
O
G

R
A

N
IC

Z
N

IK
I 

P
R

Z
E

P
IĘ

Ć

OGRANICZNIKI 
NISKICH 
I ŚREDNICH
NAPIĘĆ
PORADNIK

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA



OGRANICZNIKI
PRZEPIĘĆ

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA

	 Wizja
Grupa	Apator	–	Lider	w	Europie	Środkowo-Wschodniej	w	zakresie	
systemów	i	aparatury	pomiarowej	oraz	aparatury	łącznikowej.

	 Cel strategiczny
Budowa	polskiej	grupy	technologicznej	opartej	o	silną	markę	Apator
i	skierowanej	na	wzrost	sprzedaży	na	rynkach	zagranicznych.

	 Misja
Naszym	wyzwaniem	jest	tworzenie	nowoczesnych	technologii	
efektywnie	zarządzających	każdym	rodzajem	energii.
Bezpieczeństwo	naszych	Klientów	i	dbałość	o	środowisko	
jest	wyznacznikiem	naszego	działania.

ENERGIA
bezpiecznie połączona

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA

	 Wizja
Grupa	Apator	–	Lider	w	Europie	Środkowo-Wschodniej	w	zakresie	
systemów	i	aparatury	pomiarowej	oraz	aparatury	łącznikowej.

	 Cel strategiczny
Budowa	polskiej	grupy	technologicznej	opartej	o	silną	markę	Apator
i	skierowanej	na	wzrost	sprzedaży	na	rynkach	zagranicznych.

	 Misja
Naszym	wyzwaniem	jest	tworzenie	nowoczesnych	technologii	
efektywnie	zarządzających	każdym	rodzajem	energii.
Bezpieczeństwo	naszych	Klientów	i	dbałość	o	środowisko	
jest	wyznacznikiem	naszego	działania.

bezpiecznie połączona



ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA

	 Wizja
Grupa	Apator	–	Lider	w	Europie	Środkowo-Wschodniej	w	zakresie	
systemów	i	aparatury	pomiarowej	oraz	aparatury	łącznikowej.

	 Cel strategiczny
Budowa	polskiej	grupy	technologicznej	opartej	o	silną	markę	Apator
i	skierowanej	na	wzrost	sprzedaży	na	rynkach	zagranicznych.

	 Misja
Naszym	wyzwaniem	jest	tworzenie	nowoczesnych	technologii	
efektywnie	zarządzających	każdym	rodzajem	energii.
Bezpieczeństwo	naszych	Klientów	i	dbałość	o	środowisko	
jest	wyznacznikiem	naszego	działania.

bezpiecznie połączona

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA

	 Wizja
Grupa	Apator	–	Lider	w	Europie	Środkowo-Wschodniej	w	zakresie	
systemów	i	aparatury	pomiarowej	oraz	aparatury	łącznikowej.

	 Cel strategiczny
Budowa	polskiej	grupy	technologicznej	opartej	o	silną	markę	Apator
i	skierowanej	na	wzrost	sprzedaży	na	rynkach	zagranicznych.

	 Misja
Naszym	wyzwaniem	jest	tworzenie	nowoczesnych	technologii	
efektywnie	zarządzających	każdym	rodzajem	energii.
Bezpieczeństwo	naszych	Klientów	i	dbałość	o	środowisko	
jest	wyznacznikiem	naszego	działania.

bezpiecznie połączona

APATOR S.A.

 �  ISTNIEJE OD:
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 � PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:
Oferta handlowa Apatora obejmuje szeroką gamę apara-

tury łącznikowej niskiego napięcia, przeciwprzepięciowej, 

pomiarowej i systemów pomiarowych.

 � CERTYFIKATY:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,

PN-N 18001:2004.

 � NAGRODY:
Ambasador Polskiej Gospodarki, Medal Europejski, 

Respect Index, Lider Polskiego Eksportu, Perły Polskiej 

Gospodarki, Gazele Biznesu, Europrodukt, Liderzy Marki, 

Euro Leader. 

 � CZY WIESZ, ŻE:
Na całej kuli ziemskiej uderza co minutę około 6 000 

piorunów, najwięcej w rejonach tropikalnych. Najczęściej 

długość pioruna waha się w granicach kilometra, ale spo-

tkano także takie, które miały więcej niż 10 km. Rekordzista 

mierzył nawet 150 km.

3



ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONAOGRANICZNIKI 
PRZEPIĘĆ

4

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA

SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ	TEORETYCZNA	–	ZJAWISKA,	POJĘCIA,	BADANIA __________________ 06

1. Podstawowe wiadomości o zjawiskach wyładowań atmosferycznych  _________ 07

2. Przepięcia zewnętrzne – atmosferyczne __________________________________ 11 

2.1. Bezpośrednie wyładowanie piorunowe w przewody linii  _________________ 11

2.2. Impulsowe pole elektromagnetyczne powstające podczas doziemnych           

wyładowań piorunowych głównych ______________________________________ 12

3. Przepięcia wewnętrzne - łączeniowe  _____________________________________ 13

3.1. Stany nieustalone w obwodach elektroenergetycznych __________________ 13

3.2. Impulsy elektromagnetyczne wywołane przez sieć elektroenergetyczną ____ 14

3.3. Przepięcia łączeniowe w obwodach prądu przemiennego ________________ 15

3.4. Przepięcia ziemnozwarciowe ________________________________________ 16

4. Ochrona przeciwprzepięciowa linii średnich napięć przy pomocy  

    ograniczników przepięć  ______________________________________________ 17

4.1. Wstęp  ___________________________________________________________ 17

4.2. Określenia  _______________________________________________________ 19

4.3. Rodzaje pracy sieci średnich napięć __________________________________ 22

4.4. Koordynacja izolacji ________________________________________________ 22

5. Nowoczesne ograniczniki przepięć średnich i niskich napięć _____________24

5.1. Zasada działania ogranicznika przepięć  ___________________________________ 24

5.2. Budowa i własności elektryczne warystorów tlenkowych _____________________ 26

5.3. Badania kontrolne warystorów ___________________________________________ 31

5.4. Obudowy zewnętrzne ograniczników ______________________________________ 33

5.5. Konstrukcja ograniczników średniego napięcia typu ASM i ASW ______________ 34

5.6. Konstrukcja ograniczników przepięć pełniących rolę izolatorów 

odciągowych typu ASI ______________________________________________34

5.7. Konstrukcja ograniczników niskiego napięcia typu ASA _____________________ 37

6. Badania i próby ograniczników przepięć _______________________________39

6.1. Badania typu ograniczników przepięć _________________________________ 39

S
P

IS
 T

R
E

Ś
C

I



ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONAENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA

5
6.2. Badania wyrobu ___________________________________________________ 40

6.3. Badania specjalne _________________________________________________ 41

CZĘŚĆ	PRAKTYCZNA	–	DOBÓR	I	MONTAŻ	OGRANICZNIKÓW	PRZEPIĘĆ

7. Podstawowe zasady doboru ograniczników średnich napięć _________________ 43

7.1. Wybór napięcia trwałej pracy ogranicznika ____________________________ 44

7.2. Wybór znamionowego prądu wyładowczego ___________________________ 48

7.3. Wybór zdolności pochłaniania energii ________________________________ 48

7.4. Wybór wytrzymałości zwarciowej _____________________________________ 49

7.5. Układy ochrony ____________________________________________________ 50

7.6. Wyposażenie i instalowanie ograniczników typu ASM i ASW _____________ 53

8. Montaż ograniczników przepięć w sieciach średnich napięć _________________ 55

9. Podstawowe zasady doboru ograniczników przepięć niskich napięć __________ 56

9.1. Wybór napięcia trwałej pracy ________________________________________ 58

9.2. Wybór poziomu ochrony ____________________________________________ 58

9.3. Dobór wytrzymywanej energii ________________________________________ 58

9.4. Wyposażenie i instalowanie ograniczników typu ASA  ___________________ 59

10. Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych niskich napięć ____ 61

11. Obsługa, części zamienne i uwagi końcowe ______________________________ 62

S
P

IS
 TR

E
Ś

C
I

w
w
w
.s
xc
.h
u



ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONAOGRANICZNIKI 
PRZEPIĘĆ

6

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA

Największym zagrożeniem dla sieci napowietrznych są przepięcia piorunowe. Przepięcia 

wynikające z udarów piorunowych w systemach elektrycznych mogą być sklasyfikowane we-

dług ich pochodzenia następująco:
 � przepięcia związane z bezpośrednim uderzeniem pioruna w linię napowietrzną,

 � przepięcia indukowane w liniach napowietrznych na skutek wyładowań w pewnej odległości,

 � przepięcia przenoszone poprzez indukcyjne i pojemnościowe sprzężenia pomiędzy systemami.

Ochrona przeciwprzepięciowa powinna być zaprojektowana tak, aby przepięcia były ograni-

czane do wartości, które nie stanowią zagrożenia dla izolacji chronionych urządzeń.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA – ZJAWISKA, POJĘCIA, BADANIA

W elektroenergetycznych sieciach zasilających, na skutek wyładowań atmosferycznych 

oraz operacji łączeniowych, pojawiają się przepięcia. Są one zjawiskiem nieuniknionym. 

Aby chronić urządzenia elektryczne przed skutkami przepięć, należy stosować ograniczniki 

przepięć w możliwie bliskim sąsiedztwie tych urządzeń. 

Aktualnie ochrona przeciwprzepięciowa realizowana jest praktycznie wyłącznie przy pomocy 

beziskiernikowych ograniczników przepięć z warystorami z tlenków cynku.
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Błyskawice i grzmoty uważane były niegdyś za broń bogów. Germanie wyobrażali sobie 
Thora i Donara - bogów burzy - jako postacie trzymające młoty w dłoni. W piorun uzbro-
jony był także Indra - bóg z mitologii hinduskiej. Zeusa również kojarzono z rzucaniem 
piorunów i grzmotami. Dziś pioruny przestały być już zjawiskiem tak tajemniczym, 
jakim były dla naszych przodków nawet z połowy XVIII wieku.
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Burza jest wynikiem silnych procesów konwekcyjnych, które powstają wskutek unoszenia 

powietrza i gwałtownego oddawania ciepła kondensacji na ograniczonym terenie. Zjawiskom 

tym towarzyszą wyładowania elektryczne o charakterze iskrowym, zwane błyskawicami	

(między dwiema lub więcej chmurami lub wewnątrz chmury) lub piorunami	(między chmurą 

a ziemią). Chmurami tworzącymi się w czasie burzy są kłębiaste chmury	Cumulonimbus, 

które są wyjątkowo rozbudowane w pionie. Górna ich część jest zwykle rozwiana i przybiera 

postać kowadła. Powodują one przelotne, krótkotrwałe, intensywne opady deszczu.

Ze względu na genezę, burze dzielą się na wewnątrzmasowe, powstające z reguły nad silnie 

rozgrzanym lądem w lecie oraz frontowe, towarzyszące często frontom chłodnym, a w porze 

letniej niekiedy również frontom ciepłym. Warunkiem koniecznym do ich rozwoju jest stan 

dużej chwiejności mas powietrznych.

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ZJAWISKACH 
WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH1.

KLASYFIKACJA CHMUR

W 1887 roku Brytyjczyk Ralph Abercromby wraz ze Szwedem Hugonem Hildebrandem 
Hildebrandssonem wprowadził stosowany do dziś system klasyfikacji chmur. Podzielili 
oni chmury na 10 podstawowych rodzajów, składających się z 4 głównych grup, zależ-
nie od wysokości ich podstaw nad powierzchnią ziemi. Są to: 
• chmury niskie stratus, stratocumulus, nimbostratus o podstawach od 0 do 2 km 

nad powierzchnią ziemi,
• chmury średnie altostratus i altocumulus o podstawach mieszczących się w przedziale 

2-8 km, 
• chmury wysokie cirrus, cirrostratus i cirrocumulus znajdujące się na wysokościach 

od 8 do 18 km, 
• chmury o dużym rozwoju pionowym cumulus i cumulonimbus.
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Rys. 1 Rozkład ładunków elektrycznych w dojrzałej chmurze burzowej

PRZELOTY PRZEZ CHMURY BURZOWE

W 1930 roku pięciu niemieckich pilotów szybowcowych wleciało w obszar burzy w Górach Reń-
skich. Dostali się w pułapkę prądów wznoszących i opadających. Kiedy stracili kontrolę nad swo-
imi maszynami, wszyscy wyskoczyli na spadochronach. Potężne prądy powietrzne natychmiast 
wzniosły ich w obszary o temperaturach ujemnych. Następnie opadli w dół, ale tylko na chwilę, 
gdyż po chwili porwał ich kolejny prąd wznoszący. Po kilku takich lotach stali się ludzkimi gra-
dzinami. Kiedy wreszcie spadli na ziemię, byli zupełnie zamarznięci i tylko jeden z nich przeżył. 
Podobna przygoda przytrafiła się w 1982 roku australijskiemu spadochroniarzowi, który został 
porwany przez prąd wznoszący chmury burzowej. Kiedy otworzył spadochron, wzniósł się 
na wysokość 4 km. Ocalił życie, odcinając się od głównego spadochronu, dzięki czemu 
mógł spadać swobodnie. Dopiero 500 m nad powierzchnią ziemi otworzył spadochron za-
pasowy i bezpiecznie wylądował.

Prądy wznoszące przenoszą słupki lodowe naładowane dodatnio ku wierzchołkowi chmury i tam je 

pozostawiają. Prądy zstępujące oraz opad topniejących bryłek lodu, transportują ładunki ujemne 

w kierunku podstawy chmury (rys. 1). Powietrze przy powierzchni ziemi ma zazwyczaj dodatnie ła-

dunki przestrzenne. Unoszą się one w wyniku wstępujących ruchów powietrza, docierają do chmury 

i tam umiejscawiają się zależnie od struktury pola elektrostatycznego. Górna jej część, znajdująca się 

na obszarze ujemnych temperatur, zawiera kryształki lodu z ładunkiem elektrycznym dodatnim. W środ-

kowych i niższych partiach naładowana jest ujemnie, głównie za sprawą opadających względnie dużych 

kryształków lodowych. W pobliżu podstawy chmury przeważają dodatnio naelektryzowane ładunki elek-

przewaga ładunku 
dodatniego

przewaga ładunku 
ujemnego

mały ośrodek 
ładunku dodatniego

Burze związane z frontami chłodnymi rozwijają się wówczas, gdy napływające dołem chłodniejsze po-

wietrze wypiera w górę ciepłe i wilgotne powietrze o chwiejnej równowadze. Atmosfera ziemska pod 

wpływem jonizacji wykazuje przewodność elektryczną. Zachodzi w niej ciągłe krążenie ładunków.

Prąd elektryczny przepływa między jonosferą a powierzchnią ziemi, która przejmuje część ładunków 

elektrycznych, redukując pole elektryczne jonosfery. Wynikłe stąd straty chmury burzowej, powodują 

ośrodki tworzenia się elektryczności atmosferycznej. Duże krople deszczu, kryształki i bryłki lodowe 

przemieszczając się w chmurze zderzają się, rozpadają i obłamują, wytwarzając ładunki elektryczne. 
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Od chmury w kierunku powierzchni ziemi przemieszcza się strumień elektronów, który jonizuje wąski 

kanał powietrza i tworzy w nim lawinowo dodatnie i ujemne ładunki. Kanał szerokości kilku centyme-

trów staje się przewodnikiem elektrycznym. Każdy jego metr świeci z mocą miliona 100 - watowych 

żarówek. Kanałem tym elektryczność chmury osiąga ziemię z prędkością 100 km
s  Jest to wstępne 

wyładowanie, zwane prekursorem*). Jest ono prawie niedostrzegalne dla oka ludzkiego. Stwierdzono,  

że kiedy prekursor znajduje się około 500-100 metrów nad ziemią, z dołu tym samym kanałem zaczy-

na biec ku górze wyładowanie z tak zwanymi dodatnimi ładunkami powrotnymi. Jest to wyładowanie 

główne, które obserwuje się jako błyskawicę (rys. 2).
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Rys. 2 Powstawanie błyskawicy. Z lewej - tworzenie się wyładowania wstępnego skokowego, 
czyli prekursora, z prawej - rozpoczynające się uderzenie powrotne

BENJAMIN FRANKLIN 

To jeden z najwybitniejszych uczonych XVIII wieku. Zajmował się m.in. badaniami nad elektrycz-
nością. Jako pierwszy wprowadził pojęcie elektryczności dodatniej i ujemnej. Odkrył i sformu-
łował zasadę przyciągania się i oddalania ciał w  zależności od  znaku ładunku elektrycznego. 
Stwierdził, że ciała naelektryzowane jednakowo odpychają się, zaś naelektryzowane różnoimien-
nie – przyciągają się. 
W 1752 roku podczas burzy wypuścił latawiec z doczepionym metalowym kluczem, by następnie 
wykazać w badaniach, że klucz został naładowany elektrycznie - dowiódł tym samym elektrycz-
nej natury błyskawicy. 
Wkrótce po tym wynalazł piorunochron mający za zadanie zapewnić ochronę budyn-
ków podczas burz. Wykorzystał fakt, że największe jest prawdopodobieństwo uderze-
nia pioruna w ostry wystający przedmiot. Na tej zasadzie właśnie działa piorunochron. 
Franklina uważa się za wynalazcę piorunochronu, choć w podobnym czasie tego samego odkry-
cia dokonał w Europie czeski uczony Václav Prokop Diviš.

