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Stosowanie elektronicznych urządzeń nadzorują-
cych działanie i sterujących pracą rozbudowa-
nych systemów automatyki przemysłowej stwa-
rza potrzebę ich ochrony przed przepięciami 
wywołanymi przez wyładowanie piorunowe oraz 
różnorodne stany nieustalone w instalacji elek-
trycznej.  
Problem jest szczególnie istotny w przypadku 
urządzeń i systemów elektronicznych, do których 
dochodzą długie linie przesyłu sygnałów ułożone 
na zewnątrz obiektów budowlanych.  
Zapewnienie pewnej i niezawodnej ochrony 
przepięciowej takich systemów wymaga zasto-
sowania ograniczników przepięć zarówno w 
obiektach budowlanych jak i przed czujnikami,  
przetwornikami oraz elementami wykonawczymi 
znajdującymi się na zewnątrz tych obiektów.  
Poniżej przedstawione zostaną szczegółowe za-
sady ochrony przepięciowej typowych przetwor-
ników stosowanych w systemach elektronicz-
nych do przetwarzanie różnorodnych zmierzo-
nych sygnałów na sygnały analogowe 0... 20 mA 
lub 4 ...20 mA.  

Ogólne zasady ochrony przetworników 

Podstawowe zasady ochrony przedstawione zo-
staną na przykładzie systemu pomiaru temperatu-
ry, w którym czujnik znajduje się na zewnątrz 
obiektu budowlanego (rys.1.) 
W typowych układzie (rys.2.a) przetwornik 
umieszczony w skrzynce w sąsiedztwie czuj-
nika narażony jest na działanie przepięć do-
chodzących z pętli prądowej oraz przewodów 
zasilających.  
 

 
W obwodach tych należy zastosować urządze-
nia do ograniczania przepięć SPD (Surge Pro-
tective Device)  obniżające przepięcia do war-
tości leżących poniżej odporności udarowej 
przetwornika (rys.2b.). Jeśli skrzynka z prze-
twornikiem znajduje się z znacznej odległości 
od czujnika lub czujnik narażony jest na skoki 
potencjałów to należy dodatkowo zastosować 
SPD liniach dochodzących od czujnika do 
przetwornika (rys.2c). 
Ochroną przed przepięciami powinny również 
zostać objęte czujniki temperatury (rys.2d), je-
śli: 

• od systemów wymagane jest pewne i nie-
zawodne działanie, 

• występuje znaczna odległość pomiędzy 
przetwornikiem a czujnikiem. 

SPD można umieścić w dodatkowej skrzynce 
w sąsiedztwie czujnika.  
Określając poziomy odporności udarowej 
przetworników należy uwzględnić wymagania 
dotyczące odporności udarowe sprzętu pomia-
rowego i sterowania. 
Informacje o poziomach odporności udarowej 
urządzeń powinny być dostarczane przez ich 
producentów.  
W przypadku symulacji zagrożeń wywołanych 
przez wyładowanie piorunowe oraz stany łą-
czeniowe lub awaryjne w sieci elektroenerge-
tycznej urządzenia powinny być poddane te-
stom na działanie udarów napięciowo-
prądowych o kształcie 1,2/50- 8/20 i warto-
ściach szczytowych przedstawionych w tabli-
cach 1 i 2.  
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Rys.1.  Przykład układu do pomiaru temperatury  
 

 
 

 

Rys.2. Przykładowe rozwiązania ochrony w układzie pomiaru temperatury 
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Tablica 1.  Wymagania dotyczące odporności urządzeń elektronicznych na udary napięciowo-prą-
dowe 1,2/50-8/20 

 
 
Miejsce wnikania udarów  Sprzęt pomiarowy, sterowania i laboratoryjny 

Wartość probiercza minimalna Wartość probiercza podwyższona  

WE/WY sygnalizacja i sterowanie  1 kV2),3) 1 kV2),3) 

WE/WY jw. dołączone bezpośrednio 
do systemu 

0,5 kV1) /1 kV  2) 1 kV 1) /2 kV  2) 

Zasilanie ac 0,5 kV1) /1 kV  2) 1 kV 1) /2 kV  2) 

Zasilanie dc 0,5 kV1) /1 kV  2) 1 kV 1) /2 kV  2) 
 

1) linia - linia 

2) linia  - ziemia 
3) tylko w przypadku linii długiej 
 

Tablica 2. Poziomy odporności udarowej urządzeń elektronicznych na udary napięciowo-prądowe 
1,2/50-8/20 zgodnie z NAMUR NE 21 [10] 

