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Coraz mniejsza odpornoúÊ na zak≥Ûcenia przepiÍciowe stosowanych we wszystkich dziedzinach gospodarki urzπdzeÒ elektronicznych oraz wysokie wymagania co do sprawnoúci pracy systemÛw wymagajπ nie tylko bezprzerwowego dostarczania energii elektrycznej, ale takøe wydajnej ochrony przeciwprzepiÍciowej i odgromowej. Aby zminimalizowaÊ negatywne
wp≥ywy zak≥ÛceÒ i uszkodzeÒ, naleøy podjπÊ odpowiednie kroki juø na etapie planowania
ñ projektowania instalacji w obiekcie.

Z

adaniem ochrony przeciwprzepiÍciowej jest zabezpieczenie instalacji i urzπdzeÒ elektrycznych przed
niszczπcym wp≥ywem przepiÍÊ przejúciowych. PrzepiÍcia przejúciowe to takie, ktÛrych amplituda znacznie przewyøsza granicÍ tolerancji napiÍcia znamionowego instalacji. NajczÍúciej czas ich trwania wynosi od kilkudziesiÍciu do kilkuset ms.
PrzepiÍcia przejúciowe moøna podzieliÊ
w zaleønoúci od ürÛde≥ ich powstawania
oraz wed≥ug ich amplitudy i powiπzanej
z nimi energii zak≥ÛceÒ.
Wed≥ug normy europejskiej EN 61643-11
wystÍpuje podzia≥ urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej stosowanych w instalacjach elektrycznych niskiego napiÍcia
na urzπdzenia typu 1, 2 i 3. Ten podzia≥ ma
zastπpiÊ znany dotychczas, a okreúlony
przez normÍ E DIN VDE 0675-6 [2] podzia≥ na urzπdzenia z klasπ ochrony B, C
i D (tab. 1).
Okreúlenia Ñodgromnikî, Ñochronnik
przepiÍciowyî czy Ñogranicznik hybrydo-

Tab. 1. Klasyfikacja urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej wystÍpujπca na rynku niemieckim
Stara
(obowiπzujπca do 01.10.2004)
E DIN VDE 0675-6E DIN VDE
0675-6/A1E DIN VDE 0675-6/A2

Nowa
(obowiπzujπca od 01.10.2004)
DIN EN 61643-11
(VDE 0675 czÍúÊ 6-11)

Ogranicznik przepiÍÊ chroniπcy
przed prπdami piorunowymi;
ogranicznik hybrydowy

ogranicznik klasy B

SPD typ1

Ogranicznik przepiÍÊ
do ochrony przed przepiÍciami
indukowanymi i ≥πczeniowymi; do
zabudowy w rozdzielni,
podrozdzielni najczÍúciej
do sta≥ego montaøu

ogranicznik klasy C

SPD typ 2

Ogranicznik do ochrony urzπdzeÒ
koÒcowych montowany w puszce
lub gniazdku ñ bezpoúrednio przy
chronionym urzπdzeniu

ogranicznik klasy D

SPD typ 3

NormaTyp / Oznaczenie

Od redakcji
Niniejszy artyku≥ jest pierwszπ czÍúciπ publikacji, dotyczπcej ochrony przeciwprzepiÍciowej. CzÍúÊ drugπ opublikujemy w wydaniu
wrzeúniowym.
Artyku≥ w wersji oryginalnej ukaza≥ siÍ w czasopiúmie ÑG&H ñ Geb‰udetechnik und Handwerkî.

wyî, stosowane powszechnie przez ich
uøytkownikÛw, nie sπ normatywnie umocowane w opisanym powyøej standardzie
produktu. Jest to z pewnoúciπ jeden z powaøniejszych powodÛw, dla ktÛrych na
rynku pod poszczegÛlnymi nazwami oferuje siÍ najrÛøniejsze produkty, ktÛrych
parametry i skutecznoúÊ ochrony znaczπco siÍ od siebie rÛøniπ.

