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Szanowny Panie Magistrze,
W odpowiedzi na pro b „ o wydanie opinii nt. stosowania tzw. aktywnych
piorunochronów, a w szczególno ci produktu polskiej firmy GALMAR, urz dzenia nazwanego
GALACTIVE" uprzejmie wyja niam co nast puje:
1. Opinie Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, Zakładu Techniki Wysokich
Napi Politechniki Warszawskiej i Komisji Normalizacyjnej ds. Instalacji Elektrycznych i
Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych PKN na temat stosowania tzw. zwodów
aktywnych, a w szczególno ci zwodów z wczesn emisj strimerów (ESE - Early Streamer
Emission) s całkowicie negatywne.
2. Opinie te s oparte na tym, e:
- wymiarowanie przestrzeni chronionej za pomoc poziomego promienia, wyprowadzonego z
wierzchołka zwodu do olbrzymich odległo ci, jest udokumentowan nieprawidłowo ci
naukow i techniczn ,
- nieprawidłowo t wykazano w pracach grupy roboczej CIGRE WG 33-01-03 i Komitetu
Technicznego IEC TC - 81 oraz w publikacjach Mi dzynarodowej Konferencji Ochrony
Odgromowej (ICLP);
- stosowanie tych zwodów w sposób podawany przez producentów jest niezgodne z
obowi zuj cymi normami: polsk norm PN-86/E-05003/01 i mi dzynarodow norm IEC
61024-1;
- ameryka skie stowarzyszenie NFPA (National Fire Protection Association - USA)
odrzuciło ostatnio definitywnie propozycj normalizacji tego rodzaju zwodów;
- urz dzenie piorunochronne wyposa one w tzw. zwód aktywny nie chroni budynku z
wi ksz skuteczno ci ni konwencjonalny zwód pionowy, który jest przeznaczony do
ochrony obiektów o ograniczonych wymiarach lub do lokalnej ochrony urz dze
instalowanych na dachu i - ze wzgl du na wyładowania boczne - nie nadaje si do ochrony
obiektów wysokich;
- urz dzenia piorunochronne wyposa one w pojedynczy zwód i przewód odprowadzaj cy nie
chroni obiektów zawieraj cych metalowe konstrukcje lub instalacje (ze wzgl du na
przeskoki iskrowe do konstrukcji lub instalacji pod wpływem spadków napi cia na
przewodzie odprowadzaj cym) i zwi kszaj zagro enie obiektów wyposa onych we
wra liwe na zakłócenia elektromagnetyczne urz dzenia (ze wzgl du na koncentracj pola
magnetycznego wokół pojedynczego przewodu odprowadzaj cego).

3. Tak zwane zwody aktywne mog by w Polsce stosowane, ale tylko zgodnie z
obowi zuj c norm krajow PN-86/E-05003 lub zgodnie z norm mi dzynarodow serii
IEC 61024. Oznacza to, e przestrze chroniona przez pojedyncze zwody pionowe powinna
by wymiarowana za pomoc k ta osłonowego nie wi kszego ni 45°, a w przypadku
obiektów wy szych ni 30 m - za pomoc k ta odpowiednio zredukowanego. Strefa
osłonowa powy ej 60 m, ze wzgl du na wyładowania boczne, praktycznie nie istnieje.
4. Producenci i dystrybutorzy tzw. zwodów aktywnych, przypisuj c im bezpodstawnie wi ksz
skuteczno ni skuteczno zwodów zwykłych i powołuj c si na trendy wiatowe i
uzyskiwane opinie, działaj niezbyt rzetelnie.
Na przykład firma „Helita" była dokładnie poinformowana o konieczno ci
wymiarowania stref ochronnych zgodnie z obligatoryjnymi w Polsce normami. Przed ok. 20
laty została przedstawiona jej negatywna opinia na temat stosowania w Polsce
piorunochronów radioaktywnych, które obecnie s zakazane równie i we Francji, a przed
pi cioma laty została załatwiona negatywnie propozycja przedstawiciela tej firmy, pana J.
ALLAIGRE, dotycz ca stosowania w Polsce nowej generacji zwodów aktywnych. W
swoich ulotkach reklamowych firma ta powołuje si na ró ne opinie instytutów i placówek
naukowych bez podawania zawartych w tych opiniach konkluzji. Trudno wprost uwierzy ,
by szanuj cy si specjalista z techniki wysokich napi
mógł uzna za prawidłowe
zamieszczane w ulotkach zasi gi stref chronionych lub stwierdzi , e wi ksz skuteczno
zapewnia zwód reklamowany przez firm „Helita" ni zwód pionowy wymiarowany wg
Polskiej Normy. Trudno jest te uwierzy , by szanuj cy si pracownik naukowy ochrony
przeciwpo arowej lub specjalista instalacji i urz dze elektrycznych mógł si zgodzi na
zmniejszenie skuteczno ci ochrony odgromowej obiektów budowlanych w Polsce, a przez
to na zwi kszenie ich zagro enia piorunowego i po arowego.
Podobnie firma GALMAR została poinformowana, e wyniki bada zwodów w
skali laboratoryjnej, nawet gdyby były pozytywne, nie mog by przenoszone na
warunki naturalne, gdy nie ma do tego adnych podstaw naukowych.
Przeprowadzone dla tej firmy badania w Zakładzie Techniki Wysokich Napi
Politechniki Warszawskiej miały wykaza tylko to, czy przedstawione do bada zwody
odpowiadaj normie francuskiej. Wyniki były w cz ci pozytywne. Natomiast w
programie bada nie było mowy o potwierdzeniu przypisywanej tym zwodom wi kszej
skuteczno ci ni skuteczno zwodów konwencjonalnych. O takim programie nie
mogło by mowy, bo skuteczno ci takiej potwierdzi nie mo na.
5. Je eli tzw. zwody aktywne, w tym równie zwody typu PULSAR firmy „Helita" i zwody
GALACTIV firmy Galmar maj by w Polsce instalowane, to musz by w pełni
przestrzegane postanowienia krajowych norm obligatoryjnych, a w szczególno ci
postanowienia dotycz ce k tów ochronnych z uwzgl dnieniem kategorii zagro enia.
6. Wi cej danych nt. promowanej i rzeczywistej skuteczno piorunochronów z wczesn
emisj strimerów (ESE) mo na znale w Przegl dzie Elektrotechnicznym 1998 nr 11, s.
282.
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