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1. Wstęp 
Doziemne wyładowanie piorunowe jest w dalszym ciągu jedną z częstszych przyczyn przerw w za-
silaniu odbiorców oraz uszkodzeń urządzeń sieci elektroenergetycznych. Źródłem zagrożenia są za-
równo bezpośrednie wyładowanie piorunowe w linie i stacje elektroenergetyczne, jak i wyładowa-
nia piorunowe w ich sąsiedztwie.  
Uwzględniając straty związane z przerwami w zasilaniu, szczególną uwagę należy zwrócić na 
ochronę odgromową linii i stacji elektroenergetycznych wysokich napięć. 
Poniżej przedstawione zostaną zasady ochrony odgromowej oraz ograniczania przepięć w: 

• liniach wysokich napięć 110 kV, 220 kV i 400 kV, 

• liniach o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV i niższym od 110 kV, 

• stacjach elektroenergetycznych, 

Dodatkowo zasygnalizowane zostaną zagrożenia przepięciowe i ochrona przed nimi obwodów sy-
gnalizacji i sterowania pracujących w stacjach elektroenergetycznych. 

1.1. Wykaz podstawowych definicji 
Graniczny prąd wyładowczy ogranicznika - wartość szczytowa prądu wyładowczego o kształcie 
4/10 µs, który jest stosowany do sprawdzania odporności ogranicznika na bezpośrednie uderzenie 
piorunu. 

Najwyższe napięcie sieci Us -  najwyższa wartość skuteczna napięcia międzyprzewodowego, która 
może wystąpić w dowolnych czasie i miejscu sieci w normalnych warunkach ruchowych, nie są 
uwzględnianie chwilowe zmiany napięcia wywołane np. zwarciami, łączeniami lub chwilowymi 
zmianami obciążenia. 

Najwyższe napięcie urządzenia Um - najwyższe napięcie, do którego odnoszą się właściwości 
układu izolacyjnego, przy którym jest zapewnione działanie urządzenia zgodnie z wymogami norm 
przedmiotowych.  

Napięcie obniżone ogranicznika Ures - wartość szczytowa napięcia występującego na zaciskach 
ogranicznika podczas przepływu prądu wyładowczego.  

Napięcie trwałej pracy ogranicznika Uc - określona dopuszczalna wartość skuteczna napięcia o 
częstotliwości sieciowej, która może być trwale przyłożona między zaciski ogranicznika.  



A. Sowa       Ochrona odgromowa linii i stacji elek troenergetycznych wysokiego napi ęcia 

Napięcie znamionowe ogranicznika Ur - najwyższa dopuszczalna wartości napięcia o częstotliwo-
ści sieciowej miedzy zaciskami ogranicznika, przy której zapewnione jest jego poprawne działanie 
w warunkach chwilowego przepięcia. 

Napięcie znamionowe sieci Un - wartość skuteczna napięcia międzyprzewodowego, którym sieć 
została oznaczona. 

Poziom ochrony - piorunowy udarowy poziom ochrony ogranicznika określa jedna z następują-
cych wartości: 

• napięcie zapłonu przy normalnym udarze piorunowym, 

• napięcie obniżone przy znamionowym prądzie wyładowczym.  

Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika In - wartość szczytowa prądowego udaru pioruno-
wego, która jest stosowana do sklasyfikowania ogranicznika.  

Udar prądowy piorunowy - udar prądowy o kształcie 8/20 µs. 

Udar prądowy łączeniowy ogranicznika - udar prądowy mający czas czoła większy niż 30 µs, ale 
poniżej 100 µs oraz umowny czas do półszczytu w przybliżeniu równy podwojonej wartości czasu 
czoła.  

1.2. Ogólne zasady ochrony 
W zależności od wartości napięcia znamionowego linii i stacji do środków ochrony należy zaliczyć: 

• ochronę przed bezpośrednim uderzeniem pioruna (dotyczy to zwodów, przewodów odgro-
mowych, urządzeń piorunochronnych na obiektach budowlanych), 

• ograniczniki przepięć do ochrony linii elektroenergetycznych i urządzeń w stacjach, 

• ograniczniki przepięć lub inne rozwiązania zapewniające ograniczenie lub eliminację prze-
pięć dochodzących do portów sygnałowych urządzeń kontrolno-pomiarowych.  

1.2.1. Podstawowe zasady doboru ograniczników przep ięć w systemach 
elektroenergetycznych 

Poniżej przedstawiono podstawowe zasady doboru ograniczników przepięć. Zostaną one wykorzy-
stane przy doborze ograniczników do ochrony linii oraz aparatury na stacjach elektroenergetycz-
nych.  

Przy doborze ogranicznika należy uwzględnić następujące parametry: 

1. Podstawowe dane charakteryzujące sieć elektroenergetyczną, w której będzie zainstalowany 
ogranicznik. Niezbędne są informacje o:  

• najwyższym napięciu sieci Us, 
• częstotliwości napięcia sieci, 

• prądzie zwarciowym w miejscu zainstalowania ogranicznika, 

• współczynnika zwarcia doziemnego, 

• maksymalnym czasie trwania zwarcia doziemnego. 

