
Akty*na ochrona odgromowa
oprócz klosycznego zobezpieczenio przed wyłodowoniomi otmosferycznymi
coroz częściej stosuie się obecnie nowoczesne techniki ochrony odgromowei
z tzw- zwodqmi z ukłodem wspomogo jqcym rozwói lidero, objęte normq fron-
cuskq NFC 17-102 z2011 r, W ortykule przedstowione sq przykłody reolizocii
tego iypu rozwiqzoń no terenie Froncii i polski oroz wyniki proc leoreiyczno-eks-
perymentolnych prowodzonych przez polskie i froncuskie ośrodki noukowe.

Aby rozwiać wątp|iwości co do |egaIności sto-

sowania tego typu rozwiązań, przypomnijmy

kilka faktów [1].

lnstalacje piorunochronne z głowicami

z wczesną emisją |idera, które zostały |ega|nie

wprowadzone do obrotu w innym państwie

członkowskim UE, w szczególności zaś zostały
zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny

z normąfrancuską NFC 17-102:09/201 i, mo-
gą być legalnie wprowadzone do obrotu równiez

w Po|sce, gdyż z uwagi na swoje właściwości
użytkowe pozwalają na projektowanie i budowę

obiektów budow|a nych spełn iających wszystkie

wymagania podstawowe z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, w tym ochrony odgromowej,
przewidziane w obowiązujących w Polsce prze-

pisach techniczno-budow|anych oraz zgodnych

z zasadami wiedzy techniczne] (ań. 5 ust. 3
ustawy o wyrobach budow|anych).

W świet|e przepisów unijnych o swobodzie
przepływu towarów Po|ska nie moze ustanowić
zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania
instalacji piorunochronnych z głowicami
z wczesną emisją lidera, gdyż taki zakazbyłby
nieproporcjonaIny wzg|ędem chronionych
przez ów zakaz dobr,

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporządzenia minl-
stra infrastruktury z L2 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

,,Budynek należy wyposażyć w tnstalację chroniącą

od wyładowań atmosferycznych, )bowiązek ten odnosi

się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie

dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowla-

nych", aw myśl § 184 usL 3: ,,lnstalacja piorunochron-

na, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna być wykona-

na zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgro-

mow ej ob i e któw b udow l a n ych ".

Naszym zdaniem nie oznacza to, że stoso-

wanle instalacji piorunochronnych z głowicami

z wczesną emisją lidera według normy francu-
skiej NF C 17-102 (09l20ll) na terenie Po|-

ski jest nielegalne. Aby prawidłowo zaprojekto-
wać ochronę przed wyładowaniami atmosfe-

rycznymi, nalezy kierować się opisanymi dalej

zasada m i.

l Ogólne zasady
Pierwszym etapem projektowania ochrony od-
gromowej obiektu jest okreś|enie jej poziomu.

Rozróżnia się cztery poziomy ochrony odgro-

mowej: poziom l (skuteczność 98%), poziom

ll (95%), lll (90%) i IV (80%). Ochrona odgro-

mowa nie może być więc zagwarantowana

w 100%.

Pożądany poziom mozna uzyskać w sposób
probabiIisiyczny, według normy EN 62305 ze-

szyt 2 ,,Zarządzanie ryzykiem" |ub w sposób
determ i n istyczny, na rzucony przez użytkown i ka

obiektu. Ten drugi pojawia się wówczas, kiedy

użytkownik obiektu w trosce o zapewnienie je-

go funkcjonaIności i zmniejszenie poziomu

szkód spowodowanych wyładowaniem atmo-

s'erycznym decyouje o podwyższeniu poziomu

och rony odgromowej. 0biekty zawierające stre-

fy Ex mają w sposób deterministyczny narzuco-

ny poziom ochrony Ex > l|.

