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Podstawowym źródłem informacji o wartościach 
szczytowych oraz kształtach przepięć występu-
jących w sieciach elektroenergetycznych niskie-
go napięcia są wyniki pomiarów prowadzonych 
w naturalnych warunkach. 

Dotychczas długotrwałe rejestracje przepięć w 
różnorodnych instalacjach elektrycznych prowa-
dzono m.in. w  kilku krajach europejskich, w 
USA oraz Japonii. Obserwacje prowadzono w:  

• liniach przewodowych napowietrznych oraz 
w liniach kablowych napowietrznych lub 
zakopanych zasilających obiekty budowla-
ne, 

• miejscach dojścia przewodów zasilających do 
budynków mieszkalnych, szpitali, zakładów 
przemysłowych, 

• układach instalacji elektrycznych ułożo-
nych w obiektach budowlanych.  

Są to najczęściej długotrwałe obserwacje wy-
magające znacznych nakładów finansowych.  

Przykładowe przebiegi napięć i prądów uda-
rowych wywołanych przez wyładowania pio-
runowe w instalacjach elektrycznych w obiek-
tach budowlanych przedstawiono na rys. 1. 
W tabeli 1 zestawiono podstawowe informacje 
dotyczące wyników rejestracji przepięć w rze-
czywistych instalacjach elektrycznych w 
obiektach budowlanych.  
Otrzymane dane wykazują, że w większości 
przypadków przepięcia mają formę tłumio-
nych oscylacji o częstotliwościach od 30 kHz 
do kilkuset kiloherców. W części układów za-
obserwowano również przepięcia mające w 
przybliżeniu dwuwykładniczy przebieg.  
 

 

 
 

       

 

        

 

Rys. 1. Przykładowe przebiegi napięć i prądów 
udarowych zarejestrowanych w instalacjach elek-
trycznych w obiektach budowlanych 

 



Tabela 1. Wyniki rejestracji przepięć w instalacji elektrycznej  

Wykonawca badań  Podstawowe informacje o wynikach badań 

 

 

Bell Telephone                
Laboratories  

Obserwacje prowadzono w sieci zasilające 120 V przez ok. 42 miesiące.  
Liczniki przepięć zarejestrowały : 

• 46 udarów o wartości pomiędzy 300 V i 500 V, 
• 14 udarów w przedziale wartości 500 V - 1000 V, 
• 3 udary w przedziale 1000 V - 1500 V, 
• 3 udary o wartości ponad 1500 V. 

 

General Electric     
Company   

Obserwacje prowadzono w kilkuset miejscach w kilku amerykańskich miastach. 
Przeciętny czas rejestracji w jednym miejscu wynosił 2 – 4 tygodnie. Wyniki ob-
serwacji wykazały, że tylko w 3% badanych instalacji zarejestrowano przepięcia 
o wartościach szczytowych przekraczających 1200 V.  

 

 

Joslyn Electronic  

Systems  [464] 

Badania prowadzono w 18 punktach różnych instalacji o napięciu 120 V i  
240 V rożnych systemów. Czas trwania rejestracji w każdym z punktów od 
kilku do kilkunastu miesięcy. Dodatkowo w 4 punktach prowadzono rejestra-
cje przez ok. 4 lata. Średnio rocznie na 1 punkt pomiarowy otrzymano: 

• 22 udary o wartości powyżej 350 V, 

• 11 udarów powyżej 500 V, 

• 7 udarów przekroczyło 1000 V, 

• 3 powyżej 1500 V.  

P. Chowdhurii   Kilkuletnie obserwacje w instalacjach elektrycznych. Zarejestrowano przepięcia 
atmosferyczne o wartościach szczytowych przekraczających 3 000 V.  

 

F.D. Martzloff  

Obserwacje prowadzono w instalacji elektrycznej w obiekcie w obszarze o 
dużej aktywności burzowej. W czasie 2-tygodniowych obserwacji zarejestro-
wano kilkanaście przepięć o wartościach szczytowych przekraczających 2000 
V, z których jedno z przepięć przekroczyło 5600 V.  

 

R. Oedenberg  
i B.J. Braskich  

Zarejestrowano ok. 280 000 różnego rodzaju przepięć. Analiza otrzymanych 
wyników umożliwiła określenie następujących średnich wartości: 

• ok. 350 V wartość szczytowa, 
• ok. 1000 µs czas do półszczytu, 
• od 1 µs do 60 µs czas trwania czoła.    

 

J.J. Goedbloed   

Obserwacje prowadzono w 40 miejscach w niemieckich instalacjach elek-
trycznych. Zarejestrowano ok. 28 000 przepięć o wartości szczytowej powyżej 
100 V. Z tej liczny 206 przekroczyło 1000 V, a 91 przekroczyło poziom 3000 
V. Próbowana znaleźć związek pomiędzy wartością szczytową przepięcia a 
jego szybkością narastania. Otrzymano następujące zależności: 

• 2 kV/µs - udary o wartości szczytowej 100 V, 
• 7 kV/µs – udary o wartości szczytowej ponad 1000 V.  

