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Tens por dels llamps? 

Nascut a l'Arieja el 13 de maig de 1959, resideix a Andorra de des l'any 1979. 
La seva passió és la recerca de l'electricitat atmosfèrica i el mar, pren com a hobby la crea-
tividad de noves tecnologies, amb l'objectiu vital d'enriquir el seu coneixement a nivell tèc-
nic i científic  per a compartir-lo i transmetre'l de forma altruista.
Va començar la vida laboral als 18 anys, orientada sempre a combinar treball i aprenentat-
ge de la tècnica en cada matèria, combinant el coneixement de la formació i pràctica amb la
teòrica i principis físics de cada tecnologia per a poder  dominar la realització d'instal·lacions,
reparacions i manteniment  de grups electrògens, generadors de gas i gasoil per a calefac-
ció, aire acondicionat, deshumidificació, plaques fotovoltaïques, instal·lacions de plaques
solars, piscines, domòtica, ascensors, electricitat i lampisteria en general, mecànica de
motors de combustió dièsel marins i motors  electromecànics, sistemes d'optimització de
consums de gasoil i energia elèctrica.
L'afició a l'estudi dels llamps va aparèixer el dia que va caure un llamp a casa seva, farà vint
anys el mes d'octubre. Des d'aleshores la seva trajectòria laboral i de recerca es va con-
centrar  a l'entorn del fenòmen meteorològic del llamp. Els primers tres anys va combinar
treball tècnic i investigació sobre el llamp, els deu següents va combinar treball en empre-
ses relacionades amb la protecció del llamp i recerca personal de llamps i l'electricitat
atmosfèrica, participant en assatjos de laboratoris d'alta tensió i dissenys tecnològics.
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més risc d’impactes
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El nivell tècnic va passar d'una  necesitat i inquietud personal de prevenció i protecció del
llamp a una professió tècnica i científica apasionada. El seu coneixement tècnic de l'electri-
citat atmosfèrica del llamp li va facilitar el disseny d'un sistema de prevenció i protecció del
llamp més eficaç que els parallamps convencionals. La nova tecnologia de parallamps
anul·la la formació del llamp per efecte de dispersió i dissipació de l'energia abans de que
apareixi. Hi ha més de 350  parallamps de tecnologia andorrana instal·lats per tot el món: a
Japó, Mèxic, Colòmbia, Malàisia, Espanya, Andorra, l´Antàrtida, Guinea, Costa Rica, Bra-
sil, Veneçuela. 
El próxim objectiu és el disseny d'una nova tecnologia per a la recuperació de l'energia dels
llamps i els processos de la seva transformació  pel consum domèstic o industrial. Les pri-
meres sondes electro-atmosfèriques s'han construït per al registre del comportament elèc-
tric. Els seus coneixements sobre les tecnologies de protecció contra el llamps han estat
publicats en articles i conferències, a la xarxa i en revistes tècniques.
Formació implantada: Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya, de
la Coruña i de Mèxic. I a empreses com INDRA, AENA i ITEALZPI.
Els seus estudis acadèmics són bàsics, però el nivell tècnic actual adquirit en els darrers
vint anys en investigacions de camp i laboratoris, li facilita la possibilitat d'assessorar engi-
nyers i professors en matèria de llamps i electricitat atmosfèrica.
Des del 2003 i fins ara en la seva empresa junt amb tres socis que el recolzen, realitza audi-
tories d'accidents de llamps i d'instal·lacions de protecció del llamp, anàlisi i disseny de tec-
nologies de protecció contra el llamp, assessorament tècnic en mitjans de protecció del
llamp mitjançant videoconferències i experiments sobre el comportament elèctric de l'at-
mosfera en el camp i en laboratoris d'alta tensió. Actualment està en contacte amb cientí-
fics de Mèxic per a crear un grup de treball per participar en l'assessorament d'un projecte
d'optimització energètica de les cèl·lules fotovoltaïques.
Té 5 patents com a inventor, a més dels prototips dissenyats per a terceres empreses
sense dret a patent amb contracte de confidencialitat: Descarregador de sobretensió de
silici dopat, Presa de terra inteligent, Refugi de llamps per alta muntanya, Parallamps des-
ionitzador per anul·lar la formació del llamp, Sistema de recuperació d'energia elèctric-
atmosfèrica. I estan en curs de disseny 3 patents més: una relacionada amb motors elec-
tromecànics d'alt rendiment, turbo veles per a vaixells, i millores de rendiment en cèl·lules
fotovoltaïques.
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a gran pregunta: Per què atraure la descàrrega del llamp a una zona que volem pro-
tegir? No seria millor evitar la descàrrega i concentrar-la en zones no urbanitzades

o industrials?
A aquestes preguntes tractem de respondre en aquest treball. Parlarem dels llamps i les
descàrregues elèctriques, dels problemes que causen, de les activitats humanes sensi-
bles a l’activitat elèctrica, etc., i acabarem amb els sistemes de protecció de què dispo-
sem actualment.

