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Zwód pionowy
w izolacji HVI-L Light
firmy DEHN
Krzysztof Wincencik

Zainstalowane na dachu budynku metalowe elementy i urzπdzenia elektryczne sπ szczegÛlnie naraøone bezpoúrednie uderzenia piorunu. Dlatego waøne jest prawid≥owe zaprojektowanie i wykonanie zewnÍtrznego urzπdzenia piorunochronnego, aby nie dopuúciÊ do wnikniÍcia prπdu piorunowego do wnÍtrza budynku. NiezbÍdne teø jest zapewnienie bezpiecznych odstÍpÛw izolacyjnych.
normie PN-EN 62305-3 zawarto zalecenia dotyczπce ochrony
odgromowej elementÛw rozmieszczonych na dachu budynku. Zwody
pionowe do ochrony p≥asko osadzonych
lub wystajπcych nad dach urzπdzeÒ powinny mieÊ takπ wysokoúÊ, aby poddawane
ochronie urzπdzenie znajdowa≥o siÍ w ca≥oúci w wyznaczonej przez toczπcπ siÍ kulÍ przestrzeni ochronnej zwodu pionowego
lub w stoøku o kπcie ochronnym.

W

OdstÍp izolacyjny
OdstÍp izolacyjny miÍdzy pomiÍdzy
zwodem lub przewodem odprowadzajπcym a konstrukcyjnymi czÍúciami metalowymi, instalacjami metalowymi i wewnÍtrznymi systemami powinien zapewniÊ spe≥nienie odstÍpu d pomiÍdzy czÍúciami wiÍkszego niø wymagany odstÍp izolacyjny s:
S = kiïkc/kmïl
gdzie:

ï wspÛ≥czynnik ki zaleøy od wybranej klasy LPS,

ï wspÛ≥czynnik kc zaleøy od prπdu pioruna
p≥ynπcego w przewodach odprowadzajπcych,
ï wspÛ≥czynnik km zaleøy od materia≥u
izolacji elektrycznej,
ï l jest d≥ugoúciπ w metrach mierzonπ
wzd≥uø zwodu lub przewodu odprowadzajπcego od punktu, w ktÛrym jest roz-
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Rys. 1. Zalecenia normy PN-EN 62305-3

patrywany odstÍp izolacyjny, do punktu
najbliøszego po≥πczenia wyrÛwnawczego.
Przyk≥adem takiego postÍpowania jest
zapis o ochronie instalacji antenowych,
w ktÛrym stwierdzono, øe maszty antenowe na dachu obiektu powinny byÊ chronione przed bezpoúrednimi wy≥adowaniami
piorunowymi. Moøna to osiπgnπÊ poprzez
zainstalowanie ich w chronionej juø strefie lub przez zainstalowanie izolowanego
zewnÍtrznego LPS.

Elementy
przewodzπce
Kolejnym zagadnieniem, o ktÛrym nie
moøna zapominaÊ, to przebiegajπce pod

po≥aciπ dachu instalacje elektryczne, metalowe rurociπgi i inne elementy przewodzπce, ktÛrymi ñ przy braku bezpiecznego
odstÍpu izolacyjnego ñ prπd piorunowy
moøe wniknπÊ do wnÍtrza budynku. Na
rys. 3 pokazano przyk≥ad, ktÛry ilustruje
problemy zwiπzane z instalacjami elektrycznymi lub innymi instalacjami przewodzπcymi w obszarze dachu budynku.

Rozwiπzania
Jeøeli odstÍp izolacyjny miÍdzy przewodami odprowadzajπcymi a wewnÍtrznymi
instalacjami, obliczony na podstawie rozmieszczenia przewodÛw odprowadzajπcych, jest zbyt duøy, to naleøy zwiÍkszyÊ
liczbÍ przewodÛw odprowadzajπcych tak,
kwiecieÒ 2008
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Rys. 2. Przyk≥ad ochrony instalacji antenowych zgodnie z zaleceniami PN-EN 62305-3: 1 ñ maszt metalowy, 2 ñ zwÛd poziomy na kalenicy dachu, 3 ñ po≥πczenie miÍdzy przewodem odprowadzajπcym na
dachu a metalowym masztem antenowym, 4 ñ kabel antenowy, 5 ñ g≥Ûwna szyna wyrÛwnawcza; metalowy ekran kabla antenowego jest po≥πczony z szynπ wyrÛwnawczπ, 6 ñ zacisk probierczy, 7 ñ telewizor, 8 ñ rÛwnoleg≥e trasy kabla antenowego i kabla elektroenergetycznego, 9 ñ kabel elektroenergetyczny, 10 ñ uk≥ad uziomowy, 11 ñ g≥Ûwna skrzynka rozdzielcza instalacji elektrycznej z SPD, 12 ñ uziom
fundamentowy, 13 ñ przewÛd LPS, l ñ d≥ugoúÊ do obliczenia wymaganego odstÍpu izolacyjnego,
α ñ kπt ochronny
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Rys. 3. Zagroøenie przeskokiem iskrowym pomiÍdzy elementami LPS a urzπdzeniem elektrycznym wewnπtrz budynku: 1 ñ urzπdzenie elektryczne, 2 ñ przewody elektryczne, 3 ñ przewody LPS, 4 ñ g≥Ûwna skrzynka rozdzielcza instalacji elektrycznej z SPD, 5 ñ zacisk probierczy, 6 ñ uk≥ad uziomowy, 7
ñ kabel elektroenergetyczny, 8 ñ uziom fundamentowy, s ñ odstÍp izolacyjny, l ñ d≥ugoúÊ do obliczenia wymaganego odstÍpu izolacyjnego s
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Rys. 4.
Zestaw
DEHNcon-H

