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Urządzenia informatyczne narażone są na działanie różnorodnych zaburzeń impulsowych. 
Jednym z podstawowych źródeł zaburzeń impulsowych jest doziemne wyładowanie piorunowe. 
Szczególnie groźnych dla przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń, są napięcia i prądy udarowe 
powstające w systemach przesyłu sygnałów podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w 
obiekty budowlane, w których te urządzenia pracują lub wyładowania w bliskim sąsiedztwie tych 
obiektów. Dodatkowe zagrożenie może stwarzać impulsowe pole elektromagnetyczne działające 
bezpośrednio na urządzenia oraz różnice potencjałów występujące pomiędzy poszczególnymi 
urządzeniami systemu (rys. 1.). 
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Rys.1.  Narażenia impulsowe lokalnej sieci komputerowej 

 
Napięcia i prądy udarowe mogą zakłócić pracę urządzeń i systemów lub spowodować ich 

zniszczenie. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady ograniczania zaburzeń impulsowych 
występujących w okablowaniu strukturalnym lokalnych sieci komputerowych LAN (ang. Local 
Area Networks). Zakres rozważań ograniczono do: 

• okablowania poziomego rozciągającego się od rozdzielni kondygnacyjnego do urządzeń 
końcowych, 

• ochrony przed zaburzeniami wywołanymi przez doziemne wyładowania piorunowe oraz 
sprzężenia występującymi pomiędzy okablowaniem informatycznym a przewodami instalacji 
elektrycznej.  

Eliminacja sprzężeń między przewodami zapobiega najczęściej możliwości błędnego działania 
urządzeń, a ograniczanie udarów powstających podczas doziemnych wyładowań piorunowych 
chroni urządzenia przed zniszczeniem.  
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Odstępy między przewodami różnych instalacji 

Początkowo, przedstawiając informacje dotyczące dopuszczalnych zbliżeń pomiędzy układami 
przewodów, uwzględniano oddziaływanie pomiędzy przewodami instalacji elektrycznej a linii 
przesyłu sygnałów, głównie kablami telekomunikacyjnymi. Szczególną uwagę zwracano na różnice 
występujące w przypadkach:  

• stosowania ekranowanych i nieekranowanych kabli, 

• układania kabli w różnorodnych kanałach. 

• przepływu prądów o różnych wartościach w przewodach instalacji elektrycznej. 

Wykorzystując dane dotyczące sprzężeń do kabli telekomunikacyjnych opracowano zalecenia 
określające minimalne odstępy pomiędzy przewodami zasilającymi i okablowaniem strukturalnym 
(tabela 1.).  

Tabela 1.  Minimalne odstępy pomiędzy kablami energetycznymi a okablowaniem strukturalnym [11] 

Minimalny odstęp od  < 2 kVA 2 - 5  kVA > 5 kVA  

Kable elektroenergetyczne bez ekranów  125 mm 300 mm 600 mm 

Kable energetyczne prowadzone w 
uziemionych korytkach, rurach, itp.  

40 mm 75mm 150 mm 

Dodatkowo należy tak rozmieszczać trasy kabli, aby zapewnić ułożenie okablowania strukturalnego w 
następujących odległościach od układów zakłócających (odstępy minimalne): 

• 300 mm - od oświetlenia wysokonapięciowego (świetlówki), 

• 1000 mm - od rozdzielni elektrycznych, 

• 1000 mm - od transformatorów i silników.  

Porządkowanie zaleceń i wymagań dotyczących technik informatycznych objęło również 
planowanie i wykonawstwo okablowania strukturalnego.  

W normach przedstawiających zasady okablowania informatycznego wewnątrz i na zewnątrz 
obiektów budowlanych [5, 9, 10] uzależniono zasady rozdzielenia kabli elektroenergetycznych i 
kabli przesyłu danych w zależności od warunków środowiska elektromagnetycznego.  

Opracowane wymagania dotyczące odstępów pomiędzy kablami elektroenergetycznymi i 
informatycznymi zestawiono w tabeli 2. 
Układając kable wewnątrz obiektów budowlanych należy również przestrzegać kilku prostych 
zestawionych poniżej zaleceń.  

