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Doziemne wyładowanie piorunowe jest jedną z częstych przyczyn przerw w zasilaniu odbiorców 
oraz uszkodzeń urządzeń sieci elektroenergetycznych. Źródłem zagrożenia są zarówno 
bezpośrednie wyładowanie piorunowe w linie i stacje elektroenergetyczne, jak i wyładowania 
piorunowe w bliskim ich sąsiedztwie.  
Eliminacja strat wynikających z przerw z zasilaniu wymaga podjęcia kompleksowych rozważań 
dotyczących zagadnień ochrony odgromowej linii i stacji elektroenergetycznych. Podstawowy 
zakres takich rozważań przedstawiono na rys.1.  
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Rys.1. Podstawowy zakres kompleksowej ochrony odgromowej i przepięciowej w systemie 
elektroenergetycznym  

 
Szczegółowe omówienie każdego z przedstawionych problemów przekracza ramy niniejszej 
publikacji i dlatego przedstawione zostaną jedynie zasady ogólne zasady ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych oraz podstawowe zasady ograniczania przepięć w systemach kontrolno-
pomiarowych, sygnalizacji i sterowania oraz systemów przeciwpożarowych w obiektach 
elektroenergetycznych (pola zacienione na rys.1.).  
 



 

  

NORMY DOTYCZ ĄCE OCHRONY ODGROMOWEJ 
Początkowo krajowe normy ochrony odgromowej zawierały podstawowe zalecenia określające 
zasady ochrony ludzi oraz różnorodnych obiektów budowlanych.  

W roku 2001 zaczęto wprowadzać międzynarodowe normy ochrony odgromowej, wśród których 
można wyodrębnić cztery podstawowe grupy tematyczne (tabeli 1.) określające: 

• sposób wyznaczania poziomów ochrony urządzenia piorunochronnego, 
• podstawowe zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych, 
• podstawowe zasady ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym LEMP 

(Lightning ElectroMagnetic Pulse), 
• wymagania stawiane elementom urządzenia piorunochronnego. 

Tabela 1. Zestawienie podstawowych norm dotyczących ochrony odgromowej  

Zakres tematyczny  Zestawienie norm 

Normy dotyczące ochrony 
odgromowej obowiązujące 
przed rokiem 2001. 

PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona  

PN-92/E-05003/04: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

 

 

Ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych 
oraz wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych  

 

PN-IEC 61024-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1 grudzień 2002, Ochrona odgromowa obiektów budowanych. Część 1. 
Zasady ogólne.  

PN-IEC 61024-1-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów budowanych. Zasady ogólne. Wybór pozio-
mów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1 grudzień 2002, Ochrona odgromowa obiektów budowanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

PN-IEC 61024-1-2:2002,Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B 
– Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

 

Ochrona przed 
piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym 

PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-IEC/TS 61312-2:2002, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 
Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-IEC/TS 61312-3:2003, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Część 3. Wymagania urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 

 
 
 
Elementy urządzenia 
piorunochronnego 

PN-EN 50164-1:2002(U), Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) Część 1: Wymagania 
stawiane elementom połączeniowym. 

PN-EN 50164-1:2002U/A1:2007(U), Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) Część 1: 
Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 

PN-EN 50164-2:2003(U), Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2: Wymagania 
dotyczące przewodów i uziomów 

PN-EN 50164-2:2003(U)/A1:2007(U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2: 
Wymagania dotyczące przewodów i uziomów 

Informacje zawarte w normach ochrony odgromowej oraz ochrony przed LEMP wykorzystano przy 
określaniu zakresu badań urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej oraz w liniach 
przesyłu sygnałów. 

Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 239, poz. 1597), dotychczasowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych, 
zostały zastąpione przez normy: 

• PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 



 

  

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

• PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 
życia. 

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

Zakres tematyczny poszczególnych norm z serii EN 62305 zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Zakres tematyczny norm serii EN 62305  

Norma Zakres tematyczny 

 

 

PN-EN 62305-1:2006 (org), 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 przybrzeŜnych;  

• wysokociśnieniowych rurociągów podziemnych;  

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

PN-EN 62305-2:2006 (org), 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 62305-3:2006 (org), Ochrona 
odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów budowlanych i zagroŜenie Ŝycia. 

Wymagania dotyczące ochrony obiektów przed szkodami fizycznymi za 
pomocą LPS i ochrony istot Ŝywych przed poraŜeniem napięciami 
dotykowymi i krokowymi w pobliŜu urządzenia piorunochronnego.   

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

• Ustalenie środków ochrony istot Ŝywych przed poraŜeniem napięciami 
dotykowymi i krokowymi. 

PN-EN 62305-4:2006 (org), 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. 

 

Na bazie przedstawionych norm opracowywane są również normy określające zasady ochrony 
różnego rodzaju obiektów, które albo nie są opisane w normach ochrony odgromowej albo 
wymagają dokładniejszego przedstawienie szczegółowych rozwiązań. 

POSTĘPOWANIE PRZY PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI URZ ĄDZEŃ 
PIORUNOCHRONNYCH  

Zapewnienie pewnej i skutecznej ochrony odgromowej obiektu budowlanego wymaga podjęcia 
wieloetapowych działań, które powinny być realizowane przez specjalistę z dziedziny ochrony 
odgromowej posiadającego dodatkowo pogłębiona wiedzę z dziedziny kompatybilności 
elektromagnetycznej urządzeń, instalacji i systemów. Powinien on ściśle współpracować z 
inwestorem lub właścicielem budynku, z architektem, wykonawcą budynku, projektantami innych 
instalacji (elektrycznych, elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych) itp. 

Poniżej przedstawiono etapy postępowania przy projektowaniu urządzenia piorunochronnego. 