Introducció

És ben sabut que el clima està can-
viant a poc a poc, tant per causes
naturals o antropogèniques, o amb-
dues a la vegada. L’expressió el

temps és boig s’accentua cada cop
més. Entre d’altres fenòmens i
desa stres climatològics podem
assenyalar l’augment progressiu de
les tempestes, així com la seva
intensitat elèctrica (1, vegeu refe-
rències).
Diàriament al món es produïen unes 44.000 tempestes i es generaven més de 8.000.000
de llamps segons el sistema de detecció mundial de meteorologia. A hores d’ara se’n pot
confirmar un augment progressiu a causa de la variació del clima.
Quasi totes les descàrregues naturals de llamps s’inicien a l’interior dels núvols i pro-
gressen en forma d’arbre de diferents branques cap a terra. Unes es compensen amb càr-
regues negatives i les altres amb càrregues positives; en la seva trajectòria transporten
corrents elèctrics que poden arribar de mitjana des dels 30.000 ampers a valors màxims
superiors als 300.000 ampers durant milionèssimes de segon, amb potencials que s’han
arribat a estimar en valors que sobrepassaven els 15 milions de volts i desprenent una
energia tèrmica superior als 8.000 graus.
Com a referència atípica, a Espanya el 7 d’agost de 1992 en un sol dia van caure 32.000
llamps, res comparat amb l’activitat de llamps d’enguany, el 6 d’agost, quan es van supe-
rar els 95.000 impactes de llamps en 24 hores, segons el Servei de Teledetecció de
Llamps de l’Institut Nacional de Meteorologia d’Espanya (INM).
A tot França, a data d’avui (29/11/2005) es comptabilitzen 990.224 impactes de llamps,
segons el sistema de teledetecció de l’empresa Météorage, filial de Météo France
(www.meteorage.fr). Els llamps, cada temporada de tempestes, causen a tot el món
danys valorats en milers de milions d’euros a la indústria i nombroses morts

Figura 2, mapa Keràunic mundial
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(http://www.bretaniongroup.com/news.html). A Espanya, entre el 1941 i el 1979, els
llamps van matar més de 2.000 persones. L’Institut Nacional de Meteorologia d’Espanya
disposa des del 1992 d’una moderna xarxa que permet detectar els llamps que cauen a
tot el territori nacional (www.inm.es).
No hi ha cap dubte del gran perill associat
al fenomen del llamp junt amb els seus
efectes destructius per l’impacte directe o
indirecte; per aquest motiu estem sensibi-
litzant la població de revisar les necessi-
tats de protecció de l’impacte directe del
llamp, l’efectivitat dels sistemes actuals de
parallamps i les normatives actuals que
els protegeix.

La prevenció. És una responsabilitat de tothom, la necessitat d’una protecció eficaç del
llamp és evident en moltes activitats humanes. Qui s’ha de protegir de la naturalesa som
nosaltres, la idea d’excitar i atraure la descàrrega brutal del llamp a una zona de protec-
ció no és la més ideal.
Alguns sistemes actuals de protecció del llamp (parallamps tipus Franklin) no estan adap-
tats a las repercussions del canvi climàtic. L’augment de l’activitat elèctrica i termodinà-
mica de l’atmosfera a escala mundial comporta l’augment de la generació de llamps i d’im-
pactes a terra de més intensitat, els positius dels quals són els més destructius.
Per això, la idea d’excitar i atraure la descàrrega del llamp amb parallamps acabats en
punta ja no només no té sentit, sinó que és un perill.
En la mesura en què sigui possible s’han d’adaptar noves tecnologies de parallamps per
a la protecció del llamp, amb una política de protecció on la prioritat sigui evitar tant com
sigui possible l’impacte del llamp proper i reduir així les seves repercussions elèctriques
o físiques. La idea és transferir la càrrega elèctrica atmosfèrica pacíficament a terra sense
generar l’excitació del llamp, per així evitar-ne la formació, caiguda o impacte directe en
la zona de protecció.
La nostra obligació és informar d’alguns temes rellevants del fenomen del llamp, així com
de les actuals i noves tecnologies de protecció del llamp (parallamps). És convenient ana-
litzar la necessitat actual de protecció, per comprovar els avantatges i els inconvenients
de cada tecnologia de parallamps. D’aquesta manera cadascú podrà decidir quina serà la
protecció del llamp més adequada a les seves necessitats tècniques i físiques, segons la
tipologia de la seva instal·lació.

Figura 1 www.meteored.com Autor: Rafael
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El llamp: els seus efectes, repercussions elèctriques i alguns sistemes de protec-

ció directa (parallamps)

