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Ochrona przeciwprzepięciowa
– urządzenia firmy Dehn
Jens Ehrler

Ograniczniki przepiÍÊ przyczyniajπ siÍ znaczπco do zachowania funkcjonalnoúci instalacji
i systemÛw elektrycznych. Istniejπce normy krajowe zosta≥y w ciπgu ostatnich lat zastπpione
przez miÍdzynarodowe i europejskie zharmonizowane standardy produktÛw. DobÛr urzπdzeÒ
ochrony przeciwprzepiÍciowej w miejscu ich montaøu opisujπ specyficzne normy zastosowawcze. Na bazie tych standardÛw dotyczπcych produktÛw i ich zastosowania firma Dehn
opracowa≥a nowπ generacjÍ urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej.
tosowanie urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej w celu zabezpieczania instalacji i systemÛw elektrycznych jest standardem nie tylko w Niemczech. Odzwierciedla to takøe wspÛ≥czesna
sytuacja w zakresie norm ñ gdzie normy IEC
61643-1: 2005-03 i DIN EN 61643-11
(VDE 0675-6-11): 2002-12 [1] stanowiπ
miÍdzynarodowe i europejskie standardy
dla urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej. Poniewaø opisujπ one istotne aspekty
przeprowadzania specjalistycznych badaÒ
i ich dokumentacjÍ, ich zachowanie leøy
w interesie przede wszystkim producentÛw
urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej
oraz niezaleønych instytutÛw badawczych,
jak np. Instytut BadaÒ i Certyfikacji VDE
(VDE Pr¸f- und Zertifizierungsinstitut).

S

W wymienionych standardach dotyczπcych produktÛw nie znajdziemy jednak
opinii na temat tego, czy wybrane przez
uøytkownika (projektanta, elektroinstalatora) urzπdzenie ochrony przeciwprzepiÍciowej zapewni skuteczne zabezpieczenie
danej instalacji lub czy cechy tego urzπdzenia odpowiadajπ wymogom dla danego miejsca montaøu. Aby zapewniÊ punkty odniesienia, opracowuje siÍ wytyczne
i normy dotyczπce stosowania ogranicznikÛw przepiÍÊ, ktÛre wskazujπ uøytkownikowi najwaøniejsze regu≥y dla poprawnego doboru urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej i ich prawid≥owego montaøu.
W niniejszym artykule na przyk≥adzie
nowych produktÛw serii czerwonej (ograniczniki przepiÍÊ do ochrony instalacji

elektrycznych nn) przedstawiono w jaki
sposÛb na proces produkcji ogranicznikÛw
wp≥ywajπ wymagania zawarte w normach
E DIN IEC 60634-5-53/A2 (VDE 0100534): 2001-06 dla urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej.

Wykonanie
ogranicznika przepiÍÊ
PrzepiÍcia pochodzenia atmosferycznego (przepiÍcia spowodowane uderzeniem
pioruna) mogπ wniknπÊ do instalacji elektrycznej wskutek skoku potencja≥u uziomu
obiektu. Dlatego naleøy uwzglÍdniÊ ochronÍ przeciwprzepiÍciowπ instalacji niskiego napiÍcia uøytkownika na jej wejúciu do
budynku, pomiÍdzy przewodami roboczy-

