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Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów kontrolno-pomiarowych jest ich 
stosunkowo niewielka odporność na działanie napięć i prądów udarowych dochodzących z sieci 
zasilającej oraz z linii przesyłu sygnałów. Znaczną część uszkodzeń urządzeń wywołują napięcia i 
prądy udarowe powstające podczas wyładowań piorunowych. Zagrożenie stwarzane przez 
bezpośrednie oddziaływanie rozpływającego się prądu piorunowego lub przepięcia atmosferyczne 
jest szczególnie groźne dla urządzeń pracujących w rozbudowanych systemach elektronicznych. W 
takich przypadkach nawet drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia może unieruchomić cały 
system. Analizując zagrożenie piorunowe należy zwrócić uwagę na: 

• systemy, których awaria lub błędne działanie może stworzyć zagrożenie dla środowiska 
naturalnego (np. systemy elektroniczne w zakładach przemysłu chemicznego), 

• systemy kontrolno-pomiarowe w energetyce, 

• urządzenia w rozległych systemach elektronicznych instalowane na otwartym terenie (np. 
stacje benzynowe, oczyszczalnie ścieków itp.). 

W celu zapewnienia bezawaryjnego działania urządzeń należy zastosować odpowiednio dobrane i 
rozmieszczone urządzenia do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device). 

SPD w obwodach sygnałowych powinny ograniczać występujące zagrożenia piorunowe do 
poziomów wytrzymywanych przez przyłącza sygnałowe chronionych urządzeń.   

Ogólne zasady ograniczania przepięć 

Elementy i urządzenia ograniczające lub ucinające przepięcia w obwodach przesyłu sygnałów 
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. Do 
podstawowych elementów należy zaliczyć: 

• iskierniki gazowe (nazywane także elementami gazowyładowczymi), 

• warystory, 

• 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 również transformatory separujące lub transoptory. 

Najczęściej do ochrony przyłączy sygnałowych urządzeń alarmowych wykorzystuje się  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.  

Typowe SPD składa się z pojedynczych elementów połączonych elementami wzdłużnymi, 
nazywanymi również elementami odsprzęgającymi (rezystancja lub indukcyjność). Dobierając i 
odpowiednio rozmieszczając SPD ograniczające przepięcia dochodzące do przyłączy sygnałowych 
należy uwzględnić: 

• wielkości charakteryzujące znamionowe warunki pracy chronionego urządzenia, 

• poziomy odporności udarowej przyłączy sygnałowych chronionego urządzenia,  

• stopień zagrożenia udarowego przyłączy sygnałowych urządzenia,  

• przewidywaną liczbę stopni ograniczających przepięcia w torze przesyłu sygnałów, 

• istniejące w systemie przesyłu sygnałów elementy i urządzenia ograniczające przepięcia,  

• maksymalne dopuszczalne wartości napięć i prądów roboczych występujących w systemie 
przesyłu sygnałów, 

• częstotliwości robocze i maksymalne dopuszczalne występujące w analizowanych obwodzie 
przesyłu sygnałów, 

• możliwości montażu SPD w analizowanym obwodzie przesyłu sygnałów, 

• wymagany poziom niezawodności pracy. 

Tworząc ochronę przed określonymi narażeniami udarowymi należy zwrócić uwagę na określaną 
przez producenta kategorię badań SPD.  Oznaczenia poszczególnych kategorii badań SPD oraz 
wymagane zakresy badań w każdej z kategorii przedstawiono w Tabeli 1.  

Tabela 1. Zakres badań różnych kategorii SPD [7 ] 

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 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 lub SPD D1. W dalszej części artykułu szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na SPD kategorii C i D. 
 



Poziomy odporności udarowej przyłączy sygnałowych 

Podstawowe informacje o poziomach odporności przyłączy sygnałowych urządzeń elektronicznych 
na działanie udarów napięciowo-prądowych 1,2/50-8/20 µs oraz serie szybkich zakłóceń 
impulsowych EFT/B zestawiono w tabeli 2.  
 