• Zebranie podstawowych informacji dotyczących przeznaczenia, konstrukcji i lokalizacji 



 

  

obiektu,   

• Sklasyfikowanie obiektu, ustalenie konieczności stosowania ochrony i określenie właściwego 
poziomu ochrony (ocena na podstawie wskaźnika zagrożenia piorunowego lub ryzyka szkód 
piorunowych -  współdziałaniu eksperta ochrony odgromowej z inwestorem lub 
właścicielem obiektu), 

• Opracowanie planu ochrony odgromowej ( w przypadku przyjęcie strefowej koncepcji ochrony 
dokładne określenie właściwości poszczególnych stref i stosowanych środków ochrony),  

• Wykonanie projektu ochrony odgromowej, (podstawowe i szczegółowe rysunki techniczne, 
opisy przewidywanych środków ochrony, harmonogramy realizacji poszczególnych etapów 
prac, 

• Wykonanie urządzenia piorunochronnego (nadzór techniczny, dokumentacja), 

• Badania odbiorcze (potwierdzenie prawidłowości wykonania ochrony). 

Współpraca i koordynacja działań wszystkich zainteresowanych stron w fazie projektowania, 
budowy i badania urządzeń piorunochronnych powinna obejmować w szczególności: 

• konsultacje we wszystkich fazach konstruowania obiektu,  

• ustalenie zakresów odpowiedzialności stron za zaistniałe podczas budowy 
nieprawidłowości, 

• przestrzeganie procedur odbioru urządzenia, 

• przestrzeganie procedur użytkowania i ew. przebudowy obiektu. 

Uzgodnienia i konsultacje powinny być prowadzone: 

• z architektem: 

• z zakładami użyteczności publicznej: 

• ze służbami pożarnictwa i bezpieczeństwa, 

• z instalatorami urządzeń elektronicznych i anten,  

• z wykonawcami prac budowlanych i instalacyjnych. 

 Ochrona stacji przed bezpośrednim uderzeniem pioruna 
Ochronę przed bezpośrednim działaniem prądu piorunowego zapewniając odpowiednio dobrane i 
rozmieszczone zwody pionowe oraz stosowane przewody odgromowe. Taką ochroną powinny być 
objęte: 

• stacje i rozdzielnice napowietrzne o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV i 400kV, 

• stacje i rozdzielnice napowietrzne o napięciu znamionowym 30 kV i niższym, w których 
zainstalowano transformatory o mocy znamionowej większej niż 1600 kVA, 

• rozdzielnie wielopolowe (ochrona zalecana).  

 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 transformatorów i 
konstrukcji na których umieszczane są izolatory o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.  

W tym ostatnim przypadku nie jest konieczne wyposażanie konstrukcji w dodatkowe przewody 
odprowadzające, gdyż sama konstrukcja jest zdolna odprowadzić prąd piorunowy. 



 

  

Przykłady przestrzeni chronionych tworzonych przez zwody pionowe i przewody odgromowe o 
wysokości H dochodzącej do 25 m zestawiono w tabeli 3. Wybór wysokości H ≤ 25 m odpowiada 
konstrukcji sieci o napięciu 400 kV. 

 Budynki na terenie stacji należy chronić zgodnie z zaleceniami norm ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych.  

Należy zauważyć, że w normie dotyczącej instalacji elektroenergetycznej prądu przemiennego o 
napięciu wyższym od 1 kV 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 typowych obiektów 
budowlanych.  

Tablica 3. Przykłady tworzenia stref ochronnych przez zwody pionowe i przewody odgromowe.  

Układ przestrzenny Podstawowe informacje 

 

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 promieniu R.  

Łuki przechodzą przez szczyt zwodów.  

 

Pojedynczy przewód odgromowy 
zawieszony na wysokości H ≤ 25 m.  

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

 

Dwa przewody odgromowe zawieszone na 
wysokości H ≤ 25 m.  

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

 



 

  

OCHRONA PRZED UDARAMI OBWODÓW NISKONAPI ĘCIOWYCH NA 
STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

Dobór odpowiednich środków ograniczających napięcia/prądy udarowe dochodzące do przyłączy 
sygnałowych urządzeń systemów elektronicznych pracujących na terenie stacji 
elektroenergetycznych wymaga posiadania podstawowych informacji o: 

• chronionych urządzeniach oraz systemach, w których one pracują,  

• charakterze narażeń udarowych występujących na terenie stacji, 

• wymaganych poziomach odporności udarowej przyłączy sygnałowych urządzeń 
elektronicznych, 

• właściwościach i zasadach dobory elementów i układów wykorzystywanych do ochrony 
przed napięciami i prądami udarowymi. 

Poniżej szczegółowo scharakteryzowane zostaną trzy ostatnie punkty. Szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na zasady doboru urządzeń ograniczających przepięcia dochodzące do przełączy 
sygnałowych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej.  

Ocena narażeń udarowych na terenie stacji elektroenergetycznej 
W stacji elektroenergetycznej szczególne groźne dla urządzeń elektronicznych są: 

• operacje łączeniowe w obwodach wysokonapięciowych, 

• wyładowania piorunowe na terenie stacji lub w bliskim ich sąsiedztwie oraz wyładowania w 
linie elektroenergetyczne wysokich i średnich napięć, 

• stany awaryjne np. zwarcia, doziemienia, 

• działanie ograniczników przepięć, 

• operacje łączeniowe w obwodach wtórnych. 

Wymienione źródła mogą spowodować powstanie: 

• impulsowego pola elektromagnetycznego działającego bezpośrednio na urządzenia i 
okablowanie, 

• napięć i prądów udarowych w systemach przesyłu sygnałów oraz instalacji elektrycznej, 

• lokalnych skoków potencjału oraz wystąpienie różnic potencjałów w różnych punktach 
rozległego systemu elektroenergetycznego. 

Powstające udary mogą spowodować błędne działanie urządzeń lub ich uszkodzenie oraz stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu. 

Przepięcia w systemach zasilania i przesyłu sygnałów 

Wyniki rejestracji prowadzonych w rzeczywistych stacjach elektroenergetycznych podczas 
procesów łączeniowych wykazują występowania przepięć o wartościach szczytowych kilka-
kilkanaście kilowoltów. Przykładowe wyniki rejestracji prowadzonych w jednej z japońskich stacji 
zestawiono w tabeli 4. 

Indukowane przepięcia w obwodach niskonapięciowych wykazywały najczęściej charakter 
wysokoczęstotliwościowych przebiegów oscylacyjnych.  
Częstotliwości oscylacji zawierają się w granicach od 200 kHz do 2,9 MHz. Czasy trwania od 
kilkudziesięciu milisekund do kilku sekund. Rejestrowane wartości szczytowe przepięć dochodziły 
do 12 kV.  