*) prekursor przebiega około 50 m z szybkością równą 1/6 prędkości światła, nagle zatrzymuje się na około 
50 mikrosekund, potem zmienia nieco kierunek i znów pędzi przez 50 metrów z ogromną prędkością, zatrzy-
muje się, zmienia kierunek, itd.

tryczne - występują one tylko w strefie prądów wznoszących. Sortowanie ładunków w chmurze burzo-

wej prowadzi do różnicy napięć między odmiennie naładowanymi jej częściami. Gdy wytworzy się 

potencjał elektryczny rzędu miliona woltów na metr, wówczas rozpoczyna się proces powstawania 

błyskawicy.
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Po pierwszym wyładowaniu w ciągu ułamka sekundy, tym samym zjonizowanym kanałem następują 

kolejne, aż ładunki w chmurze zostaną zupełnie zneutralizowane przez wyładowania powrotne. Prze-

ciętne natężenie prądu płynącego w błyskawicy wynosi około 20 000 A. Przepływ prądu przez powietrze 

w czasie wyładowania powoduje wydzielenie dużej ilości ciepła. Temperatura w zjonizowanym kanale 

sięga 30 000 oC. Zjawiskom tym towarzyszy fala uderzeniowa słyszana jako trzask lub wybuch zwana 

grzmotem. Grzmot rozchodzi się w powietrzu z prędkością dźwięku, czyli 340 m
s  . Światło błyskawicy 

osiąga prędkość 300 000 km
s  i wyprzedza grzmot. 

Bardzo niebezpieczne dla urządzeń technicznych i obwodów elektroenergetycznych są pojedyncze 

szybkozmienne udary o dużych amplitudach wynikających z bezpośredniego działania prądu pioruno-

wego oraz przepięcia atmosferyczne indukowane przez te prądy. 

Intensywność burzowa w Polsce przedstawiona została na mapie burzowej (rys. 3), która podaje prze-

ciętną ilość dni burzowych w roku.

Rys. 3 Mapa burzowa Polski 
(ilość dni burzowych w roku 

wg IMiGW)
  Tarnów

  Sandomierz

  Rzeszów

  Przemyśl

  Lesko

  Krosno  Nw. Sącz
  Zakopane

  Kraków
  Katowice

  Częstochowa

  Aleksandrowice

  Kielce

  Sulejów

  Kazienice

  Lublin

  Włodawa

  Terespol  Siedlce  Warszawa

  Ostrołęka   Białystok

  Mikołajki

  Suwałki  Kętrzyn

  Olsztyn

  Mława

  Płock

  Toruń

  Łódź

  Koło

  Bydgoszcz

  Poznań

  Piła

  Kalisz
  Leszno

  Wieluń

  Opole

  Racibórz

  Kłodzko

  Wrocław
  Legnica

  Jelenia Góra

  Zielona Góra

  Słubice

  Gorzów

  Szczecin
  Szczecinek

  Świnoujście

  Chojnice

  Kołobrzeg
  Koszalin

  Ustka
  Łeba   Hel

  Elbląg
  Gdańsk

  Lębork

15 dni

20 dni

25 dni

30 dni

32 dni
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WYŁADOWANIA MIĘDZY CHMURAMI I W CHMURZE 

Jest ich nawet około 30 razy więcej niż wyładowań liniowych do ziemi i są określane 
mianem błyskawic płaskich. W każdym takim wyładowaniu przenoszony jest ładunek 
od 20 do 30 kulombów! Jak długo musi się regenerować ładunek chmury, aby znów 
mogła uderzyć błyskawica? Mierząc pole elektryczne wytwarzane przez chmurę do-
wiadujemy się, że wykazuje ono gwałtowny skok w momencie wyładowania i łagodny 
powrót do poprzedniej wartości w czasie około pięciu sekund. Czyli po 5 sekundach 
może już uderzyć kolejny piorun.

Z mapy bezpośrednio wynika, że na większej części terytorium Polski występuje 25 dni burzowych w roku. 

Natomiast południowo-wschodnia część kraju zagrożona jest 30, a nawet 32 dniami burzowymi 

w ciągu roku.
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Podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w przewody linii, od miejsca uderzenia w obu 

kierunkach linii przesuwają się fale przepięciowe, wywołane przez rozpływający się prąd piorunowy. 

Wywołują one przeskoki iskrowe na kolejnych izolatorach wsporczych, wiszących i odciągowych oraz 

bezpośrednio do konstrukcji wsporczych. Pomimo rozładowywania się fali przepięciowej wzdłuż linii 

na poszczególnych jej elementach, znaczna część prądu piorunowego dochodzi do urządzeń chronio-

nych przez ograniczniki przepięć. Następuje zadziałanie ograniczników, które mają za zadanie rozłado-

wać w znaczny sposób powstały prąd udarowy i sprowadzić go do systemu uziomowego.

PRZEPIĘCIA ZEWNĘTRZNE - ATMOSFERYCZNE2.
2.1.	BEZPOŚREDNIE	WYŁADOWANIE	PIORUNOWE	W	PRZEWODY	LINII

.
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STATYSTYKI BURZOWE

W ciągu dnia na całym świecie dochodzi do ponad 10 milionów wyładowań typu chmu-
ra-ziemia. Prawdopodobieństwo śmierci od pioruna jest bardzo małe, wynosi mniej 
więcej 1 do 350 000. Jednak codziennie na świecie zostaje przez nie zabitych około 20 
osób, a 80 porażonych. 
W naszym klimacie jest przeważnie 14 do 36 dni burzowych w roku, zależnie od regio-
nu. Średnia długość trwania burzy w Polsce to 2,5 godziny. 
W kilometr kwadratowy gruntu rocznie trafiają średnio 2 pioruny.
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Przy wyładowaniach głównych powstaje prąd, który jest przyczyną powstania impulsowego pola 

elektromagnetycznego i posiada następujące cechy:
 � natężenie pola elektrycznego w pobliżu kanału wyładowania osiąga wartości kilkuset kV

m ,

 � wartości szczytowe natężenia pola elektrycznego maleją z chwilą oddalania się od miejsca wyładowania,

 � duży zasięg działania od miejsca uderzenia pioruna,

 � pierwsze wyładowanie główne posiada największe wartości natężenia pola elektrycznego, kolejne 

wyładowania mają mniejsze wartości,

 � posiada dwie fazy zmian wartości natężenia:

a) fazę wolnozmienną trwającą od 2 μs do 8 μs, w tym czasie natężenie pola elektrycznego wzrasta 

od zera do połowy wartości maksymalnej,

b) fazę szybkozmienną trwającą zaledwie 100-200 ns, gdzie narastanie natężenia pola elektrycznego 

przebiega gwałtownie do wartości maksymalnej,

 � wartości przekraczające 100 A
m  występują w odległości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów,

 � czas narastania natężenia pola elektrycznego od zera do wartości maksymalnych wynosi od kilkuset 

ns do kilku μs.

2.2.	IMPULSOWE	POLE	ELEKTROMAGNETYCZNE	POWSTAJĄCE		
PODCZAS	DOZIEMNYCH	WYŁADOWAŃ	PIORUNOWYCH	GŁÓWNYCH
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ODLEGŁOŚĆ OD PIORUNA

Aby dowiedzieć się, jaka odległość dzieli nas od wyładowania, trzeba policzyć, ile se-
kund minęło od zauważenia błyskawicy do usłyszenia grzmotu. Następnie uzyskaną 
liczbę sekund należy pomnożyć przez prędkość dźwięku, wynoszącą 340  . Uzyskamy 
w ten sposób odległość w metrach.
Na przykład dla czasu równego 6 sekund dokonujemy następującego obliczenia: 
6 s • 340  = 2040 metrów
lub liczbę sekund dzielimy przez 3 i otrzymujemy wynik w przybliżeniu, w kilometrach
    =2 km, tzn. burza znajduje się 2 km od nas.
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Stany nieustalone w sieciach elektroenergetycznych powstają podczas nagłych zmian napięcia zasila-

jącego lub zmian w konfiguracji układu połączeń poszczególnych elementów w systemie elektroener-

getycznym. Są one źródłem tzw. przepięć wewnętrznych, wśród których najczęściej występującymi są:
 � przepięcia łączeniowe powstające podczas wyłączania i ponownego załączania nieobciążonych linii lub 

baterii kondensatorów, przerywania niewielkich prądów indukcyjnych, likwidowania zwarć za pomocą 

szybkich układów automatyki SPZ,

 � przepięcia dorywcze wywołane nagłymi zmianami obciążenia, zjawiskami rezonansu i ferrorezonansu, 

nie zanikającymi zwarciami jedno lub dwufazowymi z ziemią. 

 � przepięcia zwarciowe występujące podczas zwarć doziemnych w sieciach elektroenergetycznych. 

 � przepięcia powstające po zadziałaniu układów ochrony przepięciowej wywołane gwałtowną zmianą 

napięcia i towarzyszący temu przepływ prądów udarowych.

PRZEPIĘCIA WEWNĘTRZNE - ŁĄCZENIOWE3.
3.1.	STANY	NIEUSTALONE	W	OBWODACH	ELEKTROENERGETYCZNYCH
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ZASADA BEZPIECZEŃSTWA ZWANA "30-30"

Jeżeli grzmot słychać po błyskawicy w odstępie krótszym niż 30 sekund, to należy 
szybko szukać bezpiecznego schronienia. Pioruny bowiem mogą wyprzedzać burzę nawet 
o kilkanaście kilometrów i uderzyć, kiedy nie ma jeszcze chmur nad głową i ulewnego desz-
czu. Druga liczba 30 oznacza, że bezpiecznego schronienia nie należy opuszczać wcześniej 
niż 30 minut po ostatnim słyszanym grzmocie. Niedocenianie nadchodzącego zagrożenia 
i przedwczesne uznanie, że burza już przeszła, są powodem szczególnego zagrożenia po-
rażeniem.
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JAK NALEŻY SIĘ CHRONIĆ PRZED PORAŻENIEM PIORUNA

Błyskawice trafiają w miejsca o najmniejszym oporze elektrycznym, najczęściej w:
• drzewa,
• wzgórza
• i wysokie budynki.

Dlatego najgorszym miejscem do schronienia się przed burzą jest wysokie, odosob-
nione drzewo! Nie jest ono tak dobrym przewodnikiem elektryczności, jak ludzkie ciało, 
więc gdy błyskawica w nie uderza, może porazić chroniącą się pod nim osobę.

Jeżeli błyskawica uderza w wilgotny przedmiot - na przykład drzewo czy ścianę - wów-
czas natychmiastowe wrzenie wilgoci powoduje tak gwałtowne rozszerzanie się pary, 
że wydaje się, iż przedmioty te eksplodują, jak gdyby uderzył w nie masywny pocisk.

Błyskawica może spowodować duże oparzenia, poważnie uszkodzić ważne organy, a na-
wet zatrzymać serce. Na szczęście ginie tylko co czwarty człowiek porażony gromem.

Źródłem impulsowych pól elektromagnetycznych są między innymi urządzenia elektroenerge-

tyczne oraz linie wysokich napięć. Podstawowymi źródłami szybkozmiennego pola elektromagne-

tycznego sieci elektroenergetycznej są:
 � procesy łączeniowe w obwodach wysokonapięciowych,

 � rozpływające się w liniach prądy piorunowe w przypadku wyładowań w przewody odgromowe i fazowe,

 � prądy indukowane przez wyładowania atmosferyczne w sąsiedztwie linii.

3.2.	IMPULSY	ELEKTROMAGNETYCZNE	WYWOŁANE	PRZEZ	SIEĆ		
ELEKTROENERGETYCZNĄ
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Załączaniu obwodu elektrycznego i jego wyłączaniu towarzyszy stan nieustalony, zależny od parame-

trów obwodu oraz jego konfiguracji. Stan nieustalony może charakteryzować się przepięciami groźny-

mi dla urządzeń znajdujących się w obwodzie.

Najcięższe warunki łączeniowe występują przy wyłączaniu prądów, którym towarzyszy łuk elektryczny. 

Po zgaszeniu łuku elektrycznego, gdy przerwa międzystykowa nie odzyska pełnej wartości dielektrycz-

nej, pojawia się przebieg napięcia o dużej amplitudzie i dużej stromości, mogący powodować ponowny 

zapłon łuku. Przepięcia o dużej stromości i amplitudzie można zaobserwować podczas łączenia obwo-

dów o charakterze indukcyjnym.

Łączenie linii napowietrznej lub kablowej generuje także fale przepięciową o stromym czole.

Przepięcia te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla izolacji urządzeń, zagrożenie pojawia się 

w przypadku opóźnień w działaniu łącznika i występowaniu zapłonów powtórnych. Przepięcia o du-

żej amplitudzie i stromości przepięć przeważnie występują w czasie wyłączania zwarć pobliskich, łączenia 

układów trójfazowych zwartych, łączenia transformatorów oraz kondensatorów jedno lub trójfazowych.

Do przepięć łączeniowych można zaliczyć również przepięcia przemijające, pojawiające się w stanie 

nieustalonym, na początku zwarcia doziemnego lub zwarcia w sieci.

3.3.	PRZEPIĘCIA	ŁĄCZENIOWE	W	OBWODACH	PRĄDU	PRZEMIENNEGO

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY OCHRONY PRZED PIORUNAMI

• podczas burzy należy pozostawać w domu i nie wychodzić chyba, że jest to naprawdę ko-
nieczne,

• nie używać telefonu,
• nie przebywać w wodzie, jak i w małych łódkach,
• trzymać się z dala od obiektów metalowych, jak np. siatki, słupy i pozbyć się przedmiotów 

takich jak wędki, kije golfowe, parasole, grabie, strzelby, widły,
• zostać w samochodzie w trakcie podróży; samochody z zamkniętymi oknami są jednymi 

z bezpieczniejszych miejsc do ukrycia się,
• jeśli nie ma w pobliżu schronienia, należy unikać wysokich obiektów w okolicy: samotnych 

drzew, metalowych masztów, linii elektroenergetycznych,
• w żadnym wypadku nie kłaść się na ziemi, najbezpieczniej jest ukucnąć ze złączonymi i pod-

ciągniętymi do siebie nogami (pozycja kuczna), ponieważ po uderzeniu pioruna, w wyniku 
rozpływu ładunku w postaci prądów powierzchniowych, może dojść do przepływu prądu mię-
dzy stopami poprzez ciało ofiary wskutek powstania różnicy napięć, tzw. napięcia krokowego,

• w górach należy niezwłocznie zejść ze szczytów i grani, około 100 metrów niżej, najlepiej na 
stronę zawietrzną (przeciwną do kierunku zbliżania się burzy), usiąść na plecakach (nie na 
stelażu!) tak, aby odizolować się od podłoża i zabezpieczyć przed wtórnym porażeniem 
od prądów powierzchniowych,

• poszukać obniżeń terenu (wąwóz, dolina, jaskinia, kanion),
• próbując kryć się w jaskiniach lub wnękach uważać, aby nie znaleźć się w miejscach, w któ-

rych można stać się "pomostem" dla przepływających prądów (np. wejścia jaskiń, wąskie lub 
niskie groty), strop powinien znajdować się co najmniej 3 metry nad nami, a ściany 1 metr 
od nas, nie można dotykać wysokich, pionowych ścian skał,

• osoby przebywające w większej grupie powinny się rozproszyć.
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Najczęstszymi zakłóceniami w sieciach średniego napięcia są zwarcia jednej fazy z ziemią 

na skutek dotknięcia drzew, gałęzi, ludzi, zwierząt, uszkodzeń słupów, izolatorów, uszkodzeń 

kabli, zawilgocenia lub zniszczenia izolacji urządzeń itp.

Występującym wówczas zjawiskom ziemnozwarciowym towarzyszą przepięcia i przetężenia, któ-

rych krotności zależą od wielu parametrów, a zwłaszcza od sposobu pracy sieci. Zwarcia jedno-

fazowe w sieciach z izolowanym punktem neutralnym powodują powstanie prądów zbliżonych 

do prądów roboczych. Zwarcia te można podzielić na zwarcia bezłukowe, zwarcia łukowe o łuku 

przerywanym lub trwałym.