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

Urządzenia Poziomy odporno ści udarowej przył ączy sygnałowych urz ądzeń  

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 
laboratoryjny  (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    

 

Ograniczanie przepięć w obwodach systemów kontrolno-pomiarowych 

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” [7]) 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: 

• 700 V - 800 V poniżej 1000 V (rys.1.), 

• od kilkudziesięciu woltów do poniżej 500 V (rys. 2).  

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.   

Najczęściej są instalowane bezpośrednio przed chronionymi urządzeniami. Mogą być drugim 
stopniem ochrony w przypadku współpracy z SPD kategorii D1. 
W zależności od napięć znamionowych oraz zastosowanych elementów ograniczających przepięcia, 
napięciowe poziomy ochrony SPD kategorii C2 mogą wynosić od kilkudziesięciu woltów do ok. 
100 V. Mogą być również SPD kategorii C2 o napięciowych poziomach ochrony wynoszących  
500 - 700 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. 2). 

 

 

 

a)                                                            b) 



                   
 
Rys. 1.  Schematy SPD kategorii D1 przeznaczonych do ochrony przed prądami udarowymi o kształcie 

10/350 i wartościach szczytowych do 2,5 kA, (na 1 linię) lub do 5 kA Napięciowe poziomy ochrony 
700 V - 800 V 

 
a)                                      b)                                        c) 

 

                   
 
Rys. 2.  Schematy SPD kategorii D1 przeznaczonych do ograniczania prądów udarowych o kształcie 10/350 

i wartości szczytowej do 2,5 kA, (na 1 linię) lub do 5 kA (na cały SPD). Napięciowe poziomy 
ochrony: 

a) 700 V - 800 V pomiędzy Y1,Y2 a C - kilkadziesiąt woltów pomiędzy Y1 i Y2. 
b) i c)  kilkadziesiąt woltów pomiędzy Y1,Y2 a C oraz pomiędzy Y1 i Y2 

 
W zależności od miejsca pracy urządzenia można zastosować: 

• układ dwu SPD kategorii D1 i C1 (rys. 3a), z których jeden umieszczany jest w miejscu 
wprowadzania przewodów (ochrona przed prądami udarowymi o kształcie 10/350 µs i wartości 
szczytowej 2,5 kA o napięciowym poziomie ochrony 500 – 700 V), a drugi montowany jest przed 
chronionym urządzeniem (ochrona przed prądami udarowymi o wartości szczytowej do 10 kA i 
kształcie 8/20 µs o napięciowym poziomie ochrony poniżej poziomu odporności udarowej 
chronionego przyłącza sterownika), 

• pojedynczy SPD kategorii D1 (rys. 3b, c i d) chroniący przed prądami udarowymi 2,5 kA, 
10/350 µs i ograniczający przepięcia poniżej poziomu odporności udarowej przyłączy 
sygnałowych.  

Należy również przeanalizować potrzebę stosowania SPD kategorii C1 do ograniczania przepięć 
dochodzących z linii ułożonych wewnątrz obiektu budowlanego (rys. 3e). 
Jeśli nie posiadamy dokładnych informacji o odporności udarowej przyłączy sygnałowych 
urządzenia to można zastosować SPD, które zapewniają obniżanie przepięć do poziomów 
kilkudziesięciu – kilkuset woltów (najczęściej poniżej 500 V) zarówno w układzie symetrycznym 
jak i niesymetrycznym. 
Dobierając SPD do ochrony wejść/wyjść przesyłu danych należy uwzględnić parametry 
przesyłanego sygnału oraz wymagania określające wartości dopuszczalne rezystancji w systemie. 
Schematy najczęściej stosowanych SPD oraz przykład ich montażu przedstawiono na rys. 4.  