Okreś|enie ooziomu ochrony przeciwpożaro-

wej według normy EN 62-305 zeszyl2wyma-
ga przeprowadzenia analizy ryzyka uwzględ-

niającej to|erowane straty. Wynika z tego, że

wyładowanie atmosferyczne, w którym war-

tość prądu pioruna jest mniejsza od wańości
prądu pioruna przyjętego do ob|iczeń poziomu

ochrony, moze nastąpić bezpośrednio w obiek-

cie. Do takich przypadków moze należeć jeden

z cytowanych w Iiteraturze 12) przykła-

dów - wyładowanle w eIemencie obiektu
w promieniu strefy chronionej lnstaIacją odgro-

mOWą

Jakko|wiek obszary stref chronionych okre-

ślane są na podstawie natężenia prądu pioru-

nowego, jedną z głównych przyczyn pozarów

spowodowanych wyładowaniem atmosferycz-
nym stanowi energia wydzieIana w miejscu po-

łączenia czoła wyładowania z elementem me-

talowym. WydzieIana energia jest iIoczynem

napięcia kontaktowego (rzędu 20 V - wynik do-

świadczaIny), wielkości prądu pioruna (A - kA)

oraz czasu trwania wyładowania (ms - s),

Przykład: dla obiektu zabezpieczonego na poziomie I do-

puszcza się możliwość wyładowania atmosferycznego

o natężeniu prądu piorunowego < 3 kA. Jeże|i wyłado-

wanie będzie trwało jedną sekundę, efekty termiczne bę,

dą podobne, jak przy wyładowaniu atrnosferycznyn,l

o natęźeniu prądu piorunowego 30 kA w czasie 10O ms.

Ten etekt jest stotrym zagrożeniem oozarowylT

przy ochronie odgromowej wykorzystujące1 pokrycia da-

chowe |ub osłony meta|owe jako elementy rnogące prze-

jąć wyładowanie atmosferyczne.

Eugeniusz SMYCZ
Czesłow STEC

Stonisłow ZNĄC

Rozróżnia się ochronę odgromową we-
wnętrzną oraz ochronę odgromową zewnętrz-

ną. 0chrona odgromowa wewnętrzna ma

na celu wyeliminowanie ewentuaInych prze-

pięó w chronionym obiekcie. Do tego celu sto-

suje się ograniczniki przepięć, połączenia wy-

równawcze oraz ekrany przewodzące, Dobór

ograniczników przepięć wynika z przyjętego

poziOmu ochrony odgromowej. Ograniczniki

zainstaIowane w głównej rozdzieIni eIektrycz-

nej obiektu mają zapobiec powstaniu pozaru

w tej rozdzieIni, Ograniczniki przeznaczone

do zabezpieczania aparatury są insta owane

w pob|iżu urządzeń chronionych, Połączenia
wyrównawcze zapobiegają wystąpieniu iskrze-

nia jako potencjalnego źródła pozaru, spowo-
dowanego różnicą potencjałów na elementach
metalowych. Ekrany przewodzące słuzą do tłu-

mienia promieniowania wytworzonego poIa

eIektromagnetycznego. 0chrona odgromowa

zewnętrzna ma na celu prze.jęcie wyładowania

atmosferycznego i odprowadzenie prądu pioru-

nowego do ziemi,

l Techniki ochrony odgromowej
zewnętrznej

Obecnie stosowane są dwa rodzaje ochrony

odgromowej zewnętrznej :

