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Środki ochrony przeciwprzepięciowej instalo-
wane w systemach telekomunikacyjnych po-
winny spełniać następujące wymagania: 
• charakteryzować się właściwościami ochron-

nymi adekwatnymi do występującego zagro-
żenia,  

• Nie powinny wpływać na jakość przesyła-
nych sygnałów, dotyczy to szczególnie sieci 
cyfrowych, 

• ograniczać przepięcia poniżej poziomu od-
porności udarowej stosowanych urządzeń te-
lekomunikacyjnych.  

Zagrożenie przepięciowe  
urządzeń 

W krajowych liniach telekomunikacyjnych do-
tychczas nie prowadzono rejestracji przepięć i 
dlatego do wstępnej oceny zagrożenia urządzeń 
technicznych będą wykorzystane wyniki obser-
wacji prowadzonych przez ośrodki zagraniczne. 
Wśród udarów zarejestrowanych w liniach tele-
komunikacyjnych najczęściej występowały prze-
pięcia, które można aproksymować krzywymi o 
następujących przebiegach czasowych: 

• dwuwykładniczym, o czasach czoła do kil-
ku µs do ok. 130 µs oraz o czasach do pół-
szczytu 25 – 300 µs.  

• oscylacyjnym tłumionym, o częstotliwości 
oscylacji 2,5 do 6 kHz,  

• narastającym linowo do wartości maksy-
malnej w czasie 10 - 30 µs, a następnie 
przechodzącym w trwające ok. 300 µs tłu-
mione oscylacje o częstotliwości ok. 100 
kHz.  

W części dostępnych publikacji podawane są in-
formacje o ilości przepięć powstających w bada-
nych liniach przesyłu sygnałów, czasie trwania 
pomiarów oraz o liczbie dni burzowych w okre-
sie rejestracji. Takie informacje umożliwiają 
przybliżone określenie przeciętnej liczby prze-
pięć o różnej amplitudzie, powstających poje-
dynczej linii telekomunikacyjnej podczas dnia 
burzowego. Zebrane wyniki przedstawiono na 
rys. 1.  

 
 
Rys. 1.  Liczby przepięć o różnych amplitudach wy-

stępujących w liniach telekomunikacyjnych 
podczas dnia burzowego według danych:  
1, 5 - japońskich,  
2 - kanadyjskich, 
3, 4, 7 - amerykańskich, 
 6 - francuskich,  
8 - niemieckich. 
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Pewnym uzupełnieniem przedstawionych danych 
są wyniki rejestracji prądów prowadzonych w li-
niach telekomunikacyjnych. Przykładowe prze-
biegi zarejestrowanych prądów przedstawiono na 
rys. 2.  

 
 

 
 

       

Rys. 2.  Typowe kształty prądów indukowanych w 
ekranach kabli telekomunikacyjnych oraz 
w liniach abonenckich 

Dostępne wyniki rejestracji prądów indukowanych 
przez wyładowania atmosferyczne w liniach o ni-
skich impedancjach przedstawiono na rys. 3. 

Analizując krytycznie dostępne dane należy 
stwierdzić, że podane liczby są w większości 
przypadków zaniżone. Wynika to z faktu stoso-
wania aparatury pomiarowej, która nie jest w sta-
nie zarejestrować wszystkich pojawiających się 
przepięć. Dotyczy to szczególnie przepięć po-
wstających podczas wielokrotnych wyładowań 
doziemnych.  

Potwierdzeniem tego są wyniki badań prowadzo-
nych w Japonii. Na ich podstawie zaproponowano 
następujące zależności do wyznaczania liczby 
przepięć atmosferycznych o dowolnej wartości 
szczytowej powstających w ciągu roku w telefo-
nicznej linii kablowej: 

 

Rys.  3.  Liczba udarów prądowych o różnych ampli-
tudach indukowanych w linii telekomunikacyj-
nej przez wyładowania atmosferyczne w cza-
sie jednego dnia według danych:  
1, 3 - amerykańskich, 
2 - kanadyjskich. 

-  liczba przepięć u abonenta 

 NA  =  2,5 102  N  δδδδ-0,9  U-1,8 

-  liczba przepięć w centrali 

  NC  =  4,2 103  N   δδδδ-0,9  U-1,8 

  przy czym  
N -  liczba dni burzowych w roku w obszarze przez 
który przebiega linia, 

δδδδ  -  przewodność gruntu w tym obszarze, 

U -  wartość szczytowa powstającego napięcia. 

