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Ochrona przeciwprzepiêciowa
przeciwprzepiêciowa cz.
W trzeciej czêœci serii artyku³ów o ochroni przeciwprzepiêciowej przedstawiê praktyczne rozwi¹zania monta¿owe najczêœciej spotykane w praktyce.
Sposób monta¿u ograniczników przepiêæ

Wszelkie elementy ochrony przeciwprzepiêciowej musz¹
byæ instalawane w poszczególnych strefach ochronnych
Schematy ideowe monta¿u ograniczników przepiêæ
klasy B, C i D przedstawiono na rys. 1 i 2. Opis do rysunków
znajduje siê w tab. 1. Poszczególne typy ograniczników opisano dokladniej w poprzednim artykule.
Monta¿ odgromników klasy B i ochronników
przeciwprzepiêciowych klasy C i D

Sposób monta¿u odgromników klasy B (na rys. oznaczone 1) i ochronników przeciwprzepiêciowych klasy C (na rys.
oznaczone 2) i D (na rys. oznaczone 3) zale¿y g³ównie od
systemu sieci w danym obiekcie oraz zalecanych odleg³oœci
pomiêdzy strefami.
Odgromniki i ochronniki w sieci TN (rys. 3 i 4) i TT (rys.
5 i 6) nale¿y montowaæ:
• pomiêdzy ka¿dy nieuziemiony przewód fazowy i ziemiê
je¿eli przewód neutralny N jest uziemiony na wejœciu
instalacji

Rys. 1 Monta¿ ograniczników przepiêæ klasy B, C i D bez indukcyjnoœci sprzêgaj¹cej

• pomiêdzy ka¿dy przewód fazowy i ziemiê oraz pomiêdzy przewód neutralny N i ziemiê je¿eli przewód neutralny N nie jest uziemiony na wejœciu instalacji
W przypadku sieci TT mo¿emy zastosowaæ:
• uk³ad 4 odgromników (rys. 5)
• uk³ad 3+1 (3 odgromniki i 1 iskiernik) (rys. 6)
W uk³adzie 4 odgromników na przewodzie PE mo¿e wyst¹piæ napiêcie w przypadku zniszczenia jednego lub kilku odgromników. W uk³adzie 3+1 takie niebezpieczeñstwo nie wystêpuje, gdy¿ dodatkowy odgromnik (tzw. odgromnik sumacyjny iskiernikowy o du¿ym pr¹dzie udarowym) nie pozwala na
przep³yw pr¹du z uszkodzonego odgromnika zainstalowanego przed nim. Firma Schrack Energietechnik zaleca stosowanie w³aœnie tego uk³adu po³¹czenia w systemie sieci TT. Odgromniki i ochronniki w sieci IT (rys. 7 i 8) nale¿y montowaæ:
• pomiêdzy ka¿dy przewód fazowy i ziemiê w przypadku
braku przewodu neutralnego
• pomiêdzy ka¿dy przewód fazowy i ziemiê oraz pomiêdzy przewód neutralny N a ziemiê

Rys. 2 Monta¿ ograniczników przepiêæ klasy B, C i D
bez indukcyjnoœci sprzêgaj¹cej

Ochrona przeciwprzepiêciowa cz. III

Rys. 3 Po³¹czenie ograniczników przepiêæ w sieci TN-C-S

Rys. 4 Po³¹czenie ograniczników przepiêæ w sieci TN-S

Rys. 5 Po³¹czenie ograniczników przepiêæ w sieci TT - uk³ad „4“

Rys. 6 Po³¹czenie ograniczników przepiêæ w sieci TT - uk³ad „3+1“

Rys. 7 Po³¹czenie ograniczników przepiêæ w sieci IT bez przewodu N

Rys. 8 Po³¹czenie ograniczników przepiêæ w sieci IT z przewodem N

Odgromniki i ochronniki firmy Schrack Energietechnik nie wymagaj¹ zachowywania odstêpów pomiêdzy innymi aparatami
do zabudowy szeregowej instalowanych w rozdzielnicy. Odleg³oœæ pomiêdzy odgromnikami klasy B i ochronnikami klasy C powinna wynosiæ minimum 10 m (bez indukcyjnoœci sprzêgaj¹cej)
a pomiêdzy ochronnikami klasy C i D minimum 5 m (nie dotyczy
ochronnika modu³owego klasy D typu AD2).