El llamp és la reacció elèctrica causada per la saturació de càrregues electroestàtiques
que han estat generades i acumulades progressivament al núvol durant l’activació del
fenomen elèctric d’una tempesta. Durant unes fraccions de segon, l’energia electroestàti-
ca acumulada al núvol es converteix en una descàrrega d’energia electromagnètica (el
llamp visible i la interferència de soroll), energia acústica (tro) i, finalment, calor.
El fenomen del llamp es representa aleatòriament entre núvol-núvol, núvol-terra o terra-
núvol a partir d’un potencial elèctric (10/45 kV), entre dos punts o zones d’influències de
diferent polaritat i igual potencial, per compensar les càrregues.
La densitat de càrrega del llamp és proporcional al temps d’exposició de la saturació de
càrrega electroestàtica de la zona exposada pel núvol (ombra elèctrica). Com més densi-
tat de càrrega del núvol, més inducció electroestàtica a terra, i més probabilitat de gene-
rar un líder en les estructures. La diferència de potencial entre el núvol i la terra facilita
una transferència de càrregues en les zones afectades a terra, i en funció de la resistèn-
cia de l’aire o materials exposats, es representa a terra en una ombra carregada elèctri-
cament.
L’ombra elèctrica viatja segons la trajectòria del
núvol, és la zona on els impactes de llamp es poden
representar. El seu front d’actuació se situa normal-
ment per davant del núvol i en els fronts laterals, on
predomina un fort intercanvi de partícules carregades
des de la base del núvol al sòl i viceversa, causat
pels corrents de convecció. Dins de la influència de
l’ombra elèctrica i per on aquesta viatja es genera l’e-
fecte punta.
L’efecte punta pot ser estàtic en un punt, en moviment al mateix punt o viatjar pel sòl i
estructures en funció de la direcció i velocitat del núvol. L’efecte del movimient causa la
sensació de veure una corona o múltiples efectes punta, anomenada efecte corona; són
diminutes guspires elèctriques que apareixen a la part superior dels materials.
Generalment és de color verd-blau i amb forta olor d’ozó (ionització de l’aire), i l’efecte
punta apareix sempre dins de l’ombra elèctrica.
Els mariners anomenen també l’efecte punta foc de Sant Elm. El motiu és que l’efecte
punta es representa durant la tempesta al punt més alt del màstil de fusta; el moviment
constant de la nau a causa del temporal generava un moviment aleatori del màstil refe-
rent a l’aire dins d’un camp elèctric natural d’alta tensió. Aquest efecte de moviment late-
ral i el desplaçament del màstil transformaven visualment les guspires de l’efecte punta
en un efecte òptic de foc que formava una corona. Quan es visualitza aquest fenomen (el
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camp electricoatmosfèric d’alta tensió supera els 1500 volts), es pot apreciar i sentir peri-
llosament al nostre cos el camp d’alta tensió. L’efecte que produeix en el nostre cos és
com unes pessigolles i ens pot fer posar, literalment, els cabells de punta.
L’efecte punta pot aparèixer però no transformar-se en una descàrrega de llamp. Aquest
fenomen avisa de la presència d’un camp elèctric d’alta tensió i si persisteix en temps i
intensitat, crearà aleshores un líder o traçador.
El líder és la formació d’una guia escalonada descendent (Step Leader) que guiarà la des-
càrrega del llamp des del núvol a prop de la zona a terra, on per inducció del camp elèc-
tric d’alta tensió es crearà un altre líder ascendent des de terra per buscar la interconne-
xió dels dos i crear un traçat per on es compensaran les càrregues.
El llamp tendeix a seguir el camí preparat prèviament, on la concentració de transferèn-
cia d’electrons superarà els 10.000 coulombs per segon en un punt
concret, per compensar les càrregues electroestàtiques de signes opo-
sats.
Com es desenvolupa el líder o guia escalonada? A partir del camp d’al-
ta tensió present, un electró ionitza un àtom que produeix un segon
electró i aquest al seu torn, junt amb l’electró original, pot ionitzar altres
àtoms i produir així una allau que augmenta exponencialment en fun-
ció de la càrrega (guia escalonada, figura 4)
Les col·lisions no resultants en un nou electró provoquen una excitació
que deriva en el fenomen lluminós. A partir d’aquest moment, l’aire
canvia de característiques gasoses al límit de la seva ruptura dielèctri-
ca (traçador o canal ionitzat, figura 5).
El fenomen del líder no és constant ni estable, pot viatjar i moure’s en
funció del desplaçament de l’ombra elèctrica, i afectar tot allò que es trobi al seu pas.
Nosaltres ens podem creuar temporalment en el nostre desplaçament amb aquest fenò-
men, sigui a peu, en cotxe o en vaixell.
La intensitat de la descàrrega del llamp és variable i dependrà del moment crític de la rup-
tura dielèctrica de l’aire (resistència variable) entre els dos punts de transferència de la
càrrega així com la facilitat de transport de l’energia del medi (conductància variable) i de
la capacitat d’absorció o dissipació de la zona d’impacte al terra (resistència variable).
Com a mitjana, s’utilitza erròniament el valor de 30.000 ampers d’intensitat del llamp, però
podem afirmar que els valors actuals de mitjana són més alts i arriben a superar els
50.000 ampers i llamps superiors a 200.000 ampers.
L’aire no és un aïllant perfecte, la seva resistència dielèctrica abans de la ruptura és de
3kV /mm i varia proporcionalment amb l’altura.
La ruptura dielèctrica de l’aire també variarà segons el grau de contaminació atmosfèrica,
la temperatura, la humitat, la pressió i la radiació electromagnètica natural o no.
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La tensió elèctrica apareix durant el procés de la descàrrega del llamp i el seu valor és
proporcional a la resistència dels conductors que transporten el corrent de la descàrrega
del llamp; és a dir, en funció de la resistència dels conductors elèctrics, aquests s’encar-
regaran de portar el corrent al terra en més o menys temps. El corrent tindrà un fre o una
acceleració al seu pas al terra (resistència) i per això apareixerà una tensió (volts) tem-
poral, com per exemple: la terra, la roca, la fusta, el ferro, arbres, vaixells, dipòsits de gas,
instal·lacions de parallamps, les preses a terra, les persones, etc.
Per conèixer el valor de la tensió que es pot generar en una instal·lació, n’hi ha prou d’a-
plicar la llei d’Ohm a un impacte de llamp. Per exemple, suposem que l’impacte de llamp
es genera en el parallamps i que l’INM ens en proporciona la identitat, és a dir un llamp
amb un valor d’intensitat de descàrrega de 200.000 ampers. Prendrem aquest valor com
a valor (I), i com a referència de la resistència prendrem la presa de terra del parallamps,
és 5 ohms (R). La tensió que va aparèixer al cable de terra del parallamps va ser de: 
E = I x R =1.000.000 volts
El llamp pot transportar una càrrega d’e-
lectrons en menys d’un segon equivalent
a 100 milions de bombetes ordinàries, la
mitjana que es valora per llamp és de
20GW de potència.
El sentit de la descàrrega del llamp és,
generalment, un 80% del núvol al terra
(llamps negatius), el 10 % són descàrre-
gues ascendents del terra al núvol (llamps
positius) i la resta entre núvol i núvol o
dins del mateix núvol. Les descàrregues
dels llamps positius solen ser de més
intensitat i més destructives que les dels
negatius (2, vegeu referències).
No es pot garantir la zona d’impacte del
llamp un cop format.
La trajectòria del llamp pot ser caòtica, i
sempre predominaran els ambients elèc-
trics carregats, malgrat els estudis del
camp elèctric atmosfèric a terra determinin
que la distribució de càrregues a terra no
és estàtica, sinó dinàmica. En formar-se i
generar aleatòriament guspires en punts
geogràfics diferents dins de la trajectòria

FIGURA 3. Models Conceptuals: Llamps (MCM2).

