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Certyfikowana
ochrona przeciwprzepięciowa
w budownictwie jednorodzinnym
Krzysztof Wincencik

Artyku≥ omawia funkcjonujπce na rynku niemieckim rozwiπzania w zakresie stosowania ochrony przeciwprzepiÍciowej w budynkach jednorodzinnych. Poniewaø rekompensaty z tytu≥u
szkÛd wywo≥anych przepiÍciami majπ w Niemczech duøy udzia≥ w ogÛlnej puli wyp≥acanych
odszkodowaÒ, ubezpieczyciele przyjÍli w tym zakresie specjalne regulacje. Z jednej strony
okreúlajπ one úciúle wymagania, jakie stawiane sπ urzπdzeniom ochrony przeciwprzepiÍciowej, tak aby moøliwe by≥o zbudowanie skutecznych zabezpieczeÒ, z drugiej zaú mogπ byÊ
ujednoliconπ podstawπ postÍpowaÒ odszkodowawczych.

J

ednym z elementÛw budowy domu
jednorodzinnego jest wyposaøenie go
w instalacjÍ ochrony odgromowej zewnÍtrznej oraz úrodki ochrony przeciwprzepiÍciowej. W sytuacji ograniczonych
zasobÛw finansowych, ktÛra szczegÛlnie
obecnie moøe mieÊ miejsce, inwestorzy redukujπc koszty mogπ ulegaÊ pokusie rezygnacji z tych zabezpieczeÒ oraz rezygnacji z ubezpieczenia majπtku od uszkodzeÒ
spowodowanych przepiÍciami.
Kwestia ta by≥a juø kilkakrotnie omawiana na ≥amach magazynu Elektrosystemy
(np. w numerze 2/2001 zawierajπcym dodatek poúwiÍcony problemom ubezpieczeÒ
w elektrotechnice i energetyce [1]). Temat

ten nie zosta≥ wyczerpany, jednak nie jest
on istotπ tego artyku≥u.
Osobnym i nie mniej waønym problemem jest sprawa oceny roszczeÒ i wyp≥aty
ewentualnego odszkodowania za straty powsta≥e w wyniku uderzenia pioruna w budynek czy w jego pobliøu. Wp≥yw na takπ
ocenÍ ma zarÛwno obecnoúÊ i rodzaj zamontowanych urzπdzeÒ ochrony, jak i sposÛb ich pod≥πczenia. Rynek niemiecki stara siÍ wypracowaÊ w tym zakresie odpowiednie wewnÍtrzne regulacje, pozwalajπce jednoznacznie okreúliÊ: jakie wymagania techniczne stawiane sπ ochronie przeciwprzepiÍciowej i odgromowej i w jakich
sytuacjach moøe dojúÊ do wyp≥aty rekom-

pensaty. Odpowiednie badania, prowadzone przez powo≥anπ przez konfederacjÍ niemieckich ubezpieczycieli jednostkÍ (VdS),
umoøliwiπ w nied≥ugim czasie certyfikacjÍ
zastosowanych urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej i stworzenie uznawanego
przez ubezpieczyciela systemu.

Rynek niemiecki
Jak wynika z danych opublikowanych
w roku 2007 przez GDV (informacja
w ramce) ñ z powodu 450 tys. szkÛd wywo≥anych przez przepiÍcia niemieckie firmy ubezpieczeniowe wyp≥aci≥y oko≥o 240
mln euro (dane za rok 2006). W ostatnich
piÍciu latach ubezpieczyciele musieli wyp≥aciÊ z tego tytu≥u ≥πcznie 1 miliard euro.
Tym samym problem ochrony przed przepiÍciami z punktu widzenia ubezpieczyciela zaczyna byÊ istotny.
Uznanie urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej przez firmÍ specjalistycznπ VdS
(informacja w ramce) na pewno bÍdzie
uzyskiwaÊ w przysz≥oúci coraz wiÍksze
znaczenie dla oceny roszczeÒ ubezpieczeniowych w przypadku szkÛd spowodowanych przepiÍciami.

Ogranicznik przepiÍÊ

Rys. 1. Ogranicznik przepiÍÊ DEHNventil modular TNS
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Wytyczna VdS 3428
jako podstawa certyfikacyjna
Poniewaø ochrona przeciwprzepiÍciowa
ma dla ubezpieczycieli duøe znaczenie,
z racji znacznej liczby szkÛd przepiÍciowych, powsta≥y wytyczne dla firm ubezpieczeniowych, opisujπce poprzez dyrektywy VdS liczne wymagania, ktÛre stanowiπ o sprawnoúci dzia≥ania i bezpieczeÒ-