1. Kable powinny krzyżować się pod kątem prostym przy zachowaniu maksymalnych 
wymaganych odstępów. 

2. Metalowe konstrukcje wykorzystywane do prowadzenia kabli powinny być „uziemiane” na 
obu końcach. Jeżeli ich długość przekracza 50 m należy zastosować dodatkowe połączenia z 
systemem uziemiającym. 

3. Połączenia uziemiające powinny być możliwie najkrótsze.  

4. Pokrycia metalowych korytek i korytka powinny spełniać te same wymagania. 

5. Przy wprowadzaniu kabli do urządzenia mogą wystąpić trudności z zachowaniem wymaganych 
odstępów pomiędzy kablami. W takich przypadkach kable mogą być ułożone obok siebie na 
możliwie najkrótszym odcinku. 

6. Odstępy pomiędzy przyłączami oraz kablami wewnątrz urządzeń mogą być odmienne w 
porównaniu z odstępami wymaganymi w obiekcie. 

7. Należy oddzielić od siebie stojaki instalacji przesyłania danych i urządzenia elektryczne. 
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Tabela 2.  Odstępy pomiędzy kablami elektroenergetycznymi i informatycznymi [6] 

Środowisko elektromagnetyczne zgodne z wymaganiami zawartymi w normach serii  
PN-EN 50081 i PN-EN 50082. 

1. Długość równoległego ułożenia jest 
mniejsza od 35 m. 

2. Kable informatyczne ekranowane.  

 

SZAFKA  WYPUST 

 
ROZDZIELENIE NIE JEST WYMAGANE 

 

1. Długość równoległego ułożenia jest 
większa od 35 m. 

2. Kable informatyczne ekranowane. 

 

SZAFKA  WYPUST 

 

ROZDZIELENIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI Z WYJĄTKIEM 
OSTATNICH 15 M DOŁĄCZONYCH DO WYPUSTU 

Środowisko elektromagnetyczne, w którym wymagania dotyczące emisji i odporności przewyższają 
poziomy zawarte w normach serii PN-EN 50081 i PN-EN 50082. 

Stosowane przewody 
Wymagane odstępy pomiędzy przewodami A 

Bez separatora lub z 
separatorem niemetalowym 

Separator 
aluminiowy 

Separator 
stalowy  

Nieekranowany kabel elektroenergetyczny i 
nieekranowany kabel informatyczny  200 mm 100 mm 50 mm 

Nieekranowany kabel elektroenergetyczny i 
ekranowany kabel informatyczny 50 mm 20 mm 5 mm 

Ekranowany kabel elektroenergetyczny i 
nieekranowany kabel informatyczny 30 mm 10 mm 2 mm 

Ekranowany kabel elektroenergetyczny i 
ekranowany kabel informatyczny 0 mm 0 mm  0 mm 

 

Kabel elektroenergetyczny  Kabel informatyczny 

Bariera  

odległość A odległość A 

 

WYMAGANE ODLEGŁOŚCI A W PRZYPADKACH ZASTOSOWANIA SEPARATORÓW  

 

8. Odległości pomiędzy kablami informatycznymi a lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i 
rtęciowymi nie powinny być mniejsze niż 130 mm.   

Układając przewody zgodnie z przedstawionymi zasadami można uniknąć zakłóceń w systemach 
elektronicznych. W przypadku konieczności zapewnienia bezawaryjnego działania należy dodatkowo 
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rozważnych możliwość zastosowania odpowiednio dobranych i rozmieszczonych urządzeń tłumiących 
lub ograniczających występujące zakłócenia.  

Ograniczanie przepięć w okablowaniu strukturalnym 
Projektując system ograniczania przepięć należy uwzględnić poziomy odporności udarowej 
urządzeń informatycznych (tabela 3.). 
 

Tabela 3.  Poziomy odporności na działanie udarów 5/50 ns i 1,2/50-8/20µs przyłączy sygnałowych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych  

Poziomy odporności udarowej przyłączy sygnałowych urządzeń  

Urządzenia informatyczne i 
telekomunikacyjne (EN 55105/106) 

Porty sygnałowe, włączając porty telekomunikacyjne: 
• udary 5/50 ns  - ± 500V, 
• udary 1,2/50-8/20 - 1000 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  - 1 000V/500V 

Poziomy wytrzymałości urządzeń na udary od strony zasilania prądem stałym 

Urządzenia informatyczne. 
(PN-EN 55024)  

 Urządzenia informatyczne 
• udary 5/50             -      500V 
• udary 1,2/50-8/20  -      500V   

 
 

Z zestawień przedstawionych w tabeli 3 wynika, że ograniczając przepięcia w okablowaniu 
informatycznym należy uwzględnić następujące poziomy odporności udarowej urządzeń 
informatycznych: 

• 500 - 1000V ⇒ przyłącza sygnałowe i teletransmisyjne, 

• 500 V  ⇒ przyłącza wejściowe zasilania prądem stałym.  