Autors: Olinda Carretro Porris, Francisco Martín León.

Figura 4, www.meteored.com. Autor: Juanhito
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de l’ombra elèctrica, la intensitat i la situació del camp elèctric canvia radicalment i pot
generar impactes de llamps laterals, amb trajectòries laterals de més de 17 km entre els
dos punts de contacte.

Un cop format el llamp, el seu impacte no depèn de la resistència elèctrica del terreny

Els estudis de la densitat d’impactes de llamps segons la tipologia de terreny (figura 4.1)
ens determinen que el llamp pot incidir en qualsevol lloc del sòl independentment de la
seva resistència dielèctrica. La zona d’estudi d’aquest gràfic supera els 32 km2 i a 2.000
metres sobre el nivell del mar en plena muntanya; el període d’estudi va ser de cinc anys,
entre el 1999 i el 2004 inclosos.
Dels 473 llamps analitzats, 21 impactes
van ser positius (terra-núvol ) i 452 negati-
us (núvol-terra); és a dir, un 5% de les des-
càrregues van ser positives.

Geologia de la zona d’estudi

L’estudi determina que les zones d’impac-
tes de llamps són aleatòries. Apareixen
registres d’impacte en les pedres, en terra
seca o humida, en els cims de les munta-
nyes, en els vessants i valls, i al sòl a la vora
d’una torre d’alta tensió.
Les descàrregues de llamp d’aquest estudi varien d’intensitat, entre 9.000 a 171.000
ampers, i la intensitat de descàrrega del llamp no està relacionada amb la resistència
elèctrica del terreny en el punt d’impacte ni amb la seva altura.
En la zona d’estudi podem trobar terrenys de diferent composició mineral. La resistència
dielèctrica del terreny en un mateix punt varia enormement segons l’estació de l’any i
passa de valors de 10 ohms a valors de 100 ohms a l’hivern, a causa del gel, i a ple estiu
a causa de l’evaporació de l’aigua.
Exemple de diferents valors de la resistència de terra en funció del terreny:

Valors mitjans en ohms

Terrenys cultivables i fèrtils, terraplens compactes i humits 50
Terrenys cultivables poc fèrtils, terraplens compactes i secs 500
Sòls pedregosos nusos, arenes seques permeables 3.000

Figura 4.1 Ambiotec Estudi de densitat de llamps
segons la geologia, Andorra.
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Valors de referència en ohms de diferents terrenys

Llim 20 a 100
Humus 10 a 150
Torba humida 5 a 100
Fang plàstic 50
Margues i fang compacte 100 a 200
Margues del juràsic 30 a 40
Arena argilosa 50 a 500
Arena silícia 200 a 300
Calcària compacta 1.000 a 5.000
Sòl pedregós nu 1.500 a 3.000
Pissarra 50 a 300
Granit, gres i alterats 100 a 600

El nivell de risc de llamps s’anomena
nivell keràunic i es valora pel nombre de
dies de tempestes amb l’activitat d’almen ys
un llamp (tempesta/any/km2); aquests
nivells de risc només són de referència,
perquè solen ser molt variables. Alguns
nivells es mantenen durant més temps per
les característiques del context ambiental
i tel·lúric, i la mitjana ha de ser valorada
com a mínim cada cinc anys. 
En grec keraunos significa “llamp”; per
aquest motiu utilitzem la paraula keràunic.
Les línies isokeràuniques són indicadores
de medició d’una àrea concreta que deter-
mina diferents zones d’un mapa keràunic (vegeu línies del mapa).
En el gràfic següent podem veure resumit un estudi personalitzat, en què almenys va apa-
rèixer un impacte de llamp durant cada dia de tempesta. Les dades procedeixen d’una
base de dades estadístiques d’impactes de llamp de l’empresa Météorage. El període
d’estudi va ser de cinc anys (1999-2005). Durant aquest període, van aparèixer un total
de 94 dies de tempestes, amb l’any 2003 com el més actiu.

Densitat de llamps. Cal no confondre el nivell de risc de llamps reflectit en un mapa
keràunic (dies de tempesta + 1 llamp) amb una zona de riscos de llamps (densitat de
llamps). El nivell keràunic no determina si una zona geogràfica té més o menys activitat

Mapa keràunic del programa Ipwin, per al càlcul teòric
de densitat de llamps.
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d’impactes en el sòl; per conéixer el nivell
de risc d’una zona, s’ha d’efectuar un
estudi particular del comportament del
llamp analitzant les dades d’almenys cinc
anys.
Els mapes de densitat de llamps es con-
feccionen a partir dels valors estadístics
d’impactes de llamps que proporcionen
les diferents empreses de teledetecció de
llamps de cada país. 