1. Charakterystyka urządzeń, które będą objęte ochroną przez analizowane układy ograniczników. 
Należy posiadać informacje o: 

• rodzaju aparatury, która będzie chroniona przez układy ograniczników przepięć (np. trans-
formatory, silniki), 

• znamionowym napięciu probierczym izolacji chronionych aparatów, 
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• sposobie podłączania chronionych aparatów do sieci elektroenergetycznej, 

• długości odcinków kablowych (o ile występują), 

• przewidywanej odległości pomiędzy układem ograniczników przepięć a chronionymi urzą-
dzeniami.  

2. Informacje o warunkach pracy układu ograniczników w miejscu ich zainstalowania. Należy 
uwzględnić informacje o: 

• warunkach zabrudzeniowych, 

• przewidywanej pozycji oraz miejscu i sposobie instalowania, 

• przewidywanym obciążeniu mechanicznym, 

• odległości pomiędzy ogranicznikami oraz ogranicznikami a chronionymi urządzeniami.  

Dobierając ogranicznik przepięć zalecane jest przestrzeganie procedury, której kolejne etapy 
zostały przedstawione poniżej. 

1. Określenie podstawowych danych dotyczących: 

• napięcia trwałej pracy ogranicznika (poziom odniesionych do najwyższego napięcia 
pracy sieci elektroenergetycznej), 

• znamionowego napięcia ogranicznika w odniesieniu do przepięć dorywczych, 

• klasy zwarciowej ogranicznika w odniesieniu do spodziewanego prądu zwarcia, 

• wartości i prawdopodobieństwa spodziewanych piorunowych prądów wyładowczych 
przepływających przez ogranicznik. 

2. Wstępny dobór ogranicznika spełniającego powyższe wymagania. 

3. Określenie charakterystyk ochronnych ogranicznika dla udarów piorunowych i łączenio-
wych.  

4. Usytuowanie ogranicznika tak blisko chronionego urządzenia jak to jest możliwe. 

5. Określenie koordynacyjnego napięcia wytrzymywanego łączeniowego chronionych urzą-
dzeń z uwzględnieniem przepięcia o łagodnym czole oraz konfiguracji sieci. 

6. Określenie koordynacyjnego napięcia wytrzymywanego piorunowego. 

7. Określenie znamionowego poziomu izolacji urządzeń.  

2. Ochrona linii elektroenergetycznych 
Przeskoki na izolatorach linii napowietrznych są bardzo często wywoływane przez przepięcia at-
mosferyczne indukowane lub wywoływane przez bezpośrednie wyładowanie piorunowe w przewo-
dy linii.  

2.1. Linie wysokich napi ęć 110kV, 220 kV i 400 kV 
W przypadku linii napowietrznych o napięciach znamionowych 110, 220 i 400 kV podstawowym 
zagrożeniem są bezpośrednie wyładowania piorunowe.  
W takich liniach najczęściej nie jest analizowane zagrożenie wywołane wyładowaniami w sąsiedz-
twie linii. 
Przepięcia atmosferyczne wywołane przez rozpływający się prąd piorunowy są przyczyną przesko-
ków na izolatorach i powietrznych odstępach izolacyjnych, które mogą rozwinąć się w kanały prą-
dów zwarciowych. 
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Wielkościami, które należy uwzględnić oceniając odporność izolacji na przepięcia wywołane przez 
przepływ prądu piorunowego są: 

• dopuszczalny poziom prądu udarowego id – jest to największa wartość szczytowa prądu 
pioruna, która nie powoduje jeszcze przeskoków na izolatorach.  

• dopuszczalna stromość prądu udarowego sd – największa stromość prądu pioruna, która nie 
powoduje jeszcze przeskoków na izolatorach. 

W zależności od powyższych wielkości można ocenić m.in. liczbę spodziewanych wyłączeń linii w 
określonym przedziale czasu.  

2.1.1. Ochrona odgromowa  
Do typowych rozwiązań ochrony odgromowej linii można zaliczyć: 

• zastosowanie przewodów odgromowych o małych kątach osłonowych (dotyczy to tylko linii 
wysokich napięć), 

• zapewnienie małej rezystancji uziemienia słupów, 

• zastosowanie izolacji o możliwie największym napięciu przeskoku, wykorzystując np. wy-
trzymałość udarową konstrukcji słupa. 

Z przedstawionych rozwiązań, linie krajowe 110 kV, 220 kV i 400 kV chronione są na całej ich 
długości przy pomocy przewodów odgromowych. Dodatkowo: 

• rezystancja uziemienia słupa linii powinna być mniejsza od 10 Ω lub 15 Ω (wyjątki w tere-
nie skalistym), 

• linie pracują z uziemionym przewodem neutralnym.  

Podstawowe wymagania dotyczące przewodów odgromowych zestawiono w tablicy 3.  

Przekrój przewodów odgromowych powinien być dobrany do warunków zwarciowych występują-
cych w analizowanej linii. Przekrój pojedynczego przewodu odgromowego nie powinien być 
mniejszy od 50 mm2.  

Przewody odgromowe nie tylko osłaniają przewody fazowe przed bezpośrednim uderzeniem pioru-
na, ale również ich zastosowanie wprowadza następujące pozytywne skutki: 

• Podczas wyładowania w przewód odgromowy, niezależnie od miejsca udaru, do słupa wpływa 
prąd piorunowy o mniejszej wartości i występuje na nim mniejszy spadek napięcia. 

