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Ochrona stacji benzynowych
– rozwiązania firmy Dehn
Artur Grębowiec

Stacje benzynowe ñ sytuowane zazwyczaj w eksponowanych miejscach ñ sπ szczegÛlnie naraøone na wy≥adowania atmosferyczne i przepiÍcia. Elektroniczne urzπdzenia do sterowania
i sygnalizacji w takich obiektach sπ ekstremalnie wraøliwe na oddzia≥ywanie prπdu piorunowego. Osobnym aspektem jest takøe zagroøenie wybuchem. Nowoczesne stacje benzynowe
wymagajπ wiÍc systemÛw kompleksowej ochrony, zwaøywszy, øe pracujπ najczÍúciej przez
24 godziny na dobÍ.
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Niemczech koniecznoúÊ stosowania ochrony stacji benzynowych okreúlana jest m.in. na
podstawie oceny zagroøeÒ zgodnie z roz-

porzπdzeniem w sprawie bezpieczeÒstwa
i ochrony zdrowia podczas pracy (BetrSichV), wymagaÒ technicznych co do miejsca pracy (TRBS 2152 czÍúÊ 3), obowiπ-

zujπcych norm (VDE) oraz dodatkowych
regionalnych regulacji straøy poøarnej dotyczπcych budynkÛw (LBO).

Zapisy regulacji
Rozporzπdzenie w sprawie bezpieczeÒstwa i ochrony zdrowia podczas pracy wymaga, aby wszystkie ürÛd≥a zap≥onu by≥y
wykluczone, a dodatkowo w LBO (krajowe regulacje) znajduje siÍ zapis: Dla budynkÛw i obiektÛw, dla ktÛrych wystÍpuje
wysokie ryzyko wy≥adowaÒ z uwagi na ich
usytuowanie, konstrukcjÍ lub przeznaczenie, biorπc pod uwagÍ powaøne konsekwencje, wymagane jest permanentnie wyposaøenie obiektu w system ochrony odgromowej.
W Polsce ñ wed≥ug najnowszych norm
odgromowych PN-EN 62305 ñ naleøy
przeprowadziÊ gruntownπ analizÍ ryzyka.
Drugi arkusz normy poúwiÍcony jest w ca≥oúci parametrom, jakie naleøy uwzglÍdniÊ, wyliczajπc poszczegÛlne komponenty
tak, by w efekcie koÒcowym wydaÊ ocenÍ
zagroøenia w obiekcie. Jeøeli poziom ryzyka jest zbyt duøy ñ wiÍkszy od wartoúci
tolerowanej podawanej w normie, naleøy
zastosowaÊ úrodki ochrony.

årodki ochrony

Rys. 1. Ochrona odgromowa i przepiÍciowa dla stacji benzynowych
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Najbardziej skutecznym úrodkiem do
zmniejszenia poziomu zagroøenia jest zewnÍtrzny system odgromowy. Waønπ role
odgrywajπ rÛwnieø ograniczniki przepiÍÊ
i systemy gaszenia poøaru (rÍczne, automatyczne). Stwierdzenie, øe obiekty powinny byÊ chronione od przepiÍÊ pojawiakwiecieÒ 2011
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ce podstawπ do rozliczeÒ za sprzedane towary.
Na ca≥ym obiekcie waøne jest, by
wszystkie elementy metalowe (rurociπgi,
pompy, obudowy i zbiorniki) by≥y po≥πczone z uziomem stacji. Zgodnie z normπ
PN-EN 62305-3 rezystancja uziomu nie
powinna byÊ wiÍksza niø 10 omÛw. Jeøeli
na stacji wystÍpuje ochrona katodowa, rurociπgi powinny byÊ ≥πczone do sytemu
uziemienia poprzez iskierniki separacyjne
typu Ex. W tym miejscu warto zwrÛciÊ
uwagÍ, øe norma PN-62305-3 wymaga,
aby wszystkie elementy wykorzystywane
do budowy urzπdzenia piorunochronnego
spe≥nia≥y wymagania (przesz≥y pozytywnie prÛby) wieloarkuszowej normy PN-EN
50164. Przyk≥adem takiego iskiernika moøe byÊ EXFS-100 majπcy certyfikat ATEX
oraz spe≥niajπcy wymagania klasy H wed≥ug PN-EN 50164-3.

