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Rozpatrując zagrożenie udarowe urządzeń elektronicznych należy uwzględnić, powstające sporadycz-
nie, przepięcia o znacznych wartościach szczytowych, które są w stanie zniszczyć urządzenia.  
Dotyczy to szczególnie urządzeń pracujących w rozbudowanych systemach elektronicznych. W takich 
przypadkach nawet drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia może spowodować unieruchamia ca-
łego systemu i zatrzymanie lub ograniczenie produkcji. 
Przepięcia dochodzące z linii przesyłu sygnałów są szczególnie groźne dla urządzeń pracujących 
we wszelkiego rodzaju systemach telekomunikacyjnych, automatyki, sterowania i pomiarów oraz 
alarmowych.  
Najbardziej zagrożone są rozległe systemy elektroniczne sterujące lub nadzorujące działanie urządzeń w 
„otwartym” terenie np. w oczyszczalniach ścieków, stacjach elektroenergetycznych.  

Odporność udarowa przyłączy sygnałowych 
Zadaniem elementów i układów ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej umieszczanych w torach 
przesyłu sygnałów jest ograniczenie przepięć dochodzących do chronionych urządzeń do wartości leżą-
cych poniżej poziomów ich odporności udarowej.  
W przypadku ochrony przed działaniem udarów powstających podczas doziemnych wyładowań pioru-
nowych oraz przełączeń w instalacji elektrycznej należy uwzględnić poziomy odporności urządzeń na 
działanie: 

• udarów napięciowo-prądowych 
• szybkich stanów przejściowych EFT/B (ang. Electric Fast Transient / Burst). 

Podstawowym elementem układu probierczego jest generator wytwarzający: 

• napięcie udarowe 1,2/50 µs o wartości szczytowej regulowanej od 500 V do 4 kV w przypadku 
otwartego wyjścia generatora (obciążenie większe lub równe 10 kΩ), 

• prąd udarowy 8/20 µs i wartości szczytowej od 0,25 kA do 2 kA na wyjściu zwartym (obciąże-
nie mniejsze lub równe 0,1 Ω).  

Podstawowe zasady badań odporności urządzeń na działanie powyższych udarów przedstawiono w 
normach PN-EN 61000-4-4, PN-EN 61000-4-5. 
Zapewnienie odpowiedniego poziomu odporności udarowej urządzenia jest zadaniem jego producenta, 
a otrzymane wartości powinny być traktowane na równi z innymi parametrami charakteryzującymi wła-
ściwości urządzenia. 
Projektant lub instalator powinien tylko porównać poziom odporności udarowej urządzeń z poziomem 
spodziewanych narażeń udarowych, jakie mogą wystąpić po zadziałaniu układów ochronnych.  
Wymagane wartości poziomów odporności udarowej typowych urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych zestawiono w tabelach 1, 2 3 i 4.  



Tabela 1. Poziomy odporności na zaburzenia przyłączy sygnałowych urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych przeznaczonych do użytkowania w środowisku mieszkalnym i lekko przemy-
słowym oraz przemysłowym 

Środowisko 
Rodzaj zakłócenia  

Mieszkalne  
i lekko przemy-

słowe 

Środowisko 
przemysłowe 

 
Jednostki Norma  

podstawowa  

Przyłącza linii sygnałowych i magistrali danych niezwiązanych z regulacją procesu 

Serie szybkich            
elektrycznych      

zakłóceń 

0,5 * 
5/50 ns 
5 

1 
5/50 ns 
5 

kV (wartość szczytowa) )** 
Tr/Th ns 
kHz (częstotliwość powtarzania)  

 
EN 61004-4 

Przyłącza linii kontroli procesu, linii pomiarowych, linii regulacyjnych oraz długich magistrali danych i linii 
regulacyjnych  

Serie szybkich            
elektrycznych      

zakłóceń 

 
------ 2 

5/50 ns 
5 

kV (wartość szczytowa)  
Tr/Th ns 
kHz (częstotliwość powtarzania)  