 



 

  

Tabela 4.  Przepięcia rejestrowane podczas operacji łączeniowych na terenie stacji  

 
Udary 

Miejsce obserwacji udarów 

Wejście/wyjście 
sygnałowe do LSWP 

Zasilanie 
P do LSWP 

Zasilanie 
N do LSWP 

Przebiegi szybkozmienne 
+ 4,1 kV 

- 4,6 kV 

+ 4,6 kV 

- 4,6 kV 

+ 4,6 kV 

- 4,6 kV 

Tłumione oscylacje Ok. 3 kV Ok. 3 kV Ok. 3 kV 

Udary „prostokątne” 
+ 2,7 kV 

-2,5 kV 

+ 2,5 kV 

- 2,9 kV 

+ 2,7 kV 

- 2,5 kV 

LSWP – Lokalny system wyrównywania potencjałów.  

 
We współczesnych stacjach wysokich napięć budynki nastawni mogą znajdować się w znacznej 
odległości od miejsca montażu przekładników napięciowych i prądowych, co stwarza konieczność 
stosowania w obwodach wtórnych przewodów o długościach dochodzących do kilkuset metrów. W 
takich układach, w przypadku przepięć w liniach wysokich napięć, mogą wystąpić przepięcia o 
znacznych wartościach, stwarzające zagrożenie dla izolacji urządzeń w nastawni.  
Przepięcia przenoszą się ze strony pierwotnej na wtórną droga sprzężeń magnetycznego, 
elektrycznego i galwanicznego. Sprzężenia powodują, że w miejscu pomiarów mogą wystąpić 
napięcia udarowe doziemne oraz różnicowe.  
Z danych literaturowych wynika, że napięcia doziemne mogą osiągać wartości nawet do kilku 
kilowoltów, a w przypadku sprzężeń galwanicznych dochodzą nawet do 20 kV. 
Przeanalizowano występujące w ciągu 10 lat (1989-1999) przypadki różnorodnych uszkodzeń 
występujących w różnorodnych systemach elektronicznych w stacjach i podstacjach 
elektroenergetycznych. Ponad 70% uszkodzeń było wywołanych przez wyładowania piorunowe 
(tabela 5).  

Tabela 5. Charakterystyka przyczyn uszkodzeń systemów elektronicznych w stacjach 
elektroenergetycznych 

Przyczyna uszkodzenia  Liczba uszkodze ń 

Wyładowanie piorunowe  220 

Przepięcia łączeniowe w instalacji elektrycznej 47 

Przepięcia w obwodach prądu stałego 21 

Inne 19 

Całkowita liczba uszkodzeń  307 

W większości przypadków uszkodzenia powstają na skutek skoku potencjału i różnic potencjałów 
na terenie stacji oraz przenoszone są do obwodów niskonapięciowych przez przekładniki 
napięciowe lub prądowe.  

Ocenia się, że ok. 40 % uszkodzeń wywołanych jest przez skoki lub różnice potencjałów. Pozostałe 
przypadku trudno ocenić. 

Przykładowe wartości napięć powstających w przewodach łączących pomieszczenie nastawni z 
urządzeniem umieszczonym w strefie wysokonapięciowej przedstawiono na rys. 2.  

 



 

  

 

          
 
Rys. 2. Przykłady napięć występujących w przewodach kablowych łączących pomieszczenie stacji z 

urządzeniem na stronie wysokonapięciowej  

STREFOWA KONCEPCJA OCHRONY 
Zgodnie z zaleceniami normy PN EN 62305-4 ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym LEMP (Lightning ElectroMagnetic Pulse) opiera się na koncepcji stref 
ochronnych LPZ (Lightning Protection Zones).  
Należy zauważyć, że ochrona przed LEMP obejmuje ochronę przed oddziaływaniem napięć i prądów 
piorunowych oraz przed impulsowym polem elektromagnetycznym powstającym podczas wyładowania 
piorunowego. 
Zgodnie z tą koncepcją przestrzeń, w której znajdują się chronione systemy dzieli się na strefy, w 
których występuje określony poziom narażeń na działanie prądów i napięć udarowych oraz 
impulsowego pola elektromagnetycznego. Na granicach stref wymagane jest ograniczenie wartości 
przepięć występujących w instalacjach oraz impulsowego pola elektromagnetycznego do poziomów 
dopuszczalnych w danej strefie. Dzięki temu narażenia występujące w poszczególnych strefach zostają 
zredukowane poniżej poziomów wytrzymywanych przez zainstalowane tam systemy. 
Określono następujące strefy ochrony odgromowej: 

Strefy zewn ętrzne: 

LPZ 0 Strefa, w której występuje zagrożenie wynikające z oddziaływania impulsowego nie 
tłumionego piorunowego pola elektromagnetycznego oraz bezpośredniego oddziaływania 
prądu piorunowego lub części tego prądu. LPZ 0 dzieli się z kolei na: 



 

  

LPZ 0A Strefa, w której występuje zagrożenie wynikające z oddziaływania impulsowego nie 
tłumionego piorunowego pola elektromagnetycznego. Urządzenia i systemy 
zainstalowane w tej strefie są wystawione na działanie prądu piorunowego lub części 
tego prądu. 

LPZ 0B Strefa chroniona przed bezpośrednimi wyładowaniami piorunowymi, istniejące 
zagrożenie wynika z oddziaływania nie tłumionego piorunowego pola 
elektromagnetycznego. Urządzenia i systemy mogą być narażone na działanie 
częściowego prądu piorunowego. 

Strefy wewnętrzne (chronione przed bezpośrednimi wyładowaniami piorunowymi): 

LPZ 1 Strefa, w której oddziaływanie prądu piorunowego jest ograniczone poprzez 
doprowadzenie do jego rozpływu w urządzeniu piorunochronnym lub w przewodzących 
elementach konstrukcyjnych oraz przez urządzenia ograniczające przepięcia SPD 
zainstalowane na granicy strefy. Do ograniczenia impulsowego piorunowego pola 
elektromagnetycznego wykorzystywane jest ekranowanie przestrzenne. 