Rys. 1. Przedstawiciele nowej rodziny ogranicznikÛw z Serii Czerwonej,
od lewej: typ 1 ñ DEHNventil Modular, typ 2 ñ DEHNguard Modular, typ 3 ñ DEHNrail Modular
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Zachowanie w przypadku przepiÍÊ
przejúciowych (TOV)
Zgodnie ze wspomnianymi wczeúniej normami produkcyjnymi
zadaniem ogranicznika jest ograniczanie szybkich i szybko po sobie nastÍpujπcych przepiÍÊ. W celu odrÛønienia przepiÍÊ (ktÛre na
podstawie genezy ich powstawania okreúla siÍ jako przepiÍcia atmosferyczne bπdü ≥πczeniowe) od d≥ugo utrzymujπcego siÍ wzrostu napiÍcia o czÍstotliwoúci sieciowej, nazywane one sπ czÍsto
ÑprzepiÍciami dorywczymiî (ang. surges). Okreúlenie ÑprzepiÍcie
przejúcioweÑ(w skrÛcie TOV ñ ang. temporary ovelvoltage) jest
natomiast zarezerwowane dla ograniczonych czasowo wzrostÛw
napiÍcia o czÍstotliwoúci sieciowej. Te ostatnie moøna ograniczaÊ przy zastosowaniu ochrony przeciwprzepiÍciowej tylko warunkowo ze wzglÍdu na d≥ugoúÊ ich trwania. Stawiajπ one wysokie wymagania dla ogranicznikÛw przepiÍÊ.
Przyczynπ powstawania tego rodzaju przepiÍÊ przejúciowych
mogπ byÊ rÛøne awarie wewnπtrz i poza sieciπ niskiego napiÍcia
w budynku. Dla kaødego przypadku powstawania przepiÍcia
przejúciowego, opisanego w normie DIN VDE 0100-442 (VDE
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Najwyøsze napiÍcie trwa≥e
Przed oznaczeniem znamionowego napiÍcia ogranicznika wybÛr najwyøszego napiÍcia trwa≥ego Uc ma czÍsto wiÍksze znaczenie niø moøe przypuszczaÊ uøytkownik. Jak sama nazwa wskazuje, ogranicznik przepiÍÊ ma za zadanie chroniÊ instalacjÍ elektrycznπ jak rÛwnieø pod≥πczone do niej urzπdzenia oraz ich uøytkownikÛw przed przepiÍciami. Przy czym znaczenie ma nie tylko sam poziom ochrony zapewniany przez ogranicznik, lecz takøe jego oddzia≥ywanie z chronionymi urzπdzeniami. Aby ochrona przeciwprzepiÍciowa nie zak≥Ûca≥a pracy instalacji w normalnych warunkach, spe≥niajπc przy tym øπdane warunki ochrony,
normy instalacyjne zalecajπ ustanawianie najwyøszego napiÍcia
trwa≥ego ogranicznikÛw, ≥πcznie z uwzglÍdnieniem 10-procentowej tolerancji napiÍcia. Z tego wynika wartoúÊ najwyøszego napiÍcia trwa≥ego Uc dla systemÛw TN i TT rzÍdu 253 V (230 V +
10%). W systemach z izolowanym punktem gwiazdowym (systemy IT) naleøy traktowaÊ jednopolowe doziemienie jako ograniczony w czasie stan pracy i uwzglÍdniÊ to przy wyborze najwyøszego napiÍcia trwa≥ego ogranicznikÛw.