. pierw§za - objęta normą EN-62 3O5 zeszyt 3, zaIicza-

na do tZW. metod tradycyjnych,

. druga - objęta normą francuską NFC 17-102 (wrze-

sień 2011) Protection contre la foudre Systdmes de

protection contre la foudre żl dispositif d'amorQage, opie-

rająca się na zwodach zawierających układy wspomaga-

jące powstanie oddolnego Iidera (franc, PDA Paraton-

nerre ż Dispositif d'AmorQage, ang. ESE Early Streamer

Emisslon),

Aby wyjaśnió zasadę działania obu tych

technik, prześledzimy proces zachodzący pod-

czas wyładowa n ia atmosferycznego,

Zjawisko wyładowania atmosferycznego

Wyładowanie atmosferyczne rozwija się skoka-

mi (30-50 m) od chmury burzowej, naładowa-

nej w naszych warunkach klimatycznych ła-

dunkiem ujemnym, w kierunku do ziemi (stri-

mery, Iidery odgórne). Początkowy rozwój wy-

ładowania jest uzaIezniony.;edynie od ła-

dunku elektrycznego zgromadzonego |okalnie

w chmurze burzowej. Przemieszczanie się czo-

ła lidera odgórnego powoduje, poprzez zjawi-

sko,,zwierciadIanego odbicia", gromadzenie

się ładunku (przeciwnego znaku) na wszyst-

kich elementach przewodzących (ziemla, me,

ta|owe elementy i urządzenia, gałęzie drzew).

Osiatni przeskok jest połączenlem się lidera

odgórnego z liderem oddo|nym. To połączenie

odbywa się w połowie drogi ostatniego prze-
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skoku, Wie|kość ostatniego przeskoku za|eży

od prądu piorunowego, dla którego przyjęto na-

stępu jącą em pi ryczną zależność

d[m] = 9,a x 13 [kA]

d promień

toczącej slę
sfery w mode u

elektrogeome-

trycżnym

Ładunek czoła Iidera Q jest źródłem po a eIektrycznego

powodującego powstanie Iidera wstępującego. Przyjęto,

ze istnieje zależność pomiędzy ładunkiem Q i amplitu-

dą | wyładowania pioruna (1 C = 15 kA). Natężenie po-

|a e|ektrycznego na powierzchni ziemi równe 300 kV/m

powodu]e powstanie Iidera wstępującego (oddolnego).

Lidery oddolne - wstępujące

Na obiekcie niezawierającym elementów me-

ta|owych zwód pionowy, będąc jedynym e|e-

mentern skuplającym poIe eIektryczne, stan!e

się źródłem oddo|nego Iidera, który połączy slę

z liderem odgórnym, Przy obecności uziemio-

nych eIementów metaIowych (klimatyzatory,

wenty|atory, anteny) każdy z nich moze być

źródłem Iidera oddoInego, podobnie 1ak zwód

pionowy Iub zwód poziomy. lnicjacja ]idera od-

do|nego na jednym z tych elementów powodu-
je, poprzez odpływ ładunków z pozostałych

e|ementów w kierunku żródła lidera, osłable-

nie pola eIektrycznego na lch powierzchni

i przyhamowanie procesu inlcjacji na tych eIe-

mentaCh.

Zwody - PDA
Inicjacja lidera dodatniego na e|emencie meta|o-

wym uza|eżnlona jest od wańoścl |oka|nego na-

tęźenia po|a e|ektrycznego, jego wzrostu w czasie

oraz liczby wolnych e|ektronów mogących zapo-

czątkować zjawisko lawinowe w jego otoczeniu

[3], Ostrze zwodu Frank|ina ma stały potencjał

ziemi, podobnie jak inne uziemione elementy

metalowe i w procesie inicjującym rozwój lidera

nie ma pomiędzy nimi rozróznienia. Zwód - PDA

lĄ, mający e|ement pasywny (indukcyjno-po-

jemnościowy) słuzący do wyłworzenia dodatko-

wego pola elektrycznego, będąc w superpozycji

z narastającym w czasie elektrycznym polem

czoła Iidera zstępującego, daje z wyprzedzeniem

czasowym w stosunku do zwodu Franklina taką

wartość natężenia pola, która odpowiada wańo-

ści pola elektrycznego generującego oddolnego ll-

dera na zwodzie Franklina.

