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Realizacja ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń 
elektronicznych instalowanych wzdłuż szlaku kolejowego
Elektroniczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym należą 
do najbardziej rozbudowanych przestrzennie systemów. Cechuje 
je duża wrażliwość na impulsowe zaburzenia elektromagnetyczne, 
przede wszystkim na przepięcia wywołane wyładowaniami elek-
tromagnetycznymi i procesami komutacyjnymi.

Na warunki pracy urządzeń srk, z punktu widzenia zaburzeń 
elektromagnetycznych, mają wpływ następujące czynniki:

 ¡ rozległość przestrzennego rozmieszczenia urządzeń na du-
żej powierzchni, wymuszająca określoną strukturę połączeń 
kablowych po stronie zasilania i przesyłania sygnałów;

 ¡ wzajemne powiązanie funkcjonalne urządzeń;
 ¡ długość linii zasilających i transmisyjnych, powodująca po-
datność na indukowanie się impulsowych zaburzeń elektro-
magnetycznych w wyniku wyładowań atmosferycznych;

 ¡ sąsiedztwo trakcji elektrycznej, powodujące możliwość 
przenikania energii wielkiej częstotliwości do linii zasilania 
i sygnałowych;

 ¡ obecność linii LPN, instalowanej bardzo często na konstruk-
cjach wsporczych sieci trakcyjnej lub w pobliżu szlaku, sta-
nowiacej źródło zasilania dla urządzeń srk. 
Przyczyną powstawania zaburzeń elektromagnetycznych 

(głównie o charakterze przepięć) w liniach zasilających i trans-
misyjnych urządzeń srk są między innymi bezpośrednie wyła-
dowania atmosferyczne do linii LPN oraz do sieci trakcyjnej – 
przepięcia komutacyjne.

Metody zabezpieczenia
W celu ochrony urządzeń przed impulsowymi zaburzeniami 
elektromagnetycznymi o dużej i małej energii należy stosować 
odpowiednio dobierane ograniczniki przepięć. W przypadku 
instalowania urządzeń informatycznych ograniczniki przepięć 
powinny być wyposażone w układy ograniczające zakłócają-
cy wpływ energii wielkiej częstotliwości na systemy cyfrowe-
go przetwarzania informacji. Oddziaływanie energii wielkiej 
częstotliwości polega głównie na zakłócaniu pracy urządzeń. 
Znacznie groźniejsze jest oddziaływanie przepięć pochodze-
nia atmosferycznego i również pochodzenia komutacyjnego, 
zarówno w obwodach zasilania, jak i obwodach sygnałowych.

Wyładowanie atmosferyczne do sieci trakcyjnej stanowi 
zagrożenie dla urządzeń instalowanych w torach – w wyniku 
występowania sprzężenia galwanicznego z torem następuje 
podniesienie potencjału jednego toku szynowego względem 
drugiego i zniszczenie obwodu torowego.

Z kolei wyładowanie atmosferyczne do linii LPN o napięciu 
15 kV powoduje przedostanie się przepięć do obwodów zasila-
nia niskiego napięcia poprzez transformator. Należy się jednak 
liczyć w tym przypadku z większym zasięgiem zagrożenia urzą-
dzeń srk. Z uwagi na wyższy poziom izolacji tych linii przepięcia 
o wyższych amplitudach rozchodzą się na znaczne odległości. 

Ochrona odgromowa linii LPN realizowana jest poprzez warysto-
rowe ograniczniki przepięć. Natomiast na sieci trakcyjnej pod-
stawowa ochrona realizowana jest przez odgromniki rożkowe. 

