
UWAGA: We Francji wszyst-
kie stacje Shell i Esso są w ten 
sposób chronione. 
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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.

Nie ma też znaczenia, 
czy są to stacje wy-
posażone w zbiorniki 

LPG, myjnie zarządzane auto-
matycznie lub miejsca posto-
jowe i parkingowe. Ochroną 
obejmujemy nie tylko stano-
wiska z dystrybutorami i głów-
ny budynek stacji, jak to jest 
obecnie, lecz także instala-
cje zbiorników podziemnych 
paliw i gazu oraz stanowiska 
kompresora lub butli z gazem, 
które znajdują się na stacjach. 
A zatem ochronie podlegał bę-
dzie cały teren i wszystko, co 
w jego obszarze się znajduje. 
Dodatkowym argumentem jest 
odprowadzenie prądu pioruno-
wego, który możemy popro-
wadzić w taki sposób, aby jak 
najdalej odsunąć go od wraż-
liwych instalacji elektronicz-
nych, a także, by w przypadku 
odebrania wyładowania zmini-
malizować oddziaływanie pola 
elektrycznego i elektromagne-
tycznego na urządzenia elek-
troniczne, systemy informa-
tyczne do rozliczeń, urządzenia 
zarządzania pracą dystrybuto-
rów i myjni. Pole elektromag-
netyczne wytworzone przez 
płynący prąd piorunowy niwe-
lujemy w ten sposób do mini-
mum. Pozwoli to na uniknięcie 
strat spowodowanych pośred-
nio przez uderzenia pioruna.

Instalując system ESE – 
głowicę odgromową na słu-

pie wolnostojącym (nowo po-
stawionym lub wykorzystując 
istniejący pylon z logo), zysku-
jemy możliwość całkowitego 
zabrania – odsunięcia prądu 
piorunowego z chronionych 
budynków oraz bezkonfl ikto-
wość instalacji przy remon-
tach, modernizacjach i rozbu-
dowach. Głowica nie będzie 
kolidowała z żadnym z ist-
niejących lub nowo urucha-
mianych systemów (w tym 
również istniejących już kla-
sycznych instalacji odgromo-
wych). Poprzez sposób, w jaki 
działa stanie się preferencyj-
nym punktem wyładowczym 
dla schodzącego trasera – 
pioruna, co pozwoli na wy-
przedzenie uderzenia pioru-
na nawet do 60 μs w stosunku 
do tradycyjnych instalacji od-
gromowych. Dzięki temu wy-
ładowanie nastąpi w miejscu 
do tego przeznaczonym i przy-
gotowanym, a nie przypadko-
wym, zaś ochronie będzie 
podgalać cała powierzchnia 
stacji paliw wraz z podjazdami, 
miejscami dla cystern do tan-
kowania zbiorników i miejsca-
mi postojowymi dla klientów.

Bezkolizyjność instalacji, jej 
łatwość i prostota oraz powta-
rzalność dla każdego obiektu 
bez względu na jego specyfi -
kę nadaje głęboki sens takie-
mu rozwiązaniu, zwłaszcza 
że wszyscy ludzie przebywa-

jący na terenie stacji, od mo-
mentu ich wejścia na jej teren 
do momentu jej opuszczenia, 
będą stale pod ochroną od-
gromową, nawet gdy będą 
przemieszczali się pomię-
dzy obiektami (budynkami). 

Zapraszamy projektantów i elektryków do udziału w szkoleniu 
organizowanym w listopadzie w Warszawie. Program szkole-
nia: projektowanie, montaż i utrzymywanie w sprawności tech-
nicznej 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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