Les dades que han subministrat són:
- Nombre d’impactes de llamps en un radi de 2 km.
- Data.
- Hora ( GTM).
- Latitud i longitud.
- Intensitat en kA.
- Distància en km de l’impacte referent a la instal·lació.
- Direcció de l’impacte referent al nord.
El mapa següent defineix el nivell de risc de llamps del Principat d’Andorra. Els diferents
colors determinen la densitat d’impactes de llamps per cada 2 km2. L’estudi té un perío-
de de cinc anys, des de l’1/1/1997 al 30/12/2002 inclosos (imatge 1).
El canvi climàtic modifica les temporades de tempestes, la seva situació geogràfica i, per
efecte, causa la modificació de la densitat i la intensitat de descàrregues de llamps al
terra.
En el pla tècnic, els estudis de risc de llamps serveixen per conèixer activitat real d’impactes de

Mapa keràunic del programa Ipwin, per al càlcul teòric de densitat de llamps.

Mapa keràunic del programa Ipwin, per al càlcul teòric
de densitat de llamps.
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llamps; amb ells es pot definir si la
zona és de risc alt o baix, relacionar-
la amb avaries elèctriques, accidents,
incendis, aturada tècnica de la indús-
tria o morts a causa del llamp i poder
fer actuacions de prevenció.
Aquest gràfic correspon a una zona
d’estudi entre el Pas de la Casa i
Soldeu entre 1.900 i 2.400 metres
sobre el nivell de mar, i a partir d’un
radi de 2 km. S’analitza l’activitat en
temps real de les incidències de
llamps positius i negatius, amb un sistema de teledetecció de llamps.
Els dies de tempestes varien cada any i els llamps també.
El gràfic següent representa l’evolució dels darrers nou anys d’impactes de llamps en un
radi de 2 km, l’estudi està en curs i tindrà un període de tretze anys (1997-2010). La zona
d’estudi està situada a les Pardines, a 1.503 metres sobre el nivell del mar. (3, vegeu refe-
rències).
L’augment de l’activitat de tempestes està relacionat amb el canvi climàtic, les tempestes
elèctriques comencen a aparèixer fora de les temporades habituals i amb una activitat de
llamps més intensa del normal. La tendència per als propers anys és cap a l’increment.

Activitat elèctrica anormal en l’atmosfera

El canvi climàtic, a hores d’ara, és una gran incògnita. Els científics busquen desespera-
dament els paràmetres que podrien determinar l’evolució real d’on anem i per què. La
realitat és que estem en un canvi o més aviat en un procés natural d’adaptació de la natu-
ralesa referent al seu entorn pertorbat, per trobar l’equilibri.
El que podem afirmar avui és que aquesta adaptació de la naturalesa està modificant el
clima, sigui per la variació accelerada del camp magnètic (desplaçament del pol nord
magnètic) o per l’activitat frenètica de les tempestes solars (erupcions solars). Els dos
efectes poden repercutir en una saturació elèctrica de l’aire que respirem i accelerar caò-
ticament l’activitat electroquímica natural de l’atmosfera. La reacció repercutiria en grans
desplaçaments de masses d’àtoms carregats (anions i cations).
L’efecte-causa podria repercutir en forts intercanvis electroquímics atmosfèrics, generant
vents i canvis tèrmics a causa de l’increment de la ionització de l’aire. Les zones de l’at-
mosfera més afectades pel moviment i la concentració de càrregues n’induïrien d’altres a
l’intercanvi per compensar-les, incloses variacions instantànies de les temperatures de
l’ai re de les zones.

Figura 6. Impactes de llamps en un radi de 2 km2 de les
Pardines (Principat d’Andorra)
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Aquests intercanvis termodinàmics pertorbarien els corrents tèrmics naturals i es trans-
formarien en grans tempestes amb alt nivell d’activitat elèctrica (llamps).

El potencial d’energia dels llamps durant les descàr-
regues és aleatori en tot el planeta, però cada vega-
da més s’aprecia una tendència a l’increment; les
erupcions solars són alguna de les causants de l’aug-
ment de la saturació de la càrrega en l’atmosfera (6,
vegeu referència). 
Durant les tempestes solars el nostre planeta és col-
pejat implacablement per radiacions ultraviolades,
raigs X i torrents de partícules carregades, això dis-
torsiona el camp magnètic i indueix poderosos cor-
rents elèctrics a l’atmosfera. Aquest fenomen es
representa en tempestes elèctriques i molta activitat
de llamps positius (tempestes seques)
i en perilloses aurores, com la del 20 de
novembre del 2003, quan una petita
explosió solar va provocar l’aparició
d’aurores en llocs inesperats.

Segons informes de la NASA s’espera
una màxima activitat solar per a l’any
2012 (7, vegeu referència).

Teledetecció de llamps

Es pot efectuar un seguiment dels
impactes de llamps en temps passat en
diferents mapes virtuals. Existeixen
diversos portals on podem veure l’acti-
vitat dels llamps a escala nacional i
europea, per exemple a:

http://science.nasa.gov/headlines/images/auroraseason/cme_and_aurora.mov

Aurores sobre Huntsville, Alabama, el 20
de novembre del 2003. Crèdit: científic
de la NASA Joe Minow.
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França: Météorage, del grup Météo France. http://www.meteorage.fr