Do ograniczania przepięć najczęściej stosowane są ograniczniki zawierające odpowiednio 
połączone układy diod zabezpieczających oraz elementów gazowyłądowczych. Rozmieszczając 
ograniczniki przepięć należy określić: 

• przewidywany zakres ochrony, 

• miejsca rozmieszczenia urządzeń informatycznych w sieci, zwracając szczególną uwagę na 
urządzenia znajdujące się w sąsiednich obiektach (linie transmisji sygnałów wychodzą poza 
obiekt budowlany) lub znajdują się w znacznym oddaleniu od koncentratorów, 

• rodzaj okablowania, 

• występujące zagrożenie oraz przewidywaną efektywność i zakres ochrony. 

W okablowaniu strukturalnym można zastosować ograniczniki chroniące przed przepięciami w 
pojedynczych liniach lub w układy modułowe zapewniające ograniczanie przepięć w kilku lub 
kilkudziesięciu liniach.  
Rozwiązania ochrony przepięciowej przedstawione zostaną dla podstawowego okablowania 
poziomego lokalnej w sieci o topologii gwiazdy.  
W zależności występującego ryzyka i przyjętego zakresu ochrony w sieci lokalnej o topologii 
gwiazdy można ograniczać przepięcia dochodzące do urządzeń końcowych oraz rozdzielni 
kondygnacyjnej.  



Andrzej Sowa     Ochrona przed przepi ęciami wyst ępującymi w okablowaniu strukturalnym 

 
W przypadku kompleksowej ochrony sieci lokalnej o topologii gwiazdy urządzenia do ograniczania 
przepięć można umieścić: 

• przed serwerem, 

• przed koncentratorem do ochrony tych linii które dochodzą do serwerowni od urządzeń 
końcowych pracujących w pomieszczeniach oddalonych o kilkanaście metrów, 

• przed koncentratorem oraz przed urządzeniami końcowymi (rys. 2.) lub lokalnymi 
koncentratorami jeśli oddalone są od siebie o ponad 50 - 60m (jest to orientacyjna odległość, 
która może być zmieniona). 

 
 

Rys. 2. Ochrona przed przepięciami sieci lokalnej o topologii gwiazdy (okablowanie - skrętka). 
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Ograniczników można nie stosować w przypadku połączeń pomiędzy koncentratorem a 
urządzeniami końcowymi, które są w tym samym pomieszczeniu (odległości przewodów kilka-
kilkanaście metrów).  
Stosowane ograniczników przepięć w okablowaniu strukturalnym powinny zapewnić ochronę przed 
działaniem udarów indukowanych o wartościach szczytowych dochodzących do kilkuset amperów i 
kształcie 8/20. Tylko w przypadku przewodów wychodzących poza obiekt budowlanych należy 
rozważyć konieczność ochrony przed działaniem części prądu piorunowego (prąd udarowy o 
wartości szczytowe do 2 kA i kształcie 10/350). 
Ochroną przed narażeniami impulsowymi można ograniczyć tylko do wybranych urządzeń sieci 
lokalnej np. serwerów, hub-ów.  
Przykład typowego, przeznaczonego do montażu w szafie 19’’, urządzenia ograniczającego 
przepięcia w kilku - kilkudziesięciu liniach dochodzących do rozdzielni kondygnacyjnej w systemie 
okablowania strukturalnego w klasie D (standard kategorii 5- zgodnie z PN-EN 50173) 
przedstawiono na rys. 3 i 4.  
a) 

       
 

b) 

 
 
 
Rys. 3. Ograniczanie przepięć dochodzących do piętrowych rozdzielni okablowania w klasie zastosowań D; 

a) typowy moduł NET-Protector 4TP chroniący 8 portów i schemat połączeń ograniczników w 
jednej linii, b) zamknięta obudowa umożliwiająca połączenie 3modułów i montaż w szafie 19”.  
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Rys. 4. Przykład montażu obudowy zawierającej 3 moduły ograniczników NET-Protector 4TP w szafie 19’’. 
 