Wspó³dzia³anie odgromników klasy B
i ochronników klasy C

Nr
1

Urz¹dzenie
Odgromnik klasy B:

2

Ochronnik klasy C:

3
Ochronnik klasy D:
4Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy
5
Od³¹cznik ochronny
6
Wy³¹cznik instalacyjny
7
Indukcyjnoœæ sprzêgajca

Ochronniki warystorowe klasy C maj¹ znacznie krótszy
czas zadzia³ania ni¿ odgromniki klasy B i jako pierwsze zaczynaj¹ ograniczaæ napiêcie. Aby warystor ochronnika nie
zosta³ zniszczony przez bardzo du¿y pr¹d udarowy, musi odpowiednio wczeœniej zadzia³aæ iskiernik odgromnika. Urz¹Typ
BA 25 F, BA 60 F

BA 100 TT
UAS-15/280 4pol
SVM 280, UA 281M, HUA 281M
UAS-15/280 3pol
SVM 280, UA 281M, HUA 281M
AD2, GS, GSS 230, GSS 230F, SD-AL

Iloœæ sztuk/system sieci
3 szt. do systemu TN-C
4 szt. do systemu TN-S
3 szt. do systemu TT
1 szt. do systemu TT
1 szt. do systemu TT lub TN-S
4 szt. do systemu TN-S lub TT
1 szt. do systemu TN-C
3 szt. do systemu TN-C
1 szt.

ATSM, ATS/2, ATSS/20, ATS/20

1 szt. do systemu TT

LBA 35

4 szt. do systemu TT
4 szt. do systemu TN-S
3 szt. do systemu TN-C
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dzenia te musz¹ wiêc dzia³aæ selektywnie oraz we w³aœciwej
kolejnoœci zadzia³ania miêdzy pierwszym a drugim stopniem
ochrony przeciwprzepiêciowej. Prawid³owe funkcjonowanie
jest zapewnione, gdy aparaty te dzieli odcinek przewodu
o d³ugoœci co najmniej 10 m. Jeœli odgromniki i ochronniki
przepiêæ musz¹ byæ zainstalowane w jednej rozdzielnicy,
ich prawid³owe dzia³anie umo¿liwia w³¹czony miêdzy nimi
dodatkowy element tzw. indykcyjnoœæ sprzêgaj¹ca.
Indukcyjnoœæ sprzêgaj¹ca typu LBA 35

Rys. 11 Pod³¹czenie indukcyjnoœci sprzêgaj¹cej w sieci TN-C-S

Indukcyjnoœæ sprzêgaj¹ca (rys. 9) wykonana jest zgodne
z norm¹ DIN VDE 0565 cz. 2 i EN 138000. Szerokoœæ monta¿owa to 2 modu³y o standardowej szerokoœci 17,5 mm na
ka¿dy biegun. Pr¹d znamionowy IN wynosi 35 A lub 63 A
(w temp. 40°C), natomiast napiêcie znamionowe UN 500 V
/50–60 Hz. Aparat musi byæ dobezpieczony przed przeci¹¿eniem ( 35 A g L lub 63 A gL) oraz zwarciem (125 A gL).
Indukcyjnoœæ w³asna LN wynosi 7,5 mH (10 kHz). Do urz¹dzenia mo¿emy pod³¹czyæ linkê o przekroju 0,5–35 mm2
lub drut 0,5-50 mm2