Zwarcie bezłukowe powoduje wzrost napięcia w fazach zdrowych do napięcia międzyprzewodo-

wego. Najczęściej występuje na liniach ze skompensowanym prądem ziemnozwarciowym.

Znacznie groźniejsze są zwarcia o łuku przerywanym, które powodują przepięcia nieustalone 

w fazach zdrowych o amplitudzie osiągającej kilkukrotną wartość napięcia fazowego.

Zwarcia łukowe powodują uszkodzenia izolacji, co stanowi niebezpieczeństwo porażenia lub prze-

kształcenia się zwarcia jednofazowego w zwarcie wielofazowe o różnych konfiguracjach.

3.4.	PRZEPIĘCIA	ZIEMNOZWARCIOWE
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Ważne!
Przepięcia zewnętrzne i wewnętrzne są 

zjawiskiem nieuniknionym, stanowią 

zagrożenie dla sieci, urządzeń 

technicznych, ludzi i zwierząt.

W sieciach SN i nn najbardziej 

skuteczną metodą ochrony 

jest stosowanie nowoczesnych 

ograniczników przepięć.

KLATKA FARADAYA

Wnętrza metalowych konstrukcji: klatek, kratownic (w tym i masztów), wagoników kolejki gór-
skiej, samochodów spełniają funkcję klatki Faradaya. Ładunki gromadzą się jedynie na zewnątrz 
przedmiotu metalowego. W przypadku samochodów, w razie uderzenia pioruna, prąd pły-
nie po karoserii, spływa do ziemi przez mokre opony, nie wnikając do wnętrza auta. W roku 
1979 piorun zabił trzech pasażerów siedzących w otwartej skrzyni ciężarówki, podczas gdy trzy 
osoby znajdujące się we wnętrzu kabiny nie doznały żadnych obrażeń.
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Sieć elektroenergetyczna jest zbiorem odpowiednio dobranych i połączonych ze sobą linii elektroener-

getycznych, transformatorów i urządzeń rozdzielczych, które realizują funkcje transportu energii elek-

trycznej na drodze pomiędzy jej źródłami a odbiornikami. 

Wyróżnia się część rozdzielczą (dystrybucyjną) i przesyłową. 

W sieci rozdzielczej średniego napięcia istnieje możliwość różnej konfiguracji pracy punktu neutral-

nego z ziemią. Na jej wybór ma wpływ wiele przeciwstawnych czynników, lecz w głównej mierze 

zależy to od charakteru sieci i uwarunkowań historycznych. O ile w nowobudowanej sieci jest 

o wiele łatwiej dokonać wyboru sposobu pracy punktu neutralnego z ziemią, to w sieciach już 

istniejących wiązałoby się to z dużymi nakładami finansowymi. Szacuje się, że w Polsce zdecydo-

wana większość (75-80 %) sieci rozdzielczych średniego napięcia pracuje z punktem neutralnym 

pośrednio uziemionym przez indukcyjność zwaną cewką Petersena.

Wraz z postępem technologicznym i rozwojem kraju rośnie pobierana moc i ilość odbiorców energii 

elektrycznej, co powoduje konieczność znacznej rozbudowy sieci rozdzielczej i wzrost ogólny długości 

linii. Pociąga to za sobą proporcjonalny wzrost prądu pojemnościowego (ładowania) linii, który w efek-

cie podczas zwarcia z ziemią jednej fazy powoduje przepływ prądu ziemnozwarciowego w uszkodzonej 

linii o znacznych wartościach, które prowadzą do powstawania dużych przepięć, trudnych do zgasze-

nia zwarć łukowych oraz stwarzają duże zagrożenie porażeniowe. 

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA LINII ŚREDNICH 
NAPIĘĆ PRZY POMOCY OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ4.

4.1.	WSTĘP
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ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS BURZY W DOMU

• trzymać się z daleka od otwartych okien, drzwi, kominków, piecy, umywalek, wentylato-
rów i innych urządzeń elektrycznych podłączonych do prądu,

• unikać korzystania z telefonów stacjonarnych przewodowych oraz urządzeń elektrycz-
nych, przede wszystkim tych obsługiwanych ręcznie (korzystanie z tych urządzeń grozi 
porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji),

• sprzęt domowy, zwłaszcza elektronikę – RTV, komputery itp. należy odłączyć od sieci 
elektrycznej i innych instalacji przewodowych (np. instalacji antenowych, telekomunika-
cyjnych, sieci internetowych, TV kablowej itp.).

Chcąc zapewnić prawidłową ochronę przeciwprzepięciową od przepięć wewnętrznych sieci średnich 

napięć należy uzyskać podstawowe parametry charakterystyczne linii:

a) napięcia - zgodnie z przyjętą normą PN-IEC 60038:1999 w energetyce zawodowej obowiązuje utrzy-

mywanie napięć dla sieci SN o wartościach -10% - +10% Un. Oznacza to, że np. dla sieci 15 kV napięcia 

mogą zawierać się w przedziale od 13,5 kV do 16,5 kV,

b) układ pracy sieci (patrz punkt 5.2) - znajomość układu pracy sieci pozwala na określenie prawidło-

wego współczynnika zwarcia doziemnego kz, a ten z kolei pozwala wyznaczyć poziom napięcia ustalo-

nego przy zwarciach doziemnych w określonym czasie,

c) system zabezpieczeń linii SN 

Rodzaje zabezpieczenia linii SN w GPZ lub PZ zasilających linie pozwalają na określenie mak-

symalnych czasów trwania zwarć, zakłóceń i przeciążeń występujących w sieci oraz warunków 

pracy (np. automatyka SPZ). Niezbędny parametr określenia współczynnika kz,

d) rodzaj i długość sieci
 � napowietrzna,

 � kablowa,

 � napowietrzno-kablowa (ważne jest określenie przewagi długości linii kablowych i napowietrznych  

 i ich stosunku względem siebie),

 � napowietrzna w podziale na słupy drewniane, betonowe, kratownicowe.

Parametr pozwala na określenie znamionowego prądu wyładowczego In.

e) moc zwarciowa sieci

Próby i badania ograniczników przepięć określają warunki jego przeciążenia. Olbrzymie prądy 

i napięcia wyładowcze oraz przepięcia wewnętrzne powodują przepływ prądu zwarciowego 

we wnętrzu ogranicznika, który powoduje przebicie lub zawiązanie się łuku. Wartość prądu 

zwarciowego określa moc zwarciowa danej sieci. Parametr ten określa wytrzymałość obudo-

wy ogranicznika na wypadek rozerwania i wydostania się części aktywnej ze środka.

f) bezpieczeństwo pracy i poziom ochrony

Bardzo ważnym elementem jest informacja o aktywności burzowej na terenie chronionym, 

oraz jakie wymagania bezpieczeństwa muszą zostać spełnione poprzez ochronę przeciw-

przepięciową.
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 � Napięcie trwałej pracy ogranicznika Uc - jest to najwyższa, dopuszczalna wartość skuteczna napięcia 

o częstotliwości sieciowej, która może być trwale przyłożona między zaciski ogranicznika

 � Napięcie znamionowe ogranicznika Ur - jest to najwyższa, dopuszczalna wartość skuteczna napięcia 

o częstotliwości sieciowej pomiędzy zaciskami ogranicznika, przy której jest zapewnione jego po-

prawne działanie, w warunkach chwilowego przepięcia, sprawdzone w próbie działania jako napięcie 

10-sekundowe. Napięcie znamionowe jest wykorzystywane jako parametr odniesienia do określenia 

do charakterystyk działania.

 � Napięcie znamionowe sieci Un - wartość skuteczna napięcia międzyprzewodowego, którym sieć jest 

oznaczona

 � Najwyższe napięcie sieci Um - największa wartość skuteczna napięcia międzyprzewodowego, która 

może w dowolnym czasie i miejscu wystąpić w sieci w normalnych warunkach ruchowych, przy czym 

nie uwzględnia się chwilowych zmian napięcia wywołanych np. zwarciami, łączeniami lub nagłymi 

zmianami obciążenia

 � Zdolność pochłaniania energii E jest to maksymalna wartość energii wyrażona w kJ, którą ogranicz-

nik jest zdolny zaabsorbować bez „rozbiegania cieplnego”. Doprowadzenie energii do ogranicznika 

powoduje wzrost temperatury warystorów. Ponieważ prąd warystorów rośnie ze wzrostem temperatu-

ry, wzrasta moc wydzielana w ograniczniku pod wpływem przemiennego napięcia roboczego. Jeżeli 

moc ta jest większa od mocy odprowadzanej na zewnątrz (chłodzenie), następuje dalszy ciągły wzrost 

temperatury i tzw. „rozbieganie cieplne ogranicznika”, a w konsekwencji jego uszkodzenie. W katalo-

gach energia E podawana jest zwykle w kJ odniesionych do 1 kV napięcia pracy Uc
 � Prąd (upływu) ogranicznika jest to prąd płynący przez ogranicznik pod wpływem napięcia pracy 

przyłożonego do zacisków ogranicznika w warunkach eksploatacji. Prąd ten składa się ze składowej 

czynnej (trwały	 prąd	 ogranicznika	 Ic) o wartości wynikającej z nieliniowej charakterystyki napię-

ciowo-prądowej warystorów oraz składowej pojemnościowej, zależnej od ich pojemności. Wartość 

składowej czynnej wynosi w normalnych warunkach eksploatacji od kilku do kilkuset μA. Składowa 

pojemnościowa jest proporcjonalna do wartości przyłożonego napięcia i nie przekracza kilku mA. Tak 

więc w normalnych warunkach eksploatacji prąd upływu ogranicznika ma charakter pojemnościowy, 

a składowa czynna stanowi zaledwie pojedyncze procenty jego wartości. Na rys. 4 pokazano uproszczony 

schemat elektryczny warystora (ogranicznika).

4.2.	OKREŚLENIA

Rys. 4 Uproszczony schemat elektryczny warystora 
(ogranicznika)

R1

R2 C

 � Prąd odniesienia ogranicznika Iref - jest to war-

tość szczytowa składowej czynnej prądu o czę-

stotliwości sieciowej stosowana do określenia 

napięcia odniesienia ogranicznika

 � Napięcie odniesienia ogranicznika Uref - jest to 

wartość szczytowa napięcia o częstotliwości 

sieciowej, podzielona przez √2 , które powinno 

być przyłożone do ogranicznika, aby otrzymać 

przepływ prądu odniesienia

 � Przepięcie dynamiczne UTOV - wartość napięcia 

przepięcia o częstotliwości sieciowej i ograni-

czonym czasie trwania
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Rys. 5 Parametry udaru prądowego i sposób ich wyznaczania

 � Udar prądowy długotrwały (prostokątny) jest to przebieg prądu o kształcie zbliżonym do prostokątne-

go. Parametrami, które określają udar jest wartość szczytowa, umowny czas trwania wartości szczy-

towej T oraz umowny całkowity czas trwania udaru TC
 � Prąd wyładowczy jest to udar prądowy przepływający przez ogranicznik pod wpływem przepięcia

 � Znamionowy prąd wyładowczy jest to wartość szczytowa udaru prądowego o kształcie 8/20 μs, przy 

którym określony jest piorunowy poziom ochrony ogranicznika

μs

T1

T2

I

100%
90%

50%

10%

Rys. 6 Parametry udaru prostokątnego i sposób ich wyznaczania

μs

T

Tc

100%
90%

10%

I

Udar prostokątny

Tc  ≤ 1.5 • T
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 � Udar prądowy piorunowy lub łączeniowy (rys. 5) jest to praktycznie jednokierunkowy przebieg prądu 

z możliwym niewielkim przejściem do przeciwnej biegunowości, który bez znacznych oscylacji nara-

sta do wartości szczytowej, a następnie maleje, zwykle wolniej, do zera. Parametrami, które określają 

udar jest wartość szczytowa, umowny czas narastania T1 oraz czas malenia T2 do połowy wartości 

szczytowej wyrażone w μs. Kształt udaru określany jest wyrażeniem T1/T2
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 � Graniczny prąd wyładowczy jest to wartość szczytowa piorunowego prądu wyładowczego o kształcie 4/10 μs, któ-

ry jest stosowany do sprawdzania odporności ogranicznika na narażenia związane z bliskim lub bezpośrednim 

uderzeniem pioruna

 � Napięcie obniżone ogranicznika (U0) jest to maksymalna wartość napięcia na zaciskach ogranicznika podczas 

przepływu prądu wyładowczego

 � Piorunowy poziom ochrony ogranicznika UP jest to napięcie obniżone przy znamionowym prądzie wyładowczym. 

Jest to podstawowy parametr stanowiący o stopniu skuteczności układu ochrony

 � Udarowy poziom izolacji UI jest to napięcie udarowe wytrzymywane przez izolację urządzeń chronio-

nych. W sieciach średnich napięć poziomy izolacji określone są odpowiednimi normami

 � Koordynacyjny poziom izolacji UK jest to poziom przyjmowany jako najwyższy dopuszczalny poziom napięcia na 

urządzeniach chronionych. Dla sieci średnich napięć zaleca się 15%-owy współczynnik bezpieczeństwa w sto-

sunku do wytrzymałości izolacji UI chronionych urządzeń czyli przyjmuje się UK	=UI	/	1,15
 � Koordynacyjny margines zapasu m jest to różnica pomiędzy wymaganym koordynacyjnym poziomem izolacji	UK 

a piorunowym poziomem ochrony UP ogranicznika

W tablicy 1 podano dla różnych napięć sieci wartości poziomów izolacji, poziomy ochrony ograniczników (średnie dla 

różnych typów) oraz przybliżone wartości koordynacyjnego marginesu zapasu uzyskiwane przy pomocy tych ogra-

niczników. Podane w tablicy 1 wartości m są wartościami obliczonymi dla przypadku stosowania w sieci ograniczni-

ków o napięciu trwałej pracy Uc=Um

Napięcie	znamionowe	sieci kV 3 6 10 15 20 30

Maksymalne	napięcie	sieci Um kV 3,6 7,2 12 17,5 24 36

Napięcie	trwałej	pracy	ogranicznika Uc kV 4 8 12 18 24 36

Poziom	izolacji	 UI kVm 40 60 75 95 125 170

Koordynacyjny	poziom	izolacji	
(Ui	/	1,15)	

UK kVm 35 52 65 83 109 148

Poziom	ochrony	ogranicznika UP kVm ≤ 14 ≤ 28 ≤ 43 ≤ 65 ≤ 86 ≤ 130

Koordynacyjny	margines	zapasu m kVm ≥ 21 ≥ 24 ≥ 22 ≥ 18 ≥ 23 ≥ 18

(UK	-	UP)/UP	 % ~150 ~86 ~51 ~28 ~27 ~14

TABLICA 1.

 � Wytrzymałość zwarciowa ogranicznika Imax jest to najwyższa wartość prądu zwarcia sieci w miejscu 

zainstalowania ogranicznika, którą uszkodzony ogranicznik wytrzymuje bez uszkodzenia, mogącego sta-

nowić zagrożenie dla otoczenia

 � Współczynnik zwarcia doziemnego kz - w danym miejscu sieci trójfazowej i przy danej konfiguracji sieci, 

stosunek wartości skutecznej najwyższego napięcia o częstotliwości sieciowej między nieuszkodzoną fazą 

a ziemią, w czasie zwarcia do ziemi jednej lub więcej faz w dowolnym punkcie sieci, do wartości skutecznej 

napięcia, jaka by występowała w rozpatrywanym miejscu bez zwarcia

 � Odłącznik ogranicznika jest to urządzenie służące do odłączenia ogranicznika od sieci (zwykle od strony 

uziemienia) w przypadku jego uszkodzenia, mające na celu niedopuszczenie do trwałego zwarcia w sieci 

oraz wskazanie uszkodzonego ogranicznika
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Poza szczególnymi przypadkami sieci średniego napięcia, ze względu na relacje pomiędzy punk-

tem neutralnym a ziemią, pracują w następujących układach:
 � sieć z izolowanym punktem neutralnym - jest to sieć nie mająca zamierzonego połączenia punktu 

neutralnego z ziemią,

 � sieć skompensowana - jest to sieć, której punkt neutralny jest połączony z ziemią przez reaktancję 

indukcyjną tak dobraną, aby w przypadku zwarcia jednofazowego z ziemią następowała kompensacja 

składowej pojemnościowej prądu. Rozwiązanie takie stosuje się w celu gaszenia przemijających zwarć 

doziemnych, łukowych oraz ograniczania wartości prądów i poziomu przepięć ziemnozwarciowych

 � sieć z pośrednio uziemionym punktem neutralnym przez rezystancję o wartości gwarantującej zmniejszenie 

przepięć ziemnozwarciowych oraz zwiększenie prądu zwarciowego, co powoduje szybsze zadziałanie 

zabezpieczeń i wyłączenie obwodu,

 � kompensacja równoległa łącząca cechy sieci skompensowanej dławikiem oraz rezystorem.