Przyjmując takie rozwiązanie należy uwzględnić możliwość uszkodzenia kart sieciowych w 
poszczególnych komputerach lub zastosować dodatkowo urządzenia ograniczające przepięcia 
dochodzące do przełączy sygnałowych pojedynczych komputerów (rys. 5.).  
Ograniczanie przepięć dochodzących do przyłączy sygnałowych pojedynczego komputera można 
również połączyć z ochroną przyłączy jego zasilania.  
W przypadku instalacji elektrycznej jest to typowy ogranicznik przepięć typu 3. Przykład takiego 
kompleksowego ogranicznika przedstawia rys. 6.  

a)                                                                         b) 

                 
 
 

Rys. 5. Ograniczanie przepięć dochodzących z okablowania strukturalnego do pojedynczego komputera; a) 
widok ogólny ogranicznika UGKF RJ45 4TP i jego schemat, b) montaż ogranicznika przed 
komputerem  
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Rys. 6.  Urządzenie ograniczające przepięcia w instalacji elektrycznej i okablowaniu strukturalnym 
 
Pojawienie się szybszego sprzętu transmisji stworzyło konieczność podwyższenia standardu klasy 
D (kategoria 5) i zakresu wykorzystywanych częstotliwości. Ograniczanie przepięć w 
okablowaniach wyższych klas, bez wprowadzania tłumienia przekraczającego dopuszczalne 
wartości, jest bardzo trudne i praktycznie ogranicza się do klasy E (kategoria 6).  
Przykład ogranicznika, który może być montowany w sieciach klasy E (kategoria 6), których 
parametry testowe są określane do częstotliwości 250 MHz przedstawiono na rys. 7. 
a) 

    
b) 

                       
Rys. 7. Ograniczanie przepięć w okablowaniu w klasie E (kategoria 6); a) widok ogólny ogranicznika 

DEHNpotch i jego schemat, b) przykłady montażu ogranicznika przy komputerze oraz w szafie 19’’ 
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Podstawowe parametry charakteryzujące przedstawione ograniczniki przepięć przeznaczonych do 
sieci  D i E zestawiono w tabeli 4.  

Tabela 4. Podstawowe parametry techniczne kładów ograniczających przepięcia w lokalnych sieciach klasy 
D i E 
 

Parametry techniczne Wartości parametrów 

Sieć lokalna  Klasa D (kategoria 5) Klasa E (kategoria 6) 

Napięcie znamionowe: 5V- 48V- 

Napięcie trwałej pracy 6V- 48V- 

Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 isn 300 A 150 A 

Poziom ochrony przewód-przewód przy  isn Up 

                           Przewód - PG przy  isn 
≤ 35 V 
≤ 35 V 

≤ 190  V 
≤ 600 V 

Czas zadziałania: ≤ 1 ns ≤ 1 ns 

 
Tłumienność wtrącona  

< 0,4 dB przy 100 MHz, 
< 1 dB przy 125 MHz, 
< 3 dB przy 165 MHz 

 
< 2 dB przy 250 MHz 

Stopień ochrony  IP 00  IP 20 

Typ standardowego łącza: RJ45 gniazdo / wtyczka.  

 
Podsumowanie 

 
Kompleksowe rozwiązanie problemów ograniczania przepięć w okablowaniu informatycznym 
wymaga:  

• przeanalizowania istniejących źródeł zakłóceń impulsowych oraz wytwarzanych przez te 
źródła sygnałów, 

• posiadania informacji o odporności udarowej przyłączy sygnałowych urządzeń 
informatycznych,  

• zastosowania odpowiednio dobranych i rozmieszczonych ograniczników przepięć w 
okablowaniu informatycznym.  

Należy zauważyć, że obecnie w normach dotyczących technik informatycznych [5, 9, 10] pojawiają 
się informacje o zagrożeniach stwarzanych przez przepięcia występujące w okablowaniu 
informatycznym oraz potrzebie ochrony. Są to jednak informacje bardzo ogólnikowe i trudno na ich 
podstawie określić wymagania, jakie powinny spełniać ograniczniki przepięć stosowane w 
okablowaniu informatycznym.  
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