Rys. 12 Pod³¹czenie indukcyjnoœci sprzêgaj¹cej w sieci TN-S

B - odgromnik klasy B,
L - indukcyjnoœæ sprzêgaj¹ca,
C -ochronnik klasy C

Rys. 9 Indukcyjnoœæ
sprzêgaj¹ca

Rys. 10 Schemat monta¿owy ideowy
indukcyjnoœci sprzêgaj¹cej

Rys. 13 Pod³¹czenie indukcyjnoœci sprzêgaj¹cej w sieci TT

Temperatura pracy zawiera siê od -40°C do +80°C.
Monta¿ odbywa siê na standardowej szynie 35/7,5 mm.
Schematy monta¿owy (ideowy i wykonawcze) indukcyjnoœci
sprzêgaj¹cej przedstawiono na rysunkach 10–13.
Monta¿ ograniczników przepiêæ przed
wy³¹cznikami ró¿nicowopr¹dowymi

Monta¿ ograniczników przepiêæ przed wy³¹cznikami ró¿nicowopr¹dowymi jest zalecanym sposobem monta¿u (rys.
14). Musimy jednak pamiêtaæ o niebezpieczeñstwie jakie
pojawia siê, gdy ograniczniki ulegn¹ uszkodzeniu. Szyna
wyrównawcza potencja³u znajduje siê wtedy pod napiêciem
mog¹c doprowadziæ poprzez przewód neutralny do pojawienia siê napiêcia na obudowach u¿ytkowanych urz¹dzeñ. W
systemie TT ze wzglêdu na trudnoœæ w osi¹gniêciu odpowiedniej rezystancji uziemienia instalacji elektrycznej mog¹ nie
zadzia³aæ wstêpne zabezpieczenia topikowe. Rozwi¹zaniem
jest zamontowanie wy³¹cznika ochronnego w obwodzie
ograniczników przepiêæ. W przypadku ich uszkodzenia
nastêpuje przerwa po³¹czenia z szyn¹ wyrównawcz¹.

Rys. 14 Monta¿ ograniczników przepiêæ przed wy³¹cznikami
ró¿nicowopr¹dowymi
Od³¹czniki ochronne

W razie uszkodzenia ogranicznika przepiêæ zaczyna on
przewodziæ pr¹d. W tej sytuacji wy³¹cznik ochronny przerywa
po³¹czenie z szyn¹ wyrównawcz¹ zapobiegaj¹c pojawieniu
siê napiêcia na przewodzie ochronnym. Unikamy w ten sposób niebezpieczeñstwa pora¿enia pr¹dem elektrycznym
poprzez pojawienie siê napiêcia na obudowach urz¹dzeñ.
Budowa i zasada dzia³ania jest identyczna jak zwyk³ego selektywnego jednofazowego wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego
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Rys. 18 Od³¹cznik
ochronny ATS/2
bez sygnalizacji
2-polowy

Rys. 19 Schemat ideowy od³¹cznika
ochronnego typu ATS/2 bez
sygnalizacji 2-polowego

Rys. 20 Schemat monta¿owy od³¹cznika ochronnego

3. Od³¹cznik ochronny ATSS/20 bez sygnalizacji 4-polowy
z sumatorem (rys. 21, 22, 23)
4. Od³¹cznik ochronny ATS/20 bez sygnalizacji 4-polowy
(rys. 21, 23, 24)

2. Od³¹cznik ochronny ATS/2 bez sygnalizacji 2-polowy
(rys. 18, 19, 20)

Wykonanie zgodne z norm¹ IEC 1008 i IEC 1543. Szerokoœæ monta¿owa 2 lub 4 modu³y o standardowej szerokoœci
17,5 mm. Napiêcie znamionowe UN 400 V/ 50-60 Hz.
Napiêcie znamionowe obwodu wyjœciowego UN 230 V/
50–60 Hz. Maksymalne dopuszczalne zabezpieczenie

Rys. 15 Od³¹cznik ochron- Rys. 16 Schemat ideowy od³¹cznika
ny typu ATSM
ochronnego typu ATSM
z sygnalizacj¹
z sygnalizacj¹ 4-polowego
4-polowy

Rys. 21 Od³¹cznik ochronny
typu ATSS/20 lub
ATS/20 bez sygnalizacji 4-polowy

Rys. 17 Schemat monta¿owy od³¹cznika ochronnego typu ATSM
z sygnalizacj¹ 4-polowego