LPZ 2..n  Strefy, w których napięcia i prądy udarowe są ograniczane przed kolejne dodatkowe 
urządzenia SPD na granicach stref. Dodatkowe ekranowanie przestrzenne może być użyte 
do dalszego osłabiania impulsowego pola elektromagnetycznego. 

Granicę pomiędzy strefami LPZ 0A i LPZ 0B można wyznaczyć wykorzystując zasadę toczącej się kuli 
(Rys. 3).  

 

 
 

Rys 3. Zastosowanie zasady toczącej się kuli do wyznaczenia strefy ochronnej LPZ 0B  

Obszar, który może być dosięgnięty przez toczącą się kulę jest narażony na ryzyko bezpośrednich 
wyładowań piorunowych. Obszar ten wyznacza strefę LPZ 0A.  

Nieekranowana przestrzeń na zewnątrz budynku, która nie może być dosięgnięta przez kulę, ale jest 
narażona na działanie pełnego piorunowego pola elektromagnetycznego, wyznacza strefę LPZ 0B. 

W celu wyznaczenia strefy ochronnej LPZ 0B należy określić: 

• wymiary geometryczne i wzajemne usytuowanie przestrzenne poszczególnych części 
składowych chronionego obiektu; 

• promień kuli, niezbędny do zapewnienia wymaganego poziomu ochrony. 

W przypadku analizowanych systemów alarmowych w strefie 0 mogą znajdować się czujki 
systemów alarmowych oraz kamery monitoringu wizyjnego umieszczone na zewnątrz budynku. 



 

  

Urządzenia te powinny znaleźć się w strefie LPZ 0B. W razie konieczności należy zainstalować 
dodatkowe zwody rozszerzające obszar strefy LPZ 0B na miejsca zainstalowania tych urządzeń. 
Strefa LPZ 1 powinna być wyznaczona przez ekran przestrzenny, jaki tworzą zewnętrzne 
urządzenie piorunochronne (LPS) i/lub naturalne elementy zbrojenia zewnętrznych ścian budynku. 
Na wejściu do budynku instalacji zasilających i linii transmisji sygnałów powinny zostać 
zainstalowane urządzenia ograniczające przepięcia.  
Kolejne strefy wymagają wprowadzenia dodatkowych ekranów tworzonych przez żelbetowe ściany 
pomieszczeń wewnątrz budynku, lite ekrany pomieszczeń lub obudowy urządzeń. W miejscach 
przekraczania stref przez instalacje zasilające i sygnałowe powinny być instalowane urządzenia 
ograniczające przepięcia (Rys. 4). 
 

 
 

Rys. 4. Przykład zastosowania strefowej koncepcji ochrony dla systemu alarmowego 

BADANIA ODPORNO ŚCI UDAROWEJ PRZYŁ ĄCZY SYGNAŁOWYCH 
URZĄDZEŃ 

Zakres badań odporności na działanie napięć lub prądów udarowych najczęściej określają normy 
dotyczące danego urządzenia lub grupy urządzeń. Ograniczając zakres rozważań tylko do ochrony 
przed napięciami i prądami udarowymi należy uwzględnić wymagania dotyczące poziomów 
odporności przyłączy sygnałowych urządzeń na działanie: 

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

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

Szczegółowe opisy procedur prowadzenia badań zawarto w normach dotyczących kompatybilności 
elektromagnetycznej. Poniżej przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące zakresu 
badań i wymagane poziomy odporności udarowej różnego typu urządzeń. 



 

  

Udary jednobiegunowe 
 

W warunkach laboratoryjnych zagrożenie stwarzane przez przepięcia atmosferyczne oraz 
przepięcia łączeniowe odwzorowuje się narażając urządzenia na działanie napięć/prądów 
udarowych o kształcie 1,2/50-8/20µs. Udary doprowadzane są do przyłączy (portów) sygnałowych 
badanych urządzeń. Podstawowe informacje o generatorach udarowych, poziomach napięć i 
prądów udarowych oraz kształtach udarów probierczych zestawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Poziomy odporności na udary przyłączy sygnałowych urządzeń 
 

Kształty i wartości szczytowe napięć i prądów udarowych 

          a)                                                                      b)                                                           

                      
c) 

           
a)  

Poziomy udarów występujących w środowiskach o różnych klasach (sieć sygnałowa) 

 
 

Klasa  
instalacji 

Poziom probierczy 

Niesymetryczne obwody/linie 

Rodzaj sprzężenie 

Symetryczne obwody/linie 

Rodzaj sprzężenie 

SDB I DB  
Rodzaj sprzężenie 

Między 
przewodami 

linii  

Między 
przewodem a 

ziemią 

Między 
przewodami 

linii  

Między 
przewodem a 

ziemią 

Między 
przewodami 

linii  

Między 
przewodem a 

ziemią 

0 
1 
2   
3 
4 
5 
x 

NA 
NA 
0,5 
1,0 
2,0 
2,0 

 

NA 
0,5 
1,0 

2,0 3) 

4,0  3) 
4,0  3) 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

NA 
0,5 
1,0 

2,0  3) 
2,0  3) 
4.0  3) 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
0,5 
NA 
NA 
NA 

NA – nie stosowane, 
3) – badanie wykonywane głównie z zabezpieczeniem pierwotnym, 
DB - szyna danych (linia danych),      SDB - szyna o krótkiej trasie  

 

 

a) Udary napięciowe o kształcie 1,2/50 µs o 
wartości szczytowej napięcia regulowanej 
od 500 V do 4 kV w przypadku otwartego 
wyjścia generatora (obciążenie większe 
lub równe 10 kΩ), 

b) Udary prądowe 8/20 µs i wartości 
szczytowej prądu od 0,25 kA do 2 kA na 
wyjściu zwartym (obciążenie mniejsze lub 
równe 0,1 Ω), 

c) Udar napięciowy o kształcie 10/700 µs. 