Ochroną przeciwprzepięciową powinny być objęte następu-
jące urządzenia srk, które występują nie tylko na szlaku kole-
jowym, ale również instalowane są w obiektach budowlanych:

 � bezzłączowe obwody torowe (SOT) i elektroniczne obwody 
nakładane (EON);

 � elektroniczny pulpit nastawczy wraz z jego sterownikami;
 � urządzenia blokad liniowych;
 � system diagnostyczny samoczynnych blokad liniowych;
 � urządzenia kontroli prowadzenia pociągu (np. KHP);
 � urządzenia SSP.
Urządzenia srk, które powinny podlegać ochronie, instalo-

wane są bezpośrednio przy szynie, w puszkach przytorowych, 
szafach aparatowych, kioskach i kontenerach oraz w budyn-
kach. Zatem asortyment urządzeń, jak i spełniane funkcje, są 
bardzo różnorodne. Przy wyodrębnianiu głównych grup należy 
brać pod uwagę cechy wspólne, do których – z punktu widze-
nia ochrony przeciwprzepięciowej – można zaliczyć lokalizację 
i sposób zabudowy. 

Z punktu widzenia sposobów realizacji układów zabezpie-
czających (przed impulsowymi zagrożeniami elektromagne-
tycznymi w postaci przepięć) można dokonać podziału urzą-
dzeń srk na dwie grupy:

 � urządzenia uziemiane, w których energię przepięć odprowa-
dza się do ziemi;

 � urządzenia uszyniane, w których energię przepięć można 
jedynie rozpraszać. 
Do podstawowych środków przeciwprzepięciowej ochrony 

można zaliczyć: 
 ¡ zabezpieczenie urządzeń ogranicznikami przepięć w obwo-
dach zasilania i przesyłania informacji na wejściu do obiektu 
(przyłącze kablowe). Jest to tak zwana ochrona pierwotna 
urządzeń;

 ¡ zabezpieczenie urządzeń ogranicznikami przepięć w obwo-
dach zasilania i przesyłania informacji bezpośrednio na wej-
ściach do poszczególnych urządzeń. Jest to tak zwana ochro-
na podstawowa urządzeń, stanowiąca drugi stopień ochrony;

 ¡ zespół środków dodatkowych typu techniczno-konstrukcyj-
nego, w skład którego wchodzą:

 – właściwe doprowadzenie kabli do obiektu;
 – ekwipotencjalizacja i specjalne rozwiązanie uziemień;
 – sposób układania przewodów wewnątrz obiektu i roz-

mieszczenie urządzeń.
Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system zabez-

pieczeń urządzeń instalowanych wzdłuż szlaku kolejowego 
powinien uwzględniać wystąpienie wszystkich możliwych czyn-
ników stanowiących zagrożenie. Powinien to być system kom-
pleksowej ochrony, oparty o analizę potencjalnych zagrożeń, 
jakie mogą wystąpić w danym środowisku elektromagnetycz-
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nym. Zabezpieczenie poszczególnych urządzeń powinno być 
realizowane na trójstopniowej redukcji amplitudy przepięć 
z uwzględnieniem wszystkich podstawowych środków ochrony 
wewnętrznej. Pierwszy stopień ochrony – typ A – realizowany 
jest bezpośrednio dla każdego obwodu fazowego linii LPN za 
pomocą warystorowych ograniczników przepięć. Ograniczniki 
przepięć instalowane są pomiędzy każdym przewodem fazo-
wym a ziemią. Kolejne stopnie ochrony powinny być realizowa-
ne już po stronie niskiego napięcia dla systemu TNS. Ogranicz-
nik przepięć dla stopnia B powinien być zainstalowany w szafce 
za bezpiecznikami, natomiast stopień C już bezpośrednio przy 
urządzeniu chronionym.

