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1  WPROWADZENIE



Rejestracja wyładowania „chmura – ziemia”



Zjawisko fizyczne o stochastycznych parametrach:

� Maksymalny prąd i jego pochodna,

� Całka działania,

� Całkowity ładunek,

� Liczba impulsów  itp.

Czas       

0                                  do 2s

2   CHARAKTERYSTYKA WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNEGO 



Obecnie do analiz zagrożenia piorunowego najczęściej wykorzystywane jest równanie
przedstawione w tabeli 2.2 *)

*) OCHRONA ODGROMOWA W OBIEKTACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH  Renata Markowska, Andrzej W. Sowa 



3 ZAGROŻENIE STWARZANE PRZEZ BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE                    
PRĄDÓW PIORUNOWYCH 



Podstawowy zakres bezpośredniego oddziaływania prądu piorunowego
LPS – Lightning Protection System,
SPD – Surge Protective Device



.

4  KONCEPCJA  STREFOWEJ OCHRONY ODGROMOWEJ 

Ogólny przykład podziału obiektu na strefy zagrożenia oraz rozmieszczenie elementów i układów ochronnych w każdej ze stref 





Standardy urządzeń typu SPD instalowanych 
jako ochrona systemów elektronicznych 

przed skutkami wyładowań atmosferycznych

Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (Surge 
Protective Devices) powinny ograniczać napięcia i 
prądy udarowe do poziomów bezpiecznych dla 
instalacji elektrycznej i zasilanych urządzeń. 



W normie PN EN 61643-11 nie określono dokładnie kształtu prądowego 

udaru probierczego, wymagane jest jedynie stosowanie prądu udarowego o 

czasie narastania czoła poniżej 50 μs i czasie trwania do 10 ms. 

W normach ochrony odgromowej obiektów budowlanych 

PN-EN62305-4:2009 pojawiają się zalecenia stosowania do badań SPD typu 1 
prądu udarowego o kształcie 10/350 μs. 



Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne oraz ilustracja zasady działania sęków 
ćwierćfalowych stosowanych do ochrony obwodów wielkiej częstotliwości  ~ GHz



Weryfikacja deklarowanych przez producentów parametrów 
ograniczników przepięć w warunkach laboratoryjnych

� Badanie odporności na prąd piorunowy zgodnie 
z wymaganiami  normy PN-IEC 61643-1

� Zakupiono na rynku detalicznym  ograniczniki 16 typów

� Dla każdego typu przebadano 4 egzemplarze 

� Weryfikacja ochrony elektronicznego licznika energii

� Podczas prób rejestrowano przebiegi prądu i napięcia 
obniżonego



� Stanowisko badawcze w LSWA (IFPiLM – Warszawa)

Wykorzystano 1/6
generatora prądowego
wytwarzającego składową
„C” podczas testów
„direct”





Przykładowe przebiegi prądu i napięcia obniżonego
oraz obliczone przebiegi ładunku i całki działania



Zwarcie układu po 2,15 ms



Zwarcie układu po 1,6 ms



Deklarowany poziom ochrony:

12,5 kA  ???

Uszkodzenie dla 2,1 kA  !!!



Deklarowany poziom ochrony:

12,5 kA  ???

Uszkodzenie dla 10,7 kA  !!!



� Stanowisko badawcze w LWN Politechniki Białostockiej



Przedstawione badanie przeprowadzono impulsem prądowym 
10/350 µs o amplitudzie 3,5 kA









Podsumowanie badań: 

1.    Badania odporności wybranych ograniczników przepięć przeprowadzono 
w czterech sesjach : maj_2013  - 4 typy ograniczników

czerwiec _2013  - 6 typów ograniczników
sierpień_2013   - 6 typów  ograniczników

kwiecień_2014   - zabezpieczenie licznika

2. W wyniku przeprowadzonych badań 16 typów ograniczników przepięć
stwierdzono, że cztery badane typy  ( czerwiec – 2, sierpień – 2) ograniczników 
spełniają deklarowane przez producentów parametry

3. Badania przeprowadzono w  LSWA  w IFPiLM i LWN Politechniki Białostockiej

4.   Badaniami kierował  prof. Lesław Karpiński 



Wnioski  ogólne z przeprowadzonych badań:
� Drastyczna rozbieżność deklarowanych parametrów ograniczników

przepięć z ich rzeczywistą wartością – konieczność weryfikacji

� Brak możliwości przeprowadzenia kompleksowych badań w zakresie 
weryfikacji poziomu ochrony odgromowej

� Organizacja akredytowanego laboratorium wyposażonego w zestaw 
niezbędnych generatorów napięciowo-prądowych 
(szacowany koszt  - około 1,5 – 2  MPLN)

� Opracowanie w oparciu o obowiązujące normy (pod auspicjami PKOO)
procedur weryfikacji jakości elementów (systemów) ochrony odgromowej 
dla podmiotów deklarujących gotowość ich dostawy w ramach modernizacji
sieci energetycznej , telekomunikacyjnej

� Zorganizowanie warsztatów szkoleniowych (pod auspicjami PKOO) dla osób 
odpowiedzialnych za projektowanie, odbiór techniczny, ubezpieczenia
systemów ochrony odgromowe – wprowadzenie certyfikatu 
potwierdzającego pozytywne ukończenie szkolenia



Dziękuję   za   uwagę