Objaúnienie terminu
Wyøej opisana rÛønica uwidacznia siÍ
najwyraüniej w przypadku hybrydowych
ogranicznikÛw przepiÍÊ. WielorakoúÊ
okreúleÒ uøywanych przez producentÛw,
jak np. Ñkomplet hybrydowyî, Ñkombinacja B-Cî, Ñodgromnik B-Cî czy Ñodgromnik B-C-Dî itd. wprowadza zamÍt wúrÛd
uøytkownikÛw. Stπd teø bierze siÍ czÍsto
zdziwienie i oburzenie instalatorÛw, kiedy
klient lub zatrudniony przez niego zawodowy projektant lub inspektor nadzoru od-

Rys. 1.
Idea stref
ochronnych EMV
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mawia odbioru wykonanej instalacji lub
domaga siÍ wymiany urzπdzeÒ, poniewaø
czÍsto zostajπ zainstalowane takie, ktÛre
nie odpowiadajπ nawet minimalnym wymaganiom norm. Instalator szukajπcy porady lub informacji jest czÍsto zbywany
przez handlowca bπdü importera montowanego produktu. Zamiast rzetelnej informacji s≥yszy s≥owa, øe zawÍøenie zastosowania danego urzπdzenia jak np. Ñdopuszczalne obciπøenie czÍúciowym prπdem
piorunowymî jest opisane w katalogu produktu lub teø øe ocena danych technicznych produktu przed jego zastosowaniem
naleøy do instalatora.

Definicje
Odpowiedü na pytanie, czym powinien siÍ
charakteryzowaÊ ogranicznik hybrydowy,
powinna byÊ znana instalatorowi jeszcze
przed zakupem produktu. NajczÍúciej jednak nie zosta≥ on o tym poinformowany ani
przez przyjaznego przedstawiciela handlowego, ani teø przez znajomy personel hurtowni elektrotechnicznej ani teø nie uzyska≥
informacji z katalogu. Co wiÍc kryje siÍ
pod pojÍciem Ñogranicznik hybrydowyî?
By poddaÊ ogranicznik normatywnej
ocenie, trzeba wnikliwie wziπÊ pod uwagÍ
nastÍpujπce normy i wytyczne:
z norma produktu dla urzπdzeÒ ochrony
przeciwprzepiÍciowej EN 6164311: 2002 (przejúciowo do 10/4, moøliwe
jest teø zastosowanie E DIN VDE 06756, 6/A1, 6/A2),
z normy dotyczπce ochrony odgromowej
DIN V VDE V 0185, rozdzia≥ 1-4: 2000,
z wytyczne dotyczπce instalacji elektrycz-

nych VDE 0100, rozdzia≥ 534: 2001,
uwarunkowania techniczne przy≥πczeÒ
dla przy≥πczeÒ do sieci niskiego napiÍcia, TAB 2000,
z wytyczne VDEW dotyczπce stosowania
urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej
w czÍúci przelicznikowej instalacji elektrycznej.

VdS

z

Normy
Przed przyjrzeniem siÍ bliøej cytowanym
normom i wytycznym, naleøy wskazaÊ
na publikacje norm, ktÛre ciπgle pojawiajπ
siÍ na rynku w zwiπzku z najrÛøniejszymi
rodzajami ogranicznikÛw hybrydowych.
CzÍsto publikacje i ulotki do≥πczane
do produktÛw opisujπ ich zadanie, tj. wyrÛwnanie potencja≥Ûw przy ochronie odgromowej obiektu, zgodnie z normami
DIN VDE 0185, rozdzia≥ 1: 1982, jak rÛwnieø DIN VDE V 0185, rozdzia≥ 100: 1996.
W wymienionych wydawnictwach chodzi
o starsze normy ochrony odgromowej, ktÛre zosta≥y juø w ca≥oúci wycofane. Juø spoglπdajπc na daty wydania (1982 i 1996)
moøna stwierdziÊ, øe nie jest przedstawiony aktualny stan techniki, zw≥aszcza biorπc
pod uwagÍ, øe normy sπ z regu≥y opracowywane na d≥ugo przed ich oficjalnym
wydaniem.
Kolejnπ, czÍsto cytowanπ publikacjπ jest
Norma PN-86/E-05003/0
W pkt 4.5 Polskiej Normy z roku 1986 dotyczπcej ochrony odgromowej PN-86/E-05003/0
znalaz≥ siÍ zapis o stosowaniu ochronnikÛw
w przypadku wraøliwych urzπdzeÒ elektrycznych i elektronicznych.
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VdS (Vertrauen durch Sicherheit Schadenverh¸tung GmbH) ñ przedsiÍbiorstwo branøy
ubezpieczeniowej dzia≥ajπce w zakresie ochrony poøarowej, ochrony mienia, szkoleÒ z zakresu ubezpieczeÒ oraz dzia≥alnoúci wydawniczej. Cz≥onek dzia≥ajπcego od roku 1948 zrzeszenia towarzystw ubezpieczeniowych GDV.
W ramach wydawnictw specjalistycznych opracowuje zalecenia dotyczπce sposobu ochrony
ludzi, urzπdzeÒ obiektÛw przed rÛønymi zagroøeniami. W paüdzierniku 2005 roku ukaza≥a siÍ
nowa wersja opracowania: ÑOchrona odgromowa i przepiÍciowa urzπdzeÒ elektrycznych. Dyrektywa dotyczπca zapobieganiu szkodomî
ñ druk VdS nr 2031.