•  Prądy płynące w przewodzie odgromowym indukują napięcia na przewodach fazowych dzięki 
temu występują mniejsze napięcia na izolatorach. 

• Przewody odgromowe zmniejszają napięcia indukowane przez pobliskie wyładowania pioruno-
we. 

• Przewody odgromowe zmniejszają impedancję falową przewodów fazowych, co powoduje 
zmniejszenie napięć na przewodach w przypadku bezpośredniego wyładowania w te przewo-
dy. 

• Odbicia udarów od wierzchołka słupa oraz od sąsiednich słupów zmniejszają napięcia na 
wierzchołku słupów.  

• Dodatkowo przewody odgromowe osłabiają pole magnetyczne wywołane przez prądy robo-
cze płynące w przewodach fazowych.  
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Tablica 3.  Wymagania dotyczące przewodów odgromowych 

 Linia 110 kV Linie 220 kV i 400 kV 

Największe dopuszczalne warto ści kątów ochronnych przewodów odgromowych 

 - dla przewodów skrajnych linii (kąt α) 300 200 

 - dla przewodu środkowego linii (kąt β) 600 450 

Największa dopuszczalna warto ść rezystancji uziemienia słupa linii 

- rezystywność gruntu ρ < 1000 Ωm  10 ΩΩΩΩ 15 ΩΩΩΩ 

- rezystywność gruntu ρ ≥ 1000 Ωm 15 ΩΩΩΩ 20 ΩΩΩΩ 

Odst ęp między przewodem roboczym a odgromowym  

Odstęp dr między przewodem roboczym a odgromowym w środ-
ku przęsła przy temperaturze + 100C  

dr ≥≥≥≥ 0.015 a (w metrach)  
a – rozpiętość przęsła [m] 

Przęsła specjalne  

Wytrzymałość izolacji zawieszonej na słupach ograniczających przęsła 
specjalne na udary piorunowe nie powinny być mniejsza od  

Ups  ≥  U1 + 10 (hps – h1) 
Gdzie: U1 - wytrzymałość na udary piorunowe izolacji zastosowanej w 

linii (w kilowoltach), 

          hps – wysokość zawieszenia najwyżej umieszczonego przewodu 
roboczego na słupie ograniczającym przęsło specjalne (w 
metrach)   

 
h1 = 30 m 

 
h1 = 50 m 

(linia 220 kV) 
 
 

h1 = 80 m  
(linia 400 kV) 

Jeśli hps ≤ h1 – w przęśle specjalnym taka sama izolacja jak w linii h1 – umowna wysokość zawieszenia 
przewodów roboczych linii 

Uwagi ogólne: 
1. Przewody odgromowe należy uziemiać na każdym słupie. 

2. Na wejściu do stacji przewody odgromowe powinny być połączone z konstrukcjami wspor-
czymi i uziomem stacji. 

3. Jeżeli uzyskanie przedstawionych wartości rezystancji uziemień jest trudne do osiągnięcia ze 
względów ekonomiczno-technicznych, dopuszcza się większe wartości pod warunkiem za-
pewnienia nie mniejszej skuteczności ochrony odgromowej linii elektroenergetycznej.  

3. Ograniczanie przepi ęć w sieciach elektroenergetycznych 
wysokich napi ęć 

Do ograniczania przepięć w liniach elektroenergetycznych początkowo stosowano iskierniki roż-
kowe, odgromniki wydmuchowe i ograniczniki iskiernikowe z warystorami karborundowymi 
(rys.1.).  
Pierwsze konstrukcje ograniczników beziskiernikowych zastosowano do ochrony izolacji Instalacji 
rozdzielni 66 kV w Japonii w roku 1975. W kilka lat później rozpoczęto ich instalację na większą 
skalę w Japonii i w USA, a następnie w wielu innych krajach.  
Pierwsze ograniczniki beziskiernikowe ograniczniki liniowe zaczęto stosować na dużą skalę w 
USA w linii 138 kV w roku 1985 oraz w Japonii na linii 77 kV w roku 1986.  

3.1. Dobór ograniczników przepi ęć do warunków sieciowych 
Dobór ograniczników przepięć do ochrony sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV (ze skutecznie uziemio-
nym punktem neutralnym) można przeprowadzić wykorzystując tzw. metodę uproszczoną.  
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Rys. 1.  Iskierniki oraz ograniczniki liniowy z przerwą iskrową.  

3.1.1. Uproszczona metoda doboru ograniczników prze pięć 
Metoda uproszczona polega na doborze kilku podstawowych parametrów ogranicznika. Są to na-
pięcie trwałej pracy Uc i napięcie znamionowe Ur.  
Napięcie trwałej pracy ogranicznika Uc w sieciach 110 - 400 kV określa zależność: 

3

U
U s

c ⋅β≥  

gdzie: 
  β = 1,05 - współczynnik uwzględniający wpływ wyższych harmonicznych, 
  Us - najwyższe napijecie sieci. 
 
Napięcie znamionowe ograniczników przepięć Ur 
 

Ur ≥ 1,25 · Uc 
 

3

U
kU s

zr ⋅≥  

gdzie: kz – współczynnik zwarcia doziemnego.  
 
