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Urządzenia lokalnych sieci komputerowych LAN (ang. Local Area Networks) narażone są na 
bezpośrednie oddziaływanie różnorodnych zaburzeń impulsowych. Szczególnie groźnych dla 
przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń sieci LAN, są napięcia i prądy udarowe powstające 
podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty budowlane, w których te urządzenia 
pracują lub wyładowania w bliskim sąsiedztwie tych obiektów.  

Dodatkowym zagrożeniem stwarzanym przez prąd piorunowy jest 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 lub spowodować ich zniszczenie. 

Poniżej przedstawiono zarówno wyniki badań zagrożenia w rzeczywistych sieciach 
komputerowych jak i badań laboratoryjnych napięć udarowych występujących w okablowaniu 
strukturalnym ułożonym w obiekcie budowlanym posiadającym urządzenie piorunochronne.  
Zakres rozważań ograniczono do: 



• Określenia napięć i prądów udarowych występujących w okablowaniu poziomym 
rozciągającym się od rozdzielni kondygnacyjnego do urządzeń końcowych (rys. 2.). 

• Sposobów ograniczania zagrożeń wywołanymi przez doziemne wyładowania piorunowe w 
obiekty budowlane. 

 
 

•  
 

Rys. 2.  Przykładowe rozmieszczenie okablowania strukturalnego względem instalacji piorunochronnej  
 
W prowadzonej analizie przyjęto, że źródłem zagrożenia dla okablowania strukturalnego będą: 

• prąd piorunowy rozpływający się z zwodach i przewodach odprowadzających urządzenia 
piorunochronnego, 

• prądy udarowe płynące w ekranach kabli przesyłu sygnałów, 

• prądy udarowe w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym ułożonej równolegle 
względem przewodów okablowania strukturalnego. 

 
Przepięcia indukowane w przewodach lokalnych sieci komputerowych 

 
Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o przepięciach atmosferycznych występujących w 
obwodach przesyłu sygnałów są wyniki długotrwałych pomiarów prowadzonych w rzeczywistych 
układach.  
W przypadku sieci komputerowych dostępne są jedynie wyniki rejestracji prowadzonych w 
wielożyłowym ekranowanym kablu rozbudowanego systemu komputerowego [17]. Pomiary 
prowadzono w zakopanym oraz biegnącym częściowo nad powierzchnią ziemi kablu o długości 
650 m zawierającym 32 pary skręconych przewodów. Cienka folia aluminiowa ekranowała każdą z 
par przewodów. 
W czasie kilkumiesięcznej obserwacji zarejestrowano 62 napięcia udarowe. Wartości szczytowe 
przepięć dochodziły do kilkuset woltów (maksymalna wartość osiągnęła ok. 300V). Przebiegi 
zarejestrowanych przepięć miały najczęściej formę tłumionych oscylacji o częstotliwości ok. 250 
kHz.  
Więcej informacji na temat przepięć piorunowych dostarczają wyniki badań laboratoryjnych.  
Próbę określenie zagrożenia stwarzanego przez prąd piorunowy rozpływający się w urządzeniu 
piorunochronnym podjęto w Ilmenau [4].  



Źródłem zagrożenia były prądy udarowe o wartościach szczytowych ok. 10 kA o kształtach 10/350, 
0,25/20 i 8/20 (rys. 3b) płynące w przewodzie umieszczonym w odległości ok. 1 m od 
ekranowanego przewodu (rys. 3a). Z zakłócanego kabla ekranowanego tworzono pętle o wymiarach 
0,5mx0,5m, 1mx1m, 1mx2m i rejestrowano prąd w ekranie przewodu lub napięcie pomiędzy 
ekranem a przewodem zamykającym pętlę. Przykłady zarejestrowanych napięć i prądów 
udarowych przedstawiono na rys. 4. 
 