W toku projektowania systemu ochrony przeciwprzepięcio-
wej dla urządzeń elektronicznych, instalowanych wzdłuż szlaku 
kolejowego, należy:

 � zebrać informacje na temat podstawowych źródeł zagrożeń 
w danym środowisku elektromagnetycznym;

 � ocenić sposób oddziaływania zaburzeń na dane urządzenie;
 � zebrać informacje od producentów o odporności poszczegól-
nych urządzeń na impulsowe zaburzenia elektromagnetyczne;

 � zapoznać się z właściwościami elementów ochrony przeciwprze-
pięciowej, wytwarzanych przez poszczególnych producentów;

 � określić zasady tworzenia optymalnego systemu ochrony 
przeciwprzepięciowej całego systemu.
Zaprojektowana ochrona przeciwprzepięciowa powinna: 

 ¡ nie wpływać na jakość pracy chronionego urządzenia czy ca-
łego systemu;

 ¡ zapewnić bezawaryjną pracę urządzeń;
 ¡ zapewnić ochronę nawet w niekorzystnych warunkach;
 ¡ być pewna i niezawodna w działaniu;
 ¡ być optymalna ze względu na ponoszone koszy.

Występujące realne zagrożenia ze strony impulsowych 
zaburzeń o dużej energii
Zagrożenia, jakie mogą się pojawić w linii LPN 15 kV
Instalowane na linii LPN o napięciu 15 kV warystorowe ogra-
niczniki przepięć ograniczają amplitudę przepięć do minimal-
nego poziomu około 40 kV, która jest uzależniona od wartości 
napięcia Uc wybranego warystora. Taka wartość może prze-
dostać się do obwodu wtórnego transformatora po stronie 
niskiego napięcia 230 V / 50 Hz, który zasila urządzenia infra-
struktury kolejowej.

W elektrycznej sieci zasilającej wysokiego i niskiego napię-
cia występują elementy gromadzące energię (elementy paso-
żytnicze L i C). Przy jakiejkolwiek zmianie struktury obwodu 
wywołanej dołączaniem i odłączaniem jakiegoś elementu lub 
gałęzi obwodu elektrycznego powstaje stan nieustalony. W sta-
nie nieustalonym w obwodzie linii LPN powstają przepięcia 
i przetężenia. Oba te zjawiska mogą być przyczyną zakłócenia 
pracy dołączonych urządzeń lub nawet ich uszkodzenia.

Amplituda fali przepięciowej zależy wprost proporcjonalnie 
od wartości prądu komutowanego w obwodzie i od pierwiastka 
ze stosunku L / C. Zatem amplituda wygenerowanych przebie-
gów może przekroczyć wielokrotnie wartość amplitudy napię-
cia w sieci energetycznej i jest ona niebezpieczna dla urządzeń 
zasilanych z tego obwodu.

Sieć LPN o napięciu 15 kV budowana jest jako sieć z nie-
skutecznie uziemianym punktem neutralnym, tzw. kompen-
sacja za pomocą cewki Petersena. Literatura branżowa [1, 2] 
podaje, że w przypadku takiego typu sieci amplituda przepięcia 
powstałego w wyniku wystąpienia zwarcia doziemnego może 

osiągnąć wartość od 2- do 4,5-krotności napięcia fazowego. 
Tego typu przepięcia mogą doprowadzić do zniszczenia izolacji 
i powstania zwarcia dwufazowego. Podstawowym parametrem 
charakteryzującym warunki zwarciowe jest moc zwarciowa, 
która jest wyznaczana jako iloczyn napięcia znamionowego 
prądu zwarciowego i liczby √

—
3 . Dokładna analiza zjawisk za-

chodzących w sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 
w stanie występującego zwarcia jest nadal tematem wielu 
opracowań naukowych.

Zwarcie jest to połączenie dwóch lub więcej punktów sys-
temu elektroenergetycznego, nieprzewidziane w normalnym 
stanie pracy, przy czym za punkt systemu uważa się również 
ziemię. Połączenie z ziemią może mieć charakter losowy lub 
celowy, jeżeli nastąpi ponowne załączenie linii, która znajdu-
je się już w stanie zwarcia. Na wartość amplitudy i charakter 
generowanych przepięć powstających w czasie wystąpienia 
zwarcia w sieci LPN decydujący wpływ ma sposób uziemiania 
punktu neutralnego transformatora.

Powstające przepięcia zostają w przypadku wystąpienia 
zwarcia doziemnego przetransformowane do sieci niskiego na-
pięcia przez stację transformatorową 15 / 0,4 kV.