wytyczna VDS VdS 2031 ÑOchrona odgromowa i przeciwprzepiÍciowa w instalacjach elektrycznychî. Na wstÍpie naleøy
nadmieniÊ, øe w przypadku wytycznych
VdS chodzi tu o takie, ktÛre sπ niewiπøπcym zaleceniem prywatnej prawniczej instytucji. Nabierajπ one obowiπzujπcej mocy tylko wtedy, gdy zostajπ przywo≥ane
w dokumentach i stajπ siÍ np. czÍúciπ sk≥adowπ umowy ubezpieczeniowej lub dokumentÛw przetargowych. W przeciwieÒstwie do tego aktualne normy VDE i oraz
normy w wersji ÑprÛbnejî podlegajπ prawnej ocenie prawodawcy na tyle, øe moøna,
zachowujπc zawarte w nich zapisy, wychodziÊ z za≥oøenia, iø zosta≥y dziÍki temu
podjÍte prawid≥owe kroki zapewniajπce
skuteczne zabezpieczenie techniczne.
Dla zleceniobiorcy oznacza to, øe jeøeli
zachowuje on w trakcie prac projektowych
i montaøowych aktualne normy VDE, to
w przypadku wystπpienia ewentualnej
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Rys. 2. Rodzina hybrydowych ogranicznikÛw przepiÍÊ typ 1 skoordynowanych energetycznie

szkody jego pozycja prawna bÍdzie ca≥kowicie wyklucza≥a odpowiedzialnoúÊ odszkodowawczπ.

Wytyczne
Wymienione wczeúniej wytyczne ñ druk
VdS 2031 ñ sπ czÍsto cytowane przez producentÛw takich ogranicznikÛw, ktÛre wykazujπ jedynie ograniczonπ wydolnoúÊ
ochrony przy prπdzie piorunowym 10/350
ms, poniewaø akurat ten dokument nie zawiera øadnych konkretnych wymagaÒ dotyczπcych dopuszczalnego obciπøenia prπdem piorunowym zamontowanych urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej.
Przy bliøszej analizie wytycznych okazuje
siÍ jednak, øe mogπ one stanowiÊ dla uøytkownika jedynie wstÍpny punkt zaczepienia w wyborze urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej. W øadnym razie nie mogπ
one znosiÊ czy teø zastÍpowaÊ obowiπzujπcych norm. Naleøy je bardziej traktowaÊ
jako prostπ wskazÛwkÍ bazujπcπ na w≥aúciwych normach dotyczπcych produktu
i jego zastosowania. I tak na przyk≥ad wytyczne zawarte w druku VdS 2031 zawierajπ zapis, mÛwiπcy iø Ñograniczniki przeciwprzepiÍciowe majπ za zadanie przede
wszystkim odprowadzaÊ z instalacji elektrycznych prπdy piorunowe o wysokich
natÍøeniach, wystÍpujπce przy bezpoúrednich uderzeniachî.
Powinno byÊ oczywistym, øe w tym
przypadku podzia≥ prπdu piorunowego, tj.

Dyrektywa VDN
Obecnie dostÍpne jest juø nowe wydanie dyrektywy VDN ñ wydanie 2 z sierpnia 2004 ÑOgraniczniki przepiÍÊ typ 1. Dyrektywa zastosowania ogranicznikÛw przepiÍÊ typ 1 (poprzednio
klasy B) w systemie zasilania obiektuî.

wymagalne dopuszczalne obciπøenie dla
montowanych urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej, definiuje siÍ zgodnie z w≥aúciwymi normami.
Podobnie nie powinno byÊ wπtpliwoúci,
øe kiedy Ñ(Ö) naleøy zamontowaÊ ogranicznik przepiÍÊ typu 1 w bezpoúrednim
sπsiedztwie przy≥πcza zasilania elektrycznego w budynku (np. przy≥πcze g≥Ûwne domu)î, to trzeba uwzglÍdniÊ warunki techniczne przy≥πcza do sieci niskiego napiÍcia (TAB 2000), jak rÛwnieø wytyczne
VDEW. Poniewaø owa dyrektywa dopuszcza do g≥Ûwnych przy≥πczy elektrycznych
jedynie ograniczniki przepiÍÊ typu 1 na ba-

zie iskiernikÛw, wykluczone zostajπ si≥π
rzeczy wszystkie inne ograniczniki, rÛwnieø hybrydowe, na bazie warystorÛw.