4.3.	RODZAJE	PRACY	SIECI	ŚREDNICH	NAPIĘĆ
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Koordynacja izolacji polega na wyborze wytrzymałości elektrycznej urządzeń w zależności od na-

pięć, jakie mogą pojawić się w sieci, dla której urządzenia te są przeznaczone z uwzględnieniem 

warunków środowiskowych, eksploatacji i charakterystyk dostępnych urządzeń ochronnych.

Koordynacja ma zapewnić poprawne uszeregowanie wytrzymałości układów izolacyjnych, dzięki:
 � uwzględnieniu warunków pracy izolacji,

 � zastosowaniu środków oraz sposobów ograniczania przepięć łączeniowych i dorywczych,

 � zastosowaniu środków ograniczania przepięć piorunowych. 

4.4.	KOORDYNACJA	IZOLACJI
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Podstawą do prawidłowej koordynacji izolacji jest znajomość wytrzymałości odstępów powietrz-

nych i układów izolacyjnych przy różnych przepięciach.

Układy izolacyjne we współpracujących elementach składowych sieci nie są i najczęściej nie 

powinny być jednakowo wytrzymałe. Poziomy napięć wytrzymywanych przez układy izolacyjne 

polegają na zróżnicowaniu w zależności od miejsca ich zainstalowania oraz ich zdolności 

do regeneracji własności izolacyjnych po zaniku wyładowania zupełnego. Odstępy powietrz-

ne regenerujące się po każdym przeskoku powinny mieć wytrzymałość mniejszą od izolacji we-

wnętrznej, która może ulec zniszczeniu po przebiciu.

Sposoby koordynacji izolacji:
 � klasyczna polegająca na stosowaniu marginesów bezpieczeństwa,

 � statystyczna, w której dobór izolacji jest uzależniony od wielkości ryzyka uszkodzenia izolacji,

 � statystyczna uproszczona.

Zastosowanie nowoczesnych ograniczników przepięć umożliwia znaczne zmniejszenie odstępów 

izolacyjnych i związanych z tym kosztów budowy linii.
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I NISKICH MAPIĘĆ5.

5.1.	ZASADA	DZIAŁANIA	OGRANICZNIKA	PRZEPIĘĆ

Zasadniczo ograniczniki przepięć składają się z dwóch podstawowych części: aktywnej, zawierającej 

jeden lub więcej krążków warystorów i osłony izolacyjnej, która gwarantuje zarówno izolację jak i wy-

trzymałość mechaniczną.

NORMALNY	TRYB	PRACY

Do ogranicznika jest przyłożone trwałe eksploatacyjne napięcie sieciowe. Przez ogranicznik płynie prąd 

trwałej pracy składający się ze składowej pojemnościowej (warystor posiada znacząca pojemność elek-

tryczną) oraz składowej czynnej silnie odkształconej od sinusoidy z racji nieliniowej charakterystyki 

napięciowej warystora   patrz rys. 7

sumaryczny prąd 
w ograniczniku

napięcie na zaciskach
ogranicznika

prąd pojemnościowy

prąd czynny
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POJAWIENIE	SIĘ	PRZEPIĘCIA

W sieci pojawia się ładunek elektryczny na skutek bezpośredniego uderzenia pioruna lub zaindukowa-

ny przez bliskie uderzenie pioruna w ziemię. Ładunek zaczyna rozpływać się wzdłuż przewodów, 

powodując szybki wzrost napięcia na przewodach sieci (prąd I razy oporność falowa linii Z), roz-

chodzący się jako fala przepięciowa   patrz rys. 8

ZADZIAŁANIE	OGRANICZNIKA

Fala dociera do ogranicznika, który zaczyna odprowadzać ładunek do ziemi   patrz rys. 9 Prąd czynny 

w ograniczniku wzrasta w czasie kilkunastu, kilkudziesięciu mikrosekund od wartości trwałego prądu 

(przemiennego), wynoszącego pojedyncze mikroampery, do wartości wyładowczego prądu udarowe-

go rzędu kiloamperów.

Rys. 7 Wykres składowych prądu podczas normalnego trybu pracy ogranicznika
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linia 
napowietrzna

fala przepięciowaI fala przepięciowa I

uderzenie
pioruna

fala przepięciowa I
linia 
napowietrzna

bez ogranicznika przepięcie ograniczone
przez ogranicznik

ogranicznik ładunek odprowadzany przez 
ogranicznik do ziemi

Dzięki wysokonieliniowej charakterystyce napięciowo-prądowej warystora, mimo że wartość 

przepływającego przez ogranicznik prądu wzrasta o kilka rzędów wielkości, napięcie na zaci-

skach ogranicznika wzrasta w stosunku do normalnego trybu pracy zaledwie kilkukrotnie.

Gdyby w sieci nie było ograniczników, prąd przepięcia rozpływający się w przewodach linii, nara-

stający do wartości rzędu kiloamperów, teoretycznie powodowałby wzrost napięcia w stosunku 

do ziemi do wartości rzędu megawoltów. W praktyce takie przepięcie nie może wystąpić, gdyż 

wcześniej miałyby miejsce przeskoki na izolacji linii lub przebicie izolacji innych elementów sieci.

Rys. 8 Schemat rozpływu fali przepięciowej

Rys. 9 Schemat fali przepięciowej po zadziałaniu ogranicznika
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PO	PRZEMINIĘCIU	PRZEPIĘCIA

Przepływ dużego prądu udarowego przez ogranicznik (odprowadzenie ładunku przepięcia 

do ziemi) powoduje wzrost temperatury warystora o kilkadziesiąt stopni Celsjusza. Na sku-

tek tego nagrzania, po przeminięciu przepięcia, trwały prąd płynący przez ogranicznik pod 

wpływem napięcia sieci, znacząco wzrasta (parokrotnie) w stosunku do wartości prądu, jaki 

płynął przed wystąpieniem przepięcia. Warunkiem zachowania stabilności cieplnej ogra-

nicznika, czyli stopniowego ochładzania się warystora po przepływie prądu udarowego jest 

to, aby prąd ten malał i wracał do wartości zbliżonej do tej przed wystąpieniem przepięcia  

 patrz rys. 10
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Głównym i praktycznie jedynym czynnym elementem ogranicznika beziskiernikowego jest ceramiczny 

warystor z tlenków metali charakteryzujący się wielokrotnie wyższym wykładnikiem nieliniowości cha-

rakterystyki napięciowo-prądowej niż warystory poprzedniej generacji - z węglika krzemu.

Tlenek cynku ZnO, stanowiący główny (około 90%) składnik masy warystora jest samoistnym półprze-

wodnikiem typu "n". Swoje właściwości półprzewodnikowe warystor zawdzięcza jednak w głównej 

mierze mikrostrukturze warstwy międzyziarnowej, budowanej przez wprowadzenie odpowiednich do-

mieszek, głównie z tlenku bizmutu Bi2O3 i niewielkich domieszek tlenków innych metali jak np. Sb2O2, 

Cr2O2, NiO, Mn2O3, które mają na celu wzbogacenie donorowe mikrostruktury warystora. Rodzaj i ilość 

domieszek wpływają na stopień rozrostu kryształów, na przewodność elektryczną warstwy międzyziar-

nowej i są odpowiedzialne za gęstość ładunku przestrzennego w obszarach międzykrystalicznych oraz 

za procesy starzeniowe.

5.2.	BUDOWA	I	WŁASNOŚCI	ELEKTRYCZNE	WARYSTORÓW	TLENKOWYCH

Technologia produkcji warystorów tlenkowych w dużym uproszczeniu polega na bardzo dokładnym 

wieloetapowym mieszaniu wszystkich składników  patrz zdj. 2: tlenku cynku, stanowiącego główny 

składnik masy warystora z odpowiednimi domieszkami, głównie tlenku bizmutu i innych metali, pra-

Rys. 10 Schematyczne zestawienie prądu i napięcia trwałej pracy z prądem wyładowczym i poziomem 
            ochrony ogranicznika

napięcie trwałej  pracy Uc

poziom ochrony U=4 Uc

U na zaciskach ogranicznika

przepięcie

kiloamperyprąd wyładowczy

trwały prąd pracy

I w ograniczniku

czas

μs
μA



ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONAENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA

27

sowaniu cylindrycznych kształtek warystorowych  patrz zdj. 3 i spiekaniu ich w wysokiej temperaturze 

(około 1 200 oC)  patrz zdj. 4 Następnie metalizowane  patrz zdj. 5 są powierzchnie czołowe, a po-

wierzchnie boczne pokryte odpowiednim materiałem elektroizolacyjnym.

W strukturze warystora pokazanej schematycznie na rys. 11, ziarna ZnO o średnicy ok. 10	μm otoczo-

ne są warstwą międzyziarnową o grubości ok. 1	μm	i o rezystywności zależnej od występującego na 

niej natężenia pola elektrycznego. Rezystancja właściwa ziaren ZnO jest rzędu 10-2	Ωm, a rezystancja 

właściwa warstwy granicznej zmienia się od 108	Ωm w słabym polu elektrycznym do 10-2	Ωm w miarę 

wzrostu naprężenia elektrycznego. Stała dielektryczna warstwy międzyziarnowej, w zależności od tech-

nologii fabrykacji wynosi około 500 i zmienia się z napięciem i temperaturą, podobnie jak stała tworzywa 

ferrodielektrycznego. Każda warstwa pomiędzy dwoma sąsiednimi ziarnami ZnO stanowi mikroele-

ment półprzewodnikowy o charakterystyce napięciowo-prądowej, analogicznej do charakterystyki ca-

łego warystora. Warstwa ta charakteryzuje się napięciem przebicia Up wynoszącym około 3,6 V. Cały 

warystor stanowi rozległą siatkę takich połączonych szeregowo i równolegle mikrowarystorów. Z uwagi 

na wysoką przewodność elektryczną ziaren ZnO, praktycznie całe napięcie przyłożone do warystora, 

rozkłada się na warstwy międzyziarnowe. Na każdej warstwie powierzchniowej tworzy się bariera po-

tencjału, która uzależnia przepływ prądu z jednego ziarna do drugiego. Po przekroczeniu „napięcia 

przebicia”, bariera obniża się i prąd zaczyna płynąć przez ceramikę. Aby lepiej zrozumieć efekt pół-

przewodnictwa warystora należy rozpatrzyć diagram poziomów energetycznych na granicy przej-

ścia od jednego do następnego ziarna. Ziarna 

ZnO mają charakter mocno donorowy typu n tak, 

że w centymetrze sześciennym istnieje około 1018 

swobodnych elektronów, mogących zapewnić 

przepływ prądu z ziarna do ziarna. Na granicy 

ziarna tak jak np. na styku metal-półprzewodnik 

(dioda Schottky'ego), tworzy się dla elektronów 

bariera potencjału Φß	  patrz rys. 12
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Rys. 11 Struktura ziarnowa warystora

10 μmI

obszary barier 
potencjału
kontrolujących 
przepływ prądu I

Faza z dużą ilością Bi2O3

warstwa międzyziarnowa

ziarno ZnO

Zdj. 1 Warystor przed i po procesie   
spiekania (skurcz o ok. 20 %)
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Zdj. 4 Spiekanie kształtek warystorowych

Zdj. 2 Homogenizacja w zawiesinie wodnej

Zdj. 3 Prasowanie kształtek warystorowych

Zdj. 5 Metalizacja powierzchni czołowych
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Jeśli jest ona dostatecznie wysoka to nie pozwala swobodnie przemieszczać się elektronom, które 

posiadają zbyt małą energię cieplną, aby tę barierę pokonać. Wysokość bariery Φß(U) decyduje 

o przebiegu charakterystyki napięciowo-prądowej I(U) warystora.

Tworzenie się bariery potencjału jest spowodowane tym, że bezpośrednio na powierzchni ziar-

na elektrony wychwytywane są przez akceptory (defekty akceptorowe) i tworzą ujemny ładunek 

powierzchniowy. Po obydwu stronach warstwy międzyziarnowej tworzy się wskutek tego strefa 

ładunku przestrzennego. Ujemny ładunek powierzchniowy na granicy ziarna jest kompensowany 

przez zjonizowane, dodatnio naładowane donory strefy ładunku przestrzennego.

Na rys. 13 pokazano typowy przebieg charakterystyki napięciowo-prądowej warystora z tlenków 

metali. Charakterystykę można podzielić na trzy zakresy, w których mechanizm przewodzenia 

prądu ma różny charakter.

Przy napięciu na warstwie międzyziarnowej poniżej 3 V elektrony pokonują barierę głównie dzięki energii 

cieplnej, przewodnictwo jest słabe, a gęstość prądu zależy od temperatury materiału (zakres A, rys.13). 

Mechanizm ten opisuje prawo Schottky'ego. Przy napięciu U powyżej 3,6 V na warstwie międzyziar-

nowej elektron, który pokonał barierę potencjału, może dzięki stosunkowo dużej energii wyzwolić przez 

jonizację zderzeniową elektron z pasma walencyjnego wytwarzając tym samym dziurę. Dodatnio nała-

dowane dziury wędrują do ujemnie naładowanej granicy ziarna i zmniejszają tam ładunek całkowity. 

Powstający prąd dziurowy redukuje zatem wysokość bariery Φß. Natężenie pola elektrycznego w war-

stwie powierzchniowej przekracza wartość około 100	kV/mm. Jest to zakres charakterystyki przecho-

dzenia elektronów między ziarnami dzięki efektowi tunelowemu. Powoduje to lawinowe zmniejszenie 

bariery potencjału i bardzo silny wzrost prądu w funkcji wzrostu napięcia (zakres B, rys. 13). 

Zakres C odpowiada wysokiemu natężeniu pola. W tej części charakterystyki spadek napięcia na war-

stwie powierzchniowej kryształu, uwarunkowany efektem tunelowym słabnie, a większa część spadku 

napięcia przypada na rezystancję ziaren ZnO. Charakterystyka zaczyna dążyć do zależności liniowej. 

Rys. 12 Bariery potencjałów w warstwie międzyziarnowej

N
O

W
O

C
ZE

S
N

E
 O

G
R

A
N

IC
ZN

IK
I P

R
ZE

P
IĘ

Ć

warstwa powierzchniowa

warstwa międzyziarnowa

x

~100 nm

Φß - energia bariery potencjału

~1 nm

I (U)

Ec - pasmo przewodzenia

Ef - poziom Fermiego

Ev - pasmo walencyjne
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Rys. 13 Przykładowa charakterystyka napięciowo-prądowa warystora z ZnO (składowa czynna prądu, 
bez składowej pojemnościowej)

gdzie:

i - wartość prądu płynącego przez warystor;

U - wartość napięcia na warystorze;

ß - wykładnik nieliniowości charakterystyki;

k -współczynnik.

Charakterystykę warystora, w zakresie gęstości prądów od ok. 0,1 mA/cm2 do ok. 100 A/cm2 można 

w przybliżeniu, wystarczającym na ogół dla celów inżynierskich, przedstawić wzorem:

i		>	k	•	U
ß

A B C

20	oC

100	oC

b>40

kV/cm

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

10         10         10        10        10         10        10         10         10         10-5             -4             -3            -2          -1             0            1              2             3              4
A/cm2

Dla współczesnych warystorów z tlenków metali średnia wartość wykładnika nieliniowości 

w tym zakresie wynosi 45...30. Oznacza to, iż przy wzroście wartości prądu np. od 1	mA do	1000	A 

(milion razy) wartość napięcia na warystorze zwiększy się zaledwie o ok. 40	do	60%. Punkt charak-

terystyki napięciowo-prądowej określający dopuszczalne długotrwałe napięcie pracy warystora 

odpowiada gęstości prądu czynnego ok. 10 μA/cm2 i leży w zakresie A charakterystyki napię-

ciowo-prądowej. Wartość trwałego napięcia pracy wynosi zwykle 2 000 Vmax na 1cm wysokości 

warystora.

Poszczególne obszary charakterystyki napięciowo-prądowej odpowiadają odpowiednio zakre-

som prądu, występującym przy napięciu roboczym i przepięciach dynamicznych dla zakresu 

przedprzebiciowego, przepięciach łączeniowych dla przebicia i przepięciach piorunowych 

dla zakresu nasycenia.
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Metody badań i kryteria oceny określane są szczegółowo przez każdego producenta. W Apa-

torze produkcja ograniczników przepięć jest ściśle kontrolowana, począwszy od surowców i mate-

riałów, poprzez części i podzespoły, kończąc na gotowym wyrobie.

Program badań warystorów jest wpisany w proces technologiczny produkcji wielkoseryjnej i obejmuje:
 � sprawdzenie surowców,

 � sprawdzenie własności fizycznych i parametrów technologicznych w poszczególnych fazach przygo-

towania masy, takich jak:

 � stopień rozdrobnienia surowców  patrz zdj.	nr 6,
 � lejność i lepkość zawiesiny wodnej surowców,

 � wilgotność i skład granulometryczny granulatu   patrz zdj. nr 7	,
 � gęstość prasowania.