Potencjalne skutki pojawienia się podwyższonego napięcia w sieci 
energetycznej 230 V / 50 Hz
W sieci energetycznej niskiego napięcia o nominalnej warto-
ści 230 V AC dopuszczalne tolerancje zmian napięcia, zgodnie 
z normą PN-EN 50160 [4], wynoszą +10% i –15% i do tej to-
lerancji zmian napięcia zasilającego dostosowane są na ogół 
wszystkie standardowe urządzenia elektryczne i elektroniczne 
instalowane w obiektach budowlanych użyteczności publicznej 
i obiektach o charakterze przemysłowym.

Wszystkie urządzenia elektroniczne, które są dołączone do 
sieci zasilania AC 230 V, muszą być poddane badaniom certyfi-
kującym przez akredytowane laboratorium w zakresie odporno-
ści na zaburzenia elektromagnetyczne o małej i dużej energii.

W przypadku podwyższenia napięcia zasilania do wartości 
około min 400 V może występować uszkodzenie obwodów 
wejściowych urządzeń zasilających urządzenia elektroniczne, 
tym bardziej, że trudny jest najczęściej do oszacowania czas 
trwania oddziaływania podwyższonego napięcia. Najczęściej 
konstruktorzy urządzeń zapominają o obowiązującej normie 
PN-EN 61643 [5], dotyczącej odporności na występujące 
w stanach awaryjnych napięcie dorywcze.

Warystorowe ograniczniki przepięć są urządzeniami o dużej 
niezawodności i mogą pracować przez kilkanaście lat i wię-
cej, ale są to urządzenia mogące również ulec awarii. Dlatego 
urządzenia zasilane z sieci energetycznej o konfiguracji sieci 
energetycznej z tzw. nieskutecznie uziemionym punktem neu-
tralnym powinny posiadać odporność na przepięcia dorywcze 
(TOV), zgodnie z obowiązującą normą [5], której zalecenia doty-
czą również warystorowych ograniczników przepięć.

Przy takim przyjętym systemie zasilania projektant powinien 
być uczulony na możliwość wystąpienia zwarcia doziemnego 
zainstalowanego warystorowego ogranicznika przepięć w linii 
LPN o napięciu 15 kV AC i wynikających z tego faktu konse-
kwencjach dla urządzeń zasilanych z sieci 230 V AC zasilanej 
z linii LPN. Wystarczy, że taka awaria może się wydarzyć jed-
norazowo w okresie kilkunastu lat eksploatacji; pociągnie za 
sobą wtedy skutki nie tylko wymierne w zakresie finansowym, 
ale również znaczące utrudnienia w eksploatacji szlaku kolejo-
wego w bliżej nieokreślonym czasie. W przypadku wystąpienia 
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takiej awarii występują przepięcia pochodzenia komutacyjne-
go, a nie indukowanego od wyładowań atmosferycznych.

Amplituda fali przepięciowej zależy wprost proporcjonalnie 
od wartości prądu komutowanego w obwodzie i od pierwiastka 
ze stosunku L / C. Zatem amplituda wygenerowanych przebie-
gów może przekroczyć wielokrotnie wartość amplitudy napię-
cia w sieci energetycznej – jest ona niebezpieczna dla urzą-
dzeń zasilanych z tego obwodu.

Skutki pojawiania się podwyższonego napięcia w sieci energetycznej 
i przepięć dla ograniczników przepięć
Warystorowe ograniczniki przepięć, przystosowane do instalo-
wania w obwodach zasilania niskiego napięcia 230 V / 50 Hz, 
mogą pracować poprawnie przy podwyższonym długotrwale 
napięciu do wartości skutecznej około 280 V. Są to napięcia ro-
bocze dla warystora. Wartości te wahają się w granicach około 
±10% w zależności od producenta i są one podawane jako pod-
stawowe parametry w katalogach wyrobów. To samo dotyczy 
ograniczników przepięć, które są produkowane jako zespolone 
ograniczniki B+C, tzn. pierwszy stopień ochrony typu B stanowi 
iskiernik wraz z drugim stopniem typu C w postaci warystora.

