być poza strefą, 

- wstawki izolacyjne np w 
rurociągach powinny być 
odpowiednio chronione - 
np. można zastosować 
dodatkowe iskierniki 
równolegle do wstawek.  

Analogicznie jak w strefach 1 i 21 
ale należy zastosować dodatkowe 
uzupełnienia: 

- połączenia wyrównawcze 
wykorzystywane do celów 
ochrony odgromowej pomiędzy 
elementami Instalacji 
piorunochronnej a innymi 
instalacjami należy wykonać w 
porozumieniu z operatorami tych 
instalacji, 

- połączenia wyrównawcze 
wykorzystujące iskierniki należy 
również wykonać za 
porozumieniem z operatorów 
systemów 

Wolnostojące obiekty technologiczne zawierające strefy 0 i 20 należy chronić analogicznie jak w 
przypadku stref 1 i 2 oraz 21 i 22 z następującymi uzupełnieniami: 

- urządzenia elektryczne lub elektroniczne wewnątrz zbiorników zawierających płyny łatwopalne 
powinny być odpowiednie do takich zastosowań, 

- zamknięte zbiorniki (pojemniki) stalowe zawierające strefy 0 i 20 powinny mieć ścianki o 
grubości co najmniej 5 mm w miejscach prawdopodobnego uderzenia pioruna. W przypadku 
ścianek cieńszych należ stosować zwody do ochrony przed bezpośrednim wyładowaniem 

 



W normie PN-EN 62305-3 zawarto także ogólne zalecenia dotyczące: 

• uziemiania zbiorników, 

• sposobów połączeń ścian zbiornika z pływającym dachem, 

• uziemiania rurociągów.  

 
Poziomy odporności udarowej przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń 

 
Przed doborem urządzeń ograniczających przepięcia należy określić wymagane poziomy 
odporności udarowej przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń, które będą chronione.  
Zakres badań odporności na działanie napięć lub prądów udarowych określają normy dotyczące 
danego urządzenia lub grupy urządzeń. Ograniczając zakres rozważań tylko do ochrony przed 
napięciami i prądami udarowymi występującymi w systemach w systemach przesyłu sygnałów 
należy uwzględnić wymagania dotyczące poziomów odporności przyłączy sygnałowych 
urządzeń na działanie: 

• jednokierunkowych (jednobiegunowych) udarów powodowanych przez przepięcia 
łączeniowe i piorunowe o mikrosekundowym charakterze zmian, 

• niepowtarzalnych, przebiegów oscylacyjnych tłumionych powstających podczas 
procesów łączeniowych w liniach zasilających lub sterujących oraz wyładowań 
atmosferycznych [], 

• powtarzalnych szybkich elektrycznych zakłóceń impulsowych o nanosekundowym 
charakterze zmian (EFT/B – ang. Electrical Fast Transient – Burst). 

Szczegółowe opisy procedur prowadzenia badań zawarto w normach dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń.  

W przypadku przyłączy zasilania poziomy odporności udarowej wynoszą odpowiednio: 

• 2000 V pomiędzy przewodami fazowymi i neutralnym a przewodem ochronnym, 

• 1000 V pomiędzy przewodami fazowymi oraz pomiędzy przewodami fazowymi a 
neutralnym. 

W przypadku obwodów iskrobezpiecznych: 

• poniżej 500 V pomiędzy przewodami obwodu iskrobezpiecznego,  

• poniżej 1000V pomiędzy przewodami obwodu iskrobezpiecznego a uziemionymi 
elementami (np. lokalnym systemem uziomowym). 

 
Ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej w obiekcie 

 
Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) stosowane w sieciach 
rozdzielczych niskiego napięcia wewnątrz obiektów budowlanych zawierają, co najmniej, 
jeden element nieliniowy „ucinający przepięcie” lub ograniczający jego wartość szczytową. 
Podstawowe informacje o właściwościach oraz zakresach badań typowych zestawiono w 
tabeli 4. 
Urządzenia do ograniczania przepięć badane zgodnie z wymogami poszczególnych klas będą 
w dalszej części opracowania nazywane SPD typu 1, 2 lub 3. 
Ogólna zasadę rozmieszczania SPD różnych typów w instalacji elektrycznej w obiekcie 
budowlanym w zależności od strefy zagrożenia piorunowego oraz kategorii instalacji 
przedstawia rys. 1. 