Rys. 23 Schemat monta¿owy od³¹cznika ochronnego ATSS/20
i ATS/20

Od³¹czniki ochronne produkowane s¹ w typach
1. ATSM z sygnalizacj¹ 4-polowy (rys. 15, 16, 17)

Rys. 22 Schemat ideowy od³¹cznika
ochronnego typu ATSS/20
bez sygnalizacji 4-polowego
z sumatorem
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o pr¹dzie up³ywu 0,3 A charakteryzuj¹cego siê du¿¹ odpornoœci¹ na udary pr¹dowe o wartoœci wynosz¹cej 10 kA przy
impulsie testuj¹cym 8/20 µs. Wy³¹cznik posiada obwód kontrolny wyposa¿ony w przycisk testuj¹cy s³u¿¹cy do sprawdzania poprawnoœci dzia³ania. Sprawdzenia dokonuje siê ka¿dorazowo po burzy lub raz w miesi¹cu. Od³¹cznik ochronny
nale¿y instalowaæ w uk³adzie TT je¿eli ograniczniki przepiêæ
s¹ zainstalowane przed wy³¹cznikiem ró¿nicowopr¹dowym
(w Austrii zgodnie z norm¹ OVE–EN 1, cz. 1a 1992 § 18.1.5.2
takie rozwi¹zanie jest obowi¹zkowe). W uk³adzie sieci TN–S
lub TN–C–S stosowanie wy³¹cznika ATSM nie jest konieczne.
Wy³¹cznik ochronny instaluje siê miêdzy zaciskiem uziemiaj¹cym ograniczników przepiêæ a szyn¹ przewodu ochronnego
lub g³ówn¹ szyn¹ wyrównawcz¹. Mo¿na go przy³¹czyæ do
górnego (E2) lub dolnego (E1) zacisku aparatu. Minimalny
przekrój przewodów ³¹cz¹cych z ogranicznikami przepiêæ
powinien wynosiæ 4 mm2 i byæ mo¿liwie krótki. Napiêcie zasilaj¹ce obwodu kontrolnego wynosi 230 V. Nale¿y je pod³¹czyæ do zacisków T1 i T2. Przewody obwodu kontrolnego nie
powinny byæ d³u¿sze ni¿ 0,5 m, a ich dopuszczalny przekrój
nie mniejszy ni¿ 1,5 mm2. Jeœli przewody s¹ d³u¿sze powinniœmy zainstalowaæ jako zabezpieczenie wy³¹czniki instalacyjne o maksymalnym pr¹dzie 16 A (np. B16 lub C16). Do
wy³¹cznika mo¿e byæ do³¹czony z boku dodatkowy styk
pomocniczy, który umo¿liwia zdaln¹ sygnalizacjê stanu pracy.
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Rys. 24 Schemat ideowy od³¹cznika ochronnego typu
ATSS/20 bez sygnalizacji
4-polowego z sumatorem
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wstêpne przed ochronnikiem: 63 A gL. Maksymalne dopuszczalne zabezpieczenie obwodu wejœciowego: 16 A przy d³ugoœci przewodu powy¿ej 0,5 m; zalecany wy³¹cznik serii SI–H
4 A /1-polowy. Znamionowy pr¹d udarowy ISN (8/20) ms
10 kA. Pr¹d up³ywu IDN 0,3 A. Przekrój przy³¹czeniowy:
4–25 mm2. Zaciski przy³¹czeniowe górne i dolne: windowe.
Zaciski szczêkowe górne i dolne do oszynowania o gruboœci
0,8–2 mm. Mocowanie na szynie 35/7,5 mm. Zintegrowany sumator z funkcja resetowania (dla typu ATSM i ATSS
20). Zintegrowany styk pomocniczy (1 zwierny) 2 A 230 V
przy kategorii pracy AC15 (tylko ATSM). £atwe oszynowanie
z ochronnikami, wy³¹cznikami instalacyjnymi i ró¿nicowopr¹dowymi. Sygnalizacja (ATSM) lub brak sygnalizacji (ATS/2,
ATSS/20 ATS/20) zadzia³ania.
Monta¿ ograniczników przepiêæ
za wy³¹cznikami ró¿nicowopr¹dowymi