Catalunya: Meteocat. www.meteocat.net/marcs/marcos_observacio/marcs_llamps.htm

Espanya: Instituto Nacional de Meteorología. http://www.aemet.es/es/eltiempo/observa-

cion/rayos

La teoria de la generació de càrregues al núvol

La influència elèctrica present a la Terra procedeix de la distribució de càrregues del camp
elèctric natural entre ionosfera i terra en temps estable sense tempestes; durant les tem-
pestes, les tensions elèctriques resultants són causades per la concentració i la genera-
ció de càrregues del fenomen termodinàmic que es produeix a l’interior del cumulonim-
bus. Durant la seva evolució, la constant de generació de càrregues és d’aproximadament
1 coulomb per km3 per minut; el procés de generació i la seva situació en l’espai temps
transforma físicament en tres estats el vapor d’aigua existent a l’aire en la seva ascensió,
que passa de gas (vapor d’aigua) a líquid (microgotes d’aigua) i sòlid (cristalls de gel), i
viceversa en el seu descens, que és causat per l’augment de volum i pes per l’acumula-
ció dels cristalls de gel en la goteta d’aigua.
Els diferents valors de les isotermes, la depressió constant del sistema Terra-atmosfera-
ionosfera, l’altura determinada del núvol referent a l’atmosfera i les incidències variables
de les ones solars aporten l’energia necessària per efectuar aquesta transformació física
del vapor d’aigua i arrencar el sistema termodinàmic per carregar el condensador elèctric
en forma de núvol (+/- 90 W/kg de vapor).
Les isotermes diferencien amb exactitud la base del núvol, aquesta manté el núvol a una
altura determinada referent al sòl depenent de la depressió atmosfèrica del lloc. El vent,
amb les seves diferents influències tèrmiques, elèctriques i d’humitat, desplaçarà en
mesura tot el sistema.
La generació i separació constant de càrregues dins del núvol polaritzarà el núvol i indu-
irà al seu voltant i a terra un camp elèctric
oposat. Els valors elèctrics resultants creats
per la diferència de potencial entre la ionos-
fera i la Terra arrenquen a 120 volts/m a
nivell del mar en temps estable i augmenten
progressivament fins a valors crítics de
45.000 volts/m durant l’aparició i la formació
del típic cumulonimbus (entre base de núvol
i terra). Durant el procés actiu crític de la
tempesta, aquests valors modifiquen les
propietats de l’aire adjacent que es compor-
ta normalment com un dielèctric. Models conceptuals: llamps (MCM2)

Autors: Olinda Carretro Porris, Francisco Martín León.
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Les línies de camp elèctric tenen un sentit, de pol positiu a pol negatiu. Si aquestes línies de
camp es transfereixen paral·lelament i la separació entre elles és equidistant, el camp
resultant és homogeni; al contrari, si se saturen en un punt concret es generarà un efec-
te punta a causa de la transferència concentrada d’electrons que excitarà el dielèctric
(aire) ionitzant-lo fins a la ruptura de la seva resistència, on apareixerà l’arc elèctric ano-
menat llamp. En aquest moment el potencial elèctric ambiental serà compensat a causa
de la descàrrega elèctrica fins a la seva propera generació.

Repercussions elèctriques

Durant la descàrrega del llamp es generen induccions i acoblaments a les línies de trans-
port elèctric i de telecomunicacions. Com a referència, en cada impacte de llamp en un
parallamps tipus Franklin, abans, durant i després de la seva descàrrega a terra es gene-
ren altres fenòmens elèctrics indirectes que repercuteixen destruïnt les nostres
instal·lacions i les instal·lacions dels nostres veïns en un radi d’acció proporcional a la
intensitat de la descàrrega, que pot arribar als 1.500 metres. El llamp apareix repetida-
ment durant les tempestes de cada any.
Els efectes de l’impacte del llamp durant la descàrrega poden ser directes o indirectes a
causa de:
1. Càrregues electrostàtiques durant la formació del líder. En el moment de la presència
de l’ombra elèctrica a terra, el camp elèctric present és d’alta tensió, i genera l’efecte
punta en la part més alta de la instal·lació. Aquest efecte es transforma visualment en gus-
pires que surten dels materials exposats a l’ombra elèctrica. En el cas d’una punta de
parallamps, les càrregues electroestàtiques generen interferències i sorolls que es poden
acoblar en les línies de dades o senyals de TV i ràdio. Durant l’aparició d’aquest fenomen,
pel cable de terra del parallamps circularan corrents superiors als 150 ampers. Per què?
doncs perquè les guspires de l’efecte punta apareixen a partir de la ionització de l’aire, i
per ionitzar l’aire necessitem com a
mínim 1.500 volts en la punta d’un
electrode (depenent de la qualitat de
l’aire). Si apliquem la llei d’Ohm i pre-
nem els 1.500 volts com a referència
de tensió (E) i els 10 ohms de la
resistència de la presa de terra com a
referencia de resistència (R), tindrem
una intensitat de corrent (I) que circu-
larà pel cable de terra de:

I = E / R = 150 ampers
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2. Pulsos electrostàtics (ESP). Els pulsos electroestàtics són transitoris atmosfèrics i apa-
reixen en els equips per la variació brusca del camp electroestàtic present a la zona
durant la tempesta. La causa d’aquest fenomen la genera la diferència de potencial entre
el núvol i el terra. Els seus efectes es transformen en pulsos elèctrics que apareixen a par-
tir d’impactes de llamps propers. Tot allò que es trobi suspès a l’aire referent a terra dins
de l’ombra elèctrica es carregarà amb una tensió proporcional a la seva altura i el camp
electroestàtic present, com si es tractés d’un condensador.
Com a referència, a 10 metres d’alçada, en les línies de dades o telecomunicacions aïlla-
des de terra poden patir tensions de 100 a 300.000 volts amb respecte a terra dins d’un
camp electroestàtic mitjà.
3. Pulsos electromagnètics (EMP). En l’instant mateix de l’impacte del llamp en un para-
llamps o en un element qualsevol, el contacte físic de l’energia del llamp en el punt de
contacte genera una guspira que es transforma en un puls electromagnètic que viatja per
l’aire. En el mateix instant el flux del corrent que circula pels conductors elèctrics de terra
a la presa de terra genera un camp magnètic proporcional a la intensitat del corrent de
descàrrega del llamp.
L’energia radiada pel pols electromagnètic a l’aire viatja a la velocitat de la llum i indueix
per acoblament tot allò que es trobi al seu pas referent a terra i destrueix els nostres com-
ponents electrònics i els del nostre veí en un radi de 1.500 metres, fins a arribar el seny-
al radiat a més de 300 km de distància.
La intensitat del pols electromagnètic és variable, en funció de la intensitat de descàrrega
del llamp i del punt de contacte físic amb l’element impactat. El temps de la transferència
del corrent a terra i el nivell d’absorció de la terra física determinaran els valors elèctrics
d’acoblament en els equips propers.

