STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI
ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa

tel./fax: +48 22 815 65 80
od 1933 r.

L ABOR ATORIUM B AD AWCZE

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WYROBU
PN-EN 62561-1
Tytuł normy: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC)
Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych
Numer sprawozdania……………………........: LA-19.006/1
Data wydania .................................................: 2019-02-19
Całkowita liczba stron ……………….……....: stron 4
Badania przeprowadził (imię i nazwisko +
funkcja + podpis) ….........................................:
Sprawozdanie autoryzował ((imię
i nazwisko + funkcja + podpis) …………...….:

Zbigniew Ostrowski – St. specjalista
Dariusz Szczepanowski – Kierownik Zakładu LA

Numer zlecenia badania ..............................: B-A-19-006
Oznaczenie próbki wyrobu ……………..…:
Zakres badania ...........…………………..….:

B-A-19-006
- badanie typu

- badanie częściowe

Podstawa badania:
Normy/procedury .…………………………..:

Metody badań nieznormalizowane ………:

PN-EN 62561-1:2017-07
EN 62561-1:2017
IEC 62561-1:2017

Metody badań nieakredytowane …………:

Badanie obciążenia statycznego aż do zniszczenia
połączenia egzotermicznego
N/A

Wnioskodawca ………………………………:

BUDNIOK TECHNIKA Sp. z o.o.

Adres …………………………………………..:

43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Narutowicza 79

Zastosowany formularz sprawozdania stanowi własność BBJ i nie powinien być wykorzystywany
do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Laboratorium BBJ
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Opis obiektu badań ………………………………..…...: Elementy połączeniowe, urządzenia piorunochronnego LPSC.
Znak towarowy ............................................................. : --Producent ..................................................................... : BUDNIOK TECHNIKA Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Narutowicza 79
Model/Typ .................................................................... : Połączenie egzotermiczne dwóch płaskowników
stalowych ocynkowanych o przekroju 40 mm x 5 mm
- typ połączenia: BB.
Dane znamionowe deklarowane ................................... : Elementy połączeniowe stalowe z powłoką cynkową
pokrytą ogniowo urządzenia piorunochronnego LPSC.
Wykaz załączników do sprawozdania:
Załącznik
Nazwa załącznika

Liczba stron

Nr 1

Program badania i podsumowanie wyników badań

1

Nr 2

Lista użytego wyposażenia pomiarowego i badawczego

1

Nr 3

Fotografie wyrobu

2

Podsumowanie badań
Wykonane badania (w przypadku badań częściowych):
patrz załącznik nr 1

Miejsce wykonania badań/adres ……………..…:
Zakład Aparatów Niskiego Napięcia
20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 13

Liczba prób z wynikiem ujemnym:

0

Podsumowanie zgodności/niezgodności z
podstawowym dokumentem normatywnym (jeżeli ma
zastosowanie):
Wymienić numery norm i ich wydania

N/A

Podsumowanie zgodności z różnicami krajowymi
(jeżeli ma zastosowanie):

N/A

Opinie i interpretacje, gdy jest to właściwe i
potrzebne:

N/A

Inne dodatkowe informacje (wg życzenia klienta):

N/A

Kopie tabliczek znamionowych: --Szczegóły dotyczące wyrobów do badań:
Do badań dostarczono 3 próbki elementów połączeniowych urządzenia piorunochronnego - połączenie
egzotermiczne dwóch płaskowników stalowych ocynkowanych o przekroju 40 mm x 5 mm - typ połączenia:
BB.
Próbki ponumerowano następująco:
- typu połączenia BB - próbki o numerach: 1, 2, 3.
Data otrzymania próbki ………………..………..: 2019-01-14
Data rozpoczęcia badań .…………….………....: 2019-02-11
Data zakończenia badań .……………………….: 2019-02-19
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Ocena wyniku sprawdzenia:
- sprawdzenie nie dotyczy badanego wyrobu .............. : N/A
- wyrób spełnia wymaganie .......................................... : P (Pass)
- wyrób nie spełnia wymagania .....................................: F (Fail)
Uwagi ogólne dotyczące sprawozdania:
1. Wyniki badania odnoszą się tylko do badanych egzemplarzy wyrobów. Niniejsze sprawozdanie nie
powinno być powielane bez pisemnej zgody Laboratorium BBJ inaczej niż w całości.
2. “(patrz uwaga #)” odnosi się do uwagi zamieszczonej w sprawozdaniu.
3. “(patrz załączona tablica)” odnosi się do tablicy zamieszczonej w sprawozdaniu.
4. W sprawozdaniu używa się przecinka do oddzielenia części dziesiętnych.
5. Formularz sprawozdania oparto na TRF Nr: N/A
Miejsce produkcji ..........................................................: BUDNIOK TECHNIKA Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Narutowicza 79
Ogólne informacje o wyrobie:
Elementy połączeniowe urządzenia piorunochronnego LPSC.
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PN-EN 62561-1
Punkt

Wymagania - Badania

5.4

Statyczne obciążenie mechaniczne
Elementy połączeniowe powinny mieć
wystarczającą wytrzymałość mechaniczną na
oddziaływanie statycznych obciążeń
mechanicznych;

Obserwacje - Wyniki

Werdykt
P

próbie poddano próbki
oznaczone numerami 1 … 3

Ekwipotencjalne szyny wyrównujące są wyłączone
z tego wymagania

P

N/A

Zgodność sprawdza się według p. 6.5.