Monta¿ ograniczników przepiêæ za wy³¹cznikami
ró¿nicowopr¹dowymi (rys. 25) jest dopuszczalny, ale pr¹dy
udarowe bêd¹ce nastêpstwem przepiêæ przep³ywaj¹ wtedy
tak¿e przez wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy. To rozwi¹zanie
nie jest zalecane i proponujemy je wykorzystywaæ tylko w
szczególnych przypadkach. Zbyt du¿e obci¹¿enie mo¿e
doprowadziæ do sklejenia styków wy³¹cznika, co
uniemo¿liwi jego zadzia³anie. Pojawiaj¹ce siê wtedy w
instalacji pr¹dy ró¿nicowe nie s¹ wy³¹czane przez
wy³¹cznik, a to w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do
przep³ywu niebezpiecznego pr¹du pora¿eniowego lub
po¿aru. Z tych wzglêdów zaleca siê ochronê wy³¹czników
ró¿nicowopr¹dowych przez montowanie przed nimi
ograniczników przepiêæ kategorii C. Inny powa¿ny problem
to nieprawid³owe, niepo¿¹dane zadzia³anie wy³¹czników
ró¿nicowopr¹dowych. Ograniczniki przepiêæ odprowadzaj¹
do ziemi pr¹dy udarowe, które s¹ interpretowane przez wy³¹-

czniki ró¿nicowopr¹dowe jako pr¹dy ró¿nicowe. Prowadzi to
bardzo czêsto do niepo¿¹danych wy³¹czeñ aparatów zabezpieczaj¹cych. Znaczn¹ poprawê uzyskuje siê dziêki zastosowaniu wy³¹czników krótkozw³ocznych (np. BD024203
o odpornoœci na udary pr¹dowe 3 kA) lub selektywnych (np.
BD064130 o odpornoœci na udary pr¹dowe 6 kA).
Osprzêt dodatkowy

W celu u³atwienia monta¿u ograniczników przepiêæ
klasy B mo¿emy zastosowaæ zacisk ³¹czeniowy modu³owy
typu DK80, który u³atwia ³¹czenie i wspólne oszynowanie
ograniczników przepiêæ przy zabudowie szeregowej. Jego
Pr¹d znamionowy wynosi IN 80 A natomiast szczytowy
Iimp 100 kA (impuls (10/350) ms, ³adunek 50 As, energia
w³aœciwa 2,5 MJ/Ohm). Szerokoœæ monta¿owa: 1 modu³
o standardowej szerokoœci 17,5 mm. Napiêcie znamionowe
UN 500 V/ 50–60 Hz. Temperatura pracy od -40°C do
+80°C. Przekroje przy³¹czeniowe: linki 0,5–35 mm2; drutu
0,5–25 mm2. Mocowanie na szynie 35/7,5 mm. Zaciski
przy³¹czeniowe górne i dolne: windowe
Mostki ³¹czeniowe do odgromników klasy B
i ochronników przeciwprzepiêciowych klasy C

Przekrój 16 mm2. Do ³atwego i szybkiego ³¹czenia dowolnych kombinacji odgromników klasy B typu BA 25 F, BA 60 F,
BA 100 TT, indukcyjnoœci sprzêgaj¹cej LBA 35 i modu³owych
zacisków ³¹czeniowych DK 80. Do ³atwego i szybkiego
³¹czenia dowolnych kombinacji ochronników przeciwprzepiêciowych klasy C typu UAS 15/280, SVM 280, UA 281
M, HUA 281 M i ATSM, ATS/2, ATSS/20, ATS/20.
Podsumowanie