Tabela 4. Charakterystyka urządzeń do ograniczania przepięć stosowanych w sieci 
elektroenergetycznej niskiego napięcia 

Klasy prób SPD Przeznaczenie 

Klasa I   
Niedopuszczanie do wnikania części prądu piorunowego i wszelkiego rodzaju 
przepięć do instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu budowlanego. Ograniczanie 
przepięć atmosferycznych oraz wszelkiego rodzaju przepięć łączeniowych, 
wyrównywanie potencjałów instalacji wchodzących do obiektu budowlanego. 

Klasa II  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi indukowanymi, wszelkiego 
rodzaju przepięciami łączeniowymi lub przepięciami „przepuszczonymi” przez 
urządzenia ochrony przepięciowej badane zgodnie z wymaganiami klasy I. 

Klasa III  
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi indukowanymi i przepięciami 
łączeniowymi powstającymi w instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu 
budowlanego. 

Typ SPD Właściwo ści 

Ucinający napięcie 
Duża impedancja przy braku przepięcia, która zmniejsza się gwałtownie w 
odpowiedzi na występowanie udaru napięciowego. Elementy stosowane do 
„ucinania napięcia” - iskierniki *, rury gazowe, tyrystory i triaki. 

 

Ograniczający 
napięcie 

Duża impedancja przy braku przepięcia, która zmniejsza się w sposób ciągły 
w miarę wzrostu prądu udarowego i napięcia. Podstawowe elementy - 
warystory* i diody ograniczające. 

Kombinowany Zawiera zarówno element ucinający napięcie jak i element ograniczający 
napięcie i mogą ucinać napięcie, ograniczać napięcie lub spełniać te obie 
funkcje w zależności od charakteru doprowadzonego napięcia (np. 
równoległe lub szeregowe połączenie iskiernika z warystorem).  

*       najczęściej stosowane elementy, 

 

 
 

Rys. 1. Wielostopniowy system ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej w obiekcie 
budowlanym  



Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1 
Urządzenie do ograniczania przepięć typu 1 są zalecane do ochrony przed zagrożeniami 
stwarzanymi przez:  

• część prądu piorunowego wpływającego do głównego punktu wyrównywania potencjałów w 
obiekcie budowlanym podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w ten obiekt oraz 
wyładowania w przewody linii napowietrznych lub zakopane kable niskiego napięcia, 

•  przepięcia atmosferyczne indukowane oraz wszelkiego rodzaju przepięcia łączeniowe 
dochodzące do obiektu z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia.  

Możliwości ochrony odgromowej SPD typu I określane są na podstawie wyników ich badań 
na działanie prądów udarowych „impulsowych”. Zalecane wartości podstawowych parametrów 
charakteryzujących prąd impulsowy zestawiono tabeli 5. 

Tabela 5. Podstawowe parametry charakteryzujące prądy „impulsowe” stosowane do badań 
SPD typu 1  

Iimp  (kA) 
Q (As)  

w 10 ms 
W/R (kJ/ΩΩΩΩ)  
w 10 ms 

20 

10 

5 

2 

1 

10 

5 

2,5 

1 

0,5 

100 

25 

6,25 

1 

0,25 

 
W normie PN EN 61643-11 nie określono kształtu prądowego udaru probierczego. W 
normach ochrony odgromowej obiektów budowlanych pojawiają się jedynie sugestie o 
możliwości zastosowania prądu udarowego 10/350 W przypadku stosowania prądu o innym 
kształcie wymagane jest ograniczenie czasu narastania prądu udarowego poniżej 50 µs.  
Zapewnienie ochrony instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym wymaga, aby wartości 
szczytowe udarów „przepuszczonych” przez układy SPD typu 1 nie przekraczały wartości 4 
kV, ale mogą być również niższe wartości najczęściej poniżej 2,5 kV lub 1,5 kV.  
Podstawowymi elementami SPD typu 1 są iskierniki, które najczęściej wytrzymają przepływ 
prądów udarowych o wartościach szczytowych 20 kA lub 25 kA i kształcie 10/350.  
Na rysunkach  2 i 3  przedstawiono typowe SPD typu 1 oraz układy ich połączeń w 
podstawowych  systemach sieci.  
 