 
EN 61004-4 

Udary 
Przewód - ziemia 

Przewód - przewód  

 
------- 1,2/50 (8/20) µs 

2 *** 
1 *** 

Tr/Th µs 
kV (wartość szczytowa) 
kV (wartość szczytowa)  

 
 

EN 61004-5 
 

*    - dotyczy przyłączy dowolnych linii sygnałowych i sterowania   

**   - w przypadku normy PN-EN 50082-1 jest to napięcie ładowania  

***  - wartości wstępnie proponowane, które będą weryfikowane 
 
Tabela 2.  Poziomy odporności na działanie udarów 5/50 ns i 1,2/50-8/20µs przyłączy sygnałowych 

urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

Urządzenia Poziomy odporno ści udarowej przył ączy sygnałowych urz ą-
dzeń  

Urządzenia powszechnego użytku, 
narzędzia elektryczne i podobne 
urządzenia elektryczne ( PN - EN 
55014-2) 

Przyłącza przewodów sygnałowych i sterowania - badania na działanie 
udarów 5/50 ns o wartości szczytowej 500V  

Urządzenia informatyczne i tele-
komunikacyjne  
(EN 55105/106 ) 

Porty sygnałowe, włączając porty telekomunikacyjne: 
• udary 5/50 ns  - ± 500V, 
• udary 1,2/50-8/20 - 1000 V 

 

Urządzenia w ośrodkach innych niż 
telekomunikacyjne 

(PN-EN 300.382-2) 

Przyłącza dla linii sygnałowych prowadzonych na zewnątrz budynku: 

• udary 5/50 ns  - ± 500V,    udary 10/700 µs  - 1000 V. 
Przyłącza dla linii sygnałowych instalowanych w  budynku: 

• udary 5/50 ns  - ± 500V,   udary 1,2/50-8/20 µs  - 500 V. 

Urządzenia informatyczne 

(PN-EN 55024) 

Przyłącza sygnałowe i przyłącza teletransmisyjne: 

• udary 5/50 ns  - ± 500V,   udary 1,2/50-8/20  - 1000 V. 

Urządzenia elektroniczne 

(NAMUR NE 21) 

Linie sygnałowe, cyfrowe, pomiarowe oraz sterujące: 

• udary 5/50 ns  - ± 500V, 
• udary 1,2/50-8/20 µs  - 1 000V/500V 

 

Sprzęt pomiarowy, sterujący i labo-
ratoryjny  (PN-EN 61010-1) 

Przyrządy pomiarowe, automatyki i urządzenia laboratoryjne: 
• udary 5/50             -      1 000V 

  poziom podwyższony (zastosowanie przemysłowe)  
• udary 5/50                      -      1 000V 
• udary 1,2/50-8/20 µs      -      1 000V    



Tabela 3.  Wymagania dotyczące odporności urządzeń elektronicznych 

 
Miejsce wnikania uda-

rów 

 
Rodzaj nara-

żenia 

Sprzęt pomiarowy, sterowania  

i laboratoryjny 
Roboty 

przemysłowe 
Wartość probiercza 

minimalna 
Wartość probiercza  

podwyższona 

WE/WY sygnalizacja i ste-
rowanie  

EFT/B 1 kV 1 kV 1 kV 

Udary 1 kV2),3) 1 kV2),3) 1 kV2),3) 

WE/WY jw. dołączone 
bezpośrednio do sieci  

EFT/B 1 kV 2 kV 2 kV 

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

 
Zasilanie ac 

EFT/B 1 kV 2 kV 2 kV 

Udary 0,5 kV1) /1 kV 2) 1 kV 1) /2 kV 2) 2 kV 1) /4 kV 2) 

 
Zasilanie dc 

EFT/B 1 kV 2 kV  

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

 EFT/B – serie szybkich elektrycznych zakłóceń impulsowych, 

Udary – narażenia udarowe  

1) linia - linia 

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

 
Tabela 4.  Wymagania dotyczące odporności sterowników programowalnych i indywidualnych urządzeń pe-

ryferyjnych 
 

 

