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Interpretacja postanowie norm.
serii PN-86-92/E-05003 i serii PN IEC 61024
wg decyzji NKP 55
1. Wprowadzona do obowi zkowego stosowania norma PN-IEC 61024-1: 2001 nie zast puje
normy PN-86/E-05003/01. Obie te normy s obowi zuj ce. Przy wyst powaniu ró nic w
ich postanowieniach nale y - formalnie - kierowa si zasad stosowania postanowie
normy wydanej z dat pó niejsz . Np. gdy chodzi o wymiary drutu, to - w my l tej zasady jest zalecane stosowanie drutu Ø 8 mm, a nie Ø 6 mm. Nie wyklucza to jednak mo liwo ci
stosowania dotychczasowej normy i drutu Ø 6 mm, co daje oczywi cie mniejszy margines
bezpiecze stwa, ale w wielu przypadkach jest uzasadnione wynikami dotychczasowych
do wiadcze . Decyzja powinna nale e do projektanta.
2. Wymiar oka sieci zwodów trzeciego poziomu ochrony w tablicy 1 normy PN-IEC 61024-1:
2001 nie jest prawidłowy. Zamiast 10 m powinno by 15 m. Ten oczywisty bł d oryginału
normy IEC 61024-1 został ju skorygowany w projekcie IEC 62305-3 zrewidowanego jej
wydania.
3. Przy obliczaniu redniej rocznej cz sto ci Nd bezpo rednich wyładowa piorunowych w
obiekt, wg punktu 4.2 normy PN-IEC 61024-1-1: 2001, nale y przyjmowa warto ci Ng wg
danych zawartych w normie PN-86/E-05003/01, tj. Ng = 1,8 wyładowa na km2 na rok dla
obszarów o szeroko ci geograficznej wi kszej ni 51° 30' oraz Ng = 2,5 wyładowa na km2
na rok dla pozostałych obszarów kraju. Wynika to z faktu, e w obowi zuj cych normach
nie ma mapy burzowej Polski i nie ma mo liwo ci wyznaczenia liczby Ng ze wzoru
zamieszczonego w punkcie 3.2 normy PN-IEC 61024-1-1: 2001.
4. Na rys. 4 normy PN-IEC 61024-1-1 str. 16 w drugiej ramce od góry powinno by Nd= NgAe
zamiast Nd= Ng=Ae.
5. W odsyłaczu krajowym N4) normy PN-IEC 61024-1-1: 2001, u dołu strony 10, bł dnie
została wydrukowana warto akceptowanej cz sto ci trafie piorunowych Nc = 10-2.
Zamiast tej warto ci, w przypadku obiektów zwykłych, powinno by Nc = 10-3. Natomiast
dla obiektów zagro onych wybuchem rezerwowana jest warto Nc = 10-5.
6. Sformułowanie p. 3.3.3 w PN-86/E-050003/01 zezwala w sposób jednoznaczny na
stosowanie poł cze stykowych, ale nie dotyczy ono obiektów zagro onych wybuchem, co
dodatkowo wynika z p. 3.1.2.4 w PN-89/E-05003/03.
7. Je eli przy powierzchni ziemi nie ma poł czenia mi dzy przewodami odprowadzaj cymi,
to przył czone do nich uziomy s uziomami oddzielnymi i wymaganie dotycz ce
rezystancji uziemienia odnosi si tylko do tych uziomów.
8. W normie PN-86/E-050003/01 nie wymienia si stali nierdzewnej, ale mo na j stosowa
przyjmuj c wymiary dla stali ocynkowanej.
9. Stosownie do postanowie 3.2 i 3.4 normy PN - 96/E-05003/01 - wewn trzne cienkie
warstwy metalowe pokrycia dachu niepalnego mog by wykorzystane jako zwody pod
warunkiem, e bezpo rednio pod nimi nie znajduj si materiały łatwopalne typu papier lub
słoma. Gdy warunek ten nie jest spełniony, to nale y zastosowa rodki eliminuj ce
mo liwo przetopienia warstwy metalowej pokrycia dachu lub zapalenia materiału
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palnego przez krople wytopionego z pokrycia metalu. W pierwszym przypadku w gr
wchodz dodatkowe zwody, chroni ce dach przed bezpo rednim wyładowaniem
piorunowym, w drugim za - niepalne osłony umieszczone nad materiałem łatwopalnym.