Zalecane wartości parametrów ograniczników pracujących w sieciach 110, 220 i 400 kV zestawio-
no w tablicy 4.  
Pozostałe parametry są obecnie dostosowane przez ich producentów do wymagań IEC, i tak: 

- znamionowy prąd wyładowczy wynosi 10 kA (20 kA), 

- zdolność pochłaniania energii > 2,5 kJ na kV napięcia Ur, 

Należy również uwzględnić wartości poziomów izolacji urządzeń chronionych (tablica 5). 

Wytrzymałość zwarciowa ograniczników przepięć oraz przekroje przewodów stosowanych do ich 
połączeń w sieci powinny być dobrane do największego spodziewanego prądu zwarciowego w 
miejscu zainstalowania ograniczników. 
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Tablica 4. Zalecane wartości parametrów ograniczników pracujących w sieciach 110, 220 
 i 400 kV. 

Nazwa Wartości skuteczne napięć (kV) oraz wartości współczynnika 
kz 

Napięcie znamionowe sieci Ur 110 220 400 

Najwyższe napięcie sieci Us 123 245 420 

Współczynnik kz ≥ 1,4 1,5* 1,3 1,4* 1,3 1,4* 

Napięcie znamionowe Ur (znormali-
zowane) 

96 108* 192 204* 324 342* 

Napięcie trwałej pracy Uc 77 86 154 163 259 275 

*  - dotyczy ograniczników przeznaczonych do ochrony transformatorów blokowych 

 

Tablica 5.  Znormalizowane napięcia sieci i poziomy izolacji urządzeń chronionych 

Napięcie  
znamionowe [kV] 

Najwyższe napięcie 
sieci Us  

Znormalizowane napięcia wytrzymywane 
Krótkotrwałe o częstotliwości 

sieciowej [kV] 
piorunowe 

[kV] 

110 123 
185 450 

230 550 

 
220 

 

245 

275 650 

325 750 

360 850 

395 950 

 

 

400 

 

 

420 

850 
105 

1175 

950 1175 
1300 

1050 
1300 

1425 

Zacienione – wartości zalecane  

 

Należy również sprawdzić, czy osłony izolacyjne ograniczników dostosowano do warunków zabru-
dzeniowych w miejscu ich montażu  

Uwzględniając powyższe uwagi można zestawiono w tablicach 6 i 7 podstawowe dane techniczne 
ograniczników przepięć dobrane do warunków sieciowych i specyfiki chronionych urządzeń w sie-
ciach o napięciach znamionowych 110 kV, 220 kV, 400 kV. 

Ograniczniki przepięć powinny być wyposażone w liczniki zadziałań, które powinny być przysto-
sowane do pomiarów prądu upływu.  

Wyniki pomiarów tego prądu umożliwiają diagnostykę ograniczników podczas ich normalnej eks-
ploatacji.  
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Tablica 6.  Podstawowe dane techniczne charakteryzujących ograniczniki dla sieci 110 kV 

Dane dotycz ące sieci i chronionych urz ądzeń 

Napięcie znamionowe sieci                        [kV] 110  

Najwyższe napięcie sieci                            [kV] 123 

Współczynnik zwarcia doziemnego  1,4 

Prąd zwarciowy [kA] 40 

Wymagane parametry ograniczników przepi ęć 
przył ączanych do: 

Przewodów ro-
boczych sieci 

Punktów gwiazdowych 
transformatorów 

Napięcie trwałej pracy                       UC [kV] ≥ 77 48 

Napięcie znamionowe                             [kV] ≥ 96 60 

Znamionowy prąd wyładowczy                 [kA] 10 

Wytrzymałość zwarciowa                        [kA] ≥ 40 

Napięcie obniżone przy  

-znamionowym prądzie wyładowczym  [kVm] ≥ 

- udarze łączeniowym 30/60, 0,5 kA      [kVm] ≥ 

 
300 
250 

 

165 
130 

Zdolność pochłaniania energii w odniesieniu do 
napięcia znamionowego ogranicznika                 

                                                           [kJ/kV] ≥ 

 
2 

 
2 

Tablica 7. Podstawowe dane techniczne charakteryzujących ograniczniki dla sieci 220 kV  
i 400 kV.  

Dane dotycz ące sieci i chronionych urz ądzeń 

Napięcie znamionowe sieci                        [kV] 220 400 

Najwyższe napięcie sieci                           [kV] 245 420 

Współczynnik zwarcia doziemnego  1,3 1,3 

Prąd zwarciowy [kA] 40 40 

Wymagane parametry ograniczników prze-
pięć przył ączanych do: 

przewodów 
roboczych 

gwiazdowego 
transformat. 

przewodów 
roboczych 

gwiazdowego 
transformat. 

