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Zabezpieczanie sieci nn
przed wyładowaniami
atmosferycznymi i przepięciami
Krzysztof Pyszyński, Krzysztof Wincencik

Powszechnie stosowane urzπdzenia oraz instalacje elektryczne i elektroniczne sπ bardzo
wraøliwe na przepiÍcia, mogπce rozprzestrzeniaÊ siÍ w instalacji elektrycznej znajdujπcej siÍ
w budynkach. PrzepiÍcia mogπ powstawaÊ w wyniku prze≥πczeÒ zachodzπcych w instalacji
elektrycznej klienta lub w publicznej sieci zasilajπcej, albo na skutek wy≥adowaÒ atmosferycznych [1]. W artykule przedstawione zosta≥y rozwiπzania tego problemu opracowane przez
firmÍ Dehn, Lumel oraz H. Sypniewski.
la wszystkich uøytkownikÛw waøne jest prawid≥owe i skuteczne rozliczanie zuøytych mediÛw. MoøliwoúÊ takπ dajπ elektroniczne liczniki mediÛw komunalnych. Charakteryzujπ siÍ one
zwiÍkszonπ dok≥adnoúciπ, bezpieczeÒstwem
oraz m.in. odpornoúciπ na prÛby fa≥szowania
odczytu. Moøliwy jest rÛwnieø zautomatyzowany odczyt licznikÛw, a tym samym stosowanie nowoczesnych, bardziej zaawansowanych sposobÛw naliczania kosztÛw zuøywanych mediÛw (np. niøsza op≥ata za korzystanie Ñpoza szczytemî) [7]. Liczniki te jednak, jak kaøde urzπdzenie elektroniczne, powinny byÊ chronione przed przepiÍciami
w celu zapobieøenia ich uszkodzenia.

D

Strefowa koncepcja ochrony
W celu opanowania problematyki przepiÍÊ
oraz kompatybilnoúci elektromagnetycznej
w ramach kompleksowej instalacji budynku,
takøe w przypadku bezpoúrednich lub bliskich wy≥adowaÒ atmosferycznych, opracowana zosta≥a tak zwana Ñstrefowa koncepcja
ochronyî. W Polsce strefowa koncepcja
ochrony odgromowej jest przedstawiona
i opisana w normie PN-IEC 61312-1 (2001)
ÑOchrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogÛlne.î

Ograniczniki przepiÍÊ typ 1
Konsekwentne wdroøenie koncepcji
strefowej ochrony przed wy≥adowaniami
atmosferycznymi moøe wymagaÊ zainsta-
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Rys. 1. Przyk≥ady montaøu ogranicznikÛw przepiÍÊ typu 1 w instalacji zasilajπcej w czÍúci poprzedzajπcej uk≥ad pomiarowy: a) montaø w wydzielonej czÍúci przy≥πcza, b) montaø w obudowie obok rozdzielnicy g≥Ûwnej, c) montaø w wydzielonej czÍúci rozdzielnicy g≥Ûwnej.

lowania ogranicznikÛw przepiÍÊ typ 1, zabezpieczajπcych przed bezpoúrednimi i bliskimi wy≥adowaniami, w obszarze instalacji elektrycznej budynku przed uk≥adem
pomiaru energii elektrycznej (w systemie
g≥Ûwnego zasilania obiektu w energiÍ elektrycznπ). W energetyce niemieckiej istnieje dokument ÑTechniczne warunki przy≥πczenia do sieci niskiego napiÍcia
(TAB 2000)î [2], ktÛry odwo≥uje siÍ do
wytycznych VDN [3], regulujπcych stosowanie w g≥Ûwnych systemach zasilania
ogranicznikÛw przepiÍÊ (SPD) typ 1, zwanych potocznie Ñodgromnikamiî. O koniecznoúci zastosowania zabezpieczenia
przepiÍciowego w przypadku bezpoúredniego lub pobliskiego wy≥adowania elektrycznego decyduje projektant techniczny