               

Rys. 2. Układy połączeń SPD typu 1 w różnych systemach sieci 



        

      

Rys. 3. Przykłady montażu różnorodnych SPD typu 1 

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 2 
Zadaniem SPD typu 2 jest ograniczanie przepięć do wartości odpowiadającej I lub II kategorii 
wytrzymałości udarowej. Najczęściej wymagane jest ograniczanie przepięć poniżej 1,5 kV, gdyż 
takie wartości przepięć wytrzymuje większość przyłączy zasilania urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych.  
Zalecanym kształtem prądów wyładowczych znamionowego in i największego imax stosowanych 
do badań ograniczników typu 2 jest udar o czasie narastania czoła 8 µs i czasie trwania do 
półszczytu na grzbiecie 20 µs.  



Wartości szczytowe prądu in , który może wielokrotnie przepłynąć przez SPD  typu 2 nie 
powodując jego uszkodzenia, są wybierane z następującego szeregu wartości: 0,05; 0,1; 0,25; 
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10; 15 i 20 kA [21]. Największy prąd wyładowczy imax  powinien 
być  większy od prądu znamionowego in . 
Do budowy SPD typu 2 najczęściej stosowane są zmienno-oporowe elementy 
półprzewodnikowe-warystory. Po zamontowaniu SPD typu 2 na ich zaciskach panuje napięcie  
SPD typu 2 mogą być instalowane na wejściu instalacji elektrycznej do obiektu budowlanego 
(najczęściej w obiektach bez instalacji piorunochronnej) lub jako drugi stopień ograniczania 
przepięć (obiekty posiadające instalację piorunochronną).  
Układy połączeń SPD typu 2 są analogiczne, jak w przypadku SPD typu 1 . 
Koordynując współdziałanie SPD typu 2 i urządzeń różnicowoprądowych należy, podobnie jak w 
przypadku SPD typu 1, uwzględnić następujące uwagi: 

• wzajemne rozmieszczenie tych urządzeń nie powinno ograniczać ciągłości dostaw energii 
elektrycznej, 

• nie powinno nastąpić zmniejszenie możliwości wykonywania zadań ochronnych przez te 
urządzenia.  

Do połączenia SPD typu 2 należy zastosować możliwie najkrótsze przewody. Jeśli jest to 
możliwe długości przewodów powinny być poniżej 0,5 m, ale nie mogą przekraczać 1 m. 
Przestrzeganie tego wymogu jest bardzo ważne, gdyż stosowanie dłuższych połączeń SPD typu 
2 wprowadza do chronionej części instalacji przepięcia o znacznych wartościach.  
Przykłady typowych SPD typu 2 przedstawiono na rys. 4.  

                      
 
 

Rys. 4. Różnorodne SPD typu 2  

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 3 
W przypadku czułych urządzeń elektronicznych lub instalacji, w której występują przepięcia 
wewnętrzne o znacznych wartościach należy zastosować SPD typu 3. 
SPD typu 3 zapewniają ochronę urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi wywołanymi 
przez odległe wyładowania atmosferyczne (kilkaset metrów od obiektu) oraz przed przepięciami 
łączeniowymi powstającymi rzeczywistych instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu 
budowlanego. 
W rzeczywistych warunkach nie można wyeliminować bezpośrednich uderzeń piorunów w 
obiekty budowlane lub wyładowań zachodzących w bliskim ich sąsiedztwie. Fakt ten powoduje, 



że w instalacji elektrycznej SPD typu 3 współpracują najczęściej z SPD typu 1 i 2 tworząc 
wielostopniowe układy ochronne.  
Przykłady połączeń warystorów i iskierników (lub odgromników gazowanych) w typowych 
SPD typu 3 przedstawiono na rys. 5. 
W przedstawionych układach do ochrony przed przepięciami występującymi pomiędzy 
przewodem fazowym a neutralnym wykorzystywane są warystory. Różnice potencjałów 
pomiędzy przewodem PE a przewodami N i L ogranicza iskiernik (odgromnik gazowany).  
Na rysunku 3 przedstawiono również kształty napięć, jakie wystąpią na wyjściu SPD przy 
doprowadzeniu na jego wejście udarów napięciowo - prądowych 1,2/50 – 8/20.  
W przypadku ochrony czułych urządzeń elektronicznych może pojawić się potrzeba 
zastosowania dodatkowych filtrów w instalacji elektrycznej współpracujących z urządzeniami 
do ograniczania przepięć lub zastosowania SPD typu 3 z zamontowanymi filtrami (rys. 6.)  