Istnieje jeszcze inny parametr, na ogół nie podawany przez 
producentów jako podstawowy parametr, świadczący o ich 
zdolności wytrzymywania krótkotrwałych przekroczeń dopusz-
czalnych wartości napięcia w obwodzie elektrycznym, w którym 
zainstalowany jest warystorowy ogranicznik przepięć.

Napięcia wyższe od najwyższego trwale dopuszczalnego 
napięcia mogą być wyłącznie krótkotrwałe o niezbyt dokładnie 
zdefiniowanym czasie trwania. Długotrwałe przekroczenie spo-
woduje jego uszkodzenie ze względu na to, że przepływający 
prąd podwyższa temperaturę ogranicznika.

Producenci wprowadzili jeszcze jedną wartość napięcia, zwa-
ną napięciem znamionowym (warystorowym), które jest równe 
spadkowi napięcia na warystorze podczas przepływu przez nie-
go prądu o natężeniu 1 mA w temperaturze otoczenia 20ºC. 
Wartość 1 mA nie ma w tym przypadku jakiegoś szczególnego 
znaczenia, a została przyjęta w celu ujednolicenia sposobu 
określania parametrów warystorów tlenkowych. Tolerancje pa-
rametrów warystorów odnoszone są do napięcia znamionowe-
go. Napięcie warystorowe poszczególnych egzemplarzy tego sa-
mego typu powinno zawierać się w granicach od Um min do Uzn.max. 
Z reguły występuje tolerancja wynosząca około 10%.

Wzrost temperatury powoduje obniżenie napięcia warysto-
rowego, to znaczy spadku napięcia na warystorze podczas 
przepływu prądu 1 mA. Miarą wpływu temperatury jest pewien 
współczynnik temperaturowy, który określany jest przez pro-
ducenta w badaniach laboratoryjnych. Warystor powinien być 
zasadniczo dobrany do określonej trwałej wartości pracy przy 
napięciu 230 V z powszechnie przyjętą tolerancją: plus 10%. 
Może on jednak wytrzymać krótkotrwały wzrost napięcia po-
laryzacji do wartości Uzn.max, co spowoduje podwyższenie jego 
temperatury, nie uszkadzając go jednak. Oczywiście takie krót-
kotrwałe podskoki napięcia muszą mieć charakter sporadyczny.

Należy uwzględnić fakt, że z powodu nieliniowości charak-
terystyki warystora wzrost napięcia ponad wartość graniczną 
o 10% powoduje 15-krotny wzrost mocy wydzielonej w wary-
storze. Jeżeli w toku eksploatacji warystora prawidłowo dobra-
nego do chronionego obwodu ilości impulsów o określonych 
wartościach szczytowych i czasach trwania nie są przekracza-
ne, to napięcie znamionowe określone przy przepływie prądu 
1 mA nie powinno zmienić się więcej niż o 10%. Zależność naj-

większej dopuszczalnej wartości udarów prądowych dla okre-
ślonego kształtu impulsu standardowego od ich liczby i czasu 
trwania podawana jest przez niektórych producentów w posta-
ci rodziny charakterystyk lub tabelarycznie. Rodziny charakte-
rystyk określające te zależności powinny być podawane przez 
producenta z reguły dla impulsów prostokątnych o czasach 
trwania od 10 μs do 10 ms. Dlatego prawidłowe oszacowanie 
danego obwodu pod względem doboru jest bardzo istotne i de-
cyduje o żywotności warystora i niezawodności w toku wielolet-
niej eksploatacji.