Podsumowuj¹c, ochrona przeciwprzepiêciowa obiektów
budowlanych ma charakter wielostopniowy, gdzie jako pierwsze od strony zasilania wystêpuj¹ odgromniki iskiernikowe
a nastêpnie ochronniki warystorowe. Kolejnoœæ stosowania
urz¹dzeñ ochrony przeciwprzepiêciowej jest nastêpuj¹ca:
• odgromnik klasy B w miejscach doprowadzenia przewodów sieci zasilaj¹cej do budynku (strefa ochronna 1)
• ochronniki klasy C w miejscach rozga³êzienia siê instalacji (strefa ochronna 2)
• ochronniki klasy D w rozdzielnicy, gniazdach i puszkach
(strefa ochronna 3)
• ochronniki umieszczone bezpoœrednio w urz¹dzeniach
(strefa ochronna 4)
Przyk³adowe schematy ideowe i monta¿owe zastosowania ochrony przeciwprzepiêciowej przedstawiono na
rysunkach 26–33.

Rys. 25 Monta¿ ograniczników przepiêæ przed wy³¹cznikami
ró¿nicowopr¹dowymi
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Rys. 30 Schemat pod³¹czenia odgromników i ochronników
w systemie TT

1 - odgromnik klasy B typu BA 25 F lub BA 60 F, 2 - ochronnik klasy C typu UA 281 M

1 - odgromnik klasy B typu BA 25 F lub BA 60 F, 2 - odgromnik klasy B typu BA 100 TT,
3 - ochronnik klasy C typu UA 281 M, 4 - zacisk ³¹czeniowy typu DK 80, 5 - od³¹cznik
ochronny typu ATSM

Rys. 27 Praktyczna realizacja pod³¹czenia odgromników i ochronników w systemie TN-C-S z rysunku 26

Rys. 31 Praktyczna realizacja pod³¹czenia odgromników
i ochronników w systemie TT z rysunku 30

1 - odgromnik klasy B typu BA 25 F lub BA 60 F, 2 - ochronnik klasy C typu UA 281 M

1 - odgromnik klasy B typu BA 25 F lub BA 60 F, 2 - odgromnik klasy B typu BA 100 TT,
3 - ochronnik klasy C typu UA 281 M, 4 - zacisk ³¹czeniowy typu DK 80, 5 - od³¹cznik
ochronny typu ATSM

Rys. 28 Schemat pod³¹czenia odgromników i ochronników
z elementem sprzêgaj¹cym w systemie TN-S

Rys. 32 Schemat pod³¹czenia odgromników i ochronników z elementem sprzêgaj¹cym w systemie TT

1 - odgromnik klasy B typu BA 25 F lub BA 60 F, 2- indukcyjnoœæ sprzêgajaca typu LBA
35, 3 - ochronnik klasy C typu UA 281 M

1 - odgromnik klasy B typu BA 25 F lub BA 60 F, 2- indukcyjnoœæ sprzêgaj¹ca typu
LBA 35, 3 - ochronnik klasy C typu UA 281 M, 4 - odgromnik klasy B typu BA 100 TT,
5 - od³¹cznik ochronny typu ATSM, 6 - zacisk ³¹czeniowy typu DK 80

Rys. 29 Praktyczna realizacja pod³¹czenia odgromników i ochronników
z elementem sprzêgaj¹cym w systemie TN-S z rysunku 28

Rys. 33 Praktyczna realizacja Schemat pod³¹czenia odgromników
i ochronników z elementem sprzêgaj¹cym w systemie TT

1 - odgromnik klasy B typu BA 25 F lub BA 60 F, 2- indukcyjnoœæ sprzêgajaca typu LBA 35,
3 - ochronnik klasy C typu UA 281 M

1 - odgromnik klasy B typu BA 25 F lub BA 60 F, 2- indukcyjnoœæ sprzêgaj¹ca typu
LBA 35, 3 - ochronnik klasy C typu UA 281 M, 4 - odgromnik klasy B typu BA 100 TT,
5 - od³¹cznik ochronny typu ATSM, 6 - zacisk ³¹czeniowy typu DK 80
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Rys. 26 Schemat pod³¹czenia odgromników i ochronników w systemie TN-C-S