 

  

W przypadku stacji elektroenergetycznych do oceny zagrożenia udarowego można przyjąć wartości 
zalecane w klasie IV lub V instalacji. W tych klasach instalacje są narażone na skoki potencjałów o 
znacznych wartościach wywołane przez stany nieustalone w instalacji elektrycznej, zwarcia oraz 
przez wyładowania piorunowe. Mogą wystąpić prądy udarowe o wartościach szczytowych rzędu od 
kilku-kilkudziesięciu kiloamperów. Należy zaznaczyć, że w przypadku instalacji klasy 5 do 
odwzorowania zagrożeń zaleca się stosowanie udarów napięciowo-prądowych (1,2/50 - 8/20) µs 
oraz udarów napięciowych o kształcie 10/700 µs. 

Niepowtarzalne przebiegi oscylacyjne tłumione 
Tłumione przebiegi sinusoidalne powstają w wyniku procesów łączeniowych w liniach zasilających i 
sterujących oraz podczas wyładowań atmosferycznych. Badanie odporności urządzeń na ich działanie 
należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-IEC 61000-4-12.  

W normie tej opisano kształt tłumionego przebiegu sinusoidalnego, zasady jego wytwarzania oraz 
sposoby doprowadzania do badanych instalacji elektrycznych urządzeń. Podstawowe informacje 
dotyczące tłumionego przebiegu sinusoidalnego zestawiono w tabeli 7. 

Tabela 7. Podstawowe informacje dotyczące badań odporności przyłączy sygnałowych na działanie 
tłumionych przebiegów sinusoidalnych  

Parametr Charakterystyka 

 

 

 

 

Kształt udaru 

 

 

 

 

 

 

Poziomy 
probiercze  

 

 

 

Poziom  

odporności 

Sprzężenie w układzie 
asymetrycznym 

Sprzężenie w układzie 
różnicowym (symetrycznym) 

1 0,5 kV 0,25 kV 

2 1 kV 0,5 kV 

3 2 kV 1 kV 

4 4 kV 2 kV 

X-specjalny --- --- 

UWAGA: specjalny poziom odporności ustalany przez indywidualne 
potrzeby odbiorcy 

 

 

Poziomy odporności udarowej przyłączy sygnałowych urządzeń 

Projektując systemy ograniczania przepięć liniach przesyłu sygnałów należy uwzględnić informacje 
o poziomach odporności udarowej przyłączy sygnałowych urządzeń systemów telemechaniki.  

Czas narastania napięcia -0,5µs ± 20%, 

Czas narastania prądy - 1µs ( w 
warunkach zwarcia na wyjściu), 

Częstotliwość drgań - 100kHz  ± 10%, 

Opadania (każdej wartości szczytowej) 
– 60% poprzedniej wartości szczytowej, 

Polaryzacja pierwszego półokresu –
dodatnia lub ujemna.  



 

  

Na podstawie danych w tabeli 8 zestawiono wymagane wartości poziomów odporności udarowej 
urządzeń, które mogą być stosowane w takich systemach.  
Przegląd norm dla systemów alarmowych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej 
prowadzi do wniosku, że powinny one spełniać wymagania normy PN-EN 50130-4 lub norm z serii 
PN-EN 54, które precyzując wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej powołują 
się ostatecznie również na normę PN-EN 50130-4. 

Tabela 8. Poziomy odporności na działanie 1,2/50-8/20µs przyłączy sygnałowych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych  

 

Urządzenia Poziomy odporno ści udarowej  

Urządzenia informatyczne (PN-EN 55024) Przyłącza sygnałowe i przyłącza teletransmisyjne    - 1000 V. 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

(NAMUR NE 21) 

Linie sygnałowe, cyfrowe, pomiarowe oraz sterujące  

-  1 000V/500V 

Sprzęt pomiarowy, sterujący i laboratoryjny  

(PN-EN 61010-1) 

Przyrządy pomiarowe, automatyki i urządzenia laboratoryjne 
poziom podwyższony (zastosowanie przemysłowe  -    1 000V    

W przypadku braku informacji o spełnianiu przez urządzenie wymagań określonych norm EMC, 
należy żądać od producenta, aby wymagania te były zgodne z zawartymi w normie PN-EN 50130-4. 
Norma PN-EN 50130-4 określa następujące poziomy odporności przyłączy zasilania napięcia 
sieciowego przemiennego urządzeń na działanie udarów napięciowo-prądowych 1,2/50 – 8/20: 

•••• linia – linia   0,5 kV i 1,0 kV (odpowiada badaniu odporności pomiędzy L a N), 

•••• linia – ziemia  0,5; 1.0; 2,0 kV (odpowiada badaniu odporności pomiędzy L/N a PE). 

Poziomy odporności przyłączy innych linii zasilania oraz sygnałowych według tej normy wynoszą: 

•••• linia – ziemia  0,5 kV i 1.0 kV (odpowiada badaniu odporności na zaburzenia wspólne). 

Pojawiają się również zalecenie dokładnie określające zakres badań urządzeń telekomunikacyjnych, 
do których dochodzą linie ze stacji elektroenergetycznych. Wymagany zakres badań testujących 
przedstawiono w tabeli 9. 
Dobierając urządzenia należy zwrócić uwagę na zachowanie się urządzenia podczas testu. W 
większości przypadków podczas badań może nastąpić błędne działanie urządzenia i jeśli takie 
zachowanie jest dopuszczalne to urządzenie może być stosowane. Jeśli takie zachowanie jest 
niedopuszczalne to należy zastosować urządzenia, które są niewrażliwe na udary testujące. 

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZED PRZEPI ĘCIAMI 
Przystępując do ochrony przed przepięciami w układach elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej należy uwzględnić przedstawione poniżej sposoby zmniejszania występującego 
zagrożenia. 

• Zmniejszania przenikania pól elektromagnetycznych do aparatów i okablowania. 

• Wyrównywanie potencjałów. 

• Ekranowanie kabli obwodów wtórnych. 

• Instalowanie kabli w metalowych kanałach, grupowanie kabli oraz zachowanie 
odpowiednich odstępów pomiędzy kablami należącymi do systemów o różnej wrażliwości 
na zakłócenia.  

• Stosowanie kabli światłowodowych z odpowiednim wyposażeniem. 

• Instalowanie urządzeń „ucinających” lub ograniczających przepięcia.  

• Separujących obwody o różnych potencjałach.  