)znacza to, że d|a identycznego udarowego

przyrostu poIa elektrycznego powstanle oddol-

nego Iidera wytworzonego przez to po|e nastę-

puje wcześniej niż dIa zwodu FrankIina. Ta róż-

nica czasowa nazywana jest wyprzedzeniem

czasowym AT (ps). Zwody PDA charakteryzu-
ją się wyprzedzeniem czasowym od 10 ps

do 60 ps (prędkość dodatniego oddo|nego Iide-

ra to rząd 0,1-1 m/gs), Mozna zatem powie-

dzteć, ze czas zainicjowania powstania oddo|-

nego |idera dla zwodu PDA zostaje znacznie

skrócony.

l Ochrona odgromowa
wg NFC 17-102 (wrzesień 2011)

Procesy opisane powyżej są uwzg|ędnione

w technice ochrony odgromowej według fran-

cuskiej normy NFC 17-102 (09l20l1). Norma

ta jest druglm wydaniem normy z 1995 r., po-

wstałej na bazie wyników badań prowadzo-

nych pod koniec |at 80. XX w, przez międzyna-

rodową grupę o nazwie ,,Renardióres" (w Labo-

ratorium Wysokich Napięć EDF w Renardióres

we Francji). Dotyczy ona techniki ochrony od-

gromowej odriernej riż opisara w normie

EN 62 305 zeszyt 3 l z tego tez wzg|ędu

Europejski Komitet Norma izacyjny Elektro-

techniki CENELEC zaakceptował jej wydanie

w 2011 r,, choć jednocześnie obowiązywała

wprowadzona w 2009 r. norma EN 62-305.
0mawiana norma francuska zawiera:

- analizę ryzyka (zgodnąz EN 62-305 zeszyl 2),

- zasady instalacji i wyznaczania promieni stref ochron-

nych,

- badanla zwodu PDAl pomiary skutecznoścl, badania

środowiskowe, próby udarowe prądem piorunowym,

- zasady konserwacji i przeglądów okresowych.

Promienie stref ochronnych

Promlenie stref ochronnych R podane są w ta-

be|i poniżej, d|a zwodu PDA mającego wyprze-

dzenie czasowe AT = 60 !s.

Zasady instalacji

Zwód PDA jest insta|owany na maszcie o wy-

sokości H > 2 m, |ńa co najmniej dwa odpro-

wadzenia do ziemi. Jeś|i występują dwa PDA
(|ub więcej), mogą być łączone pomiędzy sobą,

Liczba uziemień jest równa liczbie zainstalowa-

nych zwodów PDA lub większa od niej.

Przykład: centrum logistyczne (ZZR) o wymiarach 120 x

60 x 12 m, wymagany poziom ochrony |. Do ochrony

uźyte są dwa zwody mające wyprzedzenie czaso-

we 60 ps umieszczone na masztach o wysokości 5 m,

Z uwagi na połączenie pomiędzy nimi wykonano dwa

uziemlenia typu A (< 1O 0) według PN-EN 62,305 ze-

szyt 3.

H - wysokość

masztu ze zwo-

dem PDA
(powyże;

powierzchni

chronionej),

R promień

strefy ochronnej

I Odstępy izolacyjne
Ochrona urządzeń zainstalowanych na dachu

wymaga zamontowania w ich pobliżu zwodów
pionowych Iub pozlomych. Często meta|owa

konstrukcja (np. kllmatyzatora) jest łączo-

na z odprowadzeniami insia|acji odgromowej

W Ce|U tZW. WyróWnan|a poiencjałU, CO ma

umozIiwić uniknlęcie iskrzenia mogącego stać

się przyczyną pożaru, Przy takim rozwiązanlu
prąd piorunowy popłynie najkrótszą drogą

do ziemi, czy|i w tym przypadku poprzez kli-

20 3,1 5x5 31 79 47,4

ll 30 5,7 10 x 10 88 ^ra
lIl 45 10,5 15x15 39 97 58,2

lV 60 16,1 20x20 43 La7 64,2

gdziel

m x m - wie kość oczek siatkl wg EN 62 305 zeszy.t 3

d [m] - promień toczącej stę sfery (mode e|ektrogeometryczny)

| [kA] - wańość natęźenla prądu pioruna, poniżej które] ochrona odgromowa przestaje być skuteczna

Dla obiektów typu ZDR (Zakład dużego ryzyka) i ZZR (zal<ład Zwiększonego ryzyka) promień strefy ochronnej Rp = 60% R,
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maIyzator i e|ementy z nim połączone. Jeżeli
mówimy tu np. o aquaparku czy centrum han-

dIowym, lstnieje potencjalne zagrożenie pora-

żenia Iudzi.