Rodzaj nara żenia 
Poziomy odporno ści udarowej 

Wszystkie  

zasilacze 

Cyfrowe  WE/WY 

U ≥ 24 V  

Cyfrowe WE/WY U < 24 V, WE/WY 
analogowe,  

WE/WY komutacyjne 

EFT/B      - normalne 

                 - podwyższone 

2 kV 
4 kV 

1 kV 
2 kV 

0,5 kV 
0,5 kV 

Udary       - normalny 

                 - podwyższony 

1kV 
2 kV 

1 kV 
2 kV 

nie wymagane 
nie wymagane  

 

Ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej 
System ochrony instalacji elektrycznej przed oddziaływaniem prądu piorunowego należy tworzyć 
zgodnie z zasadami zawartymi w normach ochrony odgromowej [1, 2, 8, 9, 10] oraz zaleceniami 
norm dotyczących instalacji elektrycznej [11]. 
W przypadku tworzenia systemu ochrony przeciwprzepięciowej w instalacji elektrycznej w obiek-
tach już istniejących zalecane jest: 

• sprawdzenie jakie środki ochrony odgromowej zastosowano w obiekcie (rozwiązania ze-
wnętrznej  i wewnętrznej ochrony odgromowej) oraz dokonanie oględzin ich stanu aktualnego, 

• określenie wymaganego dla danego obiektu poziom ochrony (zgodnie z zaleceniami normy 
PN-IEC 61024-1-1), 

• wyznaczyć wymagany dla danego urządzenia poziom ograniczenia przepięć w instalacji elek-
trycznej. 

Określając liczbę stopni SPD, ich układy połączeń oraz rozmieszczenie w instalacji elektrycznej na-
leży uwzględnić: 



• sposób ochrony odgromowej obiektu ( zastosowano instalację odgromową lub obiekt jej nie 
posiada), 

• system sieci elektrycznej w obiekcie, 

• rozmieszczenie urządzeń w obiekcie, 

• poziom odporności udarowej sterowników. 

Systemy ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń przedstawione zostaną na przykładzie instalacji 
zasilającej sterowniki, o napięciu 24V DC, 230 V AC lub 120V AC.  
Uwzględniając zagrożenia występujące w obiekcie oraz wymagane poziomy ograniczania przepięć 
w instalacji elektrycznej, do zasilania sterowników przemysłowych należy zastosować wielostop-
niowy system układów SPD, tworzony przez: 

• SPD typu 1 instalowane w rozdzielnicy głównej (RG), w szafce obok złącza lub w samym 
złączu, 

• SPD typu 2 umieszczane w rozdzielnicach oddziałowych, tablicach rozdzielczych (TR)  w 
obiekcie, 

• SPD typu 3 instalowanych przed chronionymi sterownikami, w przypadku ich znacznego 
oddalenia rozdzielni z SPD typu 2.  

Przykładowe schemat układów SPD w instalacji elektrycznej zakładu przemysłowego (system sieci 
TN-C-S ) przedstawia rys. 1 i 2. 

 
a) 

 

 
b) 
 

      
 

Rys.1.  Przykładowe układy połączeń w trójstopniowym systemie SPD typu 1, 2 i 3, a )układ połą-
czeń, b) widok ogólny SPD 

 



a) 

 
b) 

 
c) 
 

 
 
 

Rys. 2.   Układy połączeń SPD ograniczających przepięcia dochodzące do sterownika  
 
Zapewnienie poprawnego działania wielostopniowego systemu ochrony przeciwprzepięciowej wy-
maga skoordynowania działanie poszczególnych układów SPD. 
Koordynację uzyskujemy zachowując odpowiednie, zalecane przez producentów, odległości po-
między układami SPD równych typów.  
W przypadku zasilania sterowników napięciem stałym np. 24 V należy, jako trzeci stopień ochrony 
zainstalować SPD przeznaczony do napięcia stałego.  
Przykładowe schematy takich SPD przedstawia rys. (rys.3.). 
 