Specyfikacja badania Poziomy przepięć  Badania zgodnie z normą 

Linie sygnałowe, cyfrowe, pomiarowe oraz steruj ące 

Przewód - ziemia 
Przewód - przewód  

1 000 V 
500 V 

EN 61000- 4-5 
IEC 1000-4-5 

Wejściowe i wyj ściowe przył ącza zasilania pr ądem stałym 

niesymetryczne 
symetryczne  

1 000 V 
500 V 

EN 61000-4-5 
IEC 1000-4-5 

Wejściowe i wyj ściowe przył ącza zasilanie pr ądem zmiennym 

niesymetryczne 
symetryczne  

2 000 V 
2 000 V 

EN 61000-4-5 
IEC 1000-4-5 

 
 
Uwzględniając przedstawione informacje, w 
pętli prądowej 0-20 mA dochodzącej do czujni-
ka należy zastosować SPD, które:  

• zapewniają ograniczanie przepięć do po-
ziomów: 

- poniżej 500 V pomiędzy przewodami 
obwodu sygnałowego, 

- poniżej 1000 V pomiędzy przewodami 
obwodu sygnałowego a ekranem lub 

uziemionymi elementami (np. lokalnym 
systemem uziomowym). 

• zapewniają ochronę przed działaniem prą-
dów udarowych o następujących parame-
trach: 

- wartości szczytowej 10 kA i kształcie 
8/20 µs w przypadku linii nie narażo-
nych na bezpośrednie działanie prądu 
piorunowego, 

- wartości szczytowej 5 kA i kształcie  
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10/350 µs w przypadku linii zagrożo-
nych bezpośrednim działaniem prądu 
piorunowego. 

• są niewielkich rozmiarów i łatwe w montażu. 

Ograniczniki przepięć w pętlach  
prądowych 

Typowe schematy SPD spełniających powyższe 
wymagania przedstawiono na rys.3.  
Jak już wspomniano, jeśli zachodzi koniecz-
ności ochrony przetwornika przed przepięcia-
mi dochodzącymi z linii od strony czujnika 

oraz samego czujnika należy zastosować SPD 
w układzie przedstawionym na rys.4.  
Dobierając SPD do tych torów sygnałowych 
należy uwzględnić parametry przesyłanego sy-
gnału, odporność udarową przetwornika i 
czujnika oraz istniejące zagrożenie. 
Jeśli nie posiadamy informacji o odporności 
udarowej przetworników można zastosować 
SPD, które zapewniają obniżanie przepięć do 
poziomów poniżej 500V zarówno w układzie 
symetrycznym jak i niesymetrycznym (rys.5.). 
Przykłady montażu i nadań SPD przedstawio-
no na rys. 6 i 7.  

 

                            

 

Rys. 3. Przykłady schematów SPD  
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Rys. 4.  Ochrona przepięciowa czujnika i przetwornika od strony obwodu pomiarowego  
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Rys. 5. Schematy SPD ograniczających przepięcia poniżej 500V w układach symetrycznym oraz 

niesymetrycznym  

      
 
Rys. 6.  Przykład montażu SPD na szynie 35 mm 
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Rys. 7 . Sprawdzanie właściwości SPD stosowanych w obwodach sygnałowych 
 
 
 

Ochrona przepięciowa linii  
zasilających 

Przetworniki należy również chronić przed prze-
pięciami dochodzącymi z linii zasilających o na-
pięciu 230 V AC lub  24 V DC. Do ochrony 
przed przepięciami dochodzącymi od strony zasi-
lania należy zastosować:  

• zasilanie 230 V AC - typowe ograniczniki 
stosowane w instalacji elektrycznej (rys. 8) 

• zasilanie 24 V DC – układy ograniczające 
przepięcia składające się najczęściej z od-
gromników gazowych i warystorów lub diod 
(rys.9). 

SPD należy montować na uziemionej szynie 35 
mm. W przypadku kabli ekranowanych ich ekra-
ny powinny być uziemione lub połączone z lo-
kalnym systemem uziomowym przez iskiernik 
(jeśli uziemienie ekranów nie jest zalecane).  

Przedstawione rozwiązania dotyczą tylko ochro-
ny przepięciowej przetworników wielkości po-
miarowych.  

Z przetworników sygnały przesyłane są do ste-
rowników lub urządzeń rejestrujących zmiany 
wielkości mierzonej  

Zapewnienie pewnej i niezawodnej ochrony 
wymaga równię objęcia ochroną przepięciową 
tych urządzeń. 
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Rys. 8.  Przykład ograniczania przepięć w torach sygnałowych i zasilaniu 230 V.  

 

 
 

 
Rys. 9.  Przykładowe rozwiązania układów ograniczających przepięcia w systemach zasilania DC prze-

tworników 
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