aby uzyskaÊ wymagany
odstÍp izolacyjny. Kiedy liczba przewodÛw
odprowadzajπcych jest
zwiÍkszona, wÛwczas
odstÍp izolacyjny moøe
byÊ zredukowany zgodnie ze wspÛ≥czynnikiem
kc.
Taki sposÛb postÍpowania moøe byÊ niekiedy k≥opotliwy szczegÛlnie w ma≥ych budynkach, gdzie zwiÍkszenie
liczby przewodÛw odprowadzajπcych moøe
byÊ utrudnione z przyczyn konstrukcyjnych
czy teø z uwagi na wzglÍdy estetyczne.
Firma Dehn+Sˆhne
w swojej ofercie posiada rozwiπzanie systemowe znacznie u≥atwiajπce wykonanie instalacji piorunochronnych
w takich w≥aúnie przypadkach.

System
HVI-L Light
W roku 2008 zosta≥ wprowadzony nowy
system izolowanych przewodÛw odprowadzajπcych pod nazwπ HVI-L Light
(DEHNconductor Light), stanowiπcy uzupe≥nienie bÍdπcego juø od kilku lat w ofercie systemu przewodÛw odprowadzajπcych w izolacji wysokonapiÍciowej
DEHNconductor (wiÍcej informacji na ten
temat znajduje siÍ na stronie internetowej
Dehn Polska w druku firmowym DS139).
PrzewÛd w izolacji HVI-L Light pozwala
rozwiπzaÊ wiele problemÛw dotyczπcych
bezpiecznych odstÍpÛw izolacyjnych dla
urzπdzeÒ elektrycznych i innych instalacji
przewodzπcych montowanych bezpoúrednio pod dachami budynkÛw. Zastosowanie
przewodu w izolacji HVI-L Light zapewnia bezpieczne odprowadzenie ≥adunkÛw
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Rys. 5. Zastosowanie DEHNcon-H do ochrony urzπdzeÒ na dachu budynku

i wyrÛwnanie potencja≥Ûw chronionych
konstrukcji bez groüby wystπpienia przeskokÛw iskrowych do instalacji znajdujπcych siÍ pod dachem. DziÍki swoim specyficznym cechom wytrzyma≥oúÊ izolacyjna przewodu zapewnia rÛwnowaønikowy
separacyjny odstÍp wynoszπcy s = 0,45 m
(w powietrzu) albo s = 0,90 m (sta≥y materia≥ budowlany).

czeúÊ z aluminium, gÛrna ñ izolacyjna
z øywicy) o d≥ugoúci do 2055 mm lub
2705 mm, do ktÛrej dokrÍcona jest aluminiowa iglica o úrednicy 10 mm i d≥ugoúci
500 lub 1000 mm. Wewnπtrz rury zamocowany jest przewÛd w izolacji wysokonapiÍciowej HVI-L Light. Przyk≥adowe
zastosowanie tego typu urzπdzeÒ do ochrony instalacji antenowej oraz panela solarnego na dachu budynku pokazano na rys. 5.

Zestaw
DEHNcon-H

Montaø

Dla ochrony znajdujπcych siÍ na dachach systemÛw antenowych, paneli fotowoltaicznych i innych tego typu urzπdzeÒ
oferowany jest gotowy zestaw o nazwie
DEHNcon-H. Sk≥ada siÍ on z rury (dolna

Montaø przewodu HVI-L Light na dachach krytych dachÛwkπ umoøliwiajπ specjalne uchwyty montaøowe o wysokoúci
55 lub 175 mm. Zastosowanie tego typu
uchwytÛw jest wymagane przy ≥πczeniu
kwiecieÒ 2008
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koÒcÛwki (g≥owicy) kabla HVI-L Light do uziemienia. Zgodnie
z instrukcjπ montaøowπ ostatnie 90 cm przewodu przed miejscem
bezpoúredniego po≥πczenia z elementami bÍdπcymi czÍúciπ instalacji piorunochronnej (np. rynnπ) powinno mieÊ zapewniony minimum 17,5 cm odstÍp izolacyjny. Przyk≥ad pod≥πczenia przewodu HVI do rynny wchodzπcej w sk≥ad zewnÍtrznego LPS pokazano na rys. 6.
WiÍcej informacji na temat tych nowych rozwiπzaÒ moøna uzyskaÊ na stronach internetowych producenta lub u doradcÛw technicznych.
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Rys. 6. Pod≥πczenie przewodu HVI do rynny