 
 



 
 
Rys. 4.  Przykładowe rozwiązania systemów ograniczania przepięć w obwodach sygnałowych; a) system 

”rozłożony” dwu SPD różnych kategorii, b),c),d) „skupiony” system jednego SPD, e) ograniczanie 
przepięć obwodach ułożonych wewnątrz obiektu 

          

Rys. 5. Schematy typowych SPD oraz przykład 
ich montażu na szynie 35 mm  

 



Poprawne i sekwencyjne działanie takiego systemu z rys. 5a wymaga zachowania odpowiednich 
odległości pomiędzy SPD typu D i C (rys. 6a).  
 

 
b)              c) 

                             
Rys. 4.  Rozłożony dwustopniowy system ograniczania przepięć (a) oraz schematy ograniczników (b,c), które 

można instalować bez koordynacji. 

Niestety, w przeciwieństwie do rozwiązań stosowanych w instalacji elektrycznej, producenci 
urządzeń ograniczających przepięcia najczęściej nie informują o wymaganiach dotyczących 
rozmieszczenia ograniczników ochrony podstawowej i dodatkowej.  
Pewną ochroną, niezależnie od rozmieszczenia ograniczników, można uzyskać stosując dodatkowe 
elementy odsprzęgajace w układach SPD  (rys. 6b). 

W przypadku kompleksowej ochrony przed zakłóceniami i stosowania zasad strefowej koncepcji 
ochrony można rozmieścić ograniczniki w miejscu przejścia pomiędzy kolejnymi strefami (rys. 7).  

 
 

SPD D1 

ŚCIANA 
OBIEKTU  

WNĘTRZE OBIEKTU 

SPD C1 

Urządzenie 
chronione   

Strefa 1  Strefa 2  Strefa 3  

SPD C2 

 
 
Rys. 7 . Ogólny przykład instalowania SPD w przypadku stosowania strefowej koncepcji ochrony przed 

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



Ograniczanie przepięć dochodzących do sterowników 

Podstawowe informacje o wymaganych poziomach odporności udarowej sterowników 
programowalnych i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych zawiera norma PN IEC 61131-2.  

Wymagane wartości poziomów odporności udarowej przyłączy sygnałowych sterowników i innych 
urządzeń elektronicznych na działanie napięć udarowych 5/50 ns oraz udarów napięciowo-
prądowych 1,2/50 – 8/20 µs zestawiono w tabeli 3. 
Dobierając ochronę do wejść/wyjść analogowych należy uwzględnić znamionowe poziomy napięć oraz 
graniczne wartości impedancji. W praktyce najczęściej stosowane są zakresy napięciowe –10V..+10V i 
0...10V oraz pętle prądowe 4..20mA.  
Zgodnie z przedstawionymi zasadami, jeśli do sterownika dochodzą linie przesyłu sygnałów 
wychodzące poza obiekt budowlany, można zastosować jeden z układów połączeń przedstawionych na 
rys. 3. 
Jeśli nie posiadamy dokładnych informacji o odporności udarowej przyłączy sygnałowych 
sterownika można zastosować SPD zapewniające obniżanie przepięć do poziomów poniżej 100 V 
zarówno w układzie symetrycznym jak i niesymetrycznym (rys. 2c). 

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

Tabela 3. Poziomy odporności udarowej obwodów sygnałowych sterowników  

Przył ącze Kabel 
Strefa A Strefa B Strefa C 

EFT/B Udary EFT/B Udary EFT/B Udary 

Przesyłu 
danych 

Ekranowany 

i nieekranowany 
0,5 kV --- 1,0 kV 1,0 kV* 1,0 kV 2,0 kV* 

 

 

WE/WY 
cyfrowe i 
analogowe  

WE/WY AC - 
nieekranowane 1,0 kV 

2,0 kV* 

1,0 kV** 

2,0 kV 2,0 kV* 

1,0 kV** 2,0 kV 
2,0 kV* 

1,0 kV** 

WE/WY analogowe 
lub DC - 
nieekranowane 

0,5 kV --- 1,0 kV 1,0 kV* 2,0 kV 2,0 kV* 

Wszystkie WE/WY 
- ekranowane 
(względem  „ziemi”) 

0,5 kV --- 1,0 kV 1,0 kV* 2,0 kV 2,0 kV* 

*  - napięcie asymetryczne,      ** - napięcie symetryczne 

 

W instalacji elektrycznej zasilające sterowniki powinie być zastosowany wielostopniowy system 
ograniczania przepięć. Jeżeli spodziewamy się występowania w instalacji elektrycznej zakłócających 
sygnałów wysokoczęstotliwościowych lub zaobserwujemy częste błędne działanie sterowników już 
zainstalowanych to należy zastosować dodatkowo przed sterownikiem filtry tłumiące te sygnały. Filtr 
może być instalowane wspólnie z ogranicznikami typu 2 lub 3 (często są nawet w jednej obudowie). 