a)    b)       c)       d) 

    

   

       e)           f)                                          g) 

         
 

Rys. 5. SPD typu 3; a),e) schematy typowych ograniczników, b),f) napięcia pomiędzy 
przewodem L i N, c) napięcie pomiędzy N i PE, d),napięcie pomiędzy L i PE, g) 
napięcie pomiędzy L i PE oraz N i PE 

 
   

 

          

 
Rys. 6. SPD typu 3asy III z dodatkowym filtrem), b) schematy układów SPD, c) przebieg 

napięcia na wyjściu SPD 



Przykłady typowych SPD typu 3 przedstawiono na rys. 7. 
 

                 

          

 

Rys. 7. Różnorodne SPD typu 3  
 

Zasady ograniczania przepięć w systemach przesyłu sygnałów 
 
Dobierając urządzenia ograniczające przepięcia SPD (ang. Surge Protective Devices)należy 
uwzględnić występujące zagrożenie, odporność udarową przyłączy chronionych urządzeń 
oraz warunki środowiskowe wynikające z wymogów działania urządzeń w systemach 
elektronicznych. W systemach przesyłu sygnałów, typowe urządzenia ograniczające 



przepięcia składa się z elementów gazowyładowczych i diod zabezpieczających połączonych 
elementami wzdłużnymi (najczęściej rezystancje lub indukcyjności). 
Dobierając urządzenia ograniczające przepięcia można wykorzystać etapy postępowania 
zestawione w tabeli 6.  
 
Tabela 6. Etapy postępowania przy urządzeń ograniczających przepięcia w systemach przesyłu 

sygnałów 
Etap Zakres działań Źródło informacji 

1 Określenie odporności portów sygnałowych urządzeń na działanie 
udarów dochodzących z linii przesyłu sygnałów. 

Wyniki badań 
prowadzonych przez 
producenta 

2 Określenie podstawowych danych charakteryzujących znamionowe 
warunki pracy urządzenia. 

Dane znamionowe 
chronionego systemu 

3 Określenie stopnia zagrożenia udarowego urządzenia. Normy i zalecenia 

4 Wstępny określenie właściwości urządzeń ochrony przepięciowej.  

5 Określenia liczby stopni ochronnych w torze przesyłu sygnałów.  

 

6 

Określenie maksymalnych dopuszczalnych napięć sygnałów robo-
czych UNS i wybór układu ochrony przepięciowej o trwałym napięci 
pracy UC spełniającym warunek 

UC   ≥   UNS 

 

 

7 

Określenie sposobu przesyłu sygnałów (napięcie znamionowe nie-
symetryczne w układzie przewód - przewód lub napięcie znamio-
nowe symetryczne w układzie przewód - „ziemia”) i dobranie odpo-
wiedniego układu ochronnego. 

 

 

8 

Określenie maksymalnego prądu roboczego występującego w sys-
temie przesyłu sygnałów INS i wybór układu ochrony przepięciowej o 
prądzie znamionowym INO spełniającym warunek  

INO ≥   INS 

 

9 Określenie znamionowej częstotliwości sygnałów fNS w analizowanym 
systemie i porównanie z częstotliwością znamionową fNOGR lub gra-
niczną fGRAN ogranicznika. Układ powinien spełniać warunek 

 fNS   ≥  fNOGR        ,      fNS   ≥  fGRAN 

 

10 Wybór układu posiadającego dodatkowe impedancje odprzęgające 
w przypadku ochrony urządzenia, w którym wejścia sygnałowe 
posiadają własne elementy ochronne (np. fabrycznie zamontowane 
warystory lub diody). 

 

Producent chronionych 
urządzeń 

11 Porównanie wartości elementów odsprzęgających zastosowanych 
w układzie ogranicznika z wartościami dopuszczalnymi w danej linii 
przesyłu sygnałów. 