 
 

 
 
Rys. 3.  Przykładowe rozwiązania układów ograniczających przepięcia w systemach zasilania DC  

Ograniczanie przepięć w systemach przesyłu sygnałów 
Elementy wykorzystywane do ochrony przed przepięciami występującymi w systemach przesyłu sy-
gnałów powinny charakteryzować się możliwością 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 powinna ponownie narastać do dużych warto-
ści. Typowe elementy wykorzystywane do ochrony przed przepięciami oraz ich podstawowe parametry 
zestawiono w tabeli 5. 

Tabela 5.  Zestawienie podstawowych parametrów charakteryzujących elementy ograniczające przepięcia 
 

Element  

Parametr 
Dioda  

zabezpieczaj ąca 
Warystor Iskiernik gazo-

wy 
Dioda tyrystoro-

wa 

 
Oznaczenie graficzne 

    

Charakterystyka U/I asymetryczna symetryczna symetryczna asymetryczna 

Poziom ochrony 6V - 190 V 20V - 2000V 65V- 12 000V 50 V – 250 V 

Prąd udarowy (8/20) do 1 kA do 25 kA do 60 kA do 0,5 kA 

Pochłaniana energia do 1 J do 1800 J  do 60 J ---- 

Obciążenie stałe do 1 W do 2 W 800 WW  (1s.) do 1 W 

Czas odpowiedzi < 10 ps < 25 ns zależy do du/dt <  50 ns 

Pojemność 300pF - 15 000 pF 40pF - 40 000 pF 0,5 pF - 7 pF 200 pF przy 1 MHz 

Dopuszczalne zmiany 
zakresu ochronnego ± 5%,    ± 10%  ±  10 % ± 15 % ± 10 % 

Prąd upływu < 5uA < 0,2 mA < 15 nA -- 

Zakres roboczych 
temperatur 

-650 C  - +  1750 C -400C  - +  1250 C -550 C  - + 1300 C -600 C  - +  1250 C 



Jeśli oddzielne użycie pojedynczych elementów ochronnych nie zapewnia dostatecznego poziomu 
ochrony przed przepięciami to należy zastosować układy zabezpieczające. Łączenie elementów 
ochronnych w układy umożliwia zsumowanie ich ochronnych zalet i wyeliminowanie niepożąda-
nych efektów związanych z ich oddzielnym zastosowaniem.  
Typowy układ ograniczający przepięcia składa się z pojedynczych elementów zabezpieczających 
połączonych elementami wzdłużnymi, nazywane również elementami odsprzęgającymi (rys.4.). 
 

 
 
Rys. 4 . Ogólny układ połączeń dwustopniowego układu zabezpieczającego przed przepięciami 

Jako elementy wzdłużne najczęściej stosowane są rezystancje lub indukcyjności.  

Ogólne zasady tworzenia systemu ochrony przed przepięciami 
W celu ułatwienia rozwiązania problemów występujących przy doborze, rozmieszczeniu i montażu 
układów ochronnych i przy tworzeniu systemów ochrony przeciwprzepięciowej opracowano wielo-
etapowy tok postępowania [13,14]. Krótką charakterystykę poszczególnych etapów zestawiono w 
tabeli 6. 

Szczegółowa analiza poszczególnych etapów przedstawiono w artykule” Ogólne zasady doboru ukła-
dów ochrony przepięciowej w systemach przesyłu sygnałów” .Poniżej przedstawiono jedynie ogólne za-
sady ochrony na przykładzie sterowników, do których przepięcia mogą przedostawać się od strony: 

• wejść i wyjść cyfrowych; 

• wejść i wyjść analogowych; 

• wejść analogowych specjalizowanych do współpracy z RTD, termoelementem, itp. 