 

  

Tabela 9. Podstawowy zakres badań obwodów telekomunikacyjnych stosowanych w stacjach 
elektroenergetycznych 

Rodzaj testu Podstawowe parametry 

 

Badanie napięciem 
przemiennym lub stałym 

Napięcia przemienne:             -   500V (dla napięć do 50 V) 

                                                -  2000 V (napięcia od 51 V do 250 V). 

Test trwający 1 minutę, można również badań napięciem stałym o wartości 1,4 
napięcia przemiennego.  

 

 

 

Badania odporności 
udarowe 

 

Do badań stosowano napi ęcie udarowe  o kształcie 1,2/50 µs i wartości szczytowej 
5 kV. Testy przeprowadzane na nowych, jeszcze nieużywanych urządzeniach. 

Badania napi ęciami udarowymi oscylacyjnymi, tłumionymi.  Czas narastania 
napięcia udarowego 75 ns, częstotliwości około 1 MHz. Zanik napięcia do połowy 
wartości szczytowej w czasie pomiędzy 3 i 6 okresem. Wartość szczytowa 2,5 kV.  
Częstotliwość powtarzania 6 - 10 udarów w czasie 20 ms. Czas trwania badania 2 s. 

Serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych o wartości szczytowej 4 kV. 

W czasie badań napięcia są przykładane pomiędzy: 

-  każdy niezależny obwód a obwód uziemienia (końce niezależnych obwodów powinny być połączone),  

- połączone zakończenia niezależnych grup obwodów ( grupy określane przez producenta), 

- zakończenia obwodów określonych przez producenta.  

Tworząc system chroniący przed przepięciami należy rozważyć możliwości stosowania każdego z 
powyższych sposobów i wybrać optymalne rozwiązanie dla analizowanego przypadku.  

Ogólne zasady ograniczania przepięć w systemach przesyłu sygnałów 

Elementy lub urządzenia ograniczające przepięcia charakteryzuje możliwość zmiany własnej 
impedancji w zakresie od bardzo dużych wartości podczas normalnej pracy chronionego urządzenia 
do wartości bardzo małych w chwili wystąpienia przepięcia. Po zaniku przepięcia impedancja 
ponownie narasta do dużych wartości.  
W obwodach przesyłu sygnałów systemów alarmowych odpowiednio dobrane i zainstalowane 
elementy i układy ograniczające przepięcia powinny zapewnić bezawaryjne działanie chronionych 
urządzeń i nie wpływać na jakość ich pracy. Do podstawowych elementów ograniczających 
napięcia udarowe w obwodach przesyłu sygnałów należy zaliczyć iskierniki gazowe, warystory 
oraz diody zabezpieczające. 

Obniżenie poziomu zakłóceń impulsowych można również uzyskać stosując kondensatory, dławiki 
lub filtry o zadanych charakterystykach częstotliwościowych. W rozbudowanych systemach 
elektronicznych, w których mogą wystąpić różnice potencjałów pomiędzy poszczególnymi 
urządzeniami, stosowane są transformatory separujące lub transoptory. 
W przypadku analizowanych systemów alarmowych do ograniczania przepięć mogą być 
wykorzystywane układy zawierające iskierniki gazowe lub diody. 

Najczęściej do ochrony przyłączy sygnałowych urządzeń alarmowych stosowane są urządzenia 
ograniczające przepięcia SPD. Takie urządzenia stosujemy w przypadku, gdy oddzielne użycie 
pojedynczych elementów ochronnych nie zapewnia: 

• ochrony przed udarami występującymi w analizowanych systemach przesyłu sygnałów, 

• ograniczania wartości napięć i prądów udarowych do odpowiednich poziomów.  

Łączenie elementów ograniczających przepięcia umożliwia zsumowanie ich zalet i wyeliminowanie 
niepożądanych efektów związanych z ich oddzielnym zastosowaniem.  



 

  

Typowe urządzenie ograniczające przepięcia składa się z pojedynczych elementów połączonych 
elementami wzdłużnymi, nazywanymi również elementami odsprzęgającymi (rezystancja lub 
indukcyjność). Dobór SPD w systemach przesyłu sygnałów wymaga: 

• wstępnej oceny zagrożenia przepięciowego chronionego przyłącza,  

• wybrania takiego typu testu, który w sposób najbardziej zbliżony odwzorowuje występujące 
zagrożenie, 

• zastosowania takiego urządzenia ograniczającego przepięcia, które badano zgodnie z 
wymaganiami wybranego testu i które ogranicza napięcia i prądy udarowe do poziomów 
leżących poniżej poziomów odporności udarowej chronionych przyłączy. 

Dodatkowo, jeśli producent zainstalował wewnątrz urządzeń elementy ograniczające przepięcia 
dochodzące do danego przyłącza sygnałowego, należy sprawdzić możliwość współdziałania 
zewnętrznego SPD z tymi elementami. Zestawienie zakresu badań urządzeń ograniczających 
przepięcia SPD w systemach przesyłu sygnałów zestawiono w tabeli 10. 

Tabela 10. Zakres badań różnych kategorii SPD 

Kategoria Typ testu Napięcie w obwodzie 
otwartym 

Prąd płynący po zwarciu 

A1 

 
A2 

Bardzo wolno 
narastający  

 

AC 

≥ 1 kV 

Szybkość narastania od 
0,1kV/s do 100 kV/s 

10 A 

0,1 A/µs do 2 A/µs 
≥ 1 000µs (czas trwania) 

                     

B1 

 

B2 

 

B3 

 

 

Wolno narastający  

1 kV 
10/1 000 

1 kV lub 4 kV 
10/1 000 

≥ 1 kV 
100 V/µs 

100 A 
10/1 000 

 25 A lub 100 A 
5/300 

10 A, 25 A lub 100 A 
10/1 000 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

 

Szybko narastający   

0,5 kV lub 1 kV 
1,2/50 

2 kV, 4 kV lub 10 kV 
1,2/50 

≥ 1 kV 
1 kV/µs 

0,25 kA lub 0,5 kA 
8/20 

 1 kA,  2 kA lub 5 kA 
8/20 

10 A, 25 A lub 100 A 
10/1 000 

D1 

 

D2 

 

Dużej energii    
≥ 1 kV 

 

≥ 1 kV 

0,5 kA, 1 kA lub 2,5 kA 
10/350 

 1 kA,  2,5  kA  
10/250  

 

W dalszej części opracowania, w celu ułatwienia opisu, SPD badany zgodnie z wymaganiami danej 
kategorii badań nazywany będzie SPD danej kategorii, np. SPD badany zgodnie z wymaganiami 
kategorii D1 nazywany będzie SPD kategorii D1. Typowe właściwości SDP stosowanych do 
ograniczania przepięć atmosferycznych w liniach przesyłu sygnałów.  