 

12 Wybór sposobu montażu i „uziemiania” ogranicznika przepięć Instrukcje montażowe 
ograniczników 

13 Ocena poprawności połączeń ograniczników przepięć w torze sy-
gnałowym i w instalacji elektrycznej. 

Schematy instalacji  

elektrycznej 

 
 Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych 

 
W obwodach iskrobezpiecznych jakakolwiek iskra lub zjawiska cieplne nie mogą 
spowodować zapłonu w danej gazowej atmosferze wybuchowej. Urządzenia ograniczające 



przepięcia powinny w takich obwodach powinna charakteryzować odpowiednie wartości 
maksymalnego napięcia wejściowego (napięcie szczytowe prądu przemiennego lub prądu 
stałego) oraz maksymalnego prądu wejściowego (szczytowa wartość prądu przemiennego lub sta-
łego), jakie można doprowadzić do jego zacisków bez utraty iskrobezpieczeństwa. 
Dobierając urządzenia ograniczające przepięcia w obwodach iskrobezpiecznych należy 
uwzględnić przedstawione poniżej wymagania. 
• W liniach dochodzących do obiektu ze stref zagrożonych wybuchem należy zastosować 

SPD przeznaczone do montażu w obwodach iskrobezpiecznych. Maksymalne wartości 
wejściowych napięć i prądów SPD powinny być większe od wartości dopuszczalnych dla 
innych urządzeń obwodu iskrobezpiecznego. 

• Zastosowanie SPD nie powinno zmienić wytrzymałości izolacji pomiędzy obwodem 
iskrobezpiecznym a korpusem urządzenia lub jego częściami, które mogą być uziemione. 
Wytrzymałość izolacji obwodu iskrobezpiecznego do ”ziemi”, do obudów urządzeń lub 
innych uziemionych elementów wchodzących w skład obwodu zwykle określa wartość 
skuteczna napięcia przemiennego, która może być równa podwojonej wartości napięcia w 
obwodzie iskrobezpiecznym lub wartości 500V (w zależności od tego, która wartość jest 
większa). W takim układach ograniczniki przepięć powinny również wytrzymać próby 
napięciowe względem ziemi na poziomie minimum 500 V a.c. Spełnienie tego warunku 
wymaga zastosowania dodatkowego odgromnika gazowanego pomiędzy wejściami 
przewodów sygnałowych a ziemią. 

• Ograniczać przepięcia pomiędzy obwodem iskrobezpiecznym a nieiskrobezpiecznym do 
poziomu, co najmniej 1000V. 

• Obwody iskrobezpieczne mogą osiągać znaczne długości, wychodzić na zewnątrz 
obiektów budowlanych lub przebiegać całkowicie poza nimi i dlatego należy także 
uwzględnić różny stopień zagrożenia przepięciowego przyłączy sygnałowych.  
- W liniach przesyłu sygnałów dochodzących do obiektu każda żyła powinna być 

zabezpieczona przed przepięciami przy pomocy układu SPD o wytrzymałości na działanie 
prądu udarowego o wartości szczytowej minimum 10 kA i kształcie 8/20 (rys. 8a). 

- W przypadku możliwości wystąpienia zagrożeń stwarzanych przez bezpośrednie 
oddziaływanie części prądu piorunowego na linie przesyłu sygnałów układy SPD 
powinny zapewnić ochronę przed prądami dochodzącymi do 2 kA i kształcie 10/350  
(rys. 8b). 

a)       b) 

        
Rys. 8. Prądy udarowe stosowane do badań urządzeń do ograniczania przepięć; a) udar kształt 

10 kA, 8/20, b) udar 2,5 kA, kształt 10/350 
 



• Przepięcia pomiędzy przewodami obwodu iskrobezpiecznego powinny być ograniczone 
poniżej wytrzymałości udarowej. W przypadku braku informacji o poziomie odporności 
udarowej należy przepięcia ograniczyć do poziomów równych 3-4 krotności wartości 
sygnałów znamionowych.  

• SPD instalowane w liniach dochodzących ze stref zagrożonych wybuchem powinny 
charakteryzować się małymi wartościami indukcyjności i pojemności. Po zainstalowaniu 
ograniczników wypadkowa pojemność i indukcyjność toru sygnałowego nie może 
przekraczać wymaganych wartości (Rys. 9). 
 