          

 
Rys. 3.  Badania zagrożenia piorunowego okablowania informatycznego, a) badany obwód, b) prądy 

udarowe płynące w przewodzie   
 

           a)              b) 

        
 

Rys. 4.  Przykładowe rejestrowanych napięć i prądów udarowych; a) prąd udarowy w przewodzie oraz 
indukowane napięcie, b) prąd udarowy w przewodzie oraz prąd indukowany w ekranie kabla   

 
Wyniki rejestracji wskazują na możliwość wystąpienia: 

• Prądów w ekranie kabla dochodzących do kilkudziesięciu amperów (25- 40 A). 

• Napięć osiągających wartości szczytowe kilku kilowoltów (2,5 - 3,5 kV).  

Próbę określenia poziomów przepięć wywołanych przez przepływ prądu udarowego w kablu 
koncentrycznym tzw. 10 Base-5 łączącym dwa obiekty budowlane podjęto w Japonii [6].  
W kablu o długości 100 m, którego ekran na końcach był połączony z lokalnymi systemem 
wyrównawczym, rejestrowano przepięcia powstające na rezystancjach 50 Ω łączących żyłę z 
ekranem (rys. 5.). Źródłem zagrożenia był prąd udarowy o wartości szczytowej100 A i kształcie 
10/60 płynący w ekranie kabla koncentrycznego.  



Otrzymano przepięcia o wartości wynoszącej kilkanaście woltów. Niski poziom rejestrowanych 
przepięć wynika z zastosowanych urządzeń ograniczających przepięcia (diody zabezpieczające).   
 

 

 
 

 
Rys. 5.  Schemat układu do badań przepięć w kablu 10Base-5. 
 
Kompleksowe badania indukowanych przepięć przeprowadzono również w politechnice 
Białostockiej. Rejestrowano przepięcia w okablowaniu strukturalnym (kable koncentryczne oraz 
ekranowane STP (Shielded Twisted Pair) lub nieekranowane skrętki UTP  (Unshielded Twisted 
Pair) – rys. 6a wywołane przez prądy udarowe płynące w: 

• przewodach instalacji elektrycznej z układami ograniczającymi przepięcia różnych typów (rys. 6). 

• ekranie kabla koncentrycznego oraz ekranie przewodu STP (rys. 7.), 

• pętli, której jeden z boków był ułożony w sąsiedztwie ekranowanej lub nieekranowanej skrętki. 
                       a) 
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Rys. 6. Badania oddziaływania instalacji elektrycznej z układami SPD róznych typów na ułożony równolegle 
przewód STP i UTP; a) badanie układy przewodów STP i UTP, b) ułożenie wzajemne przewodów 
instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego 



a)                                                                                   b) 
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c)                                                                    d)                                              e)                            

              
 
Rys. 7. Badania przepięć indukowanych przez prądy płynące w ekranach przewodów; a), b) układy 

pomiarowe, c) przykładowy przebieg prądu płynącego w ekranie, d) napięcie pomiędzy przewodem 
a ekranie, e) napięcie między przewodami 

 

W prowadzonych badaniach laboratoryjnych prądy udarowe wprowadzano do ekranów kabli oraz 
układów przewodów ułożonych równolegle do przewodów informatycznych. Wprowadzane prądy 
udarowe osiągały wartości szczytowe dochodzące do ok. 2 kA.  
W prowadzonych badaniach odległości d i l zmieniały się odpowiednio w zakresach 0 – 20 cm oraz 
od 5 m do 10 m. Prąd udarowy o wartościach szczytowych od kilkunastu amperów do ok. 2 000 A 
wytwarzał generator napięciowo-prądowy 1,2/50-8/20.  
W przypadku kabli ekranowanych prądy udarowe o wartościach 270 – 300 A płynące w ekranie 
wywoływały napięcia: 

• kilka woltów pomiędzy przewodami skrętki, 

• kilkadziesiąt woltów (do 40 V) pomiędzy ekranem a przewodami. 