Wymagania
I tak na przyk≥ad okreúlono w wytycznej wymÛg stosowania zamkniÍtych obudÛw ogranicznikÛw (dotyczy to ogranicznikÛw z iskiernikami), aby zapobiegaÊ
Konfederacja GDV
Konfederacja niemieckich Ubezpieczycieli
(GDV) z siedzibπ w Berlinie jest organizacjπ
macierzystπ dla prywatnych firm ubezpieczajπcych w Niemczech. Jej cz≥onkami sπ 452
przedsiÍbiorstwa zatrudniajπce 226 tys. osÛb
i posiadajπce ponad 400 milionÛw umÛw
ubezpieczeniowych. Polisy zapewniajπ ochronÍ od roønego rodzaju ryzyka, zarÛwno dla
prywatnych gospodarstw domowych jak dla
przemys≥u, rzemios≥a i instytucji uøytecznoúci
publicznej.
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stwie instalacji. Specjalnie dla potrzeb
sprawdzania ogranicznikÛw przepiÍÊ firma VdS wyda≥a wytycznπ VdS 3428
ÑOgraniczniki przepiÍÊ, wymagania i metody badawczeî. Opisuje ona wymagania
i metody badawcze dla tego typu urzπdzeÒ,
uzupe≥niajπc i rozszerzajπc zapisy z obowiπzujπcych w tej materii norm europejskich [3]. Na podstawie wytycznej VdS
3428 instytut badawczy VdS wyda≥ w miÍdzyczasie certyfikaty dla pierwszych urzπdzeÒ stosowanych w sieciach energetycznych. Winne one spe≥niaÊ ñ obok norm europejskich (EN 61643-11) ñ takøe dalej
idπce wymogi, ktÛre powinny byÊ wype≥niane zgodnie z doúwiadczeniem ubezpieczycieli oraz wiodπcych producentÛw
ogranicznikÛw [4].

R

i elektroniczne w przypadku przepiÍcia
w ten sposÛb, øe w momencie jego wystπpienia sprowadzajπ wszystkie przewodzπce czÍúci do jednego poziomu napiÍcia
ñ nastÍpuje wyrÛwnanie potencja≥Ûw
wszystkich instalacji [2]. Podobnie jak
w przypadku wiÍkszoúci urzπdzeÒ technicznych, tak i w dziedzinie urzπdzeÒ
ochrony przeciwprzepiÍciowej dzia≥a zasada, øe nie wszystkie oferowane na rynku
produkty muszπ koniecznie wykazywaÊ
identyczne techniczne standardy bezpieczeÒstwa. Takøe normy bÍdπce podstawπ
ich oceny nie zawsze odzwierciedlajπ miarÍ bezpieczeÒstwa technicznego, poniewaø
w odpowiednich tekstach okreúlajπcych
opisywane sπ z regu≥y jedynie minimalne
wymagania. Zwykle materia≥y promocyjne
urzπdzeÒ ochrony przeciwprzepiÍciowej
powo≥ujπ siÍ tylko na numer normy, nie
przedstawiajπc szczegÛ≥owych specyfikacji technicznej produktu. Z tego powodu
dla zwyk≥ego uøytkownika, niezaznajomionego ze szczegÛ≥ami zapisÛw norm
i wymagaÒ technicznych, dobÛr ogranicznikÛw przepiÍÊ moøe byÊ utrudniony.

A

Rys. 2. Zastosowanie ogranicznika DEHNventil w praktyce
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Rys. 3. Wymogi Dyrektywy VdS 2031 ÑOchrona
odgromowa i przepiÍciowa urzπdzeÒ elektrycznychî: montaø ogranicznikÛw przepiÍÊ (SPD) typ
1 w sieci TNC-S (po≥πczenie w Ñuk≥adzie Vî):
X ñ po≥πczenie moøliwe do zrealizowania za pomocπ szyn ≥πczeniowych,
1 ñ SPD (ogranicznik przepiÍÊ) typu 1,
RA ñ uziom instalacji, np. fundamentowy,
GSU ñ g≥Ûwna szyna uziemiajπca,
F1 ñ urzπdzenie zabezpieczajπce przy≥πcza,
F2 ñ urzπdzenie zabezpieczajπce wskazane przez
wytwÛrcÍ SPD typu 1,
ZK ñ skrzynki przy≥πcza budynku