Należy zaznaczyć, że przedstawione dane obej-
mują w większości przypadków napięcia indu-
kowane przez wyładowania w sąsiedztwie linii. 
Podczas bezpośredniego uderzenia piorunu w 
różne elementy linii wystąpią udary napięciowe o 
wartościach szczytowych wynoszących od kilka-
set kV do kilku MV. 
Napięcia o takich wartościach powodują prze-
skoki na izolatorach lub przebicia w kablach, co 
ogranicza wartości przepięć dochodzących do 
urządzeń do kilkudziesięciu kV . 
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Odporność udarowa urządzeń  
telekomunikacyjnych 

Badania odporności udarowej urządzeń teleko-
munikacyjnych przeprowadzane są  na podstawie 
zaleceń zawartych w materiałach International 
Telecommunication Union ITU lub powstają-
cych na ich podstawach zaleceniach krajowych.   
Do symulacji zagrożenia dochodzącego do urzą-
dzenia z linii telekomunikacyjnej wykorzysty-
wane są generatory wytwarzające: 

• napięcia udarowe o kształcie T1/T2: 10/700 
i 100/700 µs/µs., 

• udary napięciowo-prądowe wytwarzające 
udary 1,2/50 – 8/20, 

• napięcia udarowe o kształcie 5/50 (tzw. 
szybkie stany przejściowe).  

Badania należy przeprowadzić doprowadzając do 
urządzenia udary o różnej biegunowości w kolej-
nych impulsach.. Wymagane poziomy odporno-
ści udarowej typowych urządzeń telekomunika-
cyjnych zestawiono w tabl.1 i 2. 

 

Tablica 1.  Odporność udarowa różnego urządzeń telekomunikacyjnych  

 

   Badane urz ądzenie 

Podstawowe parametry stosowanych udarów  

Kształt udaru 
probierczego 

Wartość szczytowa 
napięcia udarowego 

Liczba 
udarów 

Stosowane  

zabezpieczenia 

Urządzenia komutacyjne 100/700 3 kV 2  

 

10/700 

1 kV  brak ochrony  

4 kV 10 ochrona podstawowa 

Urządzenia 
Abonenckie 

10/700 
1 kV 

1,5 kV 
 brak ochrony  

4 kV 2 ochrona podstawowa 

Tablica 2. Odporność udarowa urządzeń w ośrodkach telekomunikacyjnych oraz innych niż telekomunikacyjne  

Zjawiska środowiskowe 
rodzaj zakłócenia 

 
Charakterystyka 

udaru  

 
Jednostki 

Norma podstawowa 
opisująca badania 

Przył ącza dla linii sygnałowych prowadzonych na zewn ątrz budynku 

Szybkie stany  
przejściowe 

± 0,5 
5/50 
5 

kV  
Tr/Th ns 
kHz (częstotliwość powtarzania)   

 
EN  61000-4-4 

Udary  
 

10/700 
1 

Tr/Th  µs 
kV  

EN  61000-4-5 

Przył ącza dla linii sygnałowych instalowanych w  budynku 

Szybkie stany  
przejściowe 

0,5 
5/50 
5 

kV  
Tr/Th ns 
kHz (częstotliwość powtarzania)    

 
EN  61000-4-4 

Udary  
Linia względem ziemi 

1,2/50 (8/20) 
0,5 

Tr/Th µs 
kV  

EN  61000-4-5 

Przył ącza zasilane pr ądem stałym  

Szybkie stany  
przejściowe 

1 
5/50 
5 

kV   
Tr/Th ns 
kHz (częstotliwość powtarzania)    

 
EN   61004-4 
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Poziomy odporności udarowej urządzeń na prze-
pięcia dochodzące z instalacji elektrycznej naj-
częściej wynoszą : 

• 2000 V pomiędzy przewodami fazowymi 
(i neutralnym jeśli występuje) a ochronnym 
lub szyną wyrównywania potencjałów, 

• 1000 V pomiędzy przewodami fazowymi oraz 
przewodem ochronnym, jeśli taki występuje 

Zasady ochrony przepięciowej 

Tworząc system ograniczania przepięć w in- 

stalacji elektrycznej należy postępować zgod-
nie z wymaganiami norm ochrony odgromo-
wej obiektów budowlanych i ochrony przed 
przepięciami w instalacji elektrycznej  

W przypadku ochrony przed przepięciami do-
chodzącymi z linii telekomunikacyjnych, urzą-
dzenia ochrony przepięciowej powinny speł-
niać również warunki zawarte w normie [7] 
określającej wymagania stawiane ochronnikom 
abonenckim (tablica 3).  