 

 

Rys. 9. Przykład rozmieszczenia urządzeń do ograniczania przepięć SPD w obwodzie 
iskrobezpiecznym oraz zastępczy obwód do określania indukcyjności i pojemności.  

 

• Rozważenie ewentualnego miejsca montażu SPD: optymalne rozwiązanie - wprowadzanie 
kabli do obiektu; gorszy wariant - pierwsze szafy, do których dochodzą linie przesyłu 
sygnałów. 

• W instalacji elektrycznej należy zastosować SPD typu 2 chroniące przed znamionowymi 
prądami udarowymi 15- 20 kA i kształcie 8/20. Jeśli zachodzi taka konieczność, układy 
SPD należy umieścić w szafkach posiadających odpowiednie dopuszczenia do montażu w 
strefach zagrożonych wybuchem. Tylko w przypadku możliwości oddziaływania na 
instalacje elektryczne części prądu piorunowego należy zastosować SPD typu 1.  

 
W przypadku zastosowania urządzeń ograniczających przepięcia przed czujnikami lub 
przetwornikami należy dodatkowo spełnić następujące wymagania: 

• Czujniki, elementy wykonawcze, przetworniki znajdujące się na zewnątrz obiektu w 
strefach zagrożonych wybuchem powinny być zabezpieczone przed przepięciami 
dochodzącymi z linii sygnałowych i instalacji zasilającej.  

• Każda żyła toru sygnałowego oraz zasilającego powinna być zabezpieczona przed 
przepięciami przy pomocy SPD o wytrzymałości na działanie prądu udarowego o 
wartości szczytowej minimum 10 kA i kształcie 8/20.  

• W instalacji elektrycznej dochodzącej do urządzeń pracujących w strefach zagrożonych 
wybuchem należy zastosować układy SPD typu 2 chroniące przed znamionowymi 



prądami udarowymi 10- 20 kA i kształcie 8/20 lub SPD typu 1 (tylko w przypadku 
zagrożenia bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego na instalację elektryczną).  

• SPD należy umieścić w szafkach poza obszarem stref zagrożonych wybuchem lub w 
strefach w szafkach posiadających odpowiednie dopuszczenia do montażu w strefach 
zagrożonych wybuchem. 

Wyznaczone wartości należy porównać z wartościami określającymi maksymalną 
indukcyjność i maksymalną pojemność, jakie mogą wystąpić w obwodzie bez utraty 
iskrobezpieczeństwa. Typowy przykład iskrobezpiecznego obwodu pomiaru ciśnienia oraz 
różnorodnych rozwiązań połączeń SPD przeznaczonych do obwodów iskrobezpiecznych 
przedstawia rys. 10 i 11.  
Przykładowo w przedstawionym układzie pomiarowym można ograniczać przepięcia 
dochodzące:  

• tylko do urządzeń elektronicznych (np. sterowniki) pracujących w sterowni (rys. 10b), 

• do przetworników pomiarowych i urządzeń pracujących w sterowni (rys.10c).  
 

 
 
Rys. 10. Obwód pomiaru ciśnienia; a) niechroniony przed przepięciami, b) ochrona obejmuje 

tylko barierę/separator, c) ochrona dwustronna 
 
 
W pierwszym przypadku (rys. 7b), zapewniono tylko bezpieczne działanie separatorów/barier 
oraz urządzeń sterujących. Niestety podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w 
obiekt, w którym jest sterownia, lub wyładowania w obszarze pracy przetworników 
pomiarowych mogą wystąpić różnice potencjałów lub indukowane przepięcia w kablu 
pomiarowym i uszkodzić przetwornik pomiarowy.  
Pełną ochronę przetwornika i bariery/separatora uzyskujemy stosując w obwodzie dwa SPD 
(rys. 10c).  
 



 
 
Rys. 11. Obwód pomiaru temperatury, różnorodne rozwiązania rozmieszczania SPD  

 
 
W normie PN-EN 60079-25 przedstawiono przykładowe rozwiązanie ograniczania przepięć 
wywołanych przez wyładowanie piorunowe w obwodzie pomiarowym (rys. 12).   
 