P

6.5

Badanie obciążenia statycznego

P

6.5.1

Ogólnie
Badanie powinno być przeprowadzone przy
użyciu wszystkich materiałów przewodzących
dozwolonych zgodnie z deklaracją producenta
Alternatywnie, w celu zminimalizowania liczby
badań, elementy łączące, które są używane z
kilkoma różnymi materiałami przewodzącymi,
mogą być testowane wyłącznie za pomocą stali
nierdzewnej
Wszelkie komponenty przyłączeniowe o zakresie
połączeń równym lub mniejszym niż 2 mm należy
poddać badaniu przy minimalnym zalecanym
rozmiarze przewodu
Jeżeli zakres połączenia jest większy niż 2 mm,
należy go przetestować na minimalnym i
maksymalnym rozmiarze zalecanego przewodnika
Drugi zestaw trzech nowych elementów złącznych
(próbek) powinien być rozmieszczony zgodnie z
instrukcjami dostawcy lub instalacji producenta z
zalecanych materiałów przewodu, rozmiarów i
momentów dokręcania
Każdy przewód z zestawu próbek poddaje się
niezależnie sile mechanicznej na rozciąganie 900
N  20 N przez 1 min.
Każdy przewód należy badać niezależnie dla
wielu przyłączy.
Element połączenia uważa się, że przeszedł test,
jeśli podczas badania ruch przewodu jest mniejszy
niż 1 mm, bez uszkodzeń w złączu lub w
przewodzie.

P

6.5.2

Uważa się, że element połączenia przeszedł
pomyślnie badanie, jeżeli podczas badania ruch
przewodu jest mniejszy niż 1 mm i nie ma
uszkodzeń w złączu lub w przewodzie.
Badanie obciążenia statycznego aż do
zniszczenia połączenia egzotermicznego

P

N/A

N/A
40 mm x 5 mm
P

P

900 N przez 1 min.
P
N/A
podczas badania ruch
płaskowników w złączu był
niedostrzegalny. Zmierzone
przesunięcia wynosiły 0 mm

P

P

Typ połączenia BB

wartości sił rozciągających
aż do zniszczenia
połączenia egzotermicznego
w kN:
1)
próbka nr 1: F = 58,3 kN

Typ połączenia BB

próbka nr 2: F = 60,0 kN

2)

Typ połączenia BB

próbka nr 3: F = 59,0 kN

2)

Oznaczenia:
1) – pęknięcie w miejscu połączenia egzotermicznego oraz przewężenie płaskowników,
2) – przewężenie płaskownika oraz jego zerwanie.

---------
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ZAŁĄCZNIK nr 1

Program badania wg PN-EN 62561-1:2012
Rozdział
6.5

Numery próbek

Werdykt

Badanie obciążenia statycznego

1…3

P

Badanie obciążenia statycznego aż do
zniszczenia połączenia egzotermicznego

1…3

---

Nazwa sprawdzenia

Uwagi dotyczące badania:
Wykonane badanie jest badaniem częściowym.
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ZAŁĄCZNIK nr 2
Lista użytego wyposażenia pomiarowego i badawczego:
Punkt
normy
6.5

Wyposażenie
pomiarowe/badawcze/
materiały

Numer inwentarzowy

Użyty zakres

Data wzorcowania

termohigrometr

W-02507

temp. i RH

2018-08-02

suwmiarka elektroniczna

W-02532

od 0 mm
do 150 mm

2018-06-06

siłomierz FB10 K, FB 50 K

801/02722

10 kN, 50 kN

2018-01-19

czasomierz

W-52063

1 min.

2018-02-24

miara zwijana

W-51157

maszyna
wytrzymałościowa ZD
10/90

8/50625

I-POB-07/01_Z1w9

2014-01-14
0 kN … 100 kN

2018-10-18
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ZAŁĄCZNIK nr 3
Fotografie wyrobu:

Próbki typu BB oznaczone numerami: 1, 2, 3.

I-POB-07/01_Z1w9
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ZAŁĄCZNIK nr 3

Fotografie wyrobu po próbie obciążenia statycznego aż do zniszczenia połączenia egzotermicznego:

Próbki typu BB oznaczone numerami: 1, 2, 3.
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