10. Z praktyki wiadomo, e odporno papy na zapalenie przez wyładowanie piorunowe mo e
by du a i ogólne jej zakwalifikowanie do materiałów trudno zapalnych wcale nie musi
oznacza , e nie mo na jej zaliczy do materiałów nie ulegaj cych zapaleniu przy
oddziaływaniu kanału piorunowego. Wprost przeciwnie, w wi kszo ci przypadków papa
nie ulega zapaleniu, a jedynie uszkodzeniu, i mo e by uznana do celów ochrony
odgromowej jako materiał niepalny. Rozstrzygni cie tej kwestii wymaga po prostu
przeprowadzenia testu laboratoryjnego na zapłon papy w warunkach odpowiadaj cych
konkretnemu przypadkowi i ekstremalnym parametrom wyładowania piorunowego. Mo na
wi c oczekiwa , e odporno rozpatrywanej papy na zapalenie przez wyładowanie
piorunowe b dzie wystarczaj ca i nie zaistnieje konieczno stosowania dodatkowych
zwodów. Je eli z bada wynika, e rozpatrywana papa mo e ulec zapaleniu przez
wyładowanie piorunowe, to stosowanie dodatkowych zwodów jest nieuniknione. Ich wybór
i rozmieszczenie zale y jednak od lokalnych warunków, a w tym od rozmiarów obiektu,
ukształtowania dachu, obecno ci elementów wystaj cych nad dach itp. Nie mo na w
oderwaniu od tych warunków zaleci okre lonego rodzaju zwodów. Ka dy obiekt wymaga
indywidualnego potraktowania, a decyzje nale do fachowców podejmuj cych zadania
projektowe.
11. Do zakresu normy PN-IEC 61024-1 wchodz budynki technologiczne i mieszkalne
usytuowane na terenie stacji elektroenergetycznych. Natomiast z zakresu tej normy s
wył czone urz dzenia elektryczne znajduj ce si poza tymi budynkami.
12. O uznaniu okre lonego rozwi zania ochrony odgromowej stacji tankowania gazem za
odpowiadaj ce
postanowieniom
normy
PN-89/E-05003/03
decyduje
szereg
indywidualnych wła ciwo ci stacji. Rozwi zanie, polegaj ce jedynie na uziemieniu
zbiorników i innych elementów, mo e by uznane za zgodne z tymi postanowieniami,
je eli spełnione zostan jednocze nie nast puj ce warunki:
- obszar stacji jest zaliczony do kategorii Z2 (postanowienie 4.l.l.ld),
cianki znajduj cych si nad ziemi ruroci gów i zbiorników maj grubo nie mniejsz
ni 5 mm (postanowienie 4.1.1.1 i),
- cz ci nadziemne ruroci gów i zbiorników, których cianki maj mniejsz grubo ni 5
mm znajduj si w strefie ochronnej innych obiektów (postanowienie 4.1.1.l.i),
- zbiorniki podziemne o grubo ci cianki mniejszej ni 5 mm s pokryte warstw ziemi o
grubo ci nie mniejszej ni 0,5 m (postanowienie (4.l.l.lb),
- nalewaki nie s eksploatowane w czasie burzy (postanowienie 4.1.1.1 g).