Przykład takiego rozwiązania przedstawiono na rys. 7.  

W kompleksowy systemie ochrony przeciwprzepięciowej należy również wyeliminować 
możliwości powstania przepięć pomiędzy poszczególnymi systemami (np. instalacją elektryczną a 
różnorodnymi systemami przesyłu sygnałów). Ochroną przed tego rodzaju zagrożeniem jest 
tworzenie lokalnych systemów wyrównywania potencjałów.  

 



   
 

Rys. 7.  Kompleksowa system ograniczania przepięć dochodzących do przyłączy sygnałowych i zasilających 
sterownika  

Przetworniki i czujniki 

Podstawowe zasady ochrony przedstawione zostaną na przykładzie systemu pomiaru temperatury, 
w którym czujnik i przetwornik znajdują się na zewnątrz obiektu budowlanego (rys. 8.). 
 
 

 

 
 
Rys. 8. Przykładowy układ kontrolno-pomiarowy.  
 
W typowych układzie pomiaru temperatury (rys. 9a) przetwornik umieszczony w skrzynce w 
sąsiedztwie czujnika narażony jest na działanie przepięć dochodzących z pętli prądowej oraz 
przewodów zasilających.  
 



 

 

Rys. 9. Ogólne zasady ograniczania przepięć na przykładzie układu pomiaru temperatury;  
a) układ pomiarowy, b) ochrona od strony pętli prądowej, c) ochrona od strony pętli prądowej oraz 
czujnika, d) kompleksowa ochrona przetwornika i czujnika. 

 
W obwodach tych należy zastosować SPD obniżające przepięcia do wartości leżących poniżej 
odporności udarowej przetwornika (rys. 9b). 

Jeśli skrzynka z przetwornikiem 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. 9c).  

W systemach, od których wymagane jest pewne i niezawodne działanie i występują kilku-
kilkunasto metrowe odległości pomiędzy czujnikiem a przetwornikiem należy zastanowić się nad 
ochroną czujnika. W takich przypadkach SDP należy umieszczać np. w dodatkowej skrzynce w 
sąsiedztwie czujnika. 

Przykładowe rozwiązania systemów ograniczania przepięć uwzględniające przetwornik, czujnik i 
sterownik przedstawiono na rys. 10. 

Urządzenia ograniczające przepięcia można montować na uziemionej szynie 35 mm (do uziemieni 
przewód Cu minimum 4mm2). Przykład montażu SPD przedstawiono na rys. 11.  

W przypadku stosowania kabli ekranowanych, ekrany powinny być uziemione lub połączone z 
lokalnym systemem uziomowym przez iskiernik (jeśli uziemienie ekranów jest niezalecane). 

Zakończenie 

Postępując zgodnie z przedstawionymi zasadami można zapewnić bezawaryjne działanie 
wszystkich urządzeń systemu elektronicznego nawet w przypadku bezpośredniego uderzenia 
piorunu w obiekt i wystąpienia zagrożenia jakie stwarza bezpośrednie oddziaływanie części prądu 
piorunowego na układy przewodów. 

Bardzo często użytkownik, ze względów ekonomicznych, wymaga jedynie zapewnienia 
bezawaryjnego działania wybranych urządzeń w danym systemie zakładając możliwość usz-
kodzenia poszczególnych urządzeń lub czujników.  
 



 
 

Rys. 10.  Przykłady różnorodnych rozwiązań ograniczania przepięć dochodzących do przetwornika i 
sterownika 

 
 

Rys. 11.  Przykład montażu SPD ograniczających przepięcia dochodzące do przyłączy sygnałowych 
sterownika 
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