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PARATR SNETUL

.
Protec ia sta iilor electrice împotriva supratensiunilor se face prin alegerea i coordonarea
izola iei precum i prin instala ii speciale (desc rc toare, paratr snete).
Coordonarea izola iei reprezint un ansamblu de m suri luate în scopul preîntâmpin rii i
prevenirii efectelor desc rc rilor electrice, iar dac din anumite motive (economice) acest lucru
nu este posibil, se impune dirijarea acestor desc rc ri spre acele puncte ale SEE astfel încât
pagubele i efectele s fie minime.
Coordonarea izola iei are drept scop reducerea la un nivel acceptabil, din punct de vedere
economic i al exploat rii, a posibilit ii ca solicit rile dielectrice rezultate, aplicate
echipamentelor, s provoace deteriorarea izola iei acestora sau s le afecteze continuitatea de
func ionare.
Paratr snetul este un dispozitiv de protec ie a construc iilor împotriva loviturilor directe
de tr snet. Este alc tuit din elemente de captare amplasate deasupra construc iei protejate,
elemente de coborâre i elemente de legare la p mânt.
Instala iile exterioare, având tensiuni mai mari de 20kV, trebuie protejate împotriva
loviturilor directe de tr snet prin paratr snete verticale i/sau orizontale, legate la centura de
legare la p mânt a sta iei.
Alegerea tipului de paratr snet, precum i modul de amplasare a acestora se vor face pe
baza unui calcul tehnico-economic, inându-se seama de:
distan ele dintre cadrele sta iei;
distan ele între echipamente;
în l imea stâlpilor;
zonele de protec ie asigurate de paratr snetele verticale i orizontale;
cheltuielile de între inere i repara ii (vopsirea periodic etc).
La instala iile cu tensiuni de 110kV, 220kV, 400kV i 750kV, paratr snetele se monteaz
pe cadrele instala iei respective.
Paratr snetul vertical se amplaseaz de obicei pe stâlpii din beton centrifugat sau din
metal ai sta iilor electrice. Paratr snetul vertical se compune dintr-o tij metalic telescopic cu
element de captare a loviturilor de tr snet, un element de sus inere a tijei metalice, coborârea la
priza de p mânt i priza de p mânt.
Eficien a paratr snetului vertical este caracterizat prin zona lui de protec ie (figura 1),
definit ca spa iul cuprins în jurul paratr snetului în care un obiect este protejat cu o probabilitate
de 10-3 de loviturile directe de tr snet datorit orient rii tr snetului spre paratr snet.
Zona de protec ie se calculeaz cu rela ia:
1,6 ⋅ p
rx = ha ⋅
(1)
hx
1+
h
h – în l imea paratr snetului;
rx i hx – coordonatele zonei de protec ie (rx - raza de protec ie a unui paratr snet la
nivelul cercetat hx);
ha – supraîn l imea paratr snetului deasupra obiectului de protejat (ha = h - hx);
5,5
p = 1 pentru paratr snete cu h≤30m i p =
pentru paratr snetele cu h≥30m.
h
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Fig. 1. Zon de protec ie a unui paratr snet vertical

În sta iile electrice, paratr snetele verticale se monteaz pe:
stâlpi de beton armat centrifugat;
stâlpi metalici, în instala iile la care este necesar realizarea unei în l imi mari a
paratr snetului;
stâlpi de lemn de brad impregnat, în instala iile provizorii.
În practic drept paratr snete se utilizeaz i alte obiecte înalte, cum sunt turnuri de
r cire, antene sau alte construc ii înalte, la care se asigur legarea la p mânt a vârfarelor.
Elementul de captare al unui paratr snet se realizeaz dintr-o tij cu sec iunea minim de
2
16 mm din o el sau 6 mm2 din cupru.
La stâlpii de beton armat, coborârea la priza de p mânt se realizeaz de arm tura
stâlpului, c reia i se asigur prin sudur continuitatea. La stâlpii de lemn, coborârea la priza de
p mânt se realizeaz prin benzi de o el zincat.
Paratr snetul orizontal sau conductoarele de protec ie sunt montate pe liniile electrice
aeriene, având scopul de a proteja conductoarele active împotriva loviturilor directe de tr snet.
Paratr snetele orizontale trebuie s se realizeze din urm toarele materiale:
conductoare funie de o el cu o sec iune de 35 ÷ 95 mm2, în func ie de deschiderea dintre
stâlpi;
conductoare de o el-aluminiu;
benzi de o el-aluminiu;
benzi de o el întinse pe conturul cl dirii;
o el rotund sub form de balustrad .
Zona de protec ie a unui paratr snet orizontal este spa iul cuprins în jurul paratr snetului
în care un obiect este ferit de loviturile directe de tr snet cu o posibilitate de 10-3.
Zona de protec ie a unui paratr snet orizontal se calculeaz cu rela ia:
a. pentru un paratr snet orizontal dispus la o în l ime h ≤ 30 m:
rx
k
=
(2)
hx
ha
1+
h
k este un coeficient care ia valoarea 0,8 la liniile aeriene i 1,2 în cazul protec iei
construc iilor de pe teritoriul centralelor i sta iilor electrice.
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b. pentru un paratr snet orizontal dispus la o în l ime 30 m < h < 100 m:
rx
=
ha

k
·p
h
1+ x
h

(3)

Zona de protec ie a unui paratr snet orizontal este reprezentat în figura 2.

Fig. 2. Zona de protec ie a unui paratr snet orizontal
A – sec iunea orizontal a zonei de protec ie la nivelul hx;
T – conductor de protec ie; rx – raza zonei de protec ie la nivelul hx;
h – în l imea de suspendare a paratr snetului.

Instala ii de protec ie a construc iilor contra tr snetului (IPT)
Prevederea IPT este obligatorie:
oriunde în ar pentru cl diri i instala ii exterioare de categoria A, B, cl diri aglomerate,
cl diri cu valori importante culturale sau tehnico – economice, cl diri de locuit cu P+11
niveluri, hoteluri i c mine mai înalte de 28m;
spa iul cu destina ia cea mai periculoas dintr-o cl dire, indiferent de nivel;
Dac construc ia de protejat este de categorii C, D, E i intr în zona de protec ie a unei
IPT, aceste cl diri nu se mai prev d cu IPT.
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