Napięcie trwałej pracy                          UC [kV] ≥ 154 96 267 168 

Napięcie znamionowe                               [kV] ≥ 192 120 336 210 

Znamionowy prąd wyładowczy                    [kA] 10 

Wytrzymałość zwarciowa                           [kA] ≥ 40 

Piorunowy poziom ochrony 600 340 920 420 

Zdolność pochłaniania energii w odniesieniu do na-
pięcia znamionowego ogranicznika             [kJ/kV] ≥ 

4 4 6,5 6,5 

 

Odstępy między ogranicznikami oraz odstępy ogranicznik – inne urządzenie uziemione lub kon-
strukcja powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach.  
Oceniając zagrożenie udarowe urządzeń chronionych przez ograniczniki przepięć należy dodatko-
wo uwzględnić dopuszczalne odległości pomiędzy ogranicznikami a chronionymi urządzeniami 
oraz indukcyjne spadki napięć na przewodach i samym ograniczniku.  
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Krótki opis zagrożenia, jaki powodują zjawiska falowe zachodzące pomiędzy ogranicznikiem a 
chronionym urządzeniem orz indukcyjne spadki napięć opisano w tablicy 8. 
 
Tablica 8. Opis zagrożenia stwarzanego przez zjawiska falowe i spadek na indukcyjnościach 
przewodów 

Układ poł ączeń Opis 

 

Ogranicznik 
przepięć

Transformator 

Przepi ęcie  

odległość d 

 

Rozchodząca się w linii elektroenergetycz-
nej fala przepięciowe dochodzi do układu 
ograniczniki – transformator.  
Po dojściu fali do transformatora następuje 
praktycznie jej podwojenie i zaczyna on biec 
z powrotem. Na ograniczniku początkowo 
panuje napięcie fali padającej, a potem po-
jawia się fala odbita. Po zadziałaniu ogra-
nicznika ograniczona fala dotrze do trans-
formatora po czasie potrzebnym na pokona-
nie odległości d. Napięcie na transformato-
rze osiągnie wyższe wartości w porównaniu 
z napięciem na ograniczniku.  

 

W przypadku ograniczników wysokonapię-
ciowych przewodu służące do jego przyłą-
czenia mogą być znacznej długości.  

W przedstawionym przykładzie długość od-
cinak l złożonego z ogranicznika i przewo-
dów dochodzi do 10 m.  

Jeśli założymy, że indukcyjność 1 m prze-
wodu wynosi ok. szybkość = 1µH/m, a szyb-
kość narastania prądu udarowego di/dt wy-
nosi np. 10 kA/µs to z zależności 

U = l · L · di/dt 

Dla rozpatrywanego przypadku U = 100 kV. 

W najgorszym przypadku napięcie to może 
nakładać się na napięcie obniżone ogra-
nicznika przepięć. 

 
W przypadku ochrony transformatora największe odległości od ograniczników do zacisków chro-
nionych uzwojeń, mierzone wzdłuż przewodów łączących, nie powinny przekraczać: 

• 40 m dla uzwojeń o napięciu znamionom 110 kV, 

• 60 m dla uzwojeń o napięciu znamionom 220 kV, 

• 80 m dla uzwojeń o napięciu znamionom 400 kV. 

W rozdzielniach o napięciu znamionowym 110 – 400 kV, niezależnie od ochrony transformatora, 
należy instalować ograniczniki przepięć na wejściu każdej linii napowietrznej wprowadzanej bez-
pośrednio.  

Dodatkowo ograniczniki powinny być instalowane do w polach liniowych po stronie liniowej wy-
łączników.  
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4. Ograniczanie przepi ęć w sieciach elektroenergetycznych o na-
pięciu znamionowym wy ższym od 1 kV i ni ższym od 110 kV 

Podstawowe informacje o środkach ochrony odgromowej i przepięciowej w liniach o napięciu po-
wyżej 1 kV i poniżej 110 kV oraz rozmieszczaniu ograniczników przepięć zestawiono w tablicy 9. 

Tablica 9.  Podstawowe informacje o ochronie odgromowej i przepięciowej linii elektroener-
getycznej od 1 kV do 110 kV.  

Rodzaj ochrony Sposób realizacji 

 

Ochrona odgromowa  
Nie jest zalecane stosowanie przewodów odgromo-
wych na całej długości linii.  

Przewody odgromowe stosowane tylko do ochrony 
wybranych odcinków linii. 

 

 

 

 

 

 

Ograniczanie przepięć  

Urządzenia do ogra-
niczania przepięć 

Do ograniczania przepięć stosowane są ograniczniki 
lub iskierniki  

 

 

 

 

 

 

Miejsca montażu 

- przy przyłączach linii napowietrznej z przewoda-
mi gołymi z linia kablową (ograniczniki umiesz-
czane przy głowicach kablowych), 

- przy przyłączach linii napowietrznej z przewoda-
mi w izolacji z linia kablową (ograniczniki 
umieszczane przy głowicach kablowych),  

- w miejscach pomiaru energii elektrycznej (np. 
przekładnikach do pomiaru energii), znajdujących 
się na słupach linii napowietrznej, 

- przy połączeniu linii mających słupy lub po-
przeczki z materiałów nieprzewodzących z linią 
na słupach stalowych lub żelbetowych (ogranicz-
niki umieszczane na pierwszym słupie przewo-
dzącym), 

- przy przęsłach specjalnych.   

  
Znamionowe poziomy izolacji zalecane dla urządzeń instalowanych w sieci o napięciu znamiono-
wym 3 kV – 30 kV zestawiono w tablicy 10.  

