OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI

Systemy odgromowe ESE
na stacjach paliw
Systemy odgromowe z wczesną emisją lidera (ESE) to nowoczesne rozwiązanie,
które pozwala diametralnie poprawić poziom bezpieczeństwa na stacjach paliw
podczas trwającej burzy i związanych z nią wyładowań atmosferycznych bez względu
na usytuowanie stacji i jej wielkość.

N

ie ma też znaczenia,
czy są to stacje wyposażone w zbiorniki
LPG, myjnie zarządzane automatycznie lub miejsca postojowe i parkingowe. Ochroną
obejmujemy nie tylko stanowiska z dystrybutorami i główny budynek stacji, jak to jest
obecnie, lecz także instalacje zbiorników podziemnych
paliw i gazu oraz stanowiska
kompresora lub butli z gazem,
które znajdują się na stacjach.
A zatem ochronie podlegał będzie cały teren i wszystko, co
w jego obszarze się znajduje.
Dodatkowym argumentem jest
odprowadzenie prądu piorunowego, który możemy poprowadzić w taki sposób, aby jak
najdalej odsunąć go od wrażliwych instalacji elektronicznych, a także, by w przypadku
odebrania wyładowania zminimalizować oddziaływanie pola
elektrycznego i elektromagnetycznego na urządzenia elektroniczne, systemy informatyczne do rozliczeń, urządzenia
zarządzania pracą dystrybutorów i myjni. Pole elektromagnetyczne wytworzone przez
płynący prąd piorunowy niwelujemy w ten sposób do minimum. Pozwoli to na uniknięcie
strat spowodowanych pośrednio przez uderzenia pioruna.
Instalując system ESE –
głowicę odgromową na słu-

pie wolnostojącym (nowo postawionym lub wykorzystując
istniejący pylon z logo), zyskujemy możliwość całkowitego
zabrania – odsunięcia prądu
piorunowego z chronionych
budynków oraz bezkonﬂiktowość instalacji przy remontach, modernizacjach i rozbudowach. Głowica nie będzie
kolidowała z żadnym z istniejących lub nowo uruchamianych systemów (w tym
również istniejących już klasycznych instalacji odgromowych). Poprzez sposób, w jaki
działa stanie się preferencyjnym punktem wyładowczym
dla schodzącego trasera –
pioruna, co pozwoli na wyprzedzenie uderzenia pioruna nawet do 60 μs w stosunku
do tradycyjnych instalacji odgromowych. Dzięki temu wyładowanie nastąpi w miejscu
do tego przeznaczonym i przygotowanym, a nie przypadkowym, zaś ochronie będzie
podgalać cała powierzchnia
stacji paliw wraz z podjazdami,
miejscami dla cystern do tankowania zbiorników i miejscami postojowymi dla klientów.
Bezkolizyjność instalacji, jej
łatwość i prostota oraz powtarzalność dla każdego obiektu
bez względu na jego specyﬁ kę nadaje głęboki sens takiemu rozwiązaniu, zwłaszcza
że wszyscy ludzie przebywa-

jący na terenie stacji, od momentu ich wejścia na jej teren
do momentu jej opuszczenia,
będą stale pod ochroną odgromową, nawet gdy będą
przemieszczali się pomiędzy obiektami (budynkami).

UWAGA: We Francji wszystkie stacje Shell i Esso są w ten
sposób chronione.
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Zapraszamy projektantów i elektryków do udziału w szkoleniu
organizowanym w listopadzie w Warszawie. Program szkolenia: projektowanie, montaż i utrzymywanie w sprawności technicznej systemów odgromowych ESE, zakres norm i regulacji
prawnych. Więcej informacji na stronie www.lcs.com.pl lub
agata.roczek@lcs.com.pl.
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