W obiektach, w których prowadzona rurami

insta|acja gazowa jest chroniona zwodami po-

ziomymi umieszczonymi na wspornikach izo-

lacyjnych, jej skuteczność wskutek zabrudze-
nia wsporników moze się z czasem pogorszyó.

Zabrudzenie stanowi warstwę przewodzącą,

która wytworzy ścieżkę przebicia elektryczne-
go i wyładowanie piorunowe nastąpi do rury

z gazem,

Z uwagi naznacznie większe promienie stref

ochronnych unika się tych prob|emów poprzez

odpowiednie usytuowanie zwodów PDA.

l Sprzężenia elektromagnetyczne
Ochrona odgromowa wewnętrzna ma na ce|u

wyeliminowanie przepięó wnikających do in-

sta Iacj i elektrycznej poprzez I i n ie zasi Iające
(kable energetyczne, l i nie napowietrzne). Wy-
ładowanie atmosferyczne ma charakter im-
pu|sowy, o częstotliwości podstawowej har-

monlcznej 1 MHz, Przewodnik prostoIlniowy

ma indukcyjnośó 1pH, czy|l jego impedancja

oL wynosi 3,14 f). Wszelkie zakrzywienia
(oczka siatki) znacznle zwiększają tę impe-
dancję. Stosując ochronę za pomocą slatki,
nie uzyskuje się rozpływu prądu, tak iak wy-
glądałoby to w przypadku prądu stałego, gdyż
powstają odbicia fa|, które uzależnione są
od symetrii impedancji uziemień, Przy ochro-
nie na poziomie I odprowadzenia do ziemi na-

leży wykonać co iO m. Taka konfiguracja nie

zabezpiecza przed sprzężeniami eIektroma-
gnetycznymi, np. z instalacją sygnalizacji wy-

stąpienia pożarów, z instalacjami kompuiero-

wymi czy lnstalacjami służącymi do łączności

radiowej.

Przy stosowaniu zwodów PDA Iiczba odpro-

wadzeń do ziemi jest znacznie mniejsza. Prze-

wody odprowadzające mogąwtedy biec w bez-
piecznej od|egłości od przewodów l urządzeń

czułych na zakłócenia elektromagnetyczne.

Przykładem są instalacje na obiektach Pań-

stwowej Straży Pozarnej i nad|eśnictw, przed-

stawione w dalszej części ańykułu.

l Badania skuteczności i odporno-
ści na prąd piorunowy

l ptace naukowo-badawcze
Jakkolwlek norma NFC 17-I02 (07ll995)

- pierwsza dotycząca techniki ochrony odgro-

mowej za pomocą zwodów PDA - ukazała się

we Francji, pierwsze ujęcie teoretyczne wyka-

zujące większą skuteczność zwodu PDA
w stosunku do zwodu Franklina przypisać

mozna Po|sce. Tu zostały bowiem sformuło-

wane kryteria Skopeca i Steca dotyczące

współczynnika koncentracji oraz współczynni-

ka wzmocnienia pola elektrycznego w zwo-

dzie PDA w odniesieniu do zwodu FrankIi-

na [4, 5].

gdzie;

n - |iczba wyładowań
Tm uśredniona wartość czasów do wyładowań [psJ

U. - uśredniona wańość napięć udarów w chwiIi wyładowań [kVl

Próba napięciowa 500 kV Laboratoire SIAME Pau

France. Rappoń d'Essais N"10O512

Próba prądowa 10O kA, Laboratorium Symulowa-
nych Wyładowań Atmosferycznych, lnstytut Fizyki
Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.
Sprawozdanie z badań nr S1/2012ILSWA. Rapoń
z badania środowiskowego przeprowadzonego
w kwietniu 2012 r, w Instytucie Techniki Budow|a-
ne1 |TB nr L|\400-0588/12/ZOONlM

Potwierdzeniem obllczeń teoretycznych są
wynlki badań eksperymentalnych, po|egające

na pomiarach porównawczych [6] dla dwóch

identycznych zwodów PDA.