Tablica 10.  Znormalizowane napięcia sieci i poziomy izolacji urządzeń chronionych 

Napięcie  
znamionowe [kV] 

Najwyższe napięcie 
sieci Us  

Znormalizowane napięcia wytrzymywane 
Krótkotrwałe o częstotliwości 

sieciowej [kV] 
piorunowe 

[kV] 

3 3,6 10 40 

6 7,2 20 60 

10 12 28 75 

15 17,5 38 95 

20 24 50 125 

30 36 70 170 

 

W sieciach średnich napięć dobierając ograniczniki przepięć należy uwzględnić sposób uziemiania 
punktu neutralnego. 
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Przepięcia dorywcze w takich systemach mogą być znacznie wyższe w porównaniu z liniami wyso-
kich napięć ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym.  

Napięcie trwałej pracy ogranicznika Uc w sieciach 6 - 30 kV określa zależność: 

Uc ≥ Us 

Napięcie znamionowe ograniczników przepięć Ur 
 

Ur ≥ 1,25 · Uc 

3

U
kU s

zr ⋅≥  

Wartość napięcia znamionowego Ur ogranicznika przepięć uzależniona jest od nie tylko od ampli-
tudy, ale również od czasu trwania przepięć dorywczych. Czas ten może być bardzo być różny np. 
od 1 s do nawet kilku godzin. Uwzględniając ten fakt rozróżniono dwa podstawowe przypadki: 

• Stosowana jest automatyczna eliminacja zwarcia faza – ziemia i napięcie znamionowe ogra-
nicznika może wynosić: 

3

Uk25,1
U25,1U s

cr

⋅⋅≥⋅=  

gdzie: k – współczynnik uwzględniający wpływ wyższych harmonicznych i innych czynni-
ków decydujących o trwałości ogranicznika. 

• Nie jest stosowana eliminacja zwarcia i możliwa jest długotrwała praca sieci z doziemieniem 
jednej fazy. 

Ur= 1,25 · Uc  ≥ Us 

Uwzględniając powyższe uwagi w tablicy 11 zestawiono podstawowe parametry ograniczników 
beziskiernikowych do pracy w sieciach średnich napięć.  

Tablica 11.  Podstawowe parametry ograniczników przepięć dla sieci 3 kV – 30 kV 

Dane dotycz ące sieci i chronionych urz ądzeń 

Napięcie znamionowe sieci                          Un [kV] 3 6 10 15 20 30 

Najwyższe napięcie sieci                              US [kV] 3,6 7,2 12 17,5 24 36 

Wymagane parametry ograniczników przył ączanych do przewodów roboczych 

Automatyczna eliminacja 
zwarcia faza – ziemia 

Napięcie Uc ogranicznika 3,2 4,8 8 12,8 16,8 24 

Napięcie Ur ogranicznika 4 6 10 16 21 28,8 

Eliminacja zwarcia faza 
ziemia po czasie 10 s 

Napięcie Uc ogranicznika 3,2 6,4 9,6 14,4 19,2 28,8 

Napięcie Ur ogranicznika 4 8 12 18 24 36 

Nieograniczony czas 
trwania zwarcia 

Napięcie Uc ogranicznika 3,6 7,2 12 17,6 24 36 

Napięcie Ur ogranicznika 5 9 15 22 30 45 

 

Pozostałe parametry ograniczników stosowanych w sieciach średnich napięć zestawiono w tablicy 
12.  
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Przedstawione w tablicy 12 napięcia trwałej pracy ograniczników odnoszą się do przypadków sieci 
z długotrwale utrzymującym się doziemieniem (sieć z kompensacją ziemnozwarciową lub izolowa-
nym punktem neutralnym). 

Tablica 12.  Dane dotyczące wartości parametrów charakteryzujących ograniczniki przepięć dla 
sieci 3 kV – 30 kV 

Dane dotycz ące sieci i chronionych urz ądzeń 

Napięcie znamionowe sieci         Un [kV] 3 6 10 15 20 30 

Najwyższe napięcie sieci            US [kV] 3,6 7,2 12 17,5 24 36 

Znormalizowane napięcie wytrzymywa-
ne piorunowe urządzeń [kV] 

40 60 75 95 125 170 

Wymagane parametry ograniczników przył ączanych do przewodów roboczych 

Napięcie trwałej pracy             UC [kV] ≥ 3,6 7,2 12 17,5 24 36 

Napięcie znamionowe             Ur [kV] ≥ 5 9 15 22 30 45 

Znamionowy prąd wyładowczy 
 - w sieciach rozdzielczych          [kA] ≥ 
-  w stacjach zasilających            [kA] ≥ 

 
5 
5 

 
5 
5 

 
5 
5 

 
5* 
10 

 
5* 
10 

 
5* 
10 

Napięcie obniżone przy znamionowym 
prądzie wyładowczym                [kVm] ≥ 16,5 28 45 65 87 130 

Zdolność pochłaniania energii   [kJ/kV] ≥ 
 - przy instalowaniu przy transformato-
rach uziemiających                    [kJ/kV] ≥ 

1 
 
2 

1,5 
 
2 

1,5 
 

2 

1,5 
 

2 

1,5 
 
2 

1,5 
 
2 

Wymagane parametry ograniczników przył ączanych do punktów gwiazdowych 
transformatora  