• wejść i wyjść transmisji danych; 

Dobierając ochronę do wejść/wyjść analogowych należy uwzględnić znamionowe poziomy napięć 
oraz graniczne wartości impedancji. (tabela 7). 
W praktyce najczęściej stosowane są zakresy napięciowe –10V..+10V i 0...10V oraz pętle prądowe 
4..20mA. 
Największe zagrożenie występuje, jeśli linie sygnałowe dochodzące do sterownika wychodzą poza 
obiekt budowlany. W takim przypadku należy, jeśli linie nie są układane w specjalnych kanałach, do-
bierając SPD należy uwzględnić zagrożenie, jakie stwarza bezpośrednie oddziaływanie prądu pioruno-
wego. SPD powinny zapewnić ochronę przed prądem udarowym o kształcie 10/350 i  amplitudzie kilku 
kiloamperów.W zależności od miejsca pracy SPD można zastosować: 

• układ dwu SPD, z których jeden umieszczany jest w miejscu wprowadzania przewodów (ochrona 
przed prądami udarowymi 10/350 i amplitudzie 2,5- 5 kA), a drugi montowany jest przed chro-
nionym sterownikiem (ochrona przed prądami udarowymi 8/20 i amplitudzie do 10 kA). 

• pojedynczy SPD chroniący przed prądami udarowymi 10/350 i amplitudzie 2,5 – 5 kA. 



Tabeli 6. Etapy postępowania przy tworzeniu systemu ograniczania przepięć w obwodach sygnałowych 

Etap  Zakres działa ń Źródło informacji 

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

Wyniki badań prowadzonych 
przez producenta 

2 Określenie podstawowych danych charakteryzujących znamionowe 
warunki pracy urządzenia 

Dane znamionowe   
chronionego systemu 

3 Określenie stopnia zagrożenia udarowego urządzenia Normy i zalecenia 

4 Wstępny określenie właściwości urządzeń ochrony przepięciowej  

5 Określenia liczby stopni ochronnych w torze przesyłu sygnałów  

 
6 

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

UC   ≥≥≥≥   UNS 

 

 
7 

Określenie sposobu przesyłu sygnałów (napięcie znamionowe nie-
symetryczne lub symetryczne) i dobranie odpowiedniego układu 
ochronnego. 

 

 
8 

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

INO ≥≥≥≥   INS 

 

9 Określenie znamionowej częstotliwości sygnałów fNS w analizowanym 
systemie i porównanie z częstotliwością znamionową fNOGR lub graniczną 
fGRAN  SPD Układ powinien spełniać warunek 

 fNS   ≥≥≥≥  fNOGR,           fNS   ≥≥≥≥  fGRAN 

 

10 Wybór układu posiadającego dodatkowe impedancje odprzęgające w 
przypadku ochrony urządzenia, w którym wejścia sygnałowe posia-
dają własne elementy ochronne (np. fabrycznie zamontowane wary-
story lub diody). 

 
Producent chronionych 

urządzeń 

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

 

12 Wybór sposobu montażu i „uziemiania” SPD Instrukcje montażowe SPD 

13 Ocena poprawności połączeń SPD w torze sygnałowym i w instalacji 
elektrycznej. 

Schematy instalacji  
elektrycznej 

Tablica 7 . Wartości znamionowe sygnału i graniczne impedancji wejść/wyjść analogowych 

Parametry 
sygnału 

Wejścia  Wyj ścia  

Graniczne  
impedancje Uwagi  

Graniczne  
impedancje Uwagi  

-10 - +10V ≥≥≥≥ 10 kΩΩΩΩ --- ≥≥≥≥ 1000 ΩΩΩΩ ** 

0 - 10V ≥≥≥≥ 10 kΩΩΩΩ --- ≥≥≥≥ 1000 ΩΩΩΩ ** 

1 - 5V ≥≥≥≥ 5 kΩΩΩΩ --- ≥≥≥≥ 500 ΩΩΩΩ ** 

4-20mA ≤≤≤≤ 300 ΩΩΩΩ --- ≥≥≥≥ 600 ΩΩΩΩ *** 

0-20mA ≤≤≤≤ 300 ΩΩΩΩ *  ≥≥≥≥ 600 ΩΩΩΩ * , *** 

*      - nie zalecane w przyszłych rozwiązaniach, **    - wyjścia analogowe napięciowe powinny wytrzymać 
każde przeciążenie aż do zwarcia,  ***  -  wyjścia analogowe prądowe powinny wytrzymać każde przeciąże-
nie aż do rozwarcia 



Pierwsze rozwiązanie stosujemy do ochrony sterowników pracujących wewnątrz obiektu w znacznej 
odległości od miejsca wprowadzania przewodów.  