Pomial porównawczy 500 kV (Rapport

d'Essais N" 170612)
Comparaison de l'efficacite d'un PDA actif vis-avis d'un

PTS en laboratoire, Laboratoire SIAME EGE (Equipe

Genie Electrique), universite de pau et des pays de

l'Adour, 17 Juin 2012.

na ng = f(U*h) nł = na= 50Vo

dlah=0
ntr, ż ng dlah > 0

G€n, uda8wy '.

Wyniki te stanowią wiarygodne potwierdze-

nie, że zwód PDA ma większą skuteczność niz

zwód Franklina,
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'; l Wyładowania atmosferyczne
w warunkach naturalnych

Podczas burzy 6 sierpnia 2013 r. Bruno Auroy
wykonał zdjęcie, na którym zostały uwidocz-
nione wyładowania atmosferyczne (lidery, stri-

mery) rozwijające się z siedmiu zwodów PDA
zainsta|owanych na siedmiu pylonach francu-
skiego wiaduktu Millau. Wiadukt ten, zbudo-
wany w ciąu autostrady A75, jest najwyższą
tego typu konstrukcją w Europie, z najwyż-
szym py|onem - o wysokości 341 m. Od|e-
głośó pomiędzy pyIonami wynosi oko-
ło 300 m, cały wladukt ma długość 2460 n,
Na zdjęciu widoczne jest równiez wyładowa-
nle w głębi terenu, w oddaIi od wiaduktu. Wy-

ładowania nastąpiły w przedziale czasowym
rzędu 3-5 s. Widoczne lidery, które powstały

ze zwodow PDA umleszczonych na siedmiu
pylonach i brak jakichkolwiek wldocznych stri-
merów z innych miejsc e|ementów konstruk-

cyjnych wiaduktu potwierdzają wyzszą sku-
teczność zwodów PDA w porównaniu do zwo-
dów Frank|ina.

zakład seveso: chemtura
Zakład ten chroniony jest zwodami PDA z za-

chowaniem promieni stref chronionych 47 ,Ąm,
Skuteczność ochrony odgromowej zwodami

PDA na tego typu obiektach zosIała wykaza-

na w raporcie [9J.

Zwodami PDA są chronione najbardziej presti-

żowe obiekty zabytkowe w Paryżu:

- Pałac lnwa|idów,

- Panteon,

l podsumowanie

Ochrona odgromowa z zastosowaniem zwodów
z układem wspomagającym rozwój Iidera, ob-
jęta normą francuską NFC 17-102 z wrześ-
nia 2011 r., ma wielu oponentów [2, 8]. Jest
jednak od wielu lat z powodzeniem stosowa-

na na rynku światowym do ochrony obiektów
budow|anych, obiektów użyteczności publicz-

nej l bezcennych obiektów zabytkowych. Jej

skuteczność potwierdzają zarowno opinie eks-

peńów, jak i wieloIetnia praktyka.

Ta technika ochrony pozwa|a na:
. obniźenie kosztów instaIacji odgromowej, dla duźych

obiektów nawet do 70% w stosunku do rozwiazań tra-

dycyjnych,

. zaprojektowanie ochrony odgronowej na wyźsrym po-

ziomie bez zwiększania kosztów,

. obniżenie kosztów eksp|oatacji oraz ułatwienie eksplo-

atacji obiektu (obsługa i konserwacja np, klimatyzato-

rów, odśnieżanie dachów),

. łatwiejsze projektowanie i rea|izację. D

Eugeniusz Smycz - w lołoch l 985-2000
procownik noukowo-dydoktyczny EcoIe Supórieure

de Physique et de Chimie Industrie||es

de |o ville de poris

Czesłow Stec - procownik noukowo-dydoktyczny

lnstylulu Podslow EIektrotechniki

i EIektrołechnologii Politechniki Wrocłowskiei

Stonisłow Zoiqc - nodinspeklor Okręgowego

Urzędu Górniczego we Wrocłowiu

Bibliografia
[1J Opinia prawna na temat n]edopuszcza ności zakaza-
nia przez Rzeczpospolitą Po|ską wprowadzania do obro,
tu i stosowania w Polsce insta|acji piorunochronne] do-
puszczonej do obrotu w innych państwach członkow-
skich Unii Europejskie1, wykonana przez KanceIarię
Prawniczą Marek Szydło i Wspólnicy z Wrocławia (prof.