Napięcie trwałej pracy             UC [kV] ≥ 2,1 4,2 7 10,2 14 21 

Napięcie znamionowe                  [kV] ≥ 2,6 5,25 8,75 12,75 17,5 26,3 

Znamionowy prąd wyładowczy    [kA] ≥ 5 5 5 5 5 5 

Napięcie obniżone przy znamionowym 
prądzie wyładowczym                [kVm] ≥ 

12,3 18,5 26,5 39 52 78,5 

Zdolność pochłaniania energii  [kJ/kV] ≥ 
 - przy instalowaniu równolegle z dławi-
kiem gaszącym                         [kJ/kV] ≥ 

1 
 
2 

1,5 
 
2 

1,5 
 

2 

1,5 
 

2 

1,5 
 
2 

1,5 
 
2 

* - zalecane jest stosowanie ograniczników 10 kA. 

4.1. Metoda dokładne doboru ograniczników przepi ęć  
Przedstawiony uproszczony sposób doboru ograniczników przepięć umożliwia określenie ich pod-
stawowych parametrów. Wprowadzane uproszczenia powodują, że otrzymane wartości wyznaczone 
są z pewnym marginesem bezpieczeństwa.  

Przeprowadzając dokładny dobór otrzymujemy najczęściej niższe wartości napięcia trwałej pracy 
ogranicznika. Wadą metody jest konieczność prowadzenia indywidualnego doboru ograniczników z 
dostarczonej przez producenta charakterystyki napięciowo-czasowej wytrzymałości ograniczników 
na przepięcia dorywcze.  
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Przykład takiej charakterystyki przedstawiono na rys. 2. 

 
 
Rys. 2.  Typowa charakterystyka wytrzymałości na przepięcia dorywcze (wolnozmienne) ogranicz-
ników beziskiernikowych. 
T - krotność napięcia trwałej pracy, którą ogranicznik wytrzymuje w czasie t, 
Krzywa a – bez wstępnego obciążenia ogranicznika energią wyładowczą, 
Krzywa b – ze wstępnym obciążeniem energią E (podawaną w katalogu dla ogranicznika danego 
typu). 

 

Współczynnik T na rys. 2. pokazuje, jaką krotność trwałego napięcia pracy Uc wytrzyma ogranicz-
nik w czasie t.  

Oczywiście charakterystykę z rys. 2 przedstawiono jako przykład. W rzeczywistości należy wyko-
rzystywać charakterystyki podawane w danych katalogowych ograniczników przepięć.  

Na rys. 2. podano dwie krzywe charakteryzujące wytrzymałość ogranicznika bez obciążenia (krzy-
wa a) oraz z obciążeniem (krzywa b) energią wyładowczą. Przy doborze ogranicznika najczęściej 
należy wykorzystywać krzywą b.  

Wartość trwałego napięcia pracy Uc ustala się w zależności od czasu trwania przepięcia dorywcze-
go przy jednofazowym zwarciu doziemnym.  

Jeśli zwarcie jest wyłączalne po czasie krótszym od podanego czasu t na wykresie to napięcie trwa-
łej pracy ogranicznika wynosi: 

T
U

U m
c ≥  

 

Instalując ograniczniki należy nie przekraczać odległości pomiędzy ogranicznikami a chronionymi 
urządzeniami. Zestawienie największych długości połączeń zawiera tablica 13. 

5. Uziemianie urz ądzeń do ograniczania przepi ęć 
Uziemienia urządzeń ochrony przepięciowej w stacjach i liniach elektroenergetycznych powinny 
spełniać wymagania podane w przepisach dotyczących: 
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- ochrony od porażeń, 

- ochrony obiektów budowlanych od wyładowań atmosferycznych. 

W tablicy zestawiono zalecane wartości rezystancji uziemień słupów i ograniczników. 

Tablica 13.  Największe długości połączeń ogranicznik – chronione urządzenie 

Napięcie znamionowe sieci Us kV 3 6 10 15 20 30 

Ogranicznik-transformator lub głowica kablowa  m 4 4 5 8 8 10 

Ogranicznik - inne urządzenie m 10 10 14 20 20 30 

Tablica 14 . Rezystancje uziemienia  

Obiekt  Warto ść rezystancji 

Słupy linii z przewodami odgromowymi  nie przekracza 15 ΩΩΩΩ 

Słupy z przewodami odgromowymi (rezystywność gruntu > 1000 Ωm) dopuszczalna do 20 ΩΩΩΩ 

Słupy linii z przewodami odgromowymi na podejściach do stacji lub kabla 
o długości nie mniejszej niż 500 m 

nie przekracza 10 ΩΩΩΩ 

Słupy ograniczające przęsła specjalne w liniach z przewodami odgromo-
wymi  

nie przekracza 10 ΩΩΩΩ 

Uziemienia ograniczników  nie przekracza 10 ΩΩΩΩ 

Uwaga.  Dopuszcza się większe wartości rezystancji uziemienia, jeśli uzyskania wartości rezystancji 
podanych powyżej pociąga za sobą wielkie koszty. Należy jednak zastosować rozwiązania zapewnia-
jące nie mniejszą skuteczność ochrony przed przepięciami w porównaniu z rozwiązaniami spełniają-
cymi przedstawione warunki.  