100.000.000 kilowatts radiats a l’aire

Llamp de 100.000 ampers

Pols electromagnètic
a 400 m de radi de
15.000 volts

Tensió de fuga de 1.000.000 volts
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4. Sobretensió i tensions de pas durant l’impacte de llamps. L’impacte de llamps directes
sobre els cables aeris genera una ona de corrent, d’amplitud forta, que es propaga sobre
la xarxa i crea una sobretensió d’alta energia.
Les conseqüències: destrucció de material, envelliment prematur dels components elec-
trònics sensibles, disfunció dels equips connectats a la xarxa amb perill d’incendi.
Per exemple, si apliquem la llei d’Ohm, i prenent un valor mitjà de l’impacte d’un llamp a
terra de 50.000 ampers (I) i un valor de la resistència de la presa de terra de 10 ohms (R),
llavors s’obtenen uns resultats de tensió que circularà pels cables de terra en el moment
de l’impacte de 500.000 volts (alta tensió).
E = I x R
Les tensions de pas generades en aquest moment
per la diferència de potencial entre electrodes o
parts metàl·liques donarà un resultat de 7.200 volts
a 10 metres de distància i a 30 metres quedarà un
residual de 800 volts.
Els equips que no estiguin connectats a la mateixa
presa de terra tindran el risc que els apareixin arcs
elèctrics que saltaran entre masses de diferent
potencial durant l’instant de la descàrrega del llamp
proper.

5. Corrents de terra. En funció de la intensitat de
descàrrega del llamp les preses de terra no arriben
a absorbir la totalitat de l’energia potencial descar-
regada en menys d’1 segon i generen retorns elèc-
trics per la presa de terra a l’interior de la instal·lació
elèctrica. Aquest fenomen pot generar tensions de
pas perilloses.
Un altre fenomen que repercuteix a tensions de terra és la diferència de potencial entre
masses o electrodes de terra propers a l’impacte de llamp. En produir-se la descàrrega
del llamp tots els fenòmens descrits abans interactuen entre ells i tendeixen a descarre-
gar a terra; en funció de la distància entre electrodes es generarà una resistència pròpia
del semiconductor (el compost químic de la terra física) i apareixeran tensions de pas peri-
lloses entre electrodes.
Un altre fenomen important que repercuteix directament en la vida útil dels    electrodes és
la pèrdua de ions en cada procés de transferència. És a dir cada impacte de llamp en un
parallamps genera una fuga brutal de corrent que passa a terra mitjançant l’electrode de
terra a la terra física. En aquest moment es crea un intercanvi de ions o electròlisi natural

Protecció contra el llamp en instal·lacions
industrials, Pierre Gruet, Ineris

Protecció contra el llamp en instal·lacions
industrials, Pierre Gruet, Ineris

Encebat d’un arc elèctric
entre masses metàl·liques
de diferent potencial
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entre el material de l’electrode i la
terra física, l’intercanvi iònic brutal i
instantani reacciona amb l’entorn i
crea una cristal·lització de la terra
física.
Cada descàrrega de llamp evapora
l’aigua que conté la terra al seu vol-
tant i modifica la resistència pròpia
de la presa de terra.
Amb el temps els electrodes que
s’utilitzen com a presa a terra arri-
ben a desaparèixer. Ja en el seu pri-
mer any de vida, perden contacte
físic amb el terra i la seva capacitat de transferència disminueix perillosament a causa de
l’oxidació.
S’ha de tenir en consideració que tots els materials o punts de contacte a terra tenen dife-
rents valors de comportament elèctric, la seva pròpia resistència com a conductor elèctric
pot variar considerablement en funció de les condicions que l’envolten (humitat, tempera-
tura, contaminació química, etc).
El manteniment i la revisió anyal de les preses de terra elèctriques és obligatori per garan-
tir una bona disipació de les fugues de corrent.

Alguns valors relacionats amb el fenomen del llamp

1. Tensió entre núvol i un objecte a terra.............................................................................1 a 1.000 kV

2. Intensitats de descàrrega ................................................................................................. 5 a 300 KA

3. di/dt ..........................................................................................................................7.5kA/s a 500kA/s

4. Freqüència ....................................................................................................................1 kHz a 1 MHz

5. Temps............................................................................................10 microsegons a 100 mil·lisegons

6. Temperatura superior a ................................................................................ 27.000 graus centígrads

7. Propagació ...................................................................................................... 340 metres per segon