opracowujπcy dokumentacjÍ budynku
w uzgodnieniu ze zleceniodawcπ (inwestorem, w≥aúcicielem).
Ograniczniki przepiÍÊ (SPD) typ 1 w obszarze elektrycznej instalacji budynku
przed uk≥adem pomiarowym (g≥Ûwny system zasilania obiektu) powinny byÊ stosowane tylko wtedy, gdy jest to niezbÍdne
w celu zapewnienia bezpieczeÒstwa osÛb
i instalacji budowlanych. Odpowiedniπ decyzjÍ podejmuje projektant (wraz ze zleceniodawcπ) w uzgodnieniu z w≥aúciwym
operatorem sieci rozdzielczej.
Podobnie jest w przypadku Czech, gdzie
zgodnie z Normπ Zak≥adowπ [4] o koniecznoúci uøycia ogranicznika nie decyduje operator (PDS), lecz projektant urzπdzenia odbiorczego na podstawie postulakwiecieÒ 2006
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Rys. 2. Ogranicznik przepiÍÊ DEHNbloc H
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Plombowanie
Izolowane obudowy ochronne przeznaczone do umieszczenia
ogranicznikÛw przepiÍÊ typ 1 muszπ byÊ zaplombowane zgodnie
z Ñwymaganiami odnoúnie plombowaniaî. W przepisach czeskich
[4] znajduje siÍ zapis mÛwiπcy, øe jeøeli ograniczniki zostanπ
umieszczone w przedlicznikowej czÍúci instalacji, to system
ochrony przepiÍciowej musi zostaÊ zabezpieczony przed nielegalnymi manipulacjami.
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Wytrzyma≥oúÊ zwarciowa
Wytrzyma≥oúÊ zwarciowa ogranicznika przepiÍÊ typ 1 w miejscu jego zainstalowania jest zagwarantowana przez producenta.
W przypadku zaleceÒ niemieckich wymagana wytrzyma≥oúÊ na
zwarcia nie moøe byÊ mniejsza niø 25 kA. W przypadku, gdy
spe≥nienie powyøszych wymagaÒ wiπøe siÍ z koniecznoúciπ zastosowania dodatkowych urzπdzeÒ zabezpieczajπcych nadmiarowo-prπdowych (np. dobezpieczenie ogranicznika za pomocπ bezpiecznikÛw topikowych), naleøy je zainstalowaÊ razem z ogranicznikami przepiÍÊ typ 1 w izolowanej obudowie ochronnej
(rys. 1).

A

tÛw inwestora (odbiorcy). Zawsze jednak wymagana jest zgoda
operatora sieci rozdzielczej (PDS) na umieszczenie i pod≥πczenie
ogranicznika oraz na wybÛr okreúlonego typu ogranicznika. Szerzej problem ten omawiany by≥ w ramach miÍdzynarodowej konferencji ÑBezpieczeÒstwo i niezawodnoúÊ nowoczesnych systemÛw rozliczeniowo-pomiarowych ze zdalnym odczytem i zdalnym monitoringiem parametrÛw sieciî zorganizowanej m. in.
przez firmÍ Dehn we wspÛ≥pracy z firmami Lumel oraz H. Sypniewski we wrzeúniu 2005 roku.
W ramach zaleceÒ niemieckich oraz czeskich znalaz≥y siÍ m.in.
zapisy mÛwiπce o tym, øe w celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej na wejúciu do obiektu stosowane sπ wy≥πcznie ograniczniki przepiÍÊ typ 1 wykonane w technologii iskiernikowej. Zastosowane ograniczniki przepiÍÊ typ 1 nie mogπ powodowaÊ powstawania prπdÛw up≥ywu, p≥ynπcych przez urzπdzenia kontrolne ogranicznika, na przyk≥ad przez wyúwietlacze ciek≥okrystaliczne, lampki wskaünikowe itd.
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w zmodyfikowanej obudowie ogranicznika zastosowano podwÛjne zaciski, co pozwala na ograniczenie spadkÛw napiÍcia
na przewodach ≥πczeniowych poprzez stosowanie tzw. po≥πczenia w Ñuk≥adzie Vî.
Ogranicznik ten moøe stanowiÊ skuteczne
zabezpieczenie uk≥adu pomiarowego
z licznikami elektronicznymi. Przyk≥ad takiego zastosowania pokazano na rys. 4.

Z≥πcza energetyczne
firmy H. Sypniewski

Rys. 3. Charakterystyka selektywnoúci ogranicznika DEHNbloc H.
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Zabezpieczenia nadmiarowo-prπdowe
Prπd o czÍstotliwoúci sieci p≥ynπcy
w przewodach instalacji po zadzia≥aniu
ogranicznikÛw przepiÍÊ typ 1, pod≥πczonych miÍdzy przewodami fazowymi (L1,
L2, L3) a uziemionymi przewodami
ochronnymi-neutralnymi PEN, musi byÊ

pod≥πczony bezpoúrednio przez ograniczniki przepiÍÊ lub przez zainstalowane
wczeúniej zabezpieczenia nadmiarowo-prπdowe. Przy wyborze zabezpieczeÒ nadmiarowo-prπdowych naleøy uwzglÍdniÊ odpowiednie dane producenta ogranicznikÛw
przepiÍÊ typ 1. Dodatkowe informacje
o dobezpieczaniu ogranicznikÛw przepiÍÊ
moøna znaleüÊ w publikacjach [5], [6].