Podsumowanie

Rys. 2. Iskiernik separacyjny EXFS-100 do zastosowaÒ w strefach zagroøonych wybuchem

jπcych siÍ zarÛwno na skutek wy≥adowaÒ
atmosferycznych jak i procesÛw ≥πczeniowych, moøna znaleüÊ w podrozdziale
131.6.2 normy HD PN 60364-1: 2010.
Urzπdzenia do ograniczania przepiÍÊ
(SPD) ñ jeøeli to moøliwe ñ lepiej jest
umieszczaÊ poza strefami zagroøenia wybuchem (strefy Ex 0, 1, 2). Jeøeli ochrona
przepiÍciowa jest przewidziana w strefach
Ex, musi byÊ zapewniona przez odpowiednie urzπdzenia (odpowiednio oznaczone,
certyfikowane) niepowodujπce zap≥onu
i iskrzenia.

Zagroøenia
Przyk≥adem realnego zagroøenia jest tablica wyúwietlajπca aktualne ceny paliwa,
zazwyczaj zainstalowana w wyeksponowanym miejscu obok stacji. Jest ona nara-

øona na bezpoúrednie wy≥adowania atmosferyczne oraz przepiÍcia, a poprzez pod≥πczenie do ca≥ego systemu (rys. 1), zwiÍksza zagroøenie uszkodzenia jego pozosta≥ych elementÛw. Niezabezpieczenie takich
urzπdzeÒ stwarza moøliwoúÊ przenikania
niszczπcych udarÛw prπdowych do wewnπtrz obiektu. Przyglπdajπc siÍ samym
dystrybutorom moøna zauwaøyÊ, øe sπ one
ulokowane pod metalowym zadaszeniem.
W naturalny sposÛb sπ chronione przed
bezpoúrednim uderzeniem pioruna. Jednakøe z uwagi na istniejπcy system po≥πczeÒ wewnπtrz gruntu, czÍúÊ prπdu piorunowego p≥ynπcego podczas wy≥adowania
moøe przeniknπÊ do urzπdzenia. Stanowi
to rÛwnieø zagroøenie i dlatego naleøy zastosowaÊ ograniczniki przepiÍÊ zarÛwno
w liniach zasilania, jak i w liniach sygna≥owych, ktÛre przenoszπ informacje bÍdπ-

Sugerowany w normie PN-EN 62305
sposÛb ochrony poprzez zainstalowanie
zewnÍtrznej ochrony odgromowej, systemu wyrÛwnania potencja≥Ûw i ogranicznikÛw przepiÍÊ pozwala zabezpieczyÊ obiekt
przed wy≥adowaniem bezpoúrednim i przepiÍciami, ktÛre siÍ z tym wiπøπ. DobÛr poszczegÛlnych elementÛw systemu i urzπdzeÒ to sprawa indywidualna dla kaødego
budynku. Przyk≥ad obrazujπcy zagadnienie z podanymi typami SPD widoczny jest
na rysunku 1. Zazwyczaj instalacje i ca≥a
struktura stacji sπ bardziej rozbudowane
i wymagajπ dok≥adniejszego przemyúlenia
ca≥oúciowego systemu ochrony, jednakøe
niniejszy tekst stanowi zaledwie wstÍp do
zagadnienia. WiÍcej informacji na temat
ogranicznikÛw przepiÍÊ oraz systemÛw
uziemieÒ moøna znaleüÊ w serwisie internetowym www.dehn.pl.
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