13. Polskie Normy dotycz ce ochrony odgromowej i b d ce w gestii Normalizacyjnej Komisji
Problemowej nr 55 nie obejmuj bezpo rednio swym zakresem urz dze przeznaczonych
do przekazu informacji, a w szczególno ci urz dze telekomunikacyjnych, usytuowanych
poza budynkami. Fakt ten znajduje potwierdzenie w postanowieniu 1.2 normy PN-86/E-05003/0l i w postanowieniu 1.1.1 c) normy PN-IEC 61024-1. Nie wyklucza to jednak
mo liwo ci skutecznego wykorzystania tych norm do ochrony odgromowej (instalowanych
na wysokiej wie y metalowej i poł czonych z nimi) urz dze wra liwych na piorunowe
zakłócenia elektromagnetyczne. Do ochrony wymienionych urz dze jest natomiast
przeznaczona norma PN-IEC 61312-1 oraz - jeszcze nie opublikowane w j zyku polskim oryginalne jej cz ci: IEC 61312-2 i IEC 61312-3. W my l postanowie tych norm sam
maszt metalowy, a niekiedy nawet umieszczone na nim anteny, nie wymagaj ochrony od
bezpo rednich wyładowa piorunowych. Natomiast ochrony przed wyładowaniami i ich
skutkami wymagaj przył czone do anteny urz dzenia. Ochrona taka polega głównie na
zastosowaniu ekranowania i poł cze wyrównawczych bezpo rednich i dokonywanych za
pomoc ograniczników przepi .
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14. Je eli dach i jego pokrycie s palne, to nie ulega w tpliwo ci, e - w my l postanowienia
2.3.1 g) normy PN-86-89/E-05003/01 - budynek nale y wyposa y w urz dzenie
piorunochronne. Nie mo na te zrezygnowa ze stosowania zwodów sztucznych, które na
mocy postanowienia 3.2.a) normy PN-86-89/E-05003/01 mogłyby by zast pione przez
elementy metalowe obiektu (zwody naturalne). Stwierdzenie czy materiał jest palny, czy
nie, nie nastr cza zwykle trudno ci, ale w przypadkach w tpliwych, stopie palno ci
materiałów mo na ustali na podstawie wła ciwych przepisów lub na podstawie wyników
bada dokonanych przez kompetentn instytucj , w tym np. przez ITB. W wielu jednak
przypadkach nie chodzi o formalne zaliczenie materiału do materiałów niepalnych, ale o
upewnienie si , e materiał nie ulegnie zapaleniu w warunkach oddziaływania
wyładowania piorunowego lub zga nie natychmiast po zaniku ródła zapłonu. Przykładem
mo e by papa na podło u niepalnym, której pewne gatunki nie ulegaj zapaleniu pod
wpływem wyładowania piorunowego, a jedynie mog ulec lokalnemu uszkodzeniu.

Korekta norm PN-IEC 61024-1: 2001 i PN-IEC 61024-1-1: 2001

Do normy PN-IEC 61024-1: 2001 wprowadza si nast puj ce zmiany:
- str. 1 przedmowa krajowa drugi akapit: zapis „od N1) do N3" zmienia si na „od N1) do N4" .
- str. 11, punkt 2.2.4 (Konstrukcja) uwaga, czwarty wiersz: zapis „zapewni im dost p do
drzwi i okien" zmienia si na: „zapewni im odst p od drzwi i okien".
- str. 19, tablica 1, ostatnia kolumna, trzeci wiersz (dla III poziomu ochrony): przy wymiarze
oka sieci równym 10 (m) dopisuje si symbol odsyłacza krajowego N4), a na dole strony
wprowadza si odsyłacz krajowy N4 o nast puj cym brzmieniu: N4 Bł dny zapis w IEC:
jest „10", a powinno by „15".
Do PN-IEC 61024-1-1: 2001 wprowadza si nast puj ce zmiany:
- str.10, odsyłacz krajowy N4): wyra enie „Nc = 10-2" zmienia si na „Nc = 10-3"
- str. 16, rysunek 4, algorytm procedury wyboru urz dzenia piorunochronnego, trzeci blok od
góry; lewa kolumna; wiersz 4: wyra enie Nd= Ng=Ae zmienia si na Nd= NgAe .
Zgodno

powy szych korekt i zapisów interpretacyjnych z decyzj NKP 55 potwierdzam

Przewodnicz cy PKOO
/ - / Prof. Z. Flisowski
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