5.3.	BADANIA	KONTROLNE	WARYSTORÓW
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Zdj. 6 Aparat do pomiaru stopnia 
rozdrobnienia surowców

Zdj. 7 Aparat do pomiaru wilgotności i składu 
granulometrycznego granulantu
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Badania elektryczne warystorów obejmują:
 � pomiar napięcia klasyfikacji   patrz zdj.	nr 8

 � pomiar napięcia obniżonego   patrz zdj.	nr 9

 � próbę przyspieszonego starzenia   patrz zdj.	nr 10 i nr 20

 � selekcję pod względem wytrzymałości energetycznej. 

Każdy nowy typ warystora, jak również każda zmiana materiału czy zmiana technologiczna 

powoduje przeprowadzenie badań pełnych, które oprócz ww. obejmują:
 � sprawdzenie wytrzymałości na graniczny prąd wyładowczy i udary prądowe długotrwałe.

Zdj.8 Urządzenie do pomiaru napięcia klasyfikacji

Zdj. 9 Wysokonapięciowy generator udarów prądowych 
do pomiaru napięcia obniżonego warystorów

Zdj. 10 Układ do przeprowadzania prób wielodobowego 
starzenia warystorów
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5.4.	OBUDOWY	ZEWNĘTRZNE	OGRANICZNIKÓW

W celu wykonania kompletnego ogranicznika, element aktywny – stos warystorowy wraz z obu-

dową wewnętrzną umieszcza się w szczelnej osłonie zewnętrznej, chroniącej go przed oddzia-

ływaniem czynników atmosferycznych. 

Ograniczniki wykonuje się w osłonach polimerowych, ponieważ:

 � uodparnia ona ogranicznik na zabrudzenia 

(doskonała hydrofobowość i zdolność 

samooczyszczania silikonu eliminuje 

konieczność okresowego czyszczenia osłony),

 � zmniejsza ciężar ogranicznika, co ułatwia 

jego transport i montaż,

 � uodparnia ogranicznik na czynniki 

starzeniowe i promieniowanie UV,

 � wyklucza konieczność stosowania 

zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem 

ciśnienia w ograniczniku w przypadku 

uszkodzenia warystorów,

 � eliminuje zagrożenie związane z eksplozją 

przeciążonego ogranicznika, przez co staje 

się on bezpieczny dla obsługi linii   

oraz pobliskich urządzeń,

 � zmniejsza ryzyko mechanicznego uszkodzenia 

ogranicznika podczas jego transportu, montażu 

i eksploatacji.
Zdj. 11 Mokra osłona napowietrznego ogranicznika 

przepięć typu ASM

Jednoczęściowe osłony ograniczników średnich napięć, proponowane przez firmę Apator, wyko-

nane są z płynnego silikonu LSR (liquid silicone rubber) o bardzo dobrych własnościach elektro-

izolacyjnych. Konstrukcja formy do bezpośredniego wtrysku silikonu LSR, zapewnia usunięcie 

pęcherzyków powietrza z wnętrza ogranicznika. Jest to potwierdzane w jednej z prób wyrobu 

– pomiarze wyładowań niezupełnych.

Osłony niskich napięć wykonane są z poliamidu, również metodą bezpośredniego wtrysku. 

Poliamidy mają bardzo silną tendencję do krystalizacji, dodatkowo wzmacnianą tworzeniem 

się wiązań wodorowych między atomem tlenu i azotu, z dwóch różnych grup amidowych. 

Są bardzo trwałe, odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz wszelkie-

go rodzaju zabrudzenia. Ze względu na swój unikalny kształt, osłony ograniczników ASA 

posiadają bardzo dobre właściwości samooczyszczenia i odprowadzania wody. Gładka po-

wierzchnia zapobiega tworzeniu się nalotów organicznych, jest bezpieczna dla ptaków.
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Podstawową częścią napowietrznych ograniczników typu ASM (zdj. 11) jest stos warysto-

rów, który znajduje się w materiale izolacyjnym – rura szkło-epoksydowa, stanowiącym obu-

dowę wewnętrzną ogranicznika. Zapewnia on bardzo dobrą wytrzymałość mechaniczną. 

5.5.	KONSTRUKCJA	OGRANICZNIKÓW	ŚREDNIEGO	NAPIĘCIA	TYPU	
ASM	I	ASW

Zdj. 12 Wnętrznowy ogranicznik przepięć 
typu ASW

Ograniczniki przepięć typu ASI zasługują na szerszy opis, ze względu na swoją nowatorską 

konstrukcję, która łączy w sobie najlepsze cechy beziskiernikowego ogranicznika przepięć oraz 

izolatora odciągowego. Produkowane są na napięcie trwałej pracy 18 kV i znamionowy prąd wy-

ładowczy 10 kA.

Ograniczniki typu ASI spełniają wymogi norm PN-EN 60099-4:2005 (U) „Ograniczniki przepięć. 

Część 4: Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu 

przemiennego” oraz PN-IEC 61109:1999 „Izolatory kompozytowe do linii napowietrznych prądu 

przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1000 V. Definicje, metody badań i kryteria 

odbioru”.

5.6.	KONSTRUKCJA	OGRANICZNIKÓW	PRZEPIĘĆ,	PEŁNIĄCYCH	ROLĘ	
IZOLATORÓW	ODCIĄGOWYCH

Z obu stron znajdują się elektrody z alumi-

nium. Styki elektryczne między warystorami 

i elektrodami zapewnia odpowiedni docisk. 

Osłona zewnętrzna ogranicznika wykonana 

jest z silikonu.

Uzupełnieniem oferty Apatora w zakresie ogra-

niczników średnich napięć są wnętrzowe ogra-

niczniki przepięć typu ASW (zdj. 12).

Są one przeznaczone do zastosowań w apli-

kacjach wnętrzowych. Podstawowe parametry 

elektryczne i mechaniczne ograniczników ASW 

są takie same, jak ograniczników typu ASM. 

Różnią się one jedynie mniejszą drogą upływu 

(osłona zewnętrzna nie posiada kloszy). 

Zastosowanie ASW zamiast ASM w po-

mieszczeniach, np. w rozdzielniach, po-

zwala na zaoszczędzenie miejsca (mniejsze 

odległości montażowe) oraz mniejsze koszty 

zakupu.
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Zdj. 13 Upraszczanie stacji SN/nn przy wykorzystaniu ASI (po lewej – przed modernizacją, po prawej 
– po zainstalowaniu ASI)
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Podstawową częścią ogranicznika typu ASI 

(zdj. 14) są warystory (1), w których jest osiowo 

umieszczony pręt szkłoepoksydowy (2), który 

przenosi naprężenia mechaniczne. Z obu stron 

znajdują się ocynkowane ogniowo, stalowe złą-

cza przyłączeniowe uchowe (3). Styk elektrycz-

ny między warystorami a okuciami zapewnio-

ny jest poprzez odpowiedni docisk sprężyn 

talerzowych (4). Osłona zewnętrzna ogranicz-

nika (5) wykonana jest z płynnego silikonu LSR 

bezpośrednio na rdzeniu warystorowym.

Zdj. 14 Odciągowy ogranicznik ASI 18 

3

3

4
2

Wprowadzono je na rynek, ponieważ zakłady energetyki zawodowej chciały w trakcie przeglądów i mo-

dernizacji stacji słupowych transformatorowych SN/nn stosować uproszczenia, które miały polegać na:
 � wymianie awaryjnych porcelanowych pełnopniowych izolatorów odciągowych,

 � wymianie wyeksploatowanych ograniczników przepięć, 

 � demontażu odłączników napowietrznych usytuowanych na konstrukcji stacji,

 � demontażu podstaw i bezpieczników strony średniego napięcia,

 � demontażu podestów obsługi,

 � demontażu skrzyń rozdzielczych strony niskiego napięcia i zastąpieniu ich rozłączniko-bezpiecznikami.

1

5
4
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Znamionowa wytrzymałość mechaniczna (SML) 

ograniczników ASI wynosi 100 kN i jest wyższa 

od wytrzymałości typowych odciągowych izolato-

rów kompozytowych (70 kN), stosowanych w li-

niach SN. Każdy ogranicznik w procesie produk-

cji sprawdzany jest w tzw. mechanicznej próbie 

wyrobu (RTL) siłą rozciągającą 50 kN (50% SML). 

Przeprowadzone próby i badania wykazały, że 

ograniczniki ASI ulegają zniszczeniu przy ob-

ciążeniu rozciągającym większym niż 120 kN. 

Wówczas nawet	 po	 długotrwałym	 udarze	

prądowym,	który	spowodował	zniszczenie	wa-

rystorów	i	pęknięcie	osłon	-	nie	nastąpiło	osła-

bienie	konstrukcji	mechanicznej	ogranicznika	

ASI,	a	tym	samym	można	stwierdzić	że,	udar	

ten	nie	doprowadziłby	do	 zerwania	 linii	prze-

syłowej.	

Oczywistym jest jednak, że po zaobserwowaniu jakiegokolwiek uszkodzenia, należy ogranicznik jak 

najszybciej wymienić. 

Połączenie niezawodności i funkcjonalności ograniczników przepięć ASI spowodowało, że zakła-

dy energetyki zawodowej coraz częściej i chętniej decydują się na zastosowanie tych aparatów 

w swoich sieciach. 
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5.7.	KONSTRUKCJA	OGRANICZNIKÓW	NISKIEGO	NAPIĘCIA	TYPU	ASA

Ograniczniki ASA wykonane są metodą bezpośredniego wtrysku poliamidu na warystor. Wy-

stępują w dwóch wersjach – z odłącznikiem i bez odłącznika. 

Odłącznik ogranicznika ASA ma oryginalną konstrukcję - działa na zasadzie termicznej 

(temperatura warystora rośnie w przypadku przeciążenia ogranicznika np. włączenia go 

pod wyższe napięcie trwałej pracy, zainstalowania go w wyższej niż dopuszczalna tempe-

raturze otoczenia, przy dopuszczalnym prądzie, ale o dłuższym czasie działania np. 8/40 μs) 

i nadmiarowo	-	prądowej (np. wyższa wartość prądu zwarcia; bezpośrednie uderzenie pio-

runa o prądzie wyładowczym, przekraczającym zdolności odprowadzania prądu przez SPD: 

wartość>Imax). 

Odłącza on na trwałe elektrodę uziomową, co zapobiega zwarciu doziemnemu i przerwom w zasila-

niu. Stanowi przy tym widoczną przerwę, przez co łatwiejsza jest lokalizacja uszkodzonego obiektu. 

Przewód uziemiający mocowany jest do obudowy i nie odpada z odłącznikiem w przypadku uszko-

dzenia ogranicznika. 

Zawarte w normach wymagania, dotyczące parametrów ograniczników, procedury badań 

oraz kryteria oceny właściwości ograniczników, oparte są na przeciętnych spodziewanych 

warunkach ich pracy, zarówno w odniesieniu do warunków pracy sieci, w której są instalo-

wane, jak i występujących zagrożeń przepięciowych. W zależności od warunków pracy oraz 

parametrów ograniczników ich skuteczność ochronna oraz trwałość może być mniejsza lub 

większa, nigdy jednak nie jest 100-procentowa.
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Zdj. 15 Próba zerwania dla ograniczników przepięć 
pełniących rolę izolatorów odciągowych 

(na obiekcie po próbie zwarciowej)

Zastosowanie ograniczników typu ASI umożli-

wia osiąganie oszczędności, takich jak:
 � skrócenie czasu przeglądu, co skutkuje 

skróceniem czasu wyłączenia energii dla 

odbiorców,

 � zmniejszenie strat spowodowanych 

niedostarczoną energią,

 � mniejsza pracochłonność,

 � mniejszy nakład finansowy.  

Ograniczniki ASI znalazły też swoje zasto-

sowanie w liniach średniego napięcia izo-

lowanych i niepełnoizolowanych w osłonie 

izolacyjnej typu PAS. Próby i badania prowa-

dzone w czasie eksploatacji tychże linii jed-

noznacznie potwierdziły, że stosowane do tej 

pory rożki i iskierniki nie spełniały swojej roli 

w ochronie przeciwprzepięciowej.
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Zdj. 16 Ogranicznik typu ASA, wersja z odłącznikiem, po uszkodzeniu warystora 
(widoczna przerwa w obwodzie)

Ograniczniki z odłącznikiem należy stosować w następujących przypadkach:
 � gdy niemożliwe jest dobranie ogranicznika niskiego napięcia, wytrzymującego przepięcia i jednocześnie zapew-

niającego akceptowalny poziom ochrony,

 � kiedy wartości i czasy przepięć dorywczych zależą od wielu czynników, uwarunkowanych konfiguracją sieci,

 � gdy brak jest danych statystycznych, przedstawiających prawdopodobieństwo występowania określonych rodza-

jów awarii i wystąpienia wartości ekstremalnych.

Uszkodzenie ogranicznika następuje wskutek przejęcia energii udaru większej niż przewidywana 

i nie świadczy o wadzie wyrobu, tylko o spełnieniu jego podstawowej funkcji – ograniczeniu prze-

pięcia. Należy mieć na uwadze iż, uszkodzenie chronionego obiektu powodowałoby dużo większe 

straty niż wymiana uszkodzonego ogranicznika.

Przyjmuje się, że w warunkach eksploatacji spodziewany czas życia ogranicznika o maksymal-

nym prądzie wyładowczym 30 kA będzie dłuższy niż ogranicznika o prądzie 20 kA, tzn. należy 

wybierać ograniczniki o najlepszych parametrach na rynku, takie, które nie wykazują znaczącego 

starzenia w standardowych próbach starzeniowych.
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W celu zapewnienia najwyższej jakości swoich wyrobów, firma Apator przeprowadza bada-

nia typu zalecane przez normy, w jednostkach zewnętrznych oraz próby wyrobu – badania 

kontrolne w toku produkcji. Ma to na celu dostarczenie na rynek jak najlepszych, bezawa-

ryjnych i sprawdzonych wyrobów, które przez wiele lat będą skutecznie chroniły urządzenia 

techniczne.

Produkcja ograniczników przepięć jest ściśle kontrolowana, począwszy od surowców i ma-

teriałów, poprzez części i podzespoły, kończąc na gotowym wyrobie. 

BADANIA I PRÓBY OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ6.

Badanie typu wykonywane w zewnętrznym laboratorium i dostarczają dowodu zgodności 

wykonania z odpowiednią normą i przepisami związanymi z budową i eksploatacją ogranicz-

ników. W zakres badań wchodzą próby:
 � próba wytrzymałości izolacji osłony ogranicznika - ma na celu sprawdzenie, że izolacja osłony spełnia 

wszystkie wymagania napięciowe,

 � próba napięcia obniżonego - zadaniem tego badania jest ustalenie, czy poziom ochrony ogranicznika 

nie przekracza wartości gwarantowanej,

 � próba wytrzymałości na udary prądowe długotrwałe - udowadnia, że wytrzymałość warystorów dielek-

tryczna i energetyczna jest spełniona bez przebić, przeskoków i pęknięć,

 � próba przyspieszonego starzenia - warystory umieszcza się w temperaturze ok.115 oC przez 1000 

godzin pod napięciem większym niż napięcie trwałej pracy. Badanie to odzwierciedla „czas życia” 

warystorów (który jest na poziomie 110 lat),

 � próba działania - próbę tę przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy warystory wykazały wzrost strat 

mocy w czasie badań starzeniowych oraz czy napięcie odniesienia badanej próbki jest większe niż 

wartość minimalna gwarantowana dla ogranicznika.     

Próba działania ma też na celu sprawdzenie stabilności termicznej warystora. Przeprowadza się ją 

dwustopniowo. W pierwszej fazie warystory podlegają kondycjonowaniu przez przyłożenie napięcia 

1,2xUc, w tym czasie przykłada się 20 razy znamionowy udar prądowy. Następnie warystory instaluje 

się w osłonie ogranicznika i obciąża się je po raz pierwszy prądem granicznym. Próbkę schładza się 

do temperatury 60 oC i obciąża powtórnie udarem prądowym granicznym. Najpóźniej po 100 ms po 

przyłożeniu drugiego udaru granicznego, badana próbka zostaje podłączona na 10 s pod napięcie 

znamionowe, a następnie przez 30 minut pozostaje pod napięciem trwałej pracy.   

Ogranicznik przechodzi pozytywnie badania, jeżeli:

a) zostaje osiągnięta stabilność termiczna,

b) zmiany w napięciu obniżonym mierzonym przed i po próbie nie przekraczają 5 %,

c) badanie nie spowodowało wystąpienia przebicia, przeskoku lub pęknięć warystorów.