SPD kategorii D1. 
• Zadaniem SPD kat. D1 jest ochrona przyłączy sygnałowych przed wszelkiego rodzaju 

przepięciami oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego. SPD 
testowane są prądami udarowymi (są to udary tzw. „dużej energii” ) o wartościach szczytowych 
dochodzących do 2,5 kA i kształcie 10/350 µs na jeden przewód linii.  



 

  

• SDP kategorii D1 mogą być instalowane w miejscu wprowadzania linii sygnałowych do obiektu 
lub bezpośrednio przed chronionymi urządzeniami. 

• W zależności od zastosowanych elementów ograniczających przepięcia, napięciowe poziomy 
ochrony SPD kategorii D1 mogą wynosić: 

 - od kilkudziesięciu woltów do poniżej 500 V, w dalszej części oznaczane, jako SPD D1 0A/2, 
 - 700 V - 800 V poniżej 1000 V  - oznaczane jako SPD D1 0A/1. 
Typowe układy połączeń przedstawiono na rys. 5 i 6. 

a)                                    b) 

               

c)                                  d) 

        
a)                                      b) 

           

c)                                      d) 

       
e)                                           f) 

            

Rys. 5. Schematy SPD kategorii D1 
przeznaczonych do ograniczania napięć 
i prądów udarowych docho-dzących do 
przyłączy sygnałowego urządzenia. 

Prądy udarowe o kształcie 10/350 do 
2,5 kA, (na 1 linię) lub do 5 kA (na cały 
SPD).  

Napięciowe poziomy ochrony 700 V - 
800 V.  

 Układy c) i d) mogą współpracować z 
SPD kat. C2 umieszczonymi w bliskim 
ich sąsiedztwie.  

Rys. 6. Schematy SPD kategorii D1 
przeznaczonych do ograniczania napięć i 
prądów udarowych dochodzących do 
przyłączy sygnałowego urządzenia. 

 

Prądy udarowe o kształcie 10/350 do 2,5 
kA, (na 1 linię) lub do 5 kA (na cały SPD).  

Napięciowe poziomy ochrony: 

Układy a) i b) 

-  700 V - 800 V pomiędzy Y1,Y2 a C -  
kilkadziesiąt woltów pomiędzy Y1 i Y2 

Układy c) i d) 

- kilkadziesiąt woltów pomiędzy Y1,Y2 a C 

- kilkadziesiąt – kilkaset woltów pomiędzy 
Y1 i Y2 

 Układy e) i f) 

-  kilkadziesiąt – kilkaset woltów pomiędzy 
Y1,Y2 a C oraz pomiędzy Y1 i Y2 



 

  

• W przypadku dwustopniowego układu połączeń współdziałanie pomiędzy między SPD kat 
D1 (ochrona podstawowe) i kat. C2 (ochrona dodatkowa) zapewnia odcinek kabla lub 
dodatkowe rezystory (rys. 7a). 

• SPD kat. C2 z rys. 7b może być umieszczony przed przyłączem, które jest chronione przez 
wewnętrzne elementy ograniczające przepięcia.  

 

a) 

 

b)                c) 

 

                

Rys. 7. Rozłożony dwustopniowy system ograniczania przepięć (a) oraz schematy ograniczników 
(b,c), które można instalować bez koordynacji. 

SPD kategorii C2. 

• Zadaniem SPD kategorii C2 jest ochrona przed wszelkiego rodzaju przepięciami. SPD 
testowane są prądami udarowymi o wartościach szczytowych dochodzących do 5 kA lub nawet 
10 kA i kształcie 8/20µs. 

• Instalowane są bezpośrednio przed chronionymi centralami (urządzeniami). 

• Mogą być drugim stopniem ochrony w przypadku współpracy z SPD kategorii D1 (SPD D1 0A/1) 

• W zależności od zastosowanych elementów ograniczających przepięcia, napięciowe poziomy 
ochrony SPD kategorii C2 mogą wynosić od kilkudziesięciu woltów do poniżej 500 V (będzie 
oznaczany, jako SPD C2 1/2). Mogą być również SPD kategorii C2 o napięciowych 
poziomach ochrony poniżej 1000 V. Są one stosowane do ograniczania przepięć dochodzących 
do przyłączy sygnałowych o odporności 1000 V.  

• W SPD kategorii C2 schematy połączeń elementów ograniczających przepięcia są analogiczne 
jak w przypadku SPD kategorii D1 (rys. 5, 6, 7). 

W przypadku połączenia urządzeń systemów alarmowych z liniami telekomunikacyjnymi można 
zastosować SPD zawierające połączenie iskierników gazowych i warystorów (rys. 8).  

 



 

  

             

 

          
 

Rys. 8. Przykładowe schematy połączeń wewnętrznych charakterystycznych dla układów ochrony 
przepięciowej w linii telefonicznej dochodzącej do centrali. 

 

Zastosowane SPD powinny ochronę przyłączy sygnałowych przed wszelkiego rodzaju przepięciami 
oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego.  

Takie zadanie spełniając SPD kategorii D1 testowane są prądami udarowymi o wartościach 
szczytowych dochodzących do 2,5 kA i kształcie 10/350 µs na jeden przewód linii. Poziom 
ograniczania przepięć poniżej 500 V (SPD D1 0A/2). 

Są również SDP zawierające bezpośrednie połączenie iskierników gazowych i warystorów (brak 
rezystancji R w przedstawionych schematach). W przypadku ochrony przed przepięciami w 
dochodzącymi do przyłączy sygnałowych z przewodów koncentrycznych (np. w systemie 
monitoringu wizyjnego) można zastosować jeden ze schematów przedstawionych na rys. 9. 