W rzeczywistych warunkach przewody STP mogą być kilkanaście-kilkadziesiąt razy dłuższe w 
porównaniu z odcinkami przewodów, w ekranach których płynął prąd udarowy i napięcia także 
mogą osiągnąć kilkanaście-kilkadziesiąt razy większe wartości szczytowe.  
W przypadku występowania sprzężenia pomiędzy przewodami SPT i UPT a przewodami instalacji 
elektrycznej, w której płynie prąd udarowy (rys. 6b), zarejestrowano: 

a) przepięcia o charakterze oscylacyjnym, silnie tłumione, 

b) przepięcia o wartościach szczytowych dochodzące do kilku woltów w przypadku 
zastosowania urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej (SPD typu 2 
warystorowe), 

c) przepięcia o wartościach 12 – 15 razy większych w porównaniu z punktem b) jeśli 
zastosowano iskiernikowe SPD typu 1 o niskich napięciowych poziomach ograniczania 
przepięć, 

d) przepięcia o wartościach 3 - 5 razy większych w porównaniu z punktem b) jeśli przewód był 
ułożonym równolegle do przewodów instalacji elektrycznej pomiędzy SPD typu 1 i  2.  



W czasie badań przewody zakłócany i zakłócający były ułożone równolegle na odcinku 5 – 10 m. 
W rzeczywistych warunkach odcinki równoległe mogą być wielokrotnie dłuższe i napięcia 
indukowane mogą również osiągnąć znacznie większe wartości.  

 
Ograniczanie przepięć w okablowaniu strukturalnym 

 
Projektując system ograniczania przepięć należy uwzględnić poziomy odporności udarowej 
urządzeń informatycznych (tabela 1.). 
 
Tabela 1.  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 

 
 

Z zestawień przedstawionych w tabeli 1 wynika, że ograniczając przepięcia w okablowaniu 
informatycznym należy uwzględnić poziom odporności udarowej urządzeń informatycznych 
wynoszący 500 - 1000V ⇒ przyłącza sygnałowe i teletransmisyjne, 
Do ograniczania przepięć najczęściej stosowane są ograniczniki zawierające odpowiednio 
połączone układy diod zabezpieczających oraz elementów gazowyładowczych. 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.  
W zależności występującego ryzyka i przyjętego zakresu ochrony należy rozważyć potrzebę 
stosowania ograniczników przepięć dochodzących do urządzeń końcowych oraz rozdzielni 
kondygnacyjnej. W przypadku kompleksowej ochrony sieci lokalnej o topologii gwiazdy 
urządzenia do ograniczania przepięć należy 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. 8.) lub lokalnymi 
koncentratorami jeśli oddalone są od siebie o ponad 50 – 60 m (jest to orientacyjna odległość, 
która może być ustalana indywidualnie dla poszczególnych przypadków). 

 



 
 
Rys. 8. Ochrona przed przepięciami sieci lokalnej o topologii gwiazdy (okablowanie - skrętka) 

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.  
Przykładowe schematy oraz rozwiązania praktyczne typowych urządzeń ograniczających przepięcia 
w systemie okablowania strukturalnego w klasie D oraz E (standard kategorii 5 i 6 - zgodnie z PN-
EN 50173) przedstawiono na rys. 9. 
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Rys. 9. Różnorodne rozwiązania urządzeń ograniczających przepięcia w skrętkach ekranowanych i 

nieekranowanych    
 

 
 
Rys. 10.  Ograniczanie przepięć dochodzących do komputera od strony sygnałowej 
 
 
Ograniczanie przepięć dochodzących do przyłączy sygnałowych pojedynczego komputera można 
również połączyć z ochroną przyłączy jego zasilania. W przypadku instalacji elektrycznej jest to 
typowy SPD typu 3. Przykład takiego kompleksowego ogranicznika przedstawia rys. 9d, 11 i 12.  



 
 

 
 

 
 
Rys. 11 . Urządzenia do ograniczania przepięć w lokalnych sieciach klasy D i E 



 
 
 
 
 

 
 

 
Rys. 12.  Ograniczanie przepięć w lokalnych sieciach klasy D i E 
 

Podstawowe parametry charakteryzujące przedstawione ograniczniki przepięć przeznaczonych do 
sieci  D i E zestawiono w tabeli 2.  
   

 

 



 
Tabela 2. Podstawowe parametry techniczne kładów ograniczających przepięcia w lokalnych sieciach klasy 

D i E 
 

Parametry techniczne Warto ści 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 [8, 12, 13] 
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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