W normalnych warunkach eksploatacji, w przypadku wystą-
pienia wyładowania w linię napowietrzną LPN, zainstalowany 
na sieci warystor, który spełnia funkcję ogranicznika typu A, 
odprowadzi falę przepięciową do ziemi, ograniczając jej ampli-
tudę do wartości około 40 kV, w zależności od wartości prądu 
wyładowania. Fala ta przedostanie się do obwodu niskiego na-
pięcia i zostanie ograniczona przez ogranicznik przepięć typu B 
do wartości U ≤ 4,0 kV i następnie w stopniu C do wartości 
U ≤ 1,5 kV. Ograniczona do tej wartości amplituda nie będzie 
stanowić zagrożenia dla dołączonych urządzeń elektronicznych.

W przypadku wystąpienia zwarcia warystora na linii LPN cały 
udar towarzyszący stanowi nieustalonemu musi przejąć ogra-
nicznik B+C, pracujący wtedy jako pierwszy stopień ochrony 
w instalacji niskiego napięcia 230 V / 50 Hz, w której wystą-
piłoby dodatkowo podwyższenie napięcia fazowego do 400 V 
i podwyższenie temperatury warystora.

Urządzenia zasilające, które pobierają energię z sieci ener-
getycznej niskiego napięcia, powinny cechować się odporno-
ścią na przepięcia dorywcze. Przy braku tej odporności ulegną 
one całkowitemu zniszczeniu. Żaden ogranicznik przepięć nie 
zabezpieczy obwodów wejściowych zasilaczy przed napięciem 
dorywczym. Wymagania odpornościowe w tym zakresie objęte 
są w wymienionej uprzednio normie europejskiej.

Dobór parametrów warystorów zapewniających niezawodną 
pracę urządzeń w obwodach zasilania niskiego napięcia 
i w obwodach przesyłania sygnałów

W rzeczywistych warunkach warystor zainstalowany w sieci 
energetycznej niskiego napięcia jako stopień B powinien po-
siadać wartość nominalną prądu 50 kA dla impulsu o kształcie 
10 / 350 μs. Prąd maksymalny warystora wynosi 40 kA i jest 
wystarczający w obwodach, gdzie występuje groźba pojawie-
nia się przepięć komutacyjnych i pochodzenia atmosferyczne-
go. Z kolei warystorowy ogranicznik przepięć o maksymalnym 
prądzie udarowym również 40 kA, ale dla impulsu o kształcie 
1,2 / 50 μs, może być instalowany jedynie w obiektach, gdzie 
występują przede wszystkim przepięcia zaindukowane w sieci 
energetycznej w wyniku jej sprzężenia magnetycznego z insta-
lacją odgromową obiektu.

Warystorowy ogranicznik przepięć o maksymalnym prądzie 
udarowym 40 kA dla impulsu o kształcie 1,2 / 50 μs, naraża-
ny w przypadku dotarcia impulsu o amplitudzie prądu również 
40 kA, ale o kształcie 10 / 350 μs, ulegnie uszkodzeniu ze 
względu na niemal 5-krotnie wyższą energię, która spowoduje 
jego uszkodzenie.

Na fot. 1 pokazane jest gniazdo do montażu ogranicznika, 
które zostało uszkodzone w wyniku wystąpienia zbyt dużej am-
plitudy impulsu udarowego. Jest to typowy przykład złego dobo-
ru parametrów ogranicznika stopnia C. 

Jeżeli odległość pomiędzy stopniem B i C jest znaczna, to – 
rozmieszczając ograniczniki – należy uwzględnić możliwość za-
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indukowania się przepięć w kablu w wyniku wystąpienia udaru 
piorunowego w bliskiej odległości. W takim przypadku należy 
zastosować ogranicznik o prądzie maksymalnym 40 kA dla im-
pulsu 10 / 350 μs lub zastosować dodatkowo ogranicznik ze-
spolony typu B+C o analogicznej wytrzymałości prądowej. Jak 
wspomniano wcześniej, projektowanie systemu zabezpieczeń 
powinno być poprzedzone dogłębną analizą stopnia zagroże-
nia w danym konkretnym środowisku elektromagnetycznym.