nadzw, dr hab. Marek Szyoło).

l2l K.L. Chrzan, Klasyczne piorunochrony Frankli-
na i piorunochrony pseudoaktywne,,,Pryzmat" (Poli-

technika Wrocławska) nr 253, marzec2072.
[3] T. Reess, Contribution a |ćtude experimentale et
theorique des decharges electriques de polarite negati-
ve dans l'air ż presslon atmospherique, 24 Jan-
vier 1997, i'Universitó de Pau (France).

[4J A. Skopec, E. Smycz, Cz, Stec, lnicjacja stanu nie-
ustalonego jako główna przyczyna większej skuteczno-
ści aktywnego zwodu w ochronie odgromowej anali-
za porównawcza zwodów aktywnych i klasycznych,

,,Wiadomości E|ektrotechniczne" nr 8/200B, s, B-11,
t5J A. Skopec, E. Smycz, Cz. Stec, Zastosowanie reak-
cji impulsowej i skokowej w analizie działanta ochrony
odgromowej zwodu aktywnego typu ESE w stanie nie-
stacjonarnego narostu patenciału elektrycznego
chmury,,)ł,łiadomości E|ektrotechniczne" nr Ial20I1,,
s, 40-44.
[61 A, Skopec, E. Smycz, Cz. Stec, Kryteria tearetyczne
oceny działania zwodów typu ESE w ochranie odgromo-
wej - potwierdzenie eksperymentalne analizy teore-
tycznej, W adomości Elektrotechniczne nr 9l20I2,
s. 25-30,
|7] List referencyjny Air France Lettre de satisfaction
Air France Industries Róf, C0. QG 10023-13 JL. C/RA.
[8] A. Sowa, Nowe normy dotyczące ochrony odgromo-
wej obiektów budowlanych, elektro.1nfo, nr 412009.
t9J Wyniki ankiety dotyczącej skuteczności ochrony od-
gromowej tradycyjnej i za pomocą zwodów PDA zakła-
dów typu Seveso na terenie Francji Rćsultat de
|'enqućte lPSOS concernant la protection contre la fo-
udre des sltes Seveso (2OO2).

I Przykłady zastosowania
Hangar Airbus A380 (Air France lndustries
CDG Roissy)

Obiekt chroniony jest czterema zwodami PDA
zainstalowanymi na masztach wolno stoją-

cych o wysokości 5 m, rozmiesZczonych
na dachu hangaru. Promienie stref chronio-
nych wynoszą 47,4 m, Pierwsze wyładowanie
pioruna nastąpiło w czerwcu 2009 r, Wyłado-
Wanla Są rejestrowane, Zapisywana jest też
data wyładowania oraz natężenie prądu pioru-

nowego. Piorunochrony po kazdym zaistnia-
łym wyładowaniu są automatycznie testowa-
ne, a informacja o zdarzeniu trafia do Central-

nego nadzoru Air France. Takze w obiektach
AFl Orly (realizacja w |atach 20041200O,
w których co roku występuje od trzech do pię-

ciu wyładowań, nie stwierdzono uderzenia
pioruna bezpośrednio w chronione obiekty [7J.

Realizacje na terenie Polski

- most na Wiś|e k. Kwidzynia - realizacja|
llpiec 2013 r.,

* centrum hand|owe Auchan w Gdańsku,

- Motoarena w Toruniu,

- Dom Kopernika w Toruniu.

Wyładowania atmosferyczne na pylonach wiaduktu Millau (Franc,ja)
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