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Zwody izolowane
– ochrona systemów
antenowych
`

^

Dalibor Salansky

W artykule przedstawiono praktyczne uwagi dotyczπce projektowania i wykonania zwodÛw
izolowanych dla ochrony masztÛw antenowych na domkach jednorodzinnych lub ma≥ych domach mieszkalnych. Rozpatrzona zosta≥a ochrona masztÛw o wysokoúci do 3 metrÛw. Zaprezentowano rÛwnieø fragment oferty firmy Dehn w zakresie ochrony przeciwprzepiÍciowej.

a czym polega zasada stosowania
zwodÛw izolowanych? Bezpoúrednie uderzenie pioruna w maszt
antenowy najczÍúciej oznacza uszkodzenie
lub zniszczenie wszystkich urzπdzeÒ elektronicznych pod≥πczonych do anteny (video, telewizora, anteny satelitarnej, DVD).
RÛwnoczeúnie czÍúÊ prπdu piorunowego
moøe wniknπÊ do instalacji elektrycznej.
DziÍki samemu pod≥πczeniu masztu do
piorunochronu moøna wprawdzie skutecznie odprowadziÊ prπd piorunowy do ziemi, jednak ze wzglÍdu na zagroøenie wp≥yniÍciem czÍúci prπdu piorunowowego do
instalacji antenowej nadal moøe dojúÊ do
zniszczenia elektroniki. Inne zagroøenia
wiπøπ siÍ z nieuziemionymi masztami, poøarami i zburzonymi elementami domÛw,
lecz nie bÍdπ one przedmiotem niniejszego
tekstu.
Bezpoúredniego uderzenia w maszt antenowy moøna uniknπÊ, wznoszπc w odpowiedniej odleg≥oúci od niego zwÛd pionowy. Istotne jest jednak zachowanie wymienionych poniøej zasad pozwalajπcych na
zapewnienie kompleksowej ochrony urzπdzeÒ elektronicznych. W tym celu naleøy:
ï przyjπÊ dla danego obiektu odpowiedni
poziom ochrony odgromowej,
ï sprawdziÊ istniejπcy system ochrony odgromowej obiektu,
ï zwÛd pionowy umieúciÊ w odpowiedniej
odleg≥oúci od masztu antenowego,
ï uzupe≥niÊ wszystkie przewody antenowe
odpowiednimi ogranicznikami przepiÍÊ,
ï zagwarantowaÊ wyrÛwnanie potencja≥Ûw
w obiekcie,
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ï zainstalowaÊ ograniczniki przepiÍÊ rÛwnieø w instalacji elektrycznej niskiego
napiÍcia.
PoszczegÛlne punkty zostanπ szczegÛ≥owo omÛwione.

Poziom ochrony odgromowej
(LPL ñ Lightning
Protection Level)
LPL to liczba powiπzana z zestawem
wartoúci parametrÛw prπdu piorunowego
i odpowiadajπca prawdopodobieÒstwu, øe
ñ przy naturalnie wystÍpujπcych piorunach
ñ nie bÍdπ przekroczone maksymalne i minimalne sprzÍøone wartoúci projektowe.
Poziom ochrony odgromowej s≥uøy projektowaniu úrodkÛw ochrony zgodnie
z w≥aúciwym zestawem parametrÛw prπdu
piorunowego.
Okreúlone zosta≥y cztery klasy LPS systemÛw ochrony odgromowej (I, II, III, IV)
bÍdπce zestawem zasad konstrukcyjnych,
opartych na odpowiadajπcych im poziomach LPL. Kaødy zestaw obejmuje zasady
konstrukcyjne zaleøne od poziomu (np.
promieÒ toczπcej siÍ kuli, odstÍp miÍdzy
zwodami, itd.) i niezaleøne od poziomu
(np. przekroje, materia≥y itd.).
Systemy ochrony odgromowej dla domkÛw jednorodzinnych w wiÍkszoúci przypadkÛw sπ przyporzπdkowane do klasy III,
gdzie wymagania k≥adzione na ochronÍ nie
sπ tak duøe. Oczywiúcie, jeøeli domek wyposaøony jest w elektronikÍ duøej wartoúci (np. pompy cieplne, panele s≥oneczne
itp.) powinien zostaÊ zaklasyfikowany ra-

czej do klasy II. Ustalenie klasy ochrony
jest istotne dla wyliczenia odleg≥oúci zwodu pionowego odsuniÍtego od masztu antenowego.