Urządzenia do ograniczania przepięć  
 
Urządzenia przeznaczone do ograniczania przepięć w systemach kontrolno-pomiarowych 
najczęściej montowane są na szynie 35 mm. Minimalny przekrój przewodu stosowanego do 
połączenia uziemiającego wynosi 4mm2.  
Typowe urządzenie składa się z odpowiednio połączonych elementów gazowyładowczych 
(odgromników gazowanych) i diod zabezpieczających.  
Elementy gazowyładowcze zapewniają wytrzymałość urządzenia na działanie prądów 
udarowych 10 kA i kształcie 8/20 lub 2,5 kA, 10/350 oraz wytrzymałość izolacji obwodu 
iskrobezpiecznego do ”ziemi”, do obudów urządzeń lub innych uziemionych elementów.  
 



 
Rys. 12. Przykład ogólnych zasad ograniczania przepięć 
 

Ogólny schemat układu połączeń oraz przykłady montażu urządzeń do ograniczania przepięć 
przedstawiono rys. 12 i 14 

W przedstawionych obwodach podstawowym zadaniem urządzeń ochrony przepięciowej 
będzie ograniczanie przepięć pomiędzy: 

• żyłami kabla, 

• poszczególnymi żyłami a ekranem (jeśli kabel jest ekranowany). 
 
 
 

                       
 
Rys. 13. SPD przeznaczone do montażu w obwodach iskrobezpiecznych -  schematy połączeń 
 



a)      b)  

        

Urządzenia 
ograniczaj ące 
przepi ęcia   

Urządzenie 
ograniczaj ące 
przepi ęcia   

 
 
Rys. 14. Przykłady montażu urządzeń do ograniczania przepięć w obwodach 

iskrobezpiecznych 
 
Maksymalna odległość pomiędzy urządzeniem do ograniczania przepięć a chronionym 
urządzeniem nie powinna przekraczać 1 m, a do połączenia należy zastosować przewód 
ekranowany lub ułożony w rurce metalowej (Rys. 15). 

 

 
  
 
Rys. 15. Przykładowe rozmieszczenie urządzeń do ograniczania przepięć ograniczania 

przepięć w obwodzie iskrobezpiecznym 
Ciekawym rozwiązaniem są urządzenia do ograniczania przepięć montowane bezpośrednio 
do przetworników (rys. 16.). 
 



 

 
 

Rys. 16. Urządzenie do ograniczania przepięć dokręcane bezpośrednio do przetwornika 
 

Zakończenie 
 
Postępując zgodnie z przedstawionymi zasadami można zapewnić bezawaryjne działanie 
wszystkich urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem nawet w przypadku 
bezpośredniego uderzenia piorunu w obiekt i wystąpienia zagrożenia, jakie stwarza 
bezpośrednie oddziaływania prądu piorunowego. 
Bardzo często użytkownik, ze względów ekonomicznych, wymaga jedynie zapewnienia 
bezawaryjnego działania wybranych urządzeń w danym systemie zakładając możliwość 
uszkodzenia poszczególnych urządzeń lub czujników. W takim przypadku można ograniczyć 
zakres ochrony, ale należy wykonywać to bardzo rozważnie uwzględniając również 
przedstawione zasady doboru urządzeń ograniczających przepięcia.  
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pomiarów. Badania odporności na przebiegi oscylacyjne. Podstawowa publikacja EMC. 

5. PN-EN 61000-6-2:2002, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: 
Normy ogólne - Wymagania dotyczące odporności w środowisku przemysłowym. 
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6. PN-EN 61643-11, Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 11: 
Urządzenie do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. 
Wymagania i próby. 

7. PN-EN 50014, Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania 
ogólne. 

8. PN-EN 1127-1, Atmosfery wybuchowe i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i 
metodologia. . 

9. PN-EN 60079-25, Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Część 25. Systemy iskrobezpieczne.  

10. NAMUR NE 21. Elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln der Process- 
und Labortechnik.  

11. PN-EN 61326, Wyposażenie elektryczne do pomiarów i użytku w laboratoriach. 
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). 

12. PN-EN 50020. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wyko-
nanie iskrobezpieczne „i”. 
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