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STANOWISKO
Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP
w sprawie niebezpiecznych urz dze piorunochronnych.

Polski Komitet Ochrony Odgromowej (PKOO) skupia ekspertów z krajowych o rodków
naukowych, badawczych i projektowych oraz fachowców zajmuj cych si instalowaniem i
eksploatacj urz dze piorunochronnych. Poza prowadzeniem własnych bada naukowych
przez swoich członków, w ich macierzystych uczelniach (m.in.: w Białymstoku, Gda sku,
Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu), PKOO współpracuje ci le z
Mi dzynarodow Konferencj Ochrony Odgromowej (ICLP), z Mi dzynarodow Komisj
Elektrotechniczn (IEC), zajmuj c si zagadnieniami normalizacji, i z innymi naukowymi
o rodkami zagranicznymi.
Zdobyte wieloletnie do wiadczenia, dotycz ce ochrony odgromowej obiektów
budowlanych i sieci elektrycznych, upowa niaj członków PKOO do zaj cia stanowiska w
sprawie oferowanych w Polsce urz dze pod udziwnion nazw „akceleratory impaktów
piorunowych”, jak nast puje:
1. Pomysły dotycz ce udziwniania zwodów pionowych ró nymi zabiegami (srebrzenie,
platynowanie, wyposa anie w preparaty promieniotwórcze) zostały wielokrotnie
zdyskwalifikowane przez mi dzynarodowe autorytety oraz uczestników konferencji ICLP,
CIGRE i innych mi dzynarodowych organizacji, jako pomysły daj ce rozwi zania nie
tylko całkowicie nieskuteczne i podnosz ce koszty instalacji, lecz równie zwi kszaj ce
zagro enie urz dze technicznych i ludzi.
2. Ta negatywna ocena rozci ga si w pełni na promowane ostatnio w Polsce urz dzenia
nazywane „akceleratorami impaktów piorunowych”. Wszystkie dotychczasowe wyniki
bada eksperymentalnych, dokonanych m.in. przez takie autorytety jak prof. K. Berger w
Szwajcarii i prof. S. Szpor w Polsce, a tak e wyniki szczegółowych analiz teoretycznych
dowodz , e brak jest jakichkolwiek podstaw naukowych do przypisywania
„akceleratorom” wi kszych zalet ni maj urz dzenia wymienione w p. 1.
3. W zwi zku z powy szym członkowie PKOO stwierdzaj , e stosowanie tych urz dze w
Polsce, w sposób inny ni postanowiono to w obowi zuj cych normach, jest bezzasadne i
nie oparte na jakichkolwiek przesłankach merytorycznych. Argumenty przytaczane przez
dystrybutorów tych urz dze (patrz np. "Elektrosystemy" nr 9(20)/20001, str. 84–87)
zawieraj tre ci i argumenty sprzeczne ze stanem wiedzy technicznej i nie nadaj si do
jakiejkolwiek dyskusji merytorycznej.
4. Członkowie PKOO w pełni podtrzymuj merytoryczn opini , dotycz c omawianych
„akceleratorów”, opublikowan przez prof. Z. Flisowskiego w "Elektrosystemach", nr 6
(17)/2001, str. 70 i w "Spektrum" nr 6-7/2001, str. 28. Opinia ta jednoznacznie

dyskwalifikuje przydatno
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omówionych urz dze do stosowania w ochronie odgromowej

5. Członkowie PKOO zwracaj si do czasopism elektrotechnicznych z pro b o
opublikowanie niniejszego stanowiska w celu ostrze enia osób i instytucji
zainteresowanych instalacj urz dze piorunochronnych, przed zakupem urz dze
niebezpiecznych.
Stanowisko niniejsze przyj li jednogło nie obecni na zebraniu w dniu 28.09.2001 r.
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