A

mi a elementami znajdujπcymi siÍ na lokalnym potencjale ziemi.
SzczegÛlne znaczenie ma prawid≥owe po≥πczenie do lokalnej instalacji uziemiajπcej w przypadku zastosowania na wejúciu instalacji do budynku ogranicznikÛw typ 1. Ograniczniki te przejmujπ zadanie wyrÛwnywania potencja≥Ûw, co jest szczegÛlnie waøne w obiektach z zewnÍtrznym urzπdzeniem piorunochronnym.
W zaleønoúci od systemu sieci (TN, TT, IT) w instalacji elektrycznej niskiego napiÍcia uøytkownika pojawia siÍ pewna iloúÊ
wariantÛw pod≥πczania ogranicznikÛw.
Rysunek nr 2 przedstawia montaø ogranicznikÛw w systemie
TN*). Poniewaø okazuje siÍ, øe rÛøne warianty montaøu powodujπ czÍsto w praktyce niepewnoúÊ uøytkownikÛw, co do prawid≥owoúci wykonania ochrony, w trakcie opracowywania nowych
ogranicznikÛw Serii Czerwonej ÑDEHNventil Modularî
i ÑDEHNguard Modularî przyjÍto zasadÍ wielopolowych, gotowych do pod≥πczenia aparatÛw. DobÛr urzπdzeÒ jest przez to bardzo prosty dziÍki ich oznakowaniu, charakterystycznemu dla danego systemu. ZdjÍcie nr 3 pokazuje ogranicznik typu 2 (DEHNguard Modular) w systemie TT.
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Rys. 2. Konfiguracja ogranicznikÛw w systemie TN wed≥ug normy E DIN IEC 60364-5-53/A2 (VDE 0100-534): 2001-06: 1 ñ Przy≥πcze energetyczne, rozdzielnica g≥Ûwna, 2 ñ tablica rozdzielcza, 3 ñ instalacje elektryczna za tablicπ rozdzielczπ, 4 ñ g≥Ûwna szyna wyrÛwnawcza, 5 ñ ograniczniki przepiÍÊ typ 1, 6
ñ kabel uziemiajπcy SPD, 7 ñ urzπdzenie elektryczne przy≥πczone do instalacji, 8 ñ ograniczniki przepiÍÊ typ 2, 9 ñ ograniczniki przepiÍÊ typ 3, 10 ñ przewody instalacji elektrycznej lub element koordynujπcy wspÛ≥pracÍ poszczegÛlnych stopni SPD, F1, F2, F3 ñ urzπdzenia do ochrony instalacji przed prπdem przeciπøeniowym
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0100-442): 1997-12, powinno byÊ oznaczone doziemienie ze strony wysokiego
napiÍcia transformatora sieci miejscowej.
W zaleønoúci od interpretacji z systemu instalacji niskiego napiÍcia wynika obciπøenie zastosowanych urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej. Aktualne normy produkcyjne dla urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej urzeczywistniajπ metody
badawcze, ktÛre wykrywajπ zachowanie
urzπdzeÒ pod tego rodzaju obciπøeniem.
Normy produkcyjne dla ogranicznikÛw
formu≥ujπ jedynie zgrubnie jako minimalne wymaganie, iø w przypadku obciπøenia
przepiÍciem przejúciowym (TOV) nie powinno dojúÊ do zagroøenia poøarem urzπdzenia (tzw. bezpieczny przed przepiÍciem
przejúciowym). Jednakøe norma zastosowawcza*) wymaga zachowania tzw. wytrzyma≥oúci przepiÍÊ przejúciowych, tzn.
pe≥nego zachowania funkcji urzπdzeÒ
ochrony przeciwprzepiÍciowej. Przy napiÍciu znamionowym w wysokoúci 230 /
400 V wynikajπ z tego brane pod uwagÍ
przepiÍcia przejúciowe w wysokoúci 1,45 ï
Uo = 333,5 V (gdzie Uo to normowane napiÍcie przewÛd-ziemia sieci niskiego napiÍcia) dla wszystkich úcieøek ochrony pomiÍdzy L a N (PEN) i 1200 V dla úcieøki
ochrony N-PE z wariantem w≥πcznikÛw

Ñ3+1î. Te wymagania leg≥y u podstaw
tworzonej rodziny produktÛw czerwonej
serii firmy Dehn. Aby urzπdzenie mog≥o
odpowiadaÊ wysokim wymaganiom dyspozycyjnym w przypadku montowania
ogranicznikÛw typu 1, w nowych aparatach hybrydowych DEHNventil modular
podniesiono obszar napiÍcia przepiÍÊ
przejúciowych z 333,5 V na 440 V, nie naruszajπc przy tym pozosta≥ych cech urzπ-

dzenia. To trudne zadanie mog≥o byÊ wykonane dziÍki dok≥adnemu dopasowaniu
wy≥πczania monitorowanego do sterowania przep≥ywem energii w zamontowanym
iskierniku wykonanym w technologii Radax-Flow.
Poziom ochrony
NapiÍciowy poziom ochrony ogranicznikÛw przepiÍÊ zainstalowanych w danej

Normy Polskie zwiπzane
z treúciπ artyku≥u:

ï PN-EN61643-11,
ï PN-IEC 60634-4-443,
ï PN-IEC 60364-5-534,
ï PN-EN 62305-4.
Rys. 3. Ogranicznik przepiÍÊ typ 2 DEHNguard M TT zainstalowany w rozdzielnicy
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Koordynacja energetyczna
NapiÍciowy poziom ochrony ogranicznika nie jest sam w sobie
gwarantem zapewnienia efektywnej ochrony przeciwprzepiÍciowej ca≥ego systemu. Naleøy wziπÊ pod uwagÍ wzajemne oddzia≥ywanie pomiÍdzy ogranicznikami w ramach podzielonego na
stopnie systemu ochrony, jak rÛwnieø oddzia≥ywanie zwrotne pomiÍdzy systemem ochrony przeciwprzepiÍciowej a urzπdzeniem
koÒcowym. Dla podkreúlenia, øe nie chodzi tu o czyste porÛwnanie wartoúci progowych napiÍcia i wartoúci poziomu ochrony, ale
teø o zdolnoúÊ do poch≥aniania energii poszczegÛlnych stopni
ochrony i urzπdzeÒ, okreúla siÍ to dopasowanie jako koordynacjÍ
energetycznπ.
WielkoúÊ rodziny produktÛw z Czerwonej Serii wychodzi daleko poza minimalne wymagania koordynacji energetycznej urzπdzeÒ ochrony przepiÍciowej. PoszczegÛlne typy ogranicznikÛw
(rys. 1) sπ przy tym skoordynowane energetycznie miÍdzy sobπ
w ≥aÒcuch ochronny, podobnie jak kaøde pojedyncze urzπdzenie
ochronne jest skoordynowane samodzielnie z urzπdzeniami koÒ104
cowymi.
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instalacji niskiego napiÍcia okreúla siÍ tradycyjnie wed≥ug wyk≥adni wytrzyma≥oúci na napiÍcie udarowe poszczegÛlnych odcinkÛw instalacji, zgodnie z kategoriπ przepiÍÊ. Wymagany przez
normÍ dotyczπca instalacji elektrycznych*) zakres ochrony w wysokoúci 2,5 kV odpowiada wytrzyma≥oúci na napiÍcie udarowe w
II kategorii przeciwprzepiÍciowej. Ten ogÛlny wymÛg jest z pewnoúciπ wystarczajπcy dla czÍúci instalacji. Jednakøe zarÛwno normy dla osprzÍtu instalacyjnego i urzπdzeÒ koÒcowych, jak rÛwnieø praktyczne doúwiadczenie pokazujπ, øe skonfigurowany
w ten sposÛb system ochrony nie zawsze jest w stanie pewnie
chroniÊ instalacjÍ przed przepiÍciami. Z tego w≥aúnie powodu
w trakcie tworzenia nowej rodziny produktÛw po≥oøono nacisk
na to, aby braÊ pod uwagÍ wymogi odpornoúci udarowej podlegajπcych ochronie urzπdzeÒ. Liczne badania laboratoryjne na duøej iloúci rÛønych aplikacji stworzy≥y podwaliny do zrÛønicowania urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej.