 

 

         
 

Rys. 9 SPD przeznaczone do ograniczania przepięć w kablach koncentrycznych  

 



 

  

Na rys. 10 przedstawiono różnorodne sposoby rozmieszczenia urządzeń SPD różnych kategorii, 
ograniczających przepięcia dochodzące do przyłącza sygnałowego urządzenia elektronicznego.  

 

 

Rys. 10. Ogólny przykład instalowania elementów ograniczających przepięcia: a) w miejscu 
wprowadzania linii do obiektu oraz bezpośrednio przed urządzeniem, b) w miejscu 
wprowadzania do obiektu c) przed urządzeniem w miejscu wprowadzania linii d) przrd 
urządzeniem, d) przed urządzeniami w przypadku linii nie wychodzących z obiektu 

Urządzenia SPD mogą być umieszczone: 

• na granicach pomiędzy poszczególnymi strefami zgodnie z zasadą strefowej koncepcji ochrony 
odgromowej, 

• w miejscu wprowadzania przewodów do obiektu i bezpośrednio przed chronionym 
urządzeniem, 



 

  

• bezpośrednio przed chronionym urządzenie, 

• w miejscu wprowadzania przewodów do obiektu, 

W przedstawionych przypadkach założono, że linie sygnałowe wychodzą poza budynek. Jeśli linie 
umieszczane są tylko wewnątrz obiektu budowlanego należy SPD umieścić przed chronionym 
urządzeniem. 

Podstawowe zasady doboru urządzeń ograniczających przepięcia 
Dobierając urządzenia ograniczające przepięcia można wykorzystać etapy postępowania zestawione 
tabeli 11.  

Tabela 11. Etapy postępowania przy doborze urządzeń ograniczających przepięcia w systemach 
przesyłu sygnałów 

Etap  Zakres działa ń Źródło informacji 

1 Określenie odporności przyłączy 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 roboczych UNS i 
wybór układu ochrony przepięciowej o trwałym napięci pracy UC spełniającym 
warunek 

UC   ≥≥≥≥   UNS 

 

 
7 

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

 

 
8 

Określenie maksymalnego prądu roboczego występującego w systemie 
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 graniczną 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 sygnałowym i w 
instalacji elektrycznej. 

Schematy instalacji  
elektrycznej 

 

Systemy ograniczania przepięć 

Na rys. 11 przedstawiono kompleksowy system ograniczania przepięć dochodzących do przyłączy 
sygnałowych urządzeń sieci informatycznej oraz systemu telemechaniki w obiekcie. Przykładowe 
rozmieszczenie SPD ograniczających przepięcia dochodzące do centrali przeciwpożarowej 
przedstawiono na rys. 12.    



 

  

 
 

1 2 4 3 5 16 

Do kolejnych pól  

RS232C DB9-pin 

Lokalne stanowisko 
nadzoru w Stacji 

Pomieszczenie Nadzoru Zabezpiecze ń - SNZ 
Stacji WN/SN (SN) lub RDR 

 

 - Układ SPD kategorii D 

Objaśnienia: 

Transformatora 
potrzeb własnych 

Transformatora SN Pól pomiarowych Łączników szyn Pól odpływowych 

Ex-BEL . System telemechaniki rozproszonej. Zabezpieczenia Linii SN  

Np.ExBEL_Z_PW 
RS 485 DB9-pin 

Np. Ex-BEL_Z_TR 
RS 485 DB9-pin 

Np. Ex-BEL_Z_P 
RS 485 DB9-pin 

Np. Ex-BEL_Z_SP 
RS 485 DB9-pin 

Np. Ex-BEL_Z 
RS 485 DB9-pin 

Pojedyncza pętla 
prądowa +/-20mA 

Przewód ekranowany np. LiYCY-P 2x0,5 - Magistrala RS485 DB 9-
pin. 

Teren Stacji 
WN/SN (SN) 

Ewentualne połączenie z lokalną siecią komputerową 
stacji  np. Ethernet 10Base T na skrętce lub 10 Base2 
na kablu koncentrycznym (gniazda RJ45 lub BNC). 

Ex-BEL_K. Koncentrator Danych 
Multiplekser 

MPX  

Stanowisko 
dyspozytorskie 

w ZDR ZDR 

RS232C DB9-pin 

Pola 
Stacji 

 - Układ SPD kategorii C 

 

Rys. 11. Ograniczanie przepięć w systemie telemechaniki rozproszonej 
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Rys. 12. Ogólny schemat ograniczania przepięć dochodzących z linii zasilających i sygnałowych do centrali alarmowej  



 

  

ZAKO ŃCZENIE 
Stosowanie coraz doskonalszych urządzeń w systemach sterowania i nadzoru pracujących w 
stacjach elektroenergetycznych wymaga określenia poziomów ich narażeń impulsowych. Wyniki 
pomiarów prowadzonych w stacjach i przeprowadzonych obliczeń wykazały, że głównym 
zagrożeniem dla takich urządzeń jest skok potencjału systemu uziomowego względem ziemi 
odniesienia przy jednoczesnym nierównomiernym rozkładzie potencjałów na terenie stacji. 
Komputerowa analiza zachodzących zjawisk umożliwia określenie poziomów przepięć oraz 
wskazanie optymalnych tras ułożenia linii przesyłu sygnałów na terenie stacji 

Należy zauważyć, że przedstawione rozważania ograniczono tylko do zagadnień ograniczania 
przepięć dochodzących do przyłączy sygnałowych urządzeń.  

Dodatkowo należy przeanalizować i wybrać właściwe rozwiązania następujących problemów: 

• wyrównywania potencjałów wewnątrz obiektów budowlanych, 

• zachowania odstępów izolacyjnych od elementów z prądem piorunowym, 

• koordynacji układania przewodów instalacji elektrycznej, linii przesyłu sygnałów oraz 
przewodów odprowadzających prąd piorunowy, 

• ekranowania, 

• właściwego doboru ograniczników przepięć w instalacji elektrycznej.  

Tylko takie kompleksowe potraktowanie zagadnienia ochrony przed przepięciami może zapewnić 
poprawne i bezawaryjne działania niektórych urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych 
do których dochodzą linie przesyłu sygnałów z terenów stacji elektroenergetycznych. 
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