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Nastawnie

Koszty i korzyści płynące z doposażenia w ochronę 
przeciwprzepięciową nastawni sterujących elektronicznych i 
przekaźnikowych



Opóźnienia w ruchu pociągów spowodowane układami ochrony 
przejazdów kolejowych (BÜSA)

Szkody na przejazdach po uderzeniu pioruna
1 ... Bez zakłóceń
2 ... Ochrona przeciwprzepięcia skuteczna – bez szkód
3 ... Częściowe zniszczenie komponentów – częściowa wymiana
4 ... Całkowite zniszczenie komponentów - zastąpienie

1, 21

1, 2, 3

4 4

• Opóźnienia w min razem/rok: 22.807

Źródło: DB Netz AG, I. NPP 1 (E) Sw
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Pakiety środków ochrony wzajemnie się uzupełniające:

• Unikanie bezpośrednich uderzeń pioruna:
• zwody odgromowe – pewne wyłapywanie piorunów

• przewody odprowadzające – pewne odprowadzenie z zachowaniem odstępu bezpiecznego

• uziemienie – niskoomowe

• Uziemienie i zapewnienie wyrównania potencjałów

• Kontrolowana redukcja przepięć poprzez zastosowanie ograniczników przepięć 
między żyłą i ziemią

• Ekranowanie kabli, np. kabel LST (sterowniczy)

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa 
w instalacjach kolejowych



2008
Awarie systemów 
sterowania spowodowane 
szkodami przepięciowymi

2009
Awarie systemów 
sterowania spowodowane 
szkodami przepięciowymi
Koszty szkód
> 500.000 EUR

Uderzenie pioruna, nastawnia w Neumarkt (Niemcy)
Awaria elektronicznego systemu zdalnego sterowania

Nastawnia elektroniczna w Neumarkt



Podział minut opóźnienia w układach DB Netz AG

� Bazy danych SAP R/3 (PRINZIP)

� Sieci dalekobieżne, miejskie i regionalne

� wszystkie istotne techniki oprócz telekomunikacji, E/M & 50 Hz

� Łącznie stwierdzono 229.543 minut opóźnienia związanych z 

5.633 uderzeniami pioruna, z czego:

� Obszarem rozpatrywanym niniejszej oceny są jedynie układy 

wewnętrzne systemów zdalnego sterowania i nastawni

śródło: DB Netz AG, I. NPP 1 (E), 31.08.2007

•Min. Op.•Wynik•Min. Op.•Wynik.•Min. Op.•Wynik

•2.905•19•32•10•2937•29•LZB

•-•-•-•-•26.091•163•Selbstbl.

•-•-•-•-•25.547•91•OL

•723•176•4.368•216•5.091•392•mech.

•18.442•410•27.848•191•46.290•601•ESTW

•896•130•1.081•115•1.977•245•el.-mech.

•44.832•1.156•34.067•557•78.899•1.713•RSTW

•-•-•-•-•40.358•2.370•Przejazdy

•0•24•2.353•5•2.353•29•Ablauft.

•Układy zewnętrzne•Układy wewnętrzne•Łącznie•Grupa techn.



Możliwości doposażenia w nastawniach elektronicznych (ESTW):

Na 191 uderzeń pioruna w 126 układów wewnętrznych nastawni (ESTW) przypada
27.848 minut opóźnienia (średnio ok. 11.130 min. op./rok)

• 15,8% (20 nastawni) było wyposażonych w instalacje ochrony odgromowej.
Generują one ok. 1,4%, tzn. 384 min. opóźnień (nieredukowalne)

• W przypadku 57,2% (72 nastawnie) uderzenia pioruna nie spowodowały żadnych 
skutków

• 27% (34 nastawnie) bez kompletnej instalacji ochrony odgromowej (ochrona 
wewnętrzna i zewnętrzna) spowodowało 98,6%, tzn. 27.464 minut opóźnienia

• Doposażenie tych 34 nastawni w komponenty instalacji odgromowej wymaga 
średnio nakładów rzędu ok. 2 mln. euro (kalkulacja wstępna)

Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa w instalacjach 
kolejowych

Źródło: DB Netz AG, I. NPP 1 (E), 31.08.2007



Możliwości doposażenia nastawni przekaźnikowych (RSTW):

Na 557 uderzeń pioruna w układy wewnętrzne nastawni przypada 34.067 minut 
opóźnienia (średnio ok. 13.619 min. op./rok)

• Należy rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie w kontekście wyważenia 
kosztów i korzyści z zastosowanych środków ochrony

• W zależności od czasu użytkowania i możliwości można przebudować układy 
wewnętrzne

• Zalecenie: 
Zainwestować środki prewencyjne stojące do dyspozycji w doposażenie nastawni 
elektronicznych ESTW

Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa w instalacjach 
kolejowych

Źródło: DB Netz AG, I. NPP 1 (E), 31.08.2007



Prawne znaczenie ustaw, norm, przepisów itd. 