5.1.Przewody uziemiaj ące 
• Przekrój przewodów uziemiających przewody odgromowe powinien być dobrany do prądów 

zwarciowych występujących w miejscu ich zainstalowania.  

• Przekrój przewodów uziemiających przewody odgromowe nie powinien być mniejszy niż 35 
mm2.  

• Jako przewody uziemiające zalecane jest wykorzystywania przewodzących elementów słu-
pów i konstrukcji wsporczych. 

• W przypadku linii na słupach stalowych rolę przewodów uziemiających spełnia konstrukcja 
stalowa słupa. 

• Przewody uziemiające na słupach wielożerdziowych powinny być prowadzone, co najmniej 
wzdłuż dwóch przeciwległych nóg słupa.  

6. Ochrona stacji przed bezpo średnim uderzeniem pioruna 
Ochrona odgromowa typowych obiektów budowlanych znajdujących się na terenie stacji powinna 
być wykonana zgodnie z wymaganiami norm ochrony odgromowej obiektów budowlanych [9, 10, 
11, 12]. W zakres tych norm nie wchodzą systemy przesyłu, rozdziału i wytwarzania energii elek-
trycznej znajdujące się poza obiektami budowlanymi.  

W stacjach elektroenergetycznych, do ochrony przed bezpośrednim działaniem prądu piorunowego 
chronią zwody i przewody odgromowe (układy zwodów i przewodów odgromowych).  

Przykłady stref ochronnych (przestrzeni chronionych) tworzonych przez instalację piorunochronną 
o wysokości H do 25 m zestawiono w tablicy 15. 
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Tablica 15.  Przykłady tworzenia stref ochronnych przez zwody pionowe i przewody odgromowe.  

Układ przestrzenny Podstawowe informacje 

 

Pojedynczy przewód odgromowy za-
wieszony na wysokości H ≤ 25 m.  

Strefa ochronna tworzona przez łuki o 
promieniu 2H rozpoczynające się na 
szczycie przewodu odgromowego.  

 

Dwa przewody odgromowe zawieszo-
ne na wysokości H ≤ 25 m.  

Odległość pomiędzy przewodami 
mniejsza niż 2H. Strefa ochronna two-
rzona przez dwa łuki o promieniu 2H i 
jeden o promieniu R. 

 

Pojedynczy zwód pionowy o wysokości 
H ≤ 25 m.  

Strefa ochronna ma kształt stożka 
ograniczonego przez łuki o promieniu 
3H przechodzące przez koniec zwodu.  

 

Dwa zwody pionowe o wysokości H ≤ 
25 m. 

Strefa ochronna – ograniczona przez 
łuki o promieniu 3H oraz łuk o promie-
niu R.  

Łuki przechodzą przez szczyt zwodów.  

Wybór wysokości H ≤ 25 m odpowiada konstrukcji sieci o napięciu 400 kV. 

Należy zauważyć, że w normie dotyczącej instalacji elektroenergetycznej prądu przemiennego o 
napięciu wyższym od 1 kV [15] pojawiają się sugestie: 

• dokonania wyboru poziomu ochrony, 

• zastosowania do wyznaczania stref ochronnych metody toczącej się kuli. 

Takie podejście jest analogiczne jak w przypadku ochrony odgromowej obiektów budowlanych. 

Zwody pionowe należy instalować: 

• obok konstrukcji i urządzeń w stacji (zwody ustawione w odległości nie mniejszej od 3 m 
od konstrukcji i chronionych urządzeń), 

• na konstrukcjach wsporczych rozdzielni napowietrznych z wyjątkiem bramek transformato-
rów i konstrukcji na których umieszczane są izolatory o napięciu znamionowym niższym 
niż 110 kV.  
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W tym ostatnim przypadku nie jest konieczne wyposażanie konstrukcji w dodatkowe przewody od-
prowadzające, gdyż sama konstrukcja jest zdolna odprowadzić prąd piorunowy. 

7. Podstawowe zasady ograniczania przepi ęć w obwodach    
sterowania 

Określając zasady ochrony przed przepięciami obwodów sterowania należy uwzględnić m.in. na-
stępujące źródła zakłóceń: 

• operacje łączeniowe w obwodach pierwotnych, 

• wyładowania piorunowe w linie elektroenergetyczne wysokich i średnich napięć, 

• wyładowania piorunowe na terenie stacji lub w bliskim ich sąsiedztwie, 

• operacje łączeniowe w obwodach wtórnych, 

• działanie ograniczników przepięć, 

• stany awaryjne np. zwarcia, doziemienia. 

Podejmując środki ochrony przed przedstawionymi narażeniami należy uwzględnić następujące za-
sady: 

• Zmniejszania przenikania pól elektromagnetycznych do aparatów i okablowania. 

• Wyrównywanie potencjałów. 

• Ekranowanie kabli obwodów wtórnych. 

• Instalowanie kabli w metalowych kanałach. 

• Grupowanie obwodów. 

• Stosowanie kabli światłowodowych z odpowiednim wyposażeniem. 

• Instalowanie aparatury ograniczającej przepięcia.  

• Odpowiednie środki zaradcze w obwodach wewnętrznych.  
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