Próba czynienia drobnych oszczędności przy wyborze rodzaju 
ogranicznika od producenta o małym doświadczeniu może w przy-
szłości zemścić się poważnym zakłóceniem w prowadzeniu ruchu 
kolejowego na szlaku z powodu powtarzających się awarii. Należy 
brać pod uwagę również wytrzymałość ograniczników na możli-
we wystąpienia napięcia dorywczego o wartości 400 V przez 5 s, 
szczególnie tam, gdzie zasilanie niskim napięciem pochodzi z li-
nii LPN z nieskutecznie uziemianym punktem neutralnym. Nie we 
wszystkich produkowanych warystorowych ogranicznikach prze-
pięć odporność na napięcie dorywcze wynosi 400 V. Występują 
ograniczniki posiadające odporność na poziomie 335 V / 5 s, co 
w większości przypadków może być niewystarczające.

Na fot. 2 pokazano przykłady warystorowych ograniczników 
o wadliwie dobranych parametrach, które zostały uszkodzone 
w wyniku przekroczenia dopuszczalnych wartości prądów uda-
rowych. Poprawna ocena stopnia zagrożenia dotyczy ogranicz-
ników typu B i – przede wszystkim – typu C, które są bardziej 
narażone, jeżeli są samodzielnym stopniem ochrony, bez po-
przedzającego stopnia B. Dobór parametrów warystora powi-
nien być wykonywany pod względem wartości prądu granicz-
nego ze szczególnym uwzględnieniem kształtu impulsu, który 
podawany jest w katalogu jako oddzielny parametr. Ważnym 
elementem w instalacji ochrony przeciwprzepięciowej w ukła-
dzie sieci TN-S jest instalacja uziemiająca o parametrach zgod-
nych z wymaganiami zawartymi w normie.

Fot. 2 prezentuje ograniczniki zespolone B+C oraz ogranicz-
nik typu C; wszystkie z nich zostały całkowicie zniszczone.

Obwody sygnałowe są w mniejszym stopniu narażone na 
bezpośrednie zagrożenie przez przepięcia pochodzenia at-
mosferycznego i komutacyjnego. Przepięcia mogą pojawić się 
w tych obwodach zasadniczo w wyniku występowania ewen-
tualnych sprzężeń indukcyjnych z obwodami zasilania sieci 
energetycznej, jeżeli zostały popełnione błędy w prowadzonej 
instalacji. Przepięcia w obwodach przesyłania sygnałów mogą 
powstać w wyniku występowania impulsowego pola elektroma-
gnetycznego towarzyszącego bliskim wyładowaniom atmosfe-
rycznym lub wyładowaniom do instalacji odgromowej obiektu.

W katalogach są dostępne oferty ograniczników przepięć, 
które powinny być dobierane nie tylko ze względu na spodzie-
wane amplitudy prądów udarowych, ale przede wszystkim ze 
względu na parametry przesyłanych sygnałów. Występowanie 
mniejszego zagrożenia w obwodach sygnałowych nie może 
zwalniać projektanta z dogłębnej analizy stopnia zagrożenia 
również tych obwodów.

Podsumowanie 
Projektowanie ochrony przeciwprzepięciowej dla urządzeń kole-
jowych instalowanych wzdłuż szlaku nie jest procesem łatwym. 
Wymaga nie tylko skoordynowania jej z zewnętrzną ochroną od-
gromową, ale także prawidłowego zaprojektowania i wykonania 
instalacji wyrównywania potencjałów w każdym obiekcie.

Przestrzenne rozmieszczenie urządzeń wzdłuż szlaku pocią-
ga za sobą konieczność doprowadzenia zasilania z sieci ener-

getycznej wysokiego i niskiego napięcia na znaczące odległości, 
co będzie dodatkowo sprzyjało indukowaniu się przepięć od 
bliskich wyładowań atmosferycznych (oprócz przepięć pocho-
dzenia komutacyjnego i wyładowań do sieci energetycznej). 
Zatem dobór parametrów ograniczników przepięć powinien być 
poprzedzony analizą stopnia ich zagrożenia. Zły dobór pociągnie 
za sobą możliwość znaczących uszkodzeń, co ilustrują fot. 1 i 2. 