Ustawy
np. BEVVG  

Rozporządzenia
np. BetrSichV, ESiV

Przepisy administracyjne
np. UVV, BGV   

Zasady techniczne
np. DIN, VDE   

Przepisy wynikające z umów
np. TAB, VdS, RIL   



Część 4 
Systemy 
elektryczne i 
elektroniczne w 
budynkach

Część 3
Ochrona budynków i osób

Dodatek 1
Dodatkowe informacje dot. 
zastosowania normy DIN EN 62305-3

Dodatek 2
Dodatkowe informacje odnośnie 
budynków specjalnych

Dodatek 3
Dodatkowe informacje na temat 
kontroli i konserwacji systemów 
ochrony odgromowej

Część 2 
Zarządzanie
ryzykiem

Dodatek 1
Zagrożenie pioru-
nowe w Niemczech

Dodatek 5
Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa 
dla fotowoltaicznych systemów zasilających

Dodatek 4
Zastosowanie dachów metalowych w 
systemach ochrony odgromowej

Normy ochrony odgromowej
DIN EN 62305 (VDE 0185-305):2011-10, stan na 2013-02

„Ochrona odgromowa"
DIN EN 62305 / VDE 0185-305

Część1 
Zasady 
ogólne

Dodatek 1
Rozpływ prądu 
piorunowego

=normy / dodatki krajowe w 
przygotowaniu

Okres 
przejściowy 
styczeń 2014

Dodatek 2
Pomoce 
kalkulacyjne do 
oceny ryzyka 
szkoda dla 
budynków

Dodatek 3
Dodatkowe 
informacje dot. 
zastosowania 
normy EN 62305-2



Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa 
w instalacjach sterowniczych
Standard 819.0808

Stan na: 05. 2006
Obecnie  w trakcie 
nowego opracowania!



Elektryczne instalacje zasilające – ochrona odgromowa w budynkach
Standard 954.9105

Stan na: 08. 2011



Temat: Specjalista ds. ochrony odgromowej
Standard 954.9105 

Wymogi kwalifikacyjne w stosunku do specjalistów ds. ochrony 
odgromowej:
Specjalistą ds. ochrony odgromowej jest osoba, która na podstawie fachowego 
wykształcenia, umiejętności i doświadczenia, jak również znajomości właściwych 
norm i wewnętrznych dyrektyw Kolei Niemieckich, zna systemy ochrony 
odgromowej i jest w stanie wykonać ich:

• Planowanie/Przyjęcie
• Sporządzenie/Montaż
• Utrzymanie w należytym stanie oraz kontrolę

Specjalista ds. ochrony odgromowej musi być wykwalifikowanym elektrykiem i 
posiadać wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz podobny staż pracy w 
zakresie ochrony odgromowej, jak również obszerną wiedzę w wymienionych 
dziedzinach, w których ma ona zastosowanie. 



Przykład: Układy zabezpieczeń przejazdów kolejowych

Nowoczesne układy zabezpieczeń przejazdów
kolejowych realizowane są w pełni 
elektronicznie przy pomocy wydajnej 
techniki sterującej. 

���� Cel: 
• pełna kontrola układu w każdej chwili
• zredukowane koszty utrzymania,

działania i konserwacji

Firma DEHN opracowała koncepcję ochrony w celu uniknięcia zagrożenia 
bezpośrednim uderzeniem pioruna i powstania przepięć.

W dalszej kolejności miała miejsce szeroka kontrola całego systemu w Laboratorium 
prądów udarowych firmy DEHN w celu sprawdzenia skuteczności środków ochrony. 



� Świadectwo zgodności 
energetycznej  między modułami 
ogranicznika i okablowaniem 
ochronnym na podzespołach

� Testy prądu udarowego na 
module wzorcowym zdalnie 
sterowanej techniki przejazdu z 
kontrolą i światłem migowym 
(RBÜT-Lz-Fü) w Laboratorium 
prądów udarowych firmy 
DEHN+SÖHNE

� Badanie sprzężania impulsów od 
6,5kA do 40,8kA (8/20µs) (KAG)

Źródło: DEHN & Pintsch Bamag

Wynik: 
Brak uszkodzeń podzespołów i 
czujników pojazdu 

Układy zabezpieczeń przejazdów kolejowych - BÜSA
Testy laboratoryjne w firmie DEHN + SÖHNE



Quelle: Pintsch Bamag

Układy zabezpieczeń przejazdów kolejowych – BÜSA
Świadectwo dopuszczenia niemieckiego urzędu kolejowego

Hersteller besitzt seit 2013 eine 
unbefristete Typzulassung!