 

 

 

K. Stimper, 

G. Akerman, 

J. Ehrler, 

K. Scheibe   

Badano przepięcia w instalacji elektrycznej 230/400 V oraz 500 V i 660 V. W 
pierwszej części, o trwających ok. 2 lata pomiarów wybrano 40 punktów po-
miarowych w instalacjach elektrycznych w obiektach mieszkalnych i przemy-
słowych. W tym czasie zarejestrowano ok. 5000 przepięć o wartości szczyto-
wej przekraczającej 500 V. W większości przypadków wartości przepięć za-
wierały się w przedziale 500 V - 1000 V. Tylko w siedmiu punktach przekro-
czyły 1000 V.  

W części drugiej badań wybrano 25 punktów pomiarowych, w których przewi-
dywano możliwość wystąpienia przepięć o większych wartościach. Obserwa-
cje trwały ok. 20 miesięcy. Zarejestrowano ok. 3000 przepięć o wartościach 
ponad 500 V. W zależności od wartości szczytowej, średnio rocznie w punk-
cie pomiarowym otrzymano następujące liczby przepięć: 

Wartość przepięcia          1500 V           2500 V              4000 V          6000 V 

Część 1                               2                   0,6                     0,3                 0,06 

Cześć 2                         12 ...150          30... 88              7…26           1,8… 3,5             
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Przepięcia o takich kształtach rejestrowano najczę-
ściej w sieciach składających się z długich odcin-
ków napowietrznych lub zakopanych linii.  
Interesujące wyniki otrzymano prowadząc w Danii 
długotrwałe rejestracje przepięć w wiejskich na-
powietrznych liniach niskiego napięcia z izolowa-
nym przewodem neutralnym. W ciągu 5 sezonów 
burzowych zarejestrowano ok. 3000 przepięć prze-
kraczających poziom 500 V. Z zarejestrowanej 
liczby przepięć ok. 20% przekroczyło 1000 V a 
0,8% poziom 2000 V (rys. 2.) 

Zarejestrowano również przepięcia, których warto-
ści szczytowe przekroczyły 5000 V.  

 

      
 

   

Rys. 2. Przepięcia atmosferyczne indukowane w 
wiejskich liniach niskiego napięcia z izolowanym 
przewodem neutralnym (napięcia pomiędzy prze-
wodem fazowym a „ziemią”)  
 

Otrzymane wyniki badań można również przed-
stawić w postaci krzywych określających liczby 
przepięć, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w 
różnorodnych instalacjach elektrycznych w 
obiektach budowlanych. 
Przykładowe wyniki rejestracji przepięć powsta-
jących w instalacjach elektrycznych zestawiono 
na rys. 3 i 4. 
 

 
 
Rys. 3 Liczby przepięć, o różnych wartościach 
szczytowych, występujących w ciągu godziny oraz w 
ciągu roku w instalacji elektrycznej. Wyniki badań 
prowadzonych: 
 1 - w Niemczech, 2 - przez grupę EMC,  

3 - w Austrii,   4 - w Austrii, 5 - we Francji,  

6 - we Francji,  7 - w Niemczech, 

8 - w Niemczech. 

         

   
 
Rys. 4. Liczby przepięć, o różnych wartościach 
szczytowych [459], występujących w ciągu roku w 
instalacji elektrycznej zasilającej: 

1 - małą kotłownię,  

2 - pokój w budynku,  

3 - całe piętro w budynku,  

4 - laboratorium, 
5 - cały budynek,  

6 - bank,  

7 - budynek wiejski 



A. Sowa                  Przepięcia w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych 
 

  

Na podstawie dostępnych wyników badań 
można przyjąć, że w ciągu roku w dowolnym 
punkcie instalacji elektrycznej wystąpią prze-
pięcia o następujących wartościach szczyto-
wych: 
  300  -  500 V      kilkadziesiąt przypadków, 
 500  -  1000 V    kilkanaście przypadków, 
1000 – 5000 V      kilka  przypadków, 
ponad 5000 V     pojedyncze przypadki. 
W sieci elektroenergetycznej ułożonej w tere-
nie podmiejskim lub wiejskim liczba przepięć 
o wartościach szczytowych przekraczających 1 
kV będzie wielokrotnie większa. Mogą nawet 
wystąpić przepięcia o wartościach szczyto-
wych przekraczających 5 kV.  
W USA podjęto próbę uporządkowania do-
stępnych wyników i wyznaczono krzywe uła-
twiające określenie liczby przepięć o dowolnej 
wartości szczytowej, jakie mogą wystąpić w 
ciągu roku w instalacji elektrycznej (rys. 5). 