 � próba wytrzymałości zwarciowej - dowodzi, że osłona ogranicznika może wytrzymać przepływ prądu 

zwarciowego bez wybuchu w warunkach próby oraz że część aktywna nie wydostanie się na zewnątrz 

ogranicznika,

6.1.	BADANIA	TYPU	OGRANICZNIKÓW	PRZEPIĘĆ
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Próby wyrobu przeprowadzane są na każdym ograniczniku przepięć po to, by stwierdzić, że pro-

dukt ten spełnia wymagania zawarte w specyfikacji technicznej.

Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom techniczny sterowanych mikroprocesorowo, 

zautomatyzowanych i programowalnych układów probierczych, stosowanych do prób i oce-

ny jakości produkowanych przez Apator warystorów, jak i do końcowych prób wyrobu goto-

wych ograniczników:
	� wysokonapięciowy	generator	udarów	prądowych	prostokątnych o wartości wytwarzanych udarów 

do 600 A o czasie trwania 2000 μs, przy pomocy którego sprawdzana jest wytrzymałość energetyczna 

produkowanych warystorów,  patrz zdj.	nr 17

	� wysokonapięciowy	 generator	 udarów	 prądowych	 8/20	 μs, do pomiaru napięcia obniżonego 

warystorów, przy pomocy którego wykonywane są również próby wyrobu każdego wyprodukowanego 

ogranicznika niskiego napięcia,  patrz zdj.	nr 9

	� mikroprocesorowe	 stanowisko	 klasyfikacji	 warystorów	 do	 pomiaru	 napięcia	 klasyfikacji	 przy	
prądzie	klasyfikacji	(sprawdza się każdy warystor, czy ma odpowiednie do deklarowanego napięcie 

trwałej pracy),  patrz zdj.	nr 8

	� stanowisko	do	pomiaru	napięcia	klasyfikacji	gotowych	ograniczników	przepięć	SN,  patrz zdj.	nr 18

	� skomputeryzowany	 układ	 do	 przeprowadzania	 prób	 wielodobowego	 starzenia	 warystorów, 

przy pomocy którego badane są w podwyższonej temperaturze i przy podwyższonym napięciu 

reprezentatywne próbki z każdej partii wyprodukowanych warystorów; próba taka daje ocenę 

stabilności cieplnej warystora w czasie wieloletniej eksploatacji,  patrz zdj.	nr 19

	� wysokonapięciowy	 układ	 probierczy	 do	 badania	 wewnętrznych	 wyładowań	 niezupełnych 

kompletnych ograniczników SN.  patrz zdj.	nr 20

Badania kontrolne każdego wyprodukowanego ogranicznika średniego napięcia dotyczą:
 � pomiaru napięcia klasyfikacji,

 � sprawdzenia wyładowań niezupełnych,

 � szczegółowych oględzin zewnętrznych.

Badania kontrolne każdego wyprodukowanego ogranicznika niskiego napięcia obejmują:
 � pomiar napięcia obniżonego oraz prądu trwałej pracy po podaniu do obiektu udarów o wartości 

znamionowego prądu wyładowczego i kształcie 8/20 μs,

 � szczegółowe oględziny zewnętrzne.

Wymienione badania, łącznie z uprzednio wykonaną próbą typu, są gwarancją skuteczności 

działania oraz trwałości i niezawodności ograniczników.

6.2.	BADANIA	WYROBU

 � próba starzenia pogodowego – 1000-godzinna w mgle solnej, pod napięciem o częstotliwości siecio-

wej i wartości równej napięciu trwałej pracy.      

Próba jest sprawdzeniem, czy podczas eksploatacji nie wystąpią na osłonie żadne ścieżki po wyłado-

waniach, pęknięcia, drzewienie, erozja materiału osłony ani przebicia kloszy,

 � próba zanurzenia w wodzie – sprawdza szczelność osłony i niezmienność parametrów ogranicznika 

pod wpływem warunków atmosferycznych.
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Badania specjalne przeprowadza się w celu sprawdzenia ograniczników, które będą praco-

wać w specyficznych warunkach lub pełnią dodatkowe funkcje ze względu na swoją budowę 

lub przeznaczenie. Są to:
 � próba przeciążenia – polega na celowym zwiększaniu napięcia aż do zniszczenia warystorów, 

osłon i pojawienia się prądu zwarciowego. Sprawdzenie ma na celu wykazanie, że ograniczniki są 

konstrukcyjnie bezpiecznymi aparatami i nie stanowią zagrożenia dla otoczenia i obsługi,

 � próba starzeniowa odporności (na wpływy atmosferyczne) – ujawnia jak zachowuje się materiał izo-

lacyjny i konstrukcja w przypadku cyklicznych zmian pogodowych takich jak zmiana temperatury, 

wilgotności, deszcz, mgła solna i promieniowanie UV, przy napięciu trwałej pracy. Całkowity czas 

trwania takiej próby wynosi 3000 godzin,

 � próba odporności na promieniowanie UV – osłona ogranicznika jest wystawiana na promieniowanie 

UV przez 1000 godzin,

 � próba zerwania dla ograniczników przepięć pełniących rolę izolatorów odciągowych – polega na ce-

lowym zwiększaniu napięcia aż do zniszczenia warystorów, osłon i pojawienia się prądu zwarciowego 

przy jednoczesnym obciążaniu siłą rozciągającą.

6.3.	BADANIA	SPECJALNE

Zdj. 17 Zdj. 18

Zdj. 20Zdj. 19
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
- DOBÓR I MONTAŻ
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Kiedy określamy napięcie ogranicznika, to muszą być wzięte pod uwagę dwa przeciwstawne 

sobie wymogi. Z jednej strony musi być ono tak małe, jak tylko to możliwe, żeby w ten spo-

sób ogranicznik mógł redukować przepięcie do możliwie najniższej wartości. 

Z drugiej strony, napięcie musi być dobrane na wystarczająco wysoką wartość, aby pozwolić 

ogranicznikowi spełniać wymogi pracy w sieci. Nowoczesne ograniczniki ZnO bez iskierni-

ków spełniają oba te wymogi i zapewniają wystarczającą ochronę przeciwprzepięciową, jak 

również poprawiają bezpieczeństwo pracy sieci.

W fazie projektowania linii SN w celu prawidłowego usytuowania i doboru ograniczników 

przepięć, niezbędne są informacje o parametrach charakterystycznych linii. Konieczne jest 

też określenie warunków pracy ograniczników, które powinny uwzględniać między innymi:
 � temperaturę otaczającego powietrza,

 � warunki zabrudzeniowe,

 � przewidywaną pozycję pracy,

 � przewidywane miejsce i sposób instalowania,

 � przewidywane obciążenia mechaniczne,

 � ewentualne ograniczenia odległości międzyfazowych.

W przypadku zastosowań ograniczników przepięć w energetyce zawodowej zaleca się doko-

nywanie doboru na tzw. warunki „ciężkie”. 

Należy założyć, że wyłączenie nastąpi w czasie powyżej 10 s. Jest to związane z częstymi 

zmianami konfiguracji, rozwojem jak też zmiennością sieci, częstą regulacją parametrów 

oraz stosowaniem automatyki SPZ i różnych rodzajów zabezpieczeń. 

Dlatego należy dobierać ograniczniki z zapasem, gwarantującym bezawaryjną pracę sieci 

elektroenergetycznej.

Właściwy dobór, o parametrach dostosowanych do miejsca i warunków pracy decyduje w dużej 

mierze o skuteczności ochrony oraz o trwałości samego ogranicznika, a co za tym idzie nieza-

wodności pracy sieci.

PODSTAWOWE ZASADY DOBORU OGRANICZNIKÓW 
ŚREDNICH NAPIĘĆ7.

- DOBÓR I MONTAŻ
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Wybór ogranicznika należy poprzedzić zebraniem kompletnych i wiarygodnych informacji na temat:
 � sieci elektroenergetycznej, w której zostanie zainstalowany,

 � warunków pracy przewidywanych w miejscu zainstalowania, obiektów chronionych. 

Charakterystyka sieci powinna dotyczyć takich podstawowych parametrów, jak:
 � najwyższe napięcie sieci,

 � częstotliwość napięcia,

 � współczynnik zwarcia doziemnego sieci i stopień stabilności warunków, jakie kształtują jego wartość,

 � maksymalny czas trwania zwarcia doziemnego,

 � maksymalna wartość przepięć wolnozmiennych (dynamicznych) oraz maksymalny czas ich trwania,

 � prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania ogranicznika.

Warunki pracy przewidziane dla ogranicznika powinny uwzględniać:
 � temperaturę otaczającego powietrza,

 � wysokość miejsca instalowania nad poziomem morza,

 � warunki zabrudzeniowe,

 � inne ewentualne zagrożenia dla ogranicznika,

 � przewidywaną pozycję pracy,

 � przewidywane miejsce i sposób instalowania,

 � przewidywane obciążenia mechaniczne,

 � ewentualne ograniczenia odległości międzyfazowych.

Odnośnie obiektów chronionych celowa jest znajomość co najmniej następujących informacji:
 � rodzaj aparatury podlegającej ochronie,

 � sposób włączenia do sieci,

 � długość odcinków kablowych, jeżeli są stosowane,

 � znamionowe napięcie probiercze izolacji chronionej aparatury,

 � przewidywana maksymalna długość przewodów między ogranicznikiem a aparaturą podlegającą ochronie.

Najważniejszym	parametrem	ogranicznika	beziskiernikowego	jest	napięcie	trwałej	pracy	Uc.	

Z napięciem tym wiążą się inne parametry, a głównie gwarantowany poziom ochrony.
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7.1.	WYBÓR	NAPIĘCIA	TRWAŁEJ	PRACY	OGRANICZNIKA

W pierwszym rzędzie dokonywany jest wybór napięcia trwałej pracy Uc jako najważniejszego 

parametru ogranicznika. Przy wyborze muszą być spełnione dwa podstawowe warunki:
1.	 Uc powinno być większe od napięcia sieciowego, które może długotrwale wystąpić w warunkach 

eksploatacji na zaciskach ogranicznika;

2. wytrzymałość ogranicznika na przepięcia wolnozmienne powinna być wyższa od spodziewanych w sieci 

przepięć wolnozmiennych tzn. charakterystyka napięciowo-czasowa wytrzymałości T ogranicznika powin-

na przebiegać powyżej wartości spodziewanych przepięć, jakie mogą wystąpić w sieci3.

3 – w sieciach średnich napięć przepięcia wolnozmienne występują najczęściej przy jednofazowych zwarciach do-
ziemnych a ich wartość i czas trwania zależy od zastosowanego układu ochrony ziemnozwarciowej oraz od sposobu 
uziemienia punktu zerowego sieci
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	� OGRANICZNIK	MIĘDZY	FAZĄ	A	ZIEMIĄ

Sieć	z	izolowanym	punktem	zerowym	lub	sieć	z	kompensacją	prądu	ziemnozwarciowego	z	nieznanym	

czasem	t	do	wyłączenia	zwarcia

W warunkach jednofazowego zwarcia do ziemi napięcie na pozostałych „zdrowych” fazach może osią-

gnąć wartość Um. Napięcie to może utrzymywać się długo, a jeżeli czas do wyłączenia zwarcia nie jest 

znany to wymagane napięcie trwałej pracy Uc ogranicznika powinno wynosić:

Uc>	Um co np. dla sieci 15 kV przy Um=17,5	kV daje wymagane napięcie trwałej pracy ogranicznika 

Uc>	17,5	kV,	czyli trzeba zastosować ogranicznik ASM 18 lub ASW 18.

Sieć	z	izolowanym	punktem	zerowym	oraz	z	samoczynnym	wyłączaniem	zwarć	doziemnych	

lub	z	wyłączaniem	po	znanym	okresie	czasu	t

Dobór napięcia	Uc	dokonuje się pod kątem czasu trwania jednofazowego zwarcia doziemnego. Prze-

pięcie wolnozmienne na fazach nie uziemionych może osiągnąć w stosunku do ziemi wartość naj-

wyższego napięcia sieci	Um.	Jeżeli zwarcie doziemne jest wyłączane po czasie t, trwałe napięcie pracy 

ogranicznika powinno wynosić:

PRZYKŁAD	1

Jeżeli np. zwarcie doziemne w sieci 15 kV (Um	=17,5	 kV) jest wyłączane po czasie t nie 

dłuższym niż 100 s, oznacza to, iż ogranicznik powinien wytrzymać przepięcie Um w ciągu 100 s. Za-

kładając, iż przed wystąpieniem przepięcia ogranicznik był poddany działaniu energii wyładowczej E, 

z krzywej na rys. 14 odczytuje się dla czasu t=100	s wytrzymałość ogranicznika T	=1,18. 

Pozwala to na wybór następującego trwałego napięcia pracy ogranicznika:

Pozwala to zastosować np. ogranicznik ASM 18 lub ASW 18 o napięciu pracy Uc=15	kV, 

a więc o niższym napięciu obniżonym, podczas gdy w przypadku nie zdefniowanego czasu 

wyłączania zwarcia doziemnego trwałe napięcie pracy ogranicznika musiałoby wynosić 18 kV 

(ASM 18 lub ASW 18).

Uc >
Um

T

Uc >       =          = 14,83 kVT
Um 17,5

1,18
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Rys. 14 Charakterystyka wytrzymałości na przepięcia wolnozmienne ograniczników ASM i ASW
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Znajomość najdłuższego możliwego czasu do wyłączenia zwarcia doziemnego pozwala na stosowanie 

w sieci ograniczników na niższe napięcia, co daje korzyści w postaci niższego poziomu ochrony i niż-

szego kosztu ograniczników.

Sieć	ze	skutecznie	uziemionym	punktem	zerowym

Jeżeli współczynnik zwarcia doziemnego kZ	≤	1,4 uważa się, że sieć ma skutecznie uziemiony 

punkt zerowy. W tym przypadku trwałe napięcie pracy ogranicznika powinno spełnić zależność:

W żadnym jednak przypadku UC nie może być mniejsze niż

Wybrany ogranicznik powinien mieć napięcie trwałej pracy Uc	≥	11	kV	(ASM 11 lub ASW 11).

Uc  ≥               •  kz  

Um

T • √3

Um
√3

PRZYKŁAD	2

Przyjmując, iż w sieci ze skutecznie uziemionym punktem zerowym wyłączanie zwarcia doziemnego 

trwa nie dłużej niż 5 s, z charakterystyki wytrzymałości na przepięcia wolnozmienne (rys. 14) dla t=5	s 
odczytujemy T≈1,3. Stąd np. dla sieci 15 kV w której Um=17,5	kV	i	kZ=1,4.

Uc ≥ 																				• 1,4 = 10,9 kV17,5
1,3 • √3
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Rys. 14 Charakterystyka wytrzymałości na przepięcia wolnozmienne ograniczników ASM i ASW
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	� OGRANICZNIK	MIĘDZY	FAZAMI

Niezależnie od sposobu uziemienia punktu zerowego, dla ogranicznika instalowanego pomiędzy faza-

mi, napięcie trwałej pracy UC powinno być większe od najwyższego napięcia międzyprzewodowego, 

które może długotrwale wystąpić w eksploatacji na zaciskach ogranicznika i powinno wynosić:

	� OGRANICZNIK	MIĘDZY	ZEREM	TRANSFORMATORA	A	ZIEMIĄ

Sieć	z	izolowanym	punktem	zerowym

Napięcie trwałej pracy ogranicznika powinno wynosić:

i zależy od spodziewanego czasu wyłączania zwarcia doziemnego.

PRZYKŁAD	3

Zakładając, iż czas t wyłączenia zwarcia jest nieokreślony czyli T=1, napięcie trwałej 

pracy ogranicznika powinno wynosić: UC	≥	0,58	•	Um ,

a przy wyłączaniu zwarcia w znanym czasie t np. nie dłuższym niż 1 minuta, zgodnie z krzywą 

z rys. 14  T=1,2	, napięcie trwałej pracy ogranicznika powinno wynosić: UC	≥	0,48	•	Um

gdzie 1,05 jest współczynnikiem bezpieczeństwa przyjmowanym z uwagi na możliwą zawartość har-

monicznych w napięciu roboczym sieci. W przypadku instalowania ogranicznika między fazami zacisk 

oznaczony znakiem uziemienia może być dołączony do dowolnej z faz.

Uc ≥
Um

T • √3

Sieć	ze	skutecznie	uziemionym	punktem	zerowym	(kz	≤	1,4)

W przypadku zwarcia doziemnego w sieci ze skutecznie uziemionym punktem zerowym, 

przepięcie wolnozmienne w nieuziemionym zerze transformatora nie przekracza wartości 

0,46	 •	Um, a czas wyłączania zwarcia następuje szybciej niż w ciągu 3 s. Stąd zalecane 

napięcie trwałej pracy ogranicznika:

Uc  ≥ 
0,46 • Um

T

Uc ≥ Um • 1,05
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W katalogach ogranicznikom średnich napięć często przypisywana jest klasa rozładowania linii dłu-

giej. Wynika to z próby działania przeprowadzanej na elementach z których często budowane są rów-

nież ograniczniki wysokich i najwyższych napięć, i świadczy iż ograniczniki te mogłyby współpracować 

z długimi liniami przesyłowymi. Jednak wybór klasy rozładowania linii długiej nie ma praktycznego 

zastosowania w sieciach średnich napięć. Zdolność absorbcji energii wszystkich typów ograniczników 

niezależnie od przypisanej im „klasy rozładowania linii długiej” jest znacznie większa od energii związa-

nej z ładunkiem napowietrznej linii średniego napięcia.