W drugim przypadku sterownik znajduje się w sąsiedztwie miejsca, w którym przewody wchodzą do 
obiektu.  
Przykładowe rozwiązania zapewniające ochronę pojedynczej pętli prądowej  0-20 mA przedstawia 
rys.5. 
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Rys. 5 . Przykładowe rozwiązania ochrony dla pojedynczej pętli prądowej 0-20 mA  a) system ”roz-

łożony” dwu SPD, b ) „skupiony” system jednego SPD 
 

 
 
Do przesyłu sygnałów wykorzystywana jest najczęściej transmisja szeregowa realizowana w standar-
dach RS 232, RS 442, RS 485 i TTY. 
Dobierając SPD do ochrony wejść/wyjść transmisji danych należy uwzględnić parametry przesyła-
nego sygnału, wymagania określające wartości dopuszczalne rezystancji w systemie przesyłu oraz 
realizacji transmisji. 



Podstawowe, z punktu widzenia doboru SPD, parametry charakteryzujące standardy, w których re-
alizowana jest transmisja szeregowa przedstawiono w tabeli 8.  
 
Tabela 8.  Wartości podstawowych parametrów charakteryzujących różne standardy szeregowej 
transmisji sygnałów 
 

Parametr RS-232C 
Pętla  

prądowa RS-422A RS-485 

Rodzaj transmisji niesymetryczna symetryczna symetryczna symetryczna 

Najczęściej stosowane 
przewody Skrętka Skr ętka Skr ętka Skr ętka 

Maksymalna długość 
kabla 15 m 4000 m 1200 m 1200 m 

Maksymalna szybkość 
transmisji 20 kb/s 10 kb/s 10Mb/s 10Mb/s 

Napięcie w stanie ob-
ciążenia +/-15 V --- -0,25/5 V +/-3 V 

Obciążenie nadajnika 3 kΩΩΩΩ do 7 k ΩΩΩΩ --- min 100 ΩΩΩΩ min 60 ΩΩΩΩ 

Rezystancja odbiornika 
3 kΩΩΩΩ do 7 k ΩΩΩΩ --- 4 kΩΩΩΩ 12 kΩΩΩΩ 

Ograniczenie prądu 
zwarciowego 500 mA --- 150 mA 150 mA 

 
Podobny sposób doboru i rozmieszania SPD  należy zastosować w przypadku ochrony przed przepię-
ciami wejść specjalistycznych przetwarzających na sygnały analogowe (np. z termoelementów, czuj-
ników rezystancyjnych) na sygnały cyfrowe.  
Zazwyczaj występują to stosunkowo niewielkie wartości napięć znamionowych ok. 1–5V , a wejścia 
sterowników często posiadają diody ograniczające przepięcia.  
Dobierając w właściwości SPD należy uwzględnić oba te fakty.  

Podsumowanie 
Postępując zgodnie z przedstawionymi zasadami można zapewnić bezawaryjne działanie wszyst-
kich urządzeń systemu elektronicznego nawet w przypadku bezpośredniego uderzenia piorunu w 
obiekt i wystąpienia zagrożenia, jakie stwarza bezpośrednie oddziaływania prądu piorunowego. 

Bardzo często użytkownik, ze względów ekonomicznych, wymaga jedynie zapewnienia bezawaryj-
nego działania wybranych urządzeń w danym systemie, zakładając możliwość uszkodzenia po-
szczególnych urządzeń lub czujników. W takim przypadku można ograniczyć zakres ochrony, ale 
należy wykonywać to bardzo rozważnie uwzględniając również przedstawione zasady doboru SPD. 
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