 
 
Oznaczenia: 
- krzywa  A  (wystawienie małe) ; przepięcia w podziem-
nych kablach zasilających ułożonych w miastach, 
- krzywa B (wystawienie średnie) ; przepięcia w biegną-
cych przez tereny podmiejskie kablach podziemnych z do-
łączonymi odcinkami linii napowietrznych, 
- krzywa C  (wystawienie duże); przepięcia w liniach na-
powietrznych biegnących przez tereny niezabudowane. 

 

Rys. 5. Krzywe określające liczby przepięć o róż-
nych wartościach szczytowych wywołanych w cią-
gu roku w obwodach sieci zasilającej przez różno-
rodne źródła zakłóceń  

Wyznaczając krzywe przedstawione na rys. 4  
uwzględniono różny „stopień wystawienia” 
sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego 
napięcia na działanie piorunowych impulsów 
elektromagnetycznych. W przypadku przepięć, 
których wartości szczytowe nie przekraczają 
3500 V przyjęto założenie, że połowa z ogól-
nej liczby wyznaczonych przepięć wywołana 
jest przez wyładowania piorunowe, a pozostała 
część przez stany nieustalone w sieci elektro-
energetycznej. Po przekroczeniu wartości 
3500 V przepięcia są wywołane tylko przez 
wyładowania piorunowe.  
Należy zaznaczyć, że przedstawione dane nie 
obejmują przepięć powstających podczas bez-
pośredniego uderzenia piorunu w linie lub bu-
dynki. W takich przypadkach wystąpią napięcia 
udarowe o znacznie większych wartościach 
szczytowych.  

W Polsce nie prowadzono dotychczas długo-
trwałych obserwacji przepięć w sieciach elektro-
energetycznych niskiego napięcia, można jed-
nak przypuszczać, że może wystąpić w nich 
porównywalna lub nawet większa liczba prze-
pięć o dużych wartościach szczytowych. 
Przepięcia o amplitudzie przekraczającej 
3500 V są wywołane tylko przez wyładowa-
nia atmosferyczne.  
Należy zaznaczyć, że dane przedstawione na 
rys.1. i 2. nie obejmują przepięć powstających 
podczas  bezpośredniego uderzenia piorunu w 
linie lub budynki. W takich przypadkach wystą-
pią udary o amplitudach wielokrotnie więk-
szych. 
Stany nieustalone w sieciach elektroenerge-
tycznych powstają podczas nagłych zmian na-
pięcia zasilającego lub konfiguracji układu po-
łączeń poszczególnych elementów w systemie 
elektroenergetycznym.  
Są one źródłem tzw. przepięć wewnętrznych 
wśród których najczęściej występującymi są: 
• Przepięcia powstające podczas wyłączania 

i ponownego załączania nieobciążonych 
linii lub baterii kondensatorów, przerywa-
niu niewielkich prądów indukcyjnych, li-
kwidacji zwarć przy pomocy szybkich 
układów automatyki SPS 

• Przepięcia wywołane nagłymi zmianami 
obciążenia, zjawiskami rezonansu i ferro-
rezonansu, niezanikającymi zwarciami 
jedno- lub dwufazowymi z ziemią. 
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• Przepięcia występujące podczas zwarć do-
ziemnych w sieciach elektroenergetycz-
nych. 

• Przepięcia powstające po zadziałaniu ukła-
dów ochrony przepięciowej wywołane 
gwałtowną zmianą napięcia i towarzyszący 
temu przepływ prądów udarowych. 

• Bezpośredni styk przewodów transmisji 
sygnałów z przewodami sieci elektroener-
getycznej.  

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

 Poniżej przedstawiono przykłady (na podstawie 
danych literaturowych) różnorodnych  przebie-
gów przepięć łączeniowych jakie zarejestrowano 
w instalacji elektrycznej. 
 

rzepięcie wywołane rozłączeniem indukcyjności w 
obwodzie zasilania 24 V DC 

 

 
Przepięcie wywołane przepaleniem bezpiecznika 

topikowego 

 

 
Przepięcie powstające podczas operacji łączenio-

wej w układzie z pojemnością 
 

 Prąd rozruchowy silnika indukcyjnego  
 

Przykład wysokoczęstotliwościowego przepięcia 
łączeniowego 
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Przepięcie powstające po przepaleniu miniaturo-

wego bezpiecznika 
 

 
 

 
 

Przykłady różnorodnych przepięć łączeniowych 
 
 
 
 
 

W Polsce nie prowadzono dotychczas długo-
trwałych obserwacji przepięć w sieciach elektro-
energetycznych niskiego napięcia.  
Należy jednak przypuszczać, że może wystąpić 
w nich większa liczba przepięć o dużych warto-
ściach szczytowych.  

Wynika to z faktu znacznego udziału linii napo-
wietrznych niskiego napięcia w systemie elek-
troenergetycznym  oraz braku nowoczesnych 
ograniczników przepięć w tych liniach. 
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