7.3.	WYBÓR	ZDOLNOŚCI	POCHŁANIANIA	ENERGII

W liniach napowietrznych średniego napięcia przy braku przewodów odgromowych istnieje prawdo-

podobieństwo bezpośredniego uderzenia pioruna w linię. Prąd wyładowczy w ograniczniku jest z re-

guły mniejszy od prądu pioruna. Fala prądowa w linii rozpływa się w obie strony od miejsca uderzenia. 

Ponadto wystąpienie przeskoku na izolacji linii powoduje odprowadzenie znaczącej części prądu pioru-

na do ziemi, a fala prądowa na drodze przebiegu w linii ulega silnemu tłumieniu. Ekstremalne wartości 

prądu wyładowczego w ograniczniku mogą wystąpić przy uderzeniu pioruna w linię w bezpośrednim 

sąsiedztwie ogranicznika. Prawdopodobieństwo wystąpienia określonej wartości prądu wyładowcze-

go spowodowanego bezpośrednim uderzeniem pioruna w linię zależy od wielu czynników, takich jak 

poziom izolacji linii (linia na słupach drewnianych z uziemioną lub nie uziemioną poprzeczką), poziom 

izocerauniczny w rejonie linii, odległość uderzenia od ogranicznika itp.

Dla ochrony transformatorów rozdzielczych w liniach średnich napięć, bez przeprowadzania szczegó-

łowej analizy układu sieci, jako ogólną wskazówkę należy przyjąć:
 � w sieciach, w których odległości między miejscami zainstalowania ograniczników są niewielkie (poniżej 5 km) 

wystarczającą ochronę transformatorów rozdzielczych zapewniają ograniczniki 5	kA nawet w przypadku linii na 

słupach drewnianych z nieuziemioną poprzeczką,

 � w innych przypadkach należy stosować ograniczniki 10	kA,

 � w każdym przypadku ograniczniki 10	kA zapewniają wyższy stopień niezawodności.

7.2.	WYBÓR	ZNAMIONOWEGO	PRĄDU	WYŁADOWCZEGO
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PRZYKŁAD	4

Wytrzymałość 3-sekundowa ogranicznika na przepięcie wolnozmienne wynosi T=1,32. Napięcie trwa-

łej pracy ogranicznika w nie uziemionym punkcie zerowym transformatora powinno wynosić:

Np. w sieci 15 kV dla Um=17,5 kV, napięcie trwałej pracy ogranicznika w nie uziemionym punkcie zero-

wym transformatora powinno wynosić  UC	≥	0,35	•	17,5=6,1	kV (ASM 7 lub ASW7).

Uc ≥                  	= 0,35 • Um  

0,46 • Um

1,32
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W tablicy 2 podano przykładowo dla sieci 15 kV (Um=17,5 kV) wartości energii E jaka może wydzielić 

się w ograniczniku przy przejęciu energii pojemności C naładowanej do 3-krotnej wartości szczytowej 

napięcia fazowego.

gdzie Um - najwyższe napięcie sieci, Ur - napięcie znamionowe ogranicznika.

E =     • C •  [ ( 3 •       • √2 )2 – ( Ur • √2 )2 ]1
2

Um

√3

Jak widać na powyższym przykładzie sieci 15 kV, ogranicznik o zdolności pochłaniania energii 

2,5 kJ/1 kV • Uc zdolny jest przejąć energię kondensatorów o pojemności 50 μF lub energię 

160 km kabla naładowanych do napięcia 43 kV, a ogranicznik o zdolności pochłaniania ener-

gii 5 kJ/1 kV x Uc energię kondensatorów o pojemności 100 μF lub energię 330 km kabla.

Dla większości przypadków sieci średnich napięć, wszystkie typy ograniczników spełniają wymagania 

wynikające z mogących wystąpić zagrożeń energetycznych ogranicznika. Wybór ogranicznika o odpo-

wiedniej zdolności absorpcji energii może być konieczny jedynie w przypadku istnienia w sieci bardzo 

dużych baterii kondensatorów.

TABLICA 2. Sieć 15 kV (Um=17,5 kV) współczynnik przepięcia k=3

C Moc	baterii	o	pojemno-
ści	fazowej	C

Długość	kabla	odpowia-
dająca	pojemności	C

Energia	jaką	pochłania	ogranicznik	
o	napięciu	pracy	Uc=17,5	kV

μF kVAr km kJ kJ	na	1kV	Uc
10 700 ~33  8,68  0,50

50 3500 ~167 43,39  2,5

70 5000 ~233  60,74  3,5

100 7000 ~333   86,77  5,0

150 10000 ~500  130,16  7,4

200 14000 ~667  173,54  9,9
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Klasa wytrzymałości zwarciowej ogranicznika powinna być nie niższa od spodziewanej wartości prądu 

zwarcia sieci w miejscu zainstalowania ogranicznika. Wybór właściwej klasy wytrzymałości zwarcio-

wej gwarantuje, iż w przypadku uszkodzenia ogranicznika i przepływu przez niego prądu zwarcia sieci 

osłona nie ulegnie wybuchowemu rozerwaniu. Oferowane przez Apator ograniczniki średnich napięć 

posiadają odporności zwarciowe do 40 kA.

7.4.	WYBÓR	WYTRZYMAŁOŚCI	ZWARCIOWEJ

W sieciach średnich napięć poza energią wyładowań piorunowych, największe energie mogą się wy-

dzielić w ograniczniku w przypadku wyłączania dużych baterii kondensatorów lub kabli wyłącznikami, 

w których występują powtórne zapłony. Przyjmuje się w tym przypadku współczynnik przepięcia k=3, 

a energię określa następującym wzorem:
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fala przepięciowa

ogranicznik

trafo

d

d1

d2

ogranicznik
trafo

Odległość d ma wpływ na zwiększenie wartości przepięcia na transformatorze w stosunku do pioruno-

wego poziomu ochrony ogranicznika UP na skutek przebiegów falowych na tym odcinku. Im większa 

stromość nadchodzącej z linii fali przepięciowej i dłuższy odcinek d tym wzrost napięcia większy.

Na przewodach d1 i d2 powstają spadki napięcia wywołane przepływem prądu wyładowczego 

przez ogranicznik. Spadki te dodają się do poziomu ochrony UP	ogranicznika co ma wpływ na 

zwiększenie wartości przepięcia na transformatorze. Istnieją różne metody obliczania dopusz-

czalnych odległości d zapewniających nieprzekroczenie wymaganego poziomu ochrony transforma-

tora. Metody te wymagają znajomości całego szeregu parametrów sieci oraz czasowych przebiegów 

przepięć i na ogół nie są stosowane w wyborze układu ochrony w sieci średniego napięcia.

Dla określenia dopuszczalnych odległości ograniczników od transformatora zadawalający wynik daje 

prosty wzór określający napięcie na końcu odcinka d linii napowietrznej:

* ) W szczególnych przypadkach np. transformatorów zasilających instalacje pieców łukowych, w układach łączenia 
dławików lub reaktancyjnie obciążonych transformatorów może okazać się celowe stosowanie oprócz ograniczników 
faza-ziemia również ograniczników międzyfazowych do ochrony izolacji transformatora. Przypadki takie powinny być 
jednak przedmiotem indywidualnej analizy układu dla podjęcia właściwego rozwiązania.

7.5.	UKŁADY	OCHRONY

	� OCHRONA	TRANSFORMATORÓW

Jako regułę należy przyjąć, iż każdy zainstalowany w sieci transformator powinien być chroniony od prze-

pięć piorunowych przy pomocy ograniczników zainstalowanych między każdą z faz a ziemią *) .

Skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej transformatora zależy od poziomu ochrony ogranicznika, 

marginesu ochrony oraz w dużym stopniu od lokalizacji ogranicznika względem chronionego trans-

formatora (rys. 15).

Rys. 15 Schemat ochrony transformatora

2 • S
V

U = Up +           • d         (1)
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Rys. 16 Optymalna lokalizacja ogranicznika

fala przepięciowa

ogranicznik

trafo

d

d1

d2

ogranicznik
trafo

gdzie S-stromość nadchodzącej z linii fali (w kV/μs), v-prędkość rozchodzenia się fali (300 m/μs) 

d-odległość (w m), UP-poziom ochrony ogranicznika (w kV). 
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Wartość napięcia U nie może przekraczać przyjętego dla transformatora koordynacyjnego poziomu 

izolacji UK , stąd po przekształceniu wzoru (1):

gdzie m-margines koordynacyjny.

Dla linii napowietrznych na słupach drewnianych z nie uziemioną poprzeczką przyjmuje się maksy-

malną obliczeniową stromość nadchodzącej fali S ≈ 1500 kV/μs, a dla linii z poprzeczką uziemio-

ną lub dla słupów betonowych S ≈ 800 kV/μs.

Margines koordynacyjny m dla sieci średnich napięć waha się na poziomie ok. 20 kV (tablica 1). 

Dla sieci 6...15 kV odległość d zgodnie ze wzorem wynosi:

dla    S = 1500 kV/μs     d ≈ 2,0 m

dla    S = 800 kV/μs       d ≈ 3,5 m

zaleca się więc aby dopuszczalna odległość między transformatorem a ogranicznikiem nie przekra-

czała następujących wartości:
 � w przypadku słupa drewnianego z nie uziemioną poprzeczką              d	≤	2,0	m
 � w przypadku słupa drewnianego z uziemioną poprzeczką                d	≤		3,5	m

 � w przypadku słupa betonowego                  d	≤		3,5	m

Odległości d1 i d2 powinny być w miarę technicznych możliwości jak najkrótsze.

Najwłaściwszym sposobem ochrony transformatora jest zainstalowanie ograniczników bezpośrednio 

na transformatorze, tak jak pokazano na rys. 16.
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	� OCHRONA	ODCINKÓW	KABLI	POŁĄCZONYCH	Z	LINIĄ	NAPOWIETRZNĄ

W przypadku odcinków kabli połączonych z linią napowietrzną, dla ochrony izolacji kabla należy instalo-

wać ograniczniki przepięć.

Dla długich odcinków kabli ograniczniki należy instalować na obydwu końcach kabla (rys. 17)

Rys. 18 Ochrona odcinka kabla stanowiącego napo-
wietrzną podejście do transformatora

Rys. 17 Ochrona kabla włączonego w linię

Ogranicznik

L

Ogranicznik

I II

Ogranicznik

L

Ogranicznik

I II

Ogranicznik

L

Ogranicznik

I II

Ogranicznik

L

Ogranicznik

I II
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W przypadku gdy długość L odcinka kabla jest mniejsza niż 5 m wystarczy instalowanie ograniczników 

na jednym końcu kabla.

Gdy wstawka kablowa stanowi zakończenie linii np. dojście do transformatora dla L	≥	5	m (rys. 18) 

ograniczniki należy instalować w punktach I i II, a dla krótkiego odcinka kabla ogranicznik w punkcie 

II stanowi wystarczającą ochronę zarówno dla transformatora jak i kabla.

	� OCHRONA	W	SIECIACH	KABLOWYCH

W sieciach kablowych, mimo że zwykle nie są one narażone na bezpośrednie działanie przepięć po-

chodzenia atmosferycznego, wszystkie transformatory, silniki i inne urządzenia powinny być chronio-

ne przy pomocy ograniczników z uwagi na występujące w tych sieciach przepięcia łączeniowe, będące 

często przyczyną uszkodzeń izolacji. Linie	kablowe	połączone	z	 liniami	napowietrznymi	powinny	

być	bezwzględnie	chronione	ogranicznikami	po	obu	stronach	kabla. Zalecana jest również ochrona 

kabli nie połączonych z liniami napowietrznymi. Izolacja kabli jest w eksploatacji permanentnie pod-

dawana działaniom przepięć wewnętrznych, które często przy stosunkowo niewielkiej amplitudzie nie 

prowadzą bezpośrednio do przebicia kabla jednakże poprzez kumulacyjny charakter oddziaływania 

w miarę upływu czasu osłabiają jego izolację. Zastosowanie ochrony obniża poziom tych przepięć 

zmniejszając stopień degradacji izolacji i zwiększając niezawodności eksploatacji sieci kablowej.

	� OCHRONA	SILNIKÓW	WYSOKIEGO	NAPIĘCIA

Silniki wysokiego napięcia instalowane są zwykle w sieciach nie narażonych na działanie przepięć 

piorunowych. Ochrona silników WN ma głównie na celu ochronę od przepięć łączeniowych Zwykle do 

ochrony silników wysokiego napięcia stosuje się ograniczniki włączone między fazę i ziemię (rys. 19). 

Układ taki skutecznie chroni od przepięć izolację główną silnika jednak ochrona izolacji międzyprze-

wodowej jest ograniczona, szczególnie w przypadku sieci z izolowanym punktem zerowym, gdy trwałe 

napięcia pracy ograniczników fazowych dobrane są na poziomie napięcia UC=Um. W takim przypadku 

zaleca się stosowanie układu z 6-cioma ogranicznikami (rys. 20). Dobór napięcia trwałej pracy dla 

grup ograniczników fazowych i międzyfazowych dokonuje się wg zasad omówionych w części „Wybór 

napięcia trwałej pracy UC	ogranicznika”.
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Rys. 19 Schematy ochrony silników WN z trzema
ogranicznikami

Rys. 20 Schematy ochrony silników WN z sześcioma  
ogranicznikami
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7.6.	WYPOSAŻENIE	I	INSTALOWANIE	OGRANICZNIKÓW	TYPU	ASM	I	ASW

Ograniczniki ASM i ASW w wykonaniu standardowym posiadają gwintowany otwór M12 w elek-

trodzie górnej oraz dolnej. 

Ograniczniki z wykonaniu standardowym mogą być ustawione na uziemionej metalowej 

konstrukcji wsporczej i mocowane śrubą M12 wkręcaną w otwór gwintowany znajdujący 

się w elektrodzie dolnej.

W przypadku, gdy konstrukcja wsporcza nie jest metalowa, mocowanie do niej należy wyko-

nać poprzez np. metalowy płaskownik uziemiający o odpowiednim przekroju (Rz	≤	10	Ω) 

i szerokości nie mniejszej niż 20 mm.

Zawieszenie ogranicznika na przewodzie fazowym za pomocą zacisku liniowego lub w inny 

sposób wymaga uziemienia dolnej elektrody, do czego służy zacisk	uziomowy.
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Zdj. 21 Miejsca montażu ograniczników ASM

Elementem pośredniczącym pomiędzy ogranicznikiem i uziemioną konstrukcją wsporczą, 

mogą być wspornik	pionowy lub poziomy. 

Jeżeli ustawienie na wsporniku nie zapewnia dobrych warunków uziemienia (Rz	≤	 10	Ω) lub 

konstrukcja wsporcza jest wykonana z materiału izolacyjnego, należy ogranicznik połączyć 

z uziemieniem bezpośrednio przy pomocy zacisku uziomowego.

Jako wyposażenie dodatkowe przewidziany jest również odłącznik	ogranicznikowy	ze	wspor-

nikiem	izolacyjnym. Odłącznik służy do samoczynnego odłączenia uziemienia w przypadku 

uszkodzenia ogranicznika. 
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Zadziałanie	 odłącznika	 powoduje	 usunięcie	 doziemienia	 umożliwiające	bezprzerwową	

pracę	linii	oraz	dodatkowo	sygnalizuje	potrzebę	wymiany	uszkodzonego	ogranicznika.	

Sygnalizowanie miejsca zwarcia jest bardzo przydatne przy małych prądach zwarć doziemnych, 

gdyż wtedy lokalizacja uszkodzonego ogranicznika jest utrudniona. Zadziałanie odłącznika nie po-

woduje zadziałania zabezpieczeń ziemnozwarciowych linii i sygnalizacji zwarcia doziemnego 

(patrz charakterystyka czasowo-prądowa odłącznika). 

Wspornik izolacyjny z żywicy syntetycznej jest tak skonstruowany, że zapewnia przerwę izola-

cyjną po zadziałaniu odłącznika, gdy wskutek zwarcia stosu warystorów elektroda dolna ogra-

nicznika może się znaleźć pod napięciem. 