Kontrola systemu ochrony
odgromowej obiektu
Przy ewentualnej kontroli przeprowadzajπcy jπ elektryk powinien doradziÊ,

Rys. 1. ZwÛd pionowy przymocowany do masztu
antenowego
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ZwÛd pionowy ñ ustalenie
bezpiecznego odstÍpu
izolacyjnego s
Dla tych obliczeÒ istnieje ca≥y zestaw
wzorÛw, ktÛrych publikacja wykracza poza ramy tego artyku≥u. Wskazane zostanπ
jedynie ostateczne wartoúci dla niektÛrych
typÛw domkÛw (zak≥adamy system ochrony odgromowej ze zwodem poziomym
biegnπcym po kalenicy i minimum dwoma
przewodami odprowadzajπcymi dla dachu
dwuspadowego lub system oczkowy zwo-
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Rys. 3. RÛøne sposoby mocowania drπøkÛw izolacyjnych

Rys. 4. RÛøne sposoby mocowania drπøkÛw izolacyjnych
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dÛw poziomych z dwoma przewodami odprowadzajπcymi dla dachu p≥askiego):
ï domek 10 x 10 m z dachem dwuspadowym, wysokoúÊ kalenicy 7 m, maszt antenowy 3 m: s = 0,51 m dla III klasy
ochrony, 0,76 m dla klasy II,
ï domek 12 x 15 m z dachem dwuspadowym, wysokoúÊ kalenicy 10 m, maszt
antenowy 2 m: s = 0,61 m dla klasy III,
0,91 m dla klasy II,
ï domek 12 x 12 m, dach p≥aski, dwa przewody odprowadzajπce, maszt antenowy
2 m: s = 0,56 dla klasy III, 0,84 m dla klasy II.
Wystarczajπca wartoúÊ bezpiecznego
odstÍpu izolacyjnego to odleg≥oúÊ nie przekraczajπca s <1 m. W innym przypadku
(w duøych budynkach) naleøy uzupe≥niÊ
obiekt o kolejne przewody odprowadzajπce.
Pomocniczy zwÛd pionowy do ochrony
anteny naleøy mocowaÊ na drπøku izola-
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w jaki sposÛb skutecznie zabezpieczyÊ siÍ
przed dzia≥aniem prπdu piorunowego.
Waøne jest skontrolowanie stanu piorunochronu, sprawdzenie ewentualnych uszkodzeÒ, ocena stanu skorodowania instalacji.
WartoúÊ rezystancji uziemienia nie powinna przekroczyÊ 10 Ω ñ im mniej, tym lepiej.

A

Rys. 2. Drπøek izolacyjny
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Rys. 5. Zachowanie odstÍpu izolacyjnego

cyjnym w taki sposÛb, w jaki zosta≥o to pokazane na rysunku 1. Waøne jest takie wykonanie instalacji, aby kπt ochronny zwodu pionowego efektywnie os≥ania≥ wierzcho≥ek masztu antenowego. Zgodnie z nowπ normπ PN-EN 62305 kπt ten zmienia
siÍ w zaleønoúci od klasy ochrony odgromowej i wysokoúci budynku (ew. wierzcho≥ka masztu antenowego).
SzczegÛ≥owy opis wraz
z potrzebnymi materia≥ami
Zwody pionowe wykonane sπ z aluminium i produkowane w rozmiarach od
1,5 m do 8 m. WybÛr jest wiÍc szeroki.
Drπøki izolacyjne, ktÛrych úrodkowa czÍúÊ
jest zrobiona ze specjalnego nieprzewodzπcego materia≥u z oznaczeniem GFK, sπ
wyposaøone na jednym koÒcu w obejmÍ
do zaczepienia na maszcie antenowym,
a na drugim koÒcu znajduje siÍ uchwyt
zwodu pionowego (rys. 2). Drπøki izolacyjne sπ produkowane w trzech standardowych d≥ugoúciach: 530 mm, 690 mm
i 1030 mm. Jeúli jednak d≥ugoúÊ lub obejma nie sπ odpowiednie, moøna drπøki izolacyjne z≥oøyÊ z poszczegÛlnych komponentÛw. RÛøne rodzaje uchwytÛw i obejm
moøna dowolnie ≥πczyÊ i dziÍki temu znaleüÊ odpowiednie umocowanie zwodu pionowego (rys. 3 i rys. 4). Z rysunku 1 jasno
wynika, øe maszt antenowy nie jest zamocowany na szczycie dachu, aczkolwiek taka sytuacja wystÍpuje bardzo czÍsto. Niekiedy moøna wÛwczas natknπÊ siÍ na pewien problem. PrzewÛd odprowadzajπcy
powinien omijaÊ maszt ≥ukiem w odpowiedniej odleg≥oúci. Wszystko zaleøy wtedy od zrÍcznoúci montera, jak sobie poradzi z tπ sytuacjπ. Rysunek 5 pokazuje jak
zosta≥a rozwiπzana podstawowa zasada zapewniajπca wysokπ skutecznoúÊ ochrony
przed wy≥adowaniem piorunowym.