  

Tablica 3. Właściwości ochronników telekomunikacyjnych 

Typ ochronnika  Ochronniki jednostopniowe Ochronnik i wielostopniowe  

 

Właściwości 

zawierające odgromnik trójelektro-
dowy lub dwa odgromniki dwuelek-
trodowe oraz zabezpieczenie prą-
dowe 

zawierające odgromnik trójelektrodowy 
lub dwa dwuelektrodowe oraz dodatkowe 
elementy zmniejszające dynamiczne na-
pięcie zapłonu 

Poziom ochrony przy na-
pięciu kV/µs 

900 V 500 V 

Wytrzymałość na udary 
prądowe 

powinien wytrzymać bez uszkodzeń udary o amplitudzie co najmniej 10 kA i kształ-
cie 8/20µs 

Wytrzymałość na udary na-
pięciowe 

powinien wytrzymać bez uszkodzeń udary o amplitudzie 5 kV i kształcie 10/700µs 

Statyczne napięcie zadzia-
łania 

mierzone prądem stałym o szybkości narastania 100 V/s powinno wynosić 230 V ± 
15% 

Wytrzymałość na obciąże-
nia prądem przemiennym 

powinien wytrzymać bez uszkodzeń impulsy prądu przemiennego o częstotliwości 
50 Hz, amplitudzie 10 A i czasie trwania 15 minut 

 

Uwzględniając poziomy odporności udarowej 
urządzeń abonenckich oraz przedstawione 
wymagania dotyczące ograniczników abo-
nenckich przedstawione zostaną przykłady 
kompleksowego ograniczania przepięć wywo-
łanych przez doziemne wyładowanie pioru-
nowe. W każdym z przypadków zakładamy, że 
obiekt budowlany posiada urządzenie pioruno-
chronne i w instalacji elektrycznej zastosowany 
zostanie trójstopniowy system ograniczania 
przepięć składający się z : 

- układu urządzeń do ograniczania przepięć 
typu 1 w rozdzielnicy głównej ( nie będzie 
przedstawiany na rysunkach) ,  

- układu urządzeń do ograniczania przepięć 
typu 2  umieszczanych w rozdzielnicy tabli-
cowej, z której zasilane są urządzenia, 

- urządzeń do ograniczania przepięć typu 3 
umieszczanych przed urządzeniami.  

W pierwszym z analizowanych przykładów abo-
nent posiada tylko urządzenia analogowe (np. te-
lefon, telefax, ).  
W obwodach telekomunikacyjnych do ograni-
czania przepięć należy zastosować w krosownicy 
(przełącznicy) ochronniki jednostopniowe ogra-
niczające napięcie do kilkuset woltów.  
W przedstawionym układzie urządzenia abo-
nencki znajdują się z kilkudziesięciu metrowej 
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odległości od miejsca wprowadzania przewodów 
do obiektu i należy zamontować dodatkowe 
ochronniki (układ odgromnik gazowany – wary-
stor lub odgromnik gazowany – dioda ograni-
czające przepięcia do niższych poziomów) bez-
pośrednio przed nimi. Przykładowe schematy 
urządzeń do odgraniczania przepięć przedsta-
wiono na rys.4.  
 

 
 

 
 

 
Rys. 4.  Przykładowe schematy ograniczników 

przepięć do ochrony analogowych 
urządzeń abonenckich 

 
Przykładowe rozwiązania układów ograniczają-
cych przepięcia przedstawiono na rys.5, 6 i 7.  
Na rys. 6 urządzenia do ograniczania przepięć 
umieszczono w miejscu wprowadzania kabli 
telekomunikacyjnych do obiektu oraz przed 
urządzeniami abonenckimi. 

 Podsumowanie 

Dobierając ograniczniki przepięć w instalacji 
elektrycznej zasilającej urządzenia abonenckie 
telekomunikacyjnych zaproponowane układy 
ograniczników powinny zapewnić bezawaryj-
ne działanie urządzeń abonenckich i nie wpły-
wać na ich poprawne działanie.   
 

  

 

 

 

 

Rys. 5.  Widok urządzeń do ograniczania przepięć  
 
W przypadku ograniczania przepięć w docho-
dzących od strony linii wskazane jest zastoso-
wanie wielostopniowych układów ograniczni-
ków przepięć. 
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