A

Rys. 4. Modu≥ ochronny DEHNventil sk≥adajπcy siÍ z iskiernika wykonanego w technologii Radax-Flow (niewidoczny na zdjÍciu), uk≥adu monitorujπcego, ktÛry steruje przep≥ywem energii oraz modu≥u kontrolnego
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Rys. 5.
PrzekrÛj iskiernika
sterowanego
wykonanego
w technologii
Radax-Flow
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ZdolnoúÊ odprowadzania
NiezbÍdna zdolnoúÊ odprowadzania jak
rÛwnieø zastosowane dla oceny tej zdolnoúci prπdy udarowe (o odpowiednim kszta≥cie udaru) kierujπ uwagÍ na miejsce zamontowania ogranicznika w instalacji.
O ile ogranicznik typ 1 montowany jest na
wejúciu przewodu do budynku w celu wyrÛwnania potencja≥u prπdu piorunowego
i w nastÍpstwie tego moøe byÊ testowany
prπdem piorunowym w kszta≥cie fali
10/350 µs, o tyle ograniczniki typ 2 i 3 sπ
testowane prπdem udarowym o wyraünie
krÛtszym czasie impulsu: 8/20 µs.
Nowe ograniczniki hybrydowe sπ zaprojektowane dla wszystkich wariantÛw sieci
trÛjfazowej (TN, TT, IT) do wymagaÒ odpowiednich dla klasy I ochrony odgromowej. DziÍki temu tworzy siÍ system ochronny, zapewniajπcy skutecznπ ochronÍ
obiektu aø do prπdÛw piorunowych o amplitudzie rzÍdu 200 kA. Tylko iskierniki
mogπ odprowadzaÊ bez uszkodzeÒ prπdy
piorunowe o wartoúci od kilkudziesiÍciu
do 100 kA (10/350 µs). Pojawiajπce siÍ
dziÍki zap≥onowi iskiernika skrÛcenie impulsu prπdowego umoøliwia selektywne
dzia≥anie skoordynowanego energetycznie
≥aÒcucha ogranicznikÛw.
OdpornoúÊ na zwarcia, zdolnoúÊ
t≥umienia i ograniczania
prπdÛw zwarciowych
OdpornoúÊ ogranicznikÛw przepiÍÊ na
zwarcia musi odpowiadaÊ przynajmniej
wartoúciom prπdu zwarciowego w miejscu
montaøu. Ta zasada jest jednak czÍsto lekcewaøona. Moøe to ≥atwo doprowadziÊ do
powstania potencja≥u zagraøajπcego instalacji, zw≥aszcza w instalacjach przemys≥owych, w ktÛrych mogπ wystÍpowaÊ bardzo wysokie prπdy zwarciowe.
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Urzπdzenia z rodziny DEHNventil modular i DEHNguard modular sπ standardowo przewidziane dla prπdÛw zwarciowych
w miejscu instalacji ISC, eff o wartoúci
50 kA. To pozwala na ich uniwersalne zastosowanie zarÛwno w budownictwie mieszkaniowym i instalacjach przemys≥owych.
Niekorzystne nastÍpstwa mogπ siÍ takøe pojawiÊ, jeúli w przypadku zastosowania ogranicznika na bazie iskiernika prπd
zwarciowy nastÍpczy w instalacji przekroczy zdolnoúÊ gaszenia prπdu zwarciowego
przewidzianπ dla tego ogranicznika. W takim przypadku moøe dojúÊ do sytuacji,
w ktÛrej ogranicznik po swoim zadzia≥aniu nie bÍdzie w stanie zgasiÊ prπdu nastÍpczego, co spowoduje zwarcie. W przypadku niekrytycznym wyzwoli siÍ jedynie
zabezpieczenie zwarciowe instalowane
szeregowo do ogranicznika. Jednak wyzwolenie zabezpieczenia zwarciowego
ogranicznika powoduje, øe instalacja nie
posiada wtedy juø øadnej ochrony przeciwprzepiÍciowej. Biorπc pod uwagÍ fakt,
iø prawie wszystkie wy≥adowania piorunowe sk≥adajπ siÍ z wy≥adowaÒ wielokrotnych, mamy do czynienia z fatalnπ w skutkach reakcjπ ≥aÒcuchowπ.
Po doúwiadczeniach w uøywaniu ogranicznikÛw iskiernikowych o niskim napiÍciu zap≥onu wprowadzono w ostatnich latach nowy waøny parametr ñ ograniczenie
prπdu zwarciowego. Podczas gdy ogranicznik z poziomem ochrony 3,5 do 4 kV
zadzia≥a jedynie w przypadku wystπpienia
przepiÍÊ o wysokiej energii (spowodowanych najczÍúciej przez bezpoúrednie lub
bliskie uderzenia pioruna), o tyle ograniczniki o niskim poziomie ochrony przejmπ
ochronÍ instalacji przed przepiÍciami ≥πczeniowymi o mniejszych amplitudach napiÍcia i mniejszej energii impulsu. W tym