Ograniczniki przepiÍÊ
dla przewodÛw koncentrycznych

Rys. 6. Zabezpieczenie linii antenowej ñ wariant 1
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System antenowy nie jest zagroøony
bezpoúrednim uderzeniem pioruna (gwarantuje to oddalony zwÛd pionowy), jednak ryzyko pojawienia siÍ przepiÍÊ indukowanych przy przep≥ywie prπdu piorunowego wciπø istnieje. Skutecznym sposobem ich usuniÍcia jest zainstalowanie
ogranicznikÛw przepiÍÊ przeznaczonych
do koncentrycznych przewodÛw antenowych.
Odpowiednie miejsce do ich zainstalowania znajduje siÍ bezpoúrednio pod dakwiecieÒ 2007
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Rys. 7. Zabezpieczenie linii antenowej ñ wariant 2

chem obiektu (strych, itp.) tak, aby uniemoøliwiÊ wnikniÍcie przepiÍcia g≥Íbiej do
obiektu. Przyk≥ad ochrony przedstawia rys.
6, a wariant oszczÍdniejszy ñ gdzie istnieje moøliwoúÊ zniszczenia wzmacniacza
ñ rys. 7. Do zabezpieczenia linii antenowych moøna uøyÊ ogranicznikÛw DEHNgate FF TV (rys. 8).

WyrÛwnanie
potencja≥Ûw
WyrÛwnanie potencja≥Ûw jest rÛwnieø
bardzo waønπ czynnoúciπ, jednak w nowszych budynkach nie stanowi duøego problemu. W wiÍkszoúci przypadkÛw instalacja jest zrealizowana zgodnie z zasadami
opisanymi w normie. Dla pewnoúci naleøy przeprowadziÊ kontrolÍ i ewentualnie
uzupe≥niÊ brakujπce po≥πczenia wyrÛw108
nawcze.

Rys. 8. Ogranicznik przepiÍÊ DEHNgate FF TV
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Rys. 11. Ogranicznik przepiÍÊ typ 3: DEHNflex M

Ochrona przeciwprzepiÍciowa
w instalacji elektrycznej
niskiego napiÍcia
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Rys. 9. Ogranicznik przepiÍÊ typ 1: DEHNventil M TNC

Ca≥y system ochronny masztu antenowego straci skutecznoúÊ, jeúli nie zostanie
zainstalowana ochrona zasilania budynku.
Sposoby zabezpieczania instalacji elektrycznej niskiego napiÍcia to temat juø wystarczajπco znany. Na rysunkach 9, 10 i 11
przedstawiono niektÛre typy ogranicznikÛw przepiÍÊ odpowiednich dla zapewnienia kompleksowej, trzystopniowej ochrony
przed przepiÍciami.

Podsumowanie
Zasada stosowania zwodÛw izolowanych jest znana juø dostatecznie d≥ugo,
jednak w praktyce by≥a wdraøana jedynie
w ekstremalnych sytuacjach (obiekty zagroøone wybuchem, itd.). W normie PN-EN 62305 bardzo szczegÛ≥owo zosta≥a
opracowana metodyka, dziÍki czemu zapewniona jest ochrona wysokiej jakoúci,
pewniejsza niø stosowane dotychczas pod≥πczanie masztu antenowego do systemu
odprowadzajπcego.
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Rys. 10. Ogranicznik przepiÍÊ typ 2: DEHNguard M TNC
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