Ograniczniki firmy Dehn typ 1
w technologii Radax Flow
ñ DEHNbloc H

Rys. 4. Zabezpieczenie licznika elektronicznego
za pomocπ ogranicznika DEHNbloc H.
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Ograniczniki przepiÍÊ typ 1 o najnowszej
konstrukcji mogπ samodzielnie ograniczaÊ
prπdy zwarciowe o czÍstotliwoúci sieciowej. Ograniczniki przepiÍÊ firmy Dehn
typ 1 wykonane w technologii Radax Flow
zapewniajπ selektywnπ wspÛ≥pracÍ z bezpiecznikami o natÍøeniu nominalnym 32 A / 35 A klasy GL/gG, przy wystÍpowaniu spodziewanych prπdÛw zwarcia
o amplitudzie 50 kA. Jednym z ogranicznikÛw spe≥niajπcych powyøsze wymagania
jest DEHNbloc 1 255 H (rys. 2).
Litera H na koÒcu nazwy oznacza zwiÍkszonπ zdolnoúÊ ogranicznika do gaszenia
prπdÛw nastÍpczych. W tej nowej wersji
ogranicznik moøe samodzielnie zgasiÊ prπdy nastÍpcze o amplitudzie 50 kAeff.
DEHNbloc H zapewnia teø selektywnπ
wspÛ≥pracÍ z bezpiecznikami o wartoúci 35 A (gL/gG), co pozwala na stosowanie go do zabezpieczenia ma≥ych obiektÛw
lub obiektÛw, w ktÛrych nie ma sta≥ego
nadzoru obs≥ugi (rys. 3). Dodatkowo

Majπc na uwadze wspomniane wyøej
problemy oraz nowe trendy wynikajπce
z Dyrektyw Unii Europejskiej (m. in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z 31 marca 2004 r. w sprawie przyrzπdÛw pomiarowych) firma H.
Sypniewski, producent obudÛw, szaf i rozdzielni energetycznych, we wspÛ≥pracy
z firmami Dehn Polska oraz Lumel, opracowa≥a i zaproponowa≥a koncepcjÍ kompletnych uk≥adÛw z≥πcz energetycznych.
Sπ one przeznaczone dla indywidualnych
i grupowych odbiorcÛw energii elektrycznej i wyposaøone w nowoczesny uk≥ad pomiarowy zabezpieczajπcy przed przepiÍciami i wy≥adowaniami atmosferycznymi.
Schematy przy≥πcza jednofazowego i trÛjfazowego przedstawia rys. 5.
Zastosowany uk≥ad pomiarowy charakteryzuje siÍ odpornoúciπ na zak≥Ûcenia
elektromagnetyczne (zastosowane liczniki
jednofazowe LS1.1. i trÛjfazowe LS31 firmy Lumel posiadajπ znak CE), jak rÛwnieø
na prÛby nielegalnego poboru energii elektrycznej (o czym szerzej napisano w poprzednim artykule). Zainstalowane w proponowanym z≥πczu zabezpieczenia przed
przepiÍciami, a szczegÛlnie wy≥adowaniami atmosferycznymi (nowoczesne ograniczniki DEHNbloc) sπ zbieøne z zaleceniami wspomnianej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE.
W zakresie uk≥adÛw pomiaru energii elektrycznej zaleca ona, øe w przypadkach,
Ñ(...) gdy istnieje dajπce siÍ przewidzieÊ ryzyko, spowodowane wy≥adowaniami atmosferycznymi lub gdy dominujπce sπ napowietrzne linie zasilajπce, licznik powinien byÊ zabezpieczony przed zmianπ jego
charakterystyk metrologicznychî. Zastosowane zabezpieczenia skutecznie chroniπ
przede wszystkim uk≥ad pomiarowy (licznik), jak i urzπdzenia przy≥πczone do sieci
elektrycznej za uk≥adem pomiarowym (np.
urzπdzenia RTV i AGD u odbiorcy) przed
zniszczeniem w nastÍpstwie przepiÍÊ i wykwiecieÒ 2006
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≥adowaÒ atmosferycznych, jak rÛwnieø
przed wspomnianπ w Dyrektywie Ñzmianπ charakterystyk metrologicznychî samego uk≥adu pomiarowego.
Opracowany w firmie H. Sypniewski
uk≥ad z≥πcza z systemem pomiarowym
i zabezpieczajπcym przeszed≥ pomyúlnie
badania na naraøenie prπdem piorunowym,
przeprowadzone w specjalnie przystosowanym do tego typu testÛw, laboratorium
firmy Dehn+Sˆhne w Neumarkt (Niemcy).
WiÍcej informacji na temat proponowanych rozwiπzaÒ oraz testÛw badawczych
zostanie przedstawionych w nastÍpnym artykule.
mgr inø.
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