Koncepcja strefowa
Takøe wspÛ≥czesne normy ochrony odgromowej z serii DIN V VDE V 0185 wymagajπ, aby Ñ... na miejscu przy≥πczenia
systemu zasilania niskiego napiÍcia, by≥y
instalowane urzπdzenia ochrony przeciwprzepiÍciowej...î. RÛwnieø tu obowiπzuje
oczywiúcie stwierdzenie jak wyøej, øe naleøy uwzglÍdniaÊ techniczne warunki przy≥πczenia do sieci (TAB 2000) oraz wytyczne VDEW i ich wymagania w stosunku
do urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej. CzÍúÊ 4 normy DIN V VDE V 0185
precyzuje zastosowanie urzπdzeÒ ochrony
przeciwprzepiÍciowej dla obiektÛw z instalacjπ piorunochronnπ. I tak w rozdziale 12 ÑWymagania urzπdzeÒ przeciwprze-

VdS 2031
Ostatnie wydanie druku VdS 2031 z paüdziernika roku 2005 bazuje na nowych wersjach
norm z zakresu ochrony odgromowej i przepiÍciowej uwzglÍdniajπc m.in. montaø w uk≥adzie V, ograniczenie d≥ugoúci przewodÛw,
montaøowych oraz wymagania dotyczπce rozp≥ywu prπdu piorunowego w instalacji w zaleønoúci od przyjÍtego poziomu ochrony.
Rys. 3. Zasady stosowania ogranicznikÛw zgodnie ze strefowπ koncepcja ochrony
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Rys. 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rys. 6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

napiÍciowy poziom ochrony < 1,5 kV
w celu zapewnienia koordynacji izolacyjnej z urzπdzeniami koÒcowymi i urzπdzeniami przenoúnymi zasilanymi z instalacji elektrycznej,
z koordynacjÍ energetycznπ z urzπdzeniami ochrony przeciwprzepiÍciowej zainstalowanymi w instalacji elektrycznej
i z chronionymi przez nie urzπdzeniami
koÒcowymi uøytkownika.
Zgodnie z ideπ strefowej koncepcji
ochrony podzielona przestrzennie instalacja urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej potwierdzi≥a swojπ wartoúÊ w przypadku rozbudowanych instalacji elektrycznych. Przyk≥ad wyrÛwnania potencja≥Ûw
na wejúciu budynku oraz ochrony przeciwprzepiÍciowej w obwodach rozdzielczych
i/lub w pobliøu urzπdzeÒ koÒcowych pokazano na rys. 3.
Przedstawione powyøej wymagania bÍdπ spe≥nione takøe przez skoordynowane
energetycznie ograniczniki konkretnych
serii, jak na przyk≥ad Czerwonej Serii firmy Dehn (rys. 4, 5 i 6). Zapewniajπ one
ochronÍ przed przepiÍciami w instalacji
elektrycznej nn.
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piÍciowychî opisuje siÍ, øe idea stref
ochrony wymaga instalowania urzπdzeÒ
ochrony przeciwprzepiÍciowej, poniewaø
zawsze jakiú przewÛd elektryczny przechodzi przez granicÍ miÍdzy dwiema strefami ochrony odgromowej. Te urzπdzenia
ochrony przeciwprzepiÍciowej muszπ byÊ
skoordynowane energetycznie, aby ca≥kowite obciπøenie ogranicznikÛw zosta≥o podzielone zgodnie z ich wydajnoúciπ energetycznπ i aby pierwotne zagroøenie prπdem piorunowym by≥o zredukowane do
wartoúci niøszych niø wytrzyma≥oúÊ chronionych urzπdzeÒ.
Opisana w tym rozdziale koordynacja
energetyczna urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej pomiÍdzy sobπ, jak rÛwnieø
koordynacja ochranianych urzπdzeÒ, charakteryzuje ñ biorπc pod uwagÍ koniecznπ
wydajnoúÊ energetycznπ i oczekiwany
skutek ochronny ≥aÒcucha ogranicznikÛw
ñ wszystkie wymagania definiujπce takøe
ogranicznik hybrydowy w jego w≥aúciwym
sensie. Taki ogranicznik wykazuje nastÍpujπce cechy:
z wysokπ wydajnoúÊ odprowadzania prπdÛw piorunowych o kszta≥cie fali 10/350
w celu wyrÛwnania potencja≥Ûw w chronionych instalacjach,
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