moøliwym zak≥Ûceniom przez dzia≥anie ≥uku elektrycznego w rozdzielnicy, w ktÛrej
zosta≥y zamontowane urzπdzenia ochronne. Poza tym, zgodnie z regulacjπ VdS, dokumentacja produktu musi zawieraÊ rÛwnieø dane o ca≥ce prπdu wytrzymywanego
(I2t). DziÍki tym danym projektant przy
wymiarowaniu stopnia ochrony przeciwprzepiÍciowej moøe siÍ upewniÊ, øe
w przypadku zadzia≥ania jakiegoú ogranicznika, znajdujπca siÍ przed nim ochrona nadprπdowa nie wyzwoli siÍ automatycznie i nie doprowadzi tym samym do
wy≥πczenia zasilania (przerwania dzia≥ania
chronionego urzπdzenia).
Przy korzystaniu z dyrektyw niedoszacowanie potencja≥u ochronnego poniøej
ustalonych wartoúci minimalnych dla wytrzyma≥oúci na prπd piorunowy zosta≥o
w duøej mierze wykluczone, przy czym zapewniono moøliwoúÊ szybkiego i ≥atwego
doboru przez konstruktora pasujπcych
urzπdzeÒ na podstawie wymaganych danych do warunkÛw koordynacji urzπdzeÒ
ochronnych. W przypadku urzπdzeÒ
ochrony przeciwprzepiÍciowej konstruowanych na bazie pÛ≥przewodnikÛw (warystory) wymaga siÍ nadal wy≥πcznika terFirma VdS Schadenverh¸tung

Rys. 4. Przyk≥ad pod≥πczenia ogranicznika DEHNventil Modular TNS w Ñuk≥adzie Vî z wykorzystaniem szyny montaøowej
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VdS Schadenverh¸tung GmbH ñ przedsiÍbiorstwo konfederacji niemieckich ubezpieczycieli (GDV) majπce za cel obniøanie szkÛd
na rynku niemieckich ubezpieczeÒ poprzez
swojπ politykÍ kontrolnπ oraz informacyjnπ.
Firma VdS (Vertrauen durch Sicherheit ñ zaufanie poprzez bezpieczeÒstwo) dzia≥a
w czterech specjalistycznych kierunkach:
ochrona przeciwpoøarowa, bezpieczeÒstwo
(w rÛønych dziedzinach), szkolenie i informacja oraz VdS ñ wykwalifikowane wydawnictwo
firmowe. Specjalistyczne laboratoria firmowe,
posiadajπce niemieckπ akredytacjÍ (Deutsche
Akkreditierungsstelle Technik e. V. DATech),
prowadzπ prace badawcze i certyfikujπce
ñ w tym teø ograniczniki przepiÍÊ ñ zgodnie
z normami DIN, ISO oraz normami europejskimi EN. WiÍcej informacji na temat dzia≥alnoúci VdS moøna znaleüÊ pod adresem:
www.vds.de.
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micznego w celu unikniÍcia poøaru. Analogicznie opisane zosta≥y wymogi dla ogranicznikÛw przepiÍÊ instalowanych w sieciach
przesy≥u sygna≥Ûw.
Dyrektywa VdS 2031
W dyrektywie VdS 2031 opisano zasady dotyczπce doboru
i montaøu ogranicznikÛw przepiÍÊ w instalacjach elektrycznych.
W czÍúci wstÍpnej przedstawiono podstawowe definicje oraz opis
zagroøeÒ spowodowanych przez przepiÍcia. W kolejnych rozdzia≥ach przedstawiono schematy pokazujπce sposoby po≥πczeÒ ogranicznikÛw w poszczegÛlnych uk≥adach sieciowych. Zwraca uwagÍ zalecenie montaøu ogranicznikÛw w Ñuk≥adzie Vî pozwalajπce na ograniczenie spadkÛw napiÍÊ na przewodach ≥πczeniowych
(rÛwnieø dla ogranicznikÛw typu 2).
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W ofercie firmy Dehn znajduje siÍ klasyczne rozwiπzanie spe≥niajπce wymogi certyfikacyjne VdS i moøliwe do stosowania dla
ochrony przeciwprzepiÍciowej domu jednorodzinnego ñ ogranicznik przepiÍÊ typu 1 DEHNventil Modular TNS. NajczÍúciej
instalacja elektryczna budynku zasilana jest z zestawu z≥πczowo-pomiarowego umieszczonego na úcianie budynku lub w jej pobliøu. Moc pobierana z zestawu nie przekracza z regu≥y kilkunastu kW, a tym samym bezpieczniki, jakie znajdujπ siÍ w z≥πczu
kablowym, sπ z regu≥y mniejsze od 63 A, co umoøliwia montaø
ogranicznika w Ñuk≥adzie Vî. Zastosowanie kombinowanego
uk≥adu ochrony (wyzwalany iskiernik wspÛ≥pracujπcy z ga≥Íziπ
warystorowπ) pozwoli na zapewnienie poziomu ochrony <1,5 kV.
DziÍki zastosowanej nowej metodzie gaszenia ≥uku nastÍpuje
ograniczenie prπdÛw nastÍpczych p≥ynπcych przez ogranicznik,
a tym samym zapewniona jest ciπg≥oúÊ zasilania budynku przy
zastosowaniu w z≥πczu bezpiecznikÛw gL/gG o wartoúciach od 20
A wzwyø. Wszystkie te cechy predysponujπ ogranicznik przepiÍÊ
DEHNventil Modular do stosowania w instalacjach elektrycznych
budynkÛw jednorodzinnych.
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