Przekrój przewodów łączących ogranicznik z konstrukcją uziemioną nie powinien być mniejszy niż: 

10	mm2	dla	Cu i 16	mm2	dla	Al. Przewód łączący zacisk uziemiający ogranicznika z instalacją 

uziomową chronionego urządzenia powinien mieć przekrój nie	mniejszy	niż	35	mm2, a rezystancja 

uziemienia ograniczników mierzona przy prądzie przemiennym nie powinna przekraczać 10	Ω.

Ograniczniki są przystosowane do zawieszania na zacisku liniowym. Podłączenie uziomowe i do prze-

wodu liniowego ogranicznika wykonać taśmą stalową o odpowiednim przekroju lub linką aluminiową, 

stalowo-alumimiową lub miedzianą o średnicy nie większej niż 10 mm2 i przekroju nie mniejszym niż 

16 mm2 dla aluminium, a 10 mm2 dla miedzi. 

W przypadku łączenia ogranicznika z uziemieniem lub przewodem liniowym z wykorzystaniem 

przewodów miedzianych, należy zwrócić szczególną uwagę, aby przewody te bezpośrednio nie 

stykały się z aluminiowymi elektrodami ogranicznika. Połączenie to powinno być zawsze reali-

zowane poprzez stalowy element pośredniczący np. podkładkę lub nakrętkę z powłoką ochron-

ną dla zastosowań wnętrzowych lub nierdzewną dla zastosowań napowietrznych. Połączenie to 

może być również realizowane z zastosowaniem np. końcówki kablowej rurowej lub oczkowej.

Ogranicznik może być również wykorzystany jako pomocniczy	 izolator	wsporczy np. w słupowych 

stacjach transformatorowych, gdzie rolę taką zazwyczaj pełni izolator ceramiczny zapewniający bez-

pieczną odległość przewodów liniowych od stalowych elementów konstrukcyjnych. Zastosowanie 

ogranicznika w tej roli pozwoli na wyeliminowanie pośrednich izolatorów jak również zapewni bliskie 

sąsiedztwo ogranicznika względem obiektu chronionego. Połączenia ogranicznika nie powinny wpro-

wadzać naprężeń mechanicznych wywołujących moment gnący ogranicznika.

Przy pracach instalacyjno-montażowych ograniczników należy zwrócić uwagę, aby moment do-

kręcania śrub nie przekraczał: Ms	≤	50	Nm, a moment gnący Mg	≤	250	Nm, dotyczy to również 

warunków eksploatacji. Przy zachowaniu tych warunków - pozycja pracy ograniczników może być 

dowolna: od pionowej do poziomej. 

W przypadku, gdy wyposażenie dodatkowe jest dostarczone jako nie zamontowane należy je odpo-

wiednio zamontować do ogranicznika. 

Do instalowania ograniczników można stosować narzędzia ogólnego przeznaczenia.
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Ograniczniki w sieciach średnich napięć montuje się:
 � w głównych punktach zasilania GPZ lub punktach zasilania PZ (1),

 � na wszystkich zejściach kabli z linii napowietrznych (2),

 � na stacjach napowietrznych SN/nn (3),

 � w rozdzielniach stacyjnych i w rozbudowanych stacjach wnętrzowych (4),

 � w miejscach łączenia linii gołej z izolowaną lub w niepełnej izolacji (5),

 � w rozległych liniach gołych na słupach drewnianych (6),

 � w miejscach pomiaru energii elektrycznej na słupach linii napowietrznej,

 � w przęsłach specjalnych.

MONTAŻ OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ W SIECIACH 
ŚREDNICH NAPIĘĆ8.

ASM ASM

ASM	lub ASI

ASW

ASW
ASI

ASI

ASW

ASM

ASI
GPZ/PZ

stacje trafo napowietrzne

stacje trafo wnętrzowe

RS
RS

1

5

2

32

4
4

2

5

6

linia napowietrzna,
linia kablowa lub
linia napow. izolowana
słup betonowy
słup drewniany

Rys. 21 Miejsca montażu ograniczników w sieciach SN
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Dla dokonania wyboru SPD należy rozpatrzyć jego trzy główne parametry elektryczne:
	� napięcie	trwałej	pracy	Uc,
	� napięciowy	poziom	ochrony	Up,

	� zdolność	pochłaniania	energii.

Ponadto powinno się znać konfigurację sieci niskiego napięcia i stosowany system uziemień. 

Istnieje szereg metod zapewnienia połączeń z ziemią w sieciach niskiego napięcia. Poniżej 

podano różne systemy i związane z nimi znormalizowane oznaczenia. Każdy z systemów jest 

oznaczony kodem literowym, gdzie:
 � T: bezpośrednie połączenie z ziemią

 � N: neutralny

 � C: kombinowany

 � S: oddzielony.

TN-S sieć zasilająca ma połączenie przewodu neutralnego z przewodem uziemiającym jedynie przy transfor-

matorze zasilającym  patrz rysunek A

TN-C przewody neutralny i uziemiający są wspólne (PEN) i uziemione przy transformatorze lub blisko 

niego   patrz rysunek B

TN-CS w punktach rozdziału sieci TN-S od TN-C zaleca się stosowanie dodatkowego uziomu  patrz rysunek C

TT punkt neutralny transformatora jest bezpośrednio uziemiony, a instalacja odbiorcy jest uziemiona 

przy pomocy odrębnego uziomu  patrz rysunek D

IT w tym układzie nie ma bezpośredniego połączenia czynnych części sieci z ziemią, a uziemione są dostępne części 

przewodzące elementów instalacji   patrz rysunek E

W	niektórych	specjalnych	przypadkach	ograniczniki	mogą	być	również	instalowane	po-

między	przewodami	faza-faza.

PODSTAWOWE ZASADY DOBORU 
OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NISKICH NAPIĘĆ9.

Oznaczenia:
A - ochrona transformatora Tr, 
B - ochrona przyłącza;
K - kadź transformatora, 
Rn - uziemienie punktu neutralnego 
       transformatora,
Ro - uziemienie SPD, 
Rs - uziemienie ochronne stacji,

      
        - SPD (ogranicznik )

Rys. 22 Typowe gałęzie ochrony w sieci trójfazowej niskiego napięcia
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9.1.	WYBÓR	NAPIĘCIA	TRWAŁEJ	PRACY

Największe napięcie trwałej pracy Uc powinno być dobrane z uwzględnieniem najwyższego napięcia 

sieci Um i powinno być nie mniejsze od najwyższego napięcia mogącego wystąpić w miejscu zainsta-

lowania ogranicznika:

                        dla SPD włączonych między przewód fazowy a przewód neutralny lub między przewód   

                       fazowy a ziemię

Uc	≥	Um     dla SPD włączonych pomiędzy fazy

W sieci 220/380 V oraz 230/400 V proponuje się następujące wartości Uc:
	� Uc	=	280	V

1 dla ochrony przewód fazowy- przewód neutralny oraz przewód fazowy - przewód PEN (układy TT i TN)

	� Uc	=	440	V dla ochrony przewód fazowy - przewód fazowy (układy TT, TN, IT)

	� Uc	=	440	V dla ochrony ochrony przewód fazowy - ziemia (układ IT)

SPD o takich parametrach pokrywają praktycznie wszystkie mogące wystąpić w sieci niskiego na-

pięcia zagrożenia przepięciami dorywczymi2, zapewniając jednocześnie wymagany poziom ochrony.

9.2.	WYBÓR	POZIOMU	OCHRONY

Napięciowy poziom ochrony Up ograniczników musi być niższy od wytrzymałości napięciowej chronio-

nego wyposażenia. Zalecany jest co najmniej 20-procentowy zapas bezpieczeństwa. 

Jako generalną zasadę można przyjąć, że napięcie obniżone ograniczników powinno być możliwie naj-

niższe w celu zapewnienia dobrej ochrony. 

Ważnym parametrem charakterystyki ograniczników przepięć jest stosunek Up	/ Uc (Up - wartość szczy-

towa napięcia na zaciskach SPD przy przepływie znamionowego prądu wyładowczego ln). Przy doborze 

typu ogranicznika należy zwrócić uwagę na wartość tego stosunku. Im mniejszy stosunek Up	/	Uc, tym 

większy margines ochronny izolacji urządzeń chronionych.

1 – stosować w sieci, gdzie na przewodzie fazowym nie może pojawić się napięcie wyższe niż 280 V; ze względu na dużą 
ilość doziemień w sieciach nn zalecane jest stosowanie ograniczników o napięciu trwałej pracy minimum 440 V   
2 – angielskie „temporary overvoltages”

√	3	
UmUc	≥

9.3.	DOBÓR	WYTRZYMYWANEJ	ENERGII

Zdolność pochłaniania energii przez SPD jest w zasadzie zdefniowana przez znamionowy prąd 

wyładowczy ln i przez prąd impulsowy limp dla ograniczników klasy I lub przez lmax dla ogranicz-

ników klasy II. Typowymi wartościami znamionowego prądu wyładowczego dla klasy II są 5	kA	

i 10	kA, a deklarowany przez Apator prąd lmax wynosi dla ASA odpowiednio 30	kA i 40	kA. 

Jak wynika z danych statystycznych ponad 95 % prądów pioruna ma wartość nie większą 

niż 80 kA. W sieci napowietrznej niskiego napięcia uderzenie pioruna w linię skutkuje 

zwykle porażeniem wszystkich trzech faz z uwagi na małe odległości między przewodami. 

Zakładając, iż prąd pioruna rozpływa się w trzech fazach w obu kierunkach, wartość prądu 

w przewodzie fazowym może być w przybliżeniu uzyskana przez podzielenie wartości prądu 
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Rys. 23 Prawdopodobieństwo występowania prądów pioruna o amplitudzie 
większej niż wartości na osi rzędnych

9.4.	WYPOSAŻENIE	I	INSTALOWANIE	OGRANICZNIKÓW	TYPU	ASA

Najbardziej efektywną metodą uzyskania skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej jest instalowanie	

urządzeń	do	ogranicznika	przepięć	w	możliwie	bliskim	sąsiedztwie	urządzeń	ochronnych,	przy	

zapewnieniu	jak	najmniejszej	rezystancji	uziemienia.

Przed zainstalowaniem ograniczników przepięć należy upewnić się, czy dane techniczne zawarte na 

tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z zamówieniem oraz czy ograniczniki odpowiadają przy-

jętym założeniom projektowym.

Należy zwrócić szczególną uwagę na pozycję pracy ograniczników ASA przy stosowaniu ich w warun-

kach napowietrznych:
 � instalować pionowo, dopuszczalnym momentem mniejszym niż 10 Nm. Niedozwolone jest inne położenie ogra-

niczników w warunkach napowietrznych.
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pioruna przez 6. Tak więc dla ponad 95% przypadków bezpośredniego uderzenia pioruna w linię 

prąd wyładowczy w ograniczniku nie przekroczy wartości 13 kA, a w około 75 % przypadków nie 

przekroczy wartości 5 kA (rys. 23). 

Z tego wynika, że w sieci napowietrznej niskiego napięcia jako standardowe mogą być sto-

sowane ograniczniki typu ASA o znamionowym prądzie wyładowczym 5	kA oraz maksymal-

nym prądzie wyładowczym 30	kA. 

W rejonach o bardzo dużym zagrożeniu burzowym można zalecać stosowanie ograniczni-

ków typu ASA o znamionowym prądzie wyładowczym 10	kA i maksymalnym prądzie wyła-

dowczym 40	kA. 

Szczególne przypadki, gdy ograniczniki stosowane są do ochrony urządzeń mogących gro-

madzić duże energie (np. baterie kondensatorów), powinny być rozpatrywane indywidualnie 

pod względem doboru środków ochrony przeciwprzepięciowej.
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Do montażu stosować odpowiednie akcesoria liniowe i uziomowe, zalecane przez Apator S.A. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepoprawne działanie urządzenia w przypad-

ku stosowania wraz z ogranicznikami przepięć, innych akcesoriów liniowych i uziomowych.

Do	linii	nieizolowanej stosować 
 � dla ograniczników z wypustem płaskim (wykonanie	A), akcesoria liniowe typu C; 

 � dla ograniczników z wypustem śrubowym (wykonanie	B), akcesoria liniowe typu D (patrz karta produktowa ASA).

Do	linii	izolowanej	stosować wraz z ogranicznikami z wypustem śrubowym akcesoria górne typu 
	� E1 (zacisk odgałęźny, jednostronnie przebijający izolację do 120 mm2 Al), 

	� E2 (zacisk przebijający izolację do 150 mm2  Al/Cu, wyłącznie do montażu ogranicznika na przewodach 

izolowanych),

	� E3 (zacisk przebijający izolację do 95 mm2 Al i 70 mm2 Cu), 

	� F1 (zacisk jednostronnie przebijający izolację do 95 mm2 ) lub

	� F2 (zacisk dwustronnie przebijający izolację do 95 mm2 ).

Zacisk typu E1, E2, E3, F1 i F2 montować do linii przy użyciu odpowiednich narzędzi, momentem 

skręcającym dla E1 - 20 Nm; dla F1 i F2	- 22 Nm, blokując zacisk np. kluczem czołowym ST34. Dla 

zacisków  E2 i E3 do momentu zerwania łba śruby.

W przypadku zacisku typu E1, E2 i E3 na wypust śrubowy musi być uprzednio wkręcona tulejka 

(akcesoria górne typu I).

Aby podłączyć do ograniczników dwustronnie przebijający zacisk odgałęźny, który nie posiada 

gwintu M8, należy stosować przewód fajkowy (akcesoria górne typu G).

Akcesoria uziomowe dolne montuje się do wypustu uziomowego przy użyciu wchodzących w skład 

kompletu śruby, nakrętki oraz podkładki.

W wersji z odłącznikiem ogranicznik jest standardowo wyposażony w akcesoria typu K. Wskaza-

nym jest podłączenie go do uziemienia przewodami giętkimi - do wyboru typ: M,	N,	P,	R,	S lub T.
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MONTAŻ OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ W LINIACH 
NAPOWIETRZNYCH NISKICH NAPIĘĆ10.

początek linii

przykładowa napowietrzna linia nn

15 kV

ZK

zabez. kabla

stacja
15 / 0.4 kV

w lini głównej co 500 m

odgałęzienia
powyżej 200 m

koniec linii

przyłącza 
zabezpieczające  
ważnych obiektów

linia napowietrzna,
linia kablowa lub
linia napow. izolowana
słup betonowy
słup drewniany

Ograniczniki w sieciach niskich napięć montuje się:
 � na początkach i na końcach lini napowietrznych,

 � na wszystkich zejściach kabli z linii napowietrznych,

 � na odgałęzieniach od linii głównej powyżej 200 m,

 � w linii głównej co 500 m,

 � na połączeniach linii gołej z linią izolowaną,

 � na przyłączach do budynków użyteczności publicznej itp.,

 � w przęsłach specjalnych.

YAKY

Rys. 24 Miejsca montażu ograniczników w sieciach nn

Al AsxSn
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OBSŁUGA

Ograniczniki nie wymagają żadnej szczególnej obsługi eksploatacyjnej. Po większych burzach 

z wyładowaniami atmosferycznymi wskazane jest zwrócenie uwagi na wygląd zewnętrzny ogra-

niczników. Obiekty uszkodzone lub takie, w których nastąpiło zadziałanie odłącznika, należy nie-

zwłocznie zastąpić nowymi.

CZĘŚCI	ZAMIENNE

Dostaw części zamiennych ani napraw ograniczników, nie przewiduje się.

INSTALOWANIE	I	EKSPLOATACJA

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wyrobów znajdują się w ich kartach katalogowych.
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OBSŁUGA, CZĘŚCI ZAMIENNE I UWAGI KOŃCOWE11.

Przy opracowaniu Poradnika korzystano z materiałów Apator SA oraz: 
Grażyna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny- Różańska „Spotkania z fizyką”, wydawnictwo Nowa Era, 
Świat Nauki nr 6/2005, 
Młody Technik nr 8/2005,
Zbigniew Sorbjan „Meteorologia dla każdego”
Wikipedia

Zdj 22. Montaż akcesoriów i pakowanie 
ograniczników typu ASA

Podczas instalowania i eksploatacji ogranicz-

ników należy przestrzegać postanowień za-

wartych w Przepisach Eksploatacji Urządzeń 

Elektroenergetycznych kraju instalowania i użyt-

kowania. 

Przy stosowaniu minimalnych odległości w miej-

scu zainstalowania powinny być też brane pod 

uwagę lokalne przepisy.
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Przy opracowaniu Poradnika korzystano z materiałów Apator SA oraz: 
Grażyna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny- Różańska „Spotkania z fizyką”, wydawnictwo Nowa Era, 
Świat Nauki nr 6/2005, 
Młody Technik nr 8/2005,
Zbigniew Sorbjan „Meteorologia dla każdego”
Wikipedia
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego opracowania nie może być kopiowana, drukowana, bądź inaczej powielana w całości lub we fragmentach 
bez pisemnej zgody Apator SA .
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