Łagodniejsze warunki pracy ograniczników występują w ob-
wodach przesyłania sygnałów. W tym przypadku obowiązuje 
przestrzeganie reguł instalacyjnych, poprawiających niezawod-
ność ich działania. 

Jeżeli urządzenia elektroniczne zasilane są z sieci LPN 15 kV 
z tzw. nieskutecznie uziemionym środkiem poprzez transfor-
mator obniżający napięcie do 230 V, należy liczyć się z tym, 
że w przypadku wystąpienia zwarcia doziemnego pojawi się 
w sieci przepięcie dorywcze o amplitudzie 400 V. Zatem dobór 
ograniczników przepięć powinien być prowadzony również pod 
kątem ich odporności na przepięcia dorywcze. W asortymen-
cie produkowanych ograniczników nie wszystkie ograniczniki 
posiadają odporność na przepięcie dorywcze o amplitudzie 
400 V / 5 s. Znacząca część z nich posiada odporność na napię-
cie dorywcze 335 V / 5 s, co może się okazać niewystarczające.

W związku z powyższym urządzenia zasilane z tej sieci powin-
ny być również odporne na przepięcia dorywcze o amplitudzie 
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Fot. 1. Wygląd gniazda do montażu ograniczników przepięć po awa-
rii ogranicznika stopnia C

Fot. 2. Przykład skutków wadliwego doboru warystorów uszkodzo-
nych w wyniku przekroczenia prądu dopuszczalnego
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400 V i czasie trwania 5 s. W tym czasie powinny się automa-
tycznie odłączyć od obwodu zasilania lub posiadać taką odpor-
ność. Zainstalowane ograniczniki przepięć nie chronią urządzeń 
zasilających od przepięć dorywczych. Należy również brać pod 
uwagę fakt, że podczas występowania przepięcia dorywczego 
towarzyszącemu zwarciu doziemnemu generowane są przepię-
cia w wyniku stanu nieustalonego w sieci energetycznej.

W momencie pojawienia się przepięcia dorywczego przez wa-
rystor, który został wprowadzony w stan aktywny, popłynie prąd, 
podwyższając temperaturę w jego strukturze wewnętrznej i po-
garszając jednocześnie odporność na przepływający prąd gene-
rowany przez stan nieustalony. Na takie nałożenie się zjawisk 
należy zwrócić uwagę przy wyborze parametrów ogranicznika. 

Należy również brać pod wagę, że parametry warystora 
w toku eksploatacji ulegają degradacji i – analogicznie jak in-
stalacja odgromowa – powinny podlegać kontroli. Producenci 
warystorowych ograniczników przepięć zakładają, że okres 
eksploatacji wynosi około 20 lat. Należy pamiętać o degradacji 
parametrów z upływem czasu; wpływ na nią mają warunki eks-
ploatacji, w tym liczba rozładowań.
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The methodology of realization surge protection  
of electronics device installations alongside railway routs

This paper presents problematic aspects connected to correct de-
sign of surge protection for electronics device which are installed 
alongside railway routes in the trackside cabinet in order to provide 
appropriate requirements for the reliable work. If any possible mis-
takes are make during designing installations of inside lightning 
protection in extreme conditions it may appear widespread and ex-
pensive failure.
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Komunikacja miejska w Łodzi 1898–2013

Książka jest albumowym opracowaniem historii komu-
nikacji miejskiej i podmiejskiej Łodzi. W pierwszej części 
książki omówiono rozwój komunikacji tramwajowej Ło-
dzi od jej powstania w końcu XIX w. do II wojny światowej. 
W kolejnych rozdziałach książki przedstawiono komuni-
kację tramwajową w okresie II wojny światowej i w okre-
sie powojennym.
Zagadnienia prezentowane w albumie Komunikacja 
miejska w Łodzi 1898–2013 zilustrowano kilkuset fo-
tografiami. Wiele z nich opublikowano po raz pierwszy.
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