przypadku wyraünie czÍúciej dochodzi do
wyzwolenia ogranicznika. Jeúli iskiernikowy ogranicznik o niskim poziomie ochrony nie zapewnia wystarczajπcego ograniczenia prπdu zwarciowego to moøliwe jest
spowodowanie przep≥ywu prπdu zwarciowego o czÍstotliwoúci sieciowej i amplitudzie odpowiadajπcej prπdowi zwarciowemu w miejscu jego instalacji. NastÍpstwem
tego jest wyzwolenie zabezpieczenia zwarciowego ogranicznika i/lub zabezpieczenia
zwarciowego ca≥ej instalacji. Moøe temu
towarzyszyÊ utrata zdolnoúci ochrony
(od≥πczenie ogranicznika) lub ciπg≥oúci zasilania ñ wyzwolenie zabezpieczeÒ g≥Ûwnych w instalacji. Taki stan absolutnie nie
moøe byÊ akceptowany w wiÍkszoúci przypadkÛw. Zastosowana w nowych ogranicznikach kombinowanych (hybrydowych) technologia iskiernikowa pozwala
uniknπÊ tego typu szkodliwych nastÍpstw
Rysunek 5 pokazuje przekrÛj ogranicznika iskiernikowego. Opatentowana technologia gaszenia ≥uku Radax-Flow zapewnia ñ dziÍki podnoszeniu ciúnienia oraz
osiowo i promieniowo dzia≥ajπcemu strumieniowi gazÛw ñ integracjÍ iskiernika
i sterowanie strumieniem energii w wymiennych modu≥ach ochronnych. Za pomocπ technologii iskiernikowej Radax-Flow moøna osiπgnπÊ selektywnoúÊ wy≥πczania do zakresu zabezpieczenia instalacji bezpiecznikiem o charakterystyce 20A-gL/gG nawet w przypadku wystπpienia
w instalacji prπdÛw zwarciowych ISC, eff
o wartoúci 50 kA.
Wymagania mechaniczne
OprÛcz parametrÛw elektrycznych ogranicznikÛw przepiÍÊ z Serii Czerwonej takøe ca≥y szereg innych cech odzwierciedla
realizacjÍ wymogÛw zawartych w normie
z grupy instalacyjnej. Wszystkie urzπdzenia ochrony przeciwprzepiÍciowej typ 1 i 2
sπ wyposaøone w dzia≥ajπce mechanicznie
wskaüniki stanu pracy i awarii. Poza tym
wszystkie úcieøki ochrony sπ przejúciowo
sygnalizowane optycznie.
Wszystkie ograniczniki sπ takøe dostÍpne w wersji z uk≥adem zdalnej sygnalizacji
stanu pracy / uszkodzenia ñ wyposaøone
w dodatkowy bezpotencja≥owy zestyk
zwierno-rozwierny. Wyprowadzenie podwÛjnych zaciskÛw do przy≥πczania przewodÛw i zastosowanie standaryzowanych
szyn grzebieniowych do po≥πczenia z innymi aparatami modu≥owymi montowanymi szeregowo umoøliwia w prosty sposÛb
zachowanie wymaganej w normie maksymarzec 2007
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Rys. 6. £atwa wymiana modu≥u ochronnego dziÍki zastosowaniu przycisku zwalniajπcego zamek

malnej d≥ugoúci przewodÛw ≥πczeniowych
tj. 0,5 m dla wielu przypadkÛw montaøowych. DziÍki budowie ogranicznika hybrydowego jako czystego ogranicznika
iskiernikowego oraz dziÍki budowie
wskaünikÛw stanu pracy i trybu awaryjnego nie wymagajπcych zasilania i nie powodujπcych prπdÛw up≥ywowych, nie ma potrzeby demontaøu ogranicznika przy pomiarach izolacyjnych napiÍciem kontrolnym w wysokoúci do 500 V. W przypadku
wyøszych napiÍÊ kontrolnych moøna zapobiec zafa≥szowaniu wartoúci pomiaru
przez wyjÍcie modu≥u ochronnego z podstawki.
Modu≥owy system ryglujπcy jest charakterystyczny dla wszystkich nowych urzπdzeÒ z Czerwonej Serii. Kaødy modu≥
ochronny moøna ≥atwo montowaÊ i wymontowywaÊ przy pomocy przycisku
zwalniajπcego zamek, bez potrzeby uøycia
dodatkowych urzπdzeÒ czy wiÍkszej si≥y
(rys. 6). Umieszczone na boku modu≥u

ochronnego i w podstawie ogranicznika
mechaniczne kodowanie zapobiega b≥Ídnemu montaøowi modu≥u (modu≥ o innym
napiÍciu znamionowym niø podstawa).
Jens Ehrler
Autor jest pracownikiem
firmy Dehn+Sˆhne

*) Zgodnie z E DIN IEC 60364-5-53/A2 (VDE 0100534): 2001-06 wykonanie sieci niskiego napiÍcia
ñ cz. 5: wybÛr i montaø urzπdzeÒ elektrycznych
ñ rozdzia≥ 53: urzπdzenia sterujπce i wy≥πczniki
ñ akapit 534: urzπdzenia ochrony przeciwprzepiÍciowej
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