8. Camp electroestàtic per metre d’elevació sobre la superfície de la terra...................................10 kV

Els efectes del camp elèctric en el nostre cos

El cos humà és una màquina bioelèctrica, polaritzada elèctricament i tota l’activitat elec-
tromagnètica de l’entorn ens afecta. Cada impacte de llamp genera una radiació o un pols
electromagnètic perillós per a les persones.
Els camps electromagnètics artificials pertorben el magnetisme natural terrestre i el cos
humà pateix canvis dels seus ritmes biològics normals, fins a poder sucumbir a diferents
malalties.
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Aquests fenòmens estan en estudi, ja que poden afectar la membrana cel·lular a partir
d’una gran exposició en temps curt; en funció de la radiació absorbida el nostre sistema
nerviós i cardiovascular en poden estar afectats.
Avui dia està comprovat que els corrents elèctrics de baixa freqüència amb densitats
superiors a 10 mA/m2 afecten l’ésser humà, no només el sistema nerviós sinó també
poden produir extrasístoles.
Tota radiació superior a 0,4 W/kg no podrà ser absorbida correctament pel cos. L’augment
sobtat d’un grau en el cos pot produir efectes biològics adversos; aquest fenomen pot ser
representat per radiacions de gigahertzs o microones (4, vegeu referències).
Els llamps causen moltes morts al món. Només al Brasil moren cent persones l’any. És
un dels països més afectats per la mort directa de persones causada pels llamps, i segons
investigadors brasilenys equival al 10 per cent del total mundial (8, vegeu referències).

Algunes estadístiques de danys a França causats pel llamps

Hem pres les dades del portal de Météorage que esmentem a continuació:
http://www.meteorage.fr/meteorage.fr/foudre_phenomene_physique6.html

Una mitjana d’1.000.000 d’impactes de llamp per any.
El cost anyal dels danys causats pel llamp se xifra en milions d’euros.
Moren cada cop més persones, entre 8 i 15 morts per any.
Més de 20.000 animals morts.
20.000 sinistres causats per llamps dels quals 15.000 van
ocasionar incendis.
50.000 comptadors elèctrics destruïts.
250 campanars afectats.
Els impactes de llamp directes són mortals per a l’ésser
humà.
La informació d’aquesta pàgina és un extracte de la tesi
doctoral en medicina del doctor Cauman Laurent Els

accidents per fulminació. En francès, Les accidents de

la fulguration. 5, vegeu referències).
Quan el llamp impacta en un punt genera diversos efec-
tes a causa de la desproporcionada i
devastadora energia transferida. Els
fenòmens repercutits seran de grave-
tat diferent en funció de la intensitat de
la descàrrega. 
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Fenòmens repercutits
1. Òptics

2. Acústics

3. Electroquímics

4. Tèrmics

5. Electrodinàmics

6. Electromagnètics

Els impactes de llamps indirectes són molt perillosos, generen ten-
sions de pas fortes.
La distància i el potencial de la descàrrega generarà diferents efec-
tes que afectaran directament el cos humà.
Resumim els diferents efectes físics que poden ocasionar en les
persones si ens trobem dins d’un radi d’acció inferior a 120 metres de l’impacte. 
Efectes físics
1. Cremades a la pell

2. Trencament del timpà

3. Lesions a la retina

4. Caiguda al terra per ona expansiva

5. Caiguda al terra per engarrotament muscular degut a una tensió de pas lleugera

6. Lesions pulmonars i lesions òssies

7. Estrès posttraumàtic

8. Mort per:

a. Aturada cardíaca

b. Aturada respiratòria

c. Lesions cerebrals

El llamp mata quan menys t’ho esperes

Com cada any, volem conscienciar la població de l’enorme perill que generen els llamps
durant les tempestes elèctriques; són armes naturals amb dret a destrucció i mort. La
naturalesa descarrega la seva fúria indiscriminadament al terra sense mirar què o qui,
destrueix instal·lacions i mata qualsevol persona i animal que es trobi pel camí. Durant tot
l’any rebem periòdicament algunes notícies relacionades amb la mort de persones a
causa dels llamps, les introduïm en la nostra base de dades i anyalment efectuem una
anàlisi del que ha passat. L’any 2005 hem rebut 66 notícies de morts a causa dels llamps;
l’anàlisi d’aquestes notícies es resumeix en 237 víctimes de 54 llamps assassins:

Figura 7. Mort per
impacte directe

Figura 8 Tensió de pas per impacte indirecte
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Casos   Morts      Situació

1 1 A la platja

1 1 Muntant a cavall

1 1 Pescant

1 10 Estant dins de l’església

1 3 Assistint a l’enterrament d’un familiar

1 110 Viatjant en avió

2 2 D’acampada a la muntanya

2 4 Passejant pel camp

3 9 Complint per la pàtria

3 18 Treballant

4 11 Estant dins de casa

10 23 Mentre jugaven a futbol

11 24 Protegint-se de la pluja sota d’un arbre

13 20 No especificada

El risc de mort per llamp es pot presentar en qualsevol lloc, pot penetrar per la finestra de
casa i accedir al menjador i matar tres persones, o fins i tot entrar dins de l’església i matar
tres persones que estaven resant.
Els morts de l’any 2005 van deixar la vida instantàniament, sense poder acomiadar-se de
ningú i no van ser culpables de res, gaudien del seu moment passejant, pescant, complint
les seves obligacions laborals o lluitant per sobreviure dia a dia.
Un dels darrers accidents més greus d’enguany ha estat el desgraciat dissabte 10 de
desembre. El llamp va impactar violentament en l’avió de la companyia nigeriana Sosoliso
Airlines abans de l’aterratge: la tragèdia no es va poder evitar i l’avió es va estavellar. El
llamp assassí es va endur la vida de 110 persones, 7 membres de la tripulació de l’avió i
103 passatgers que tornaven a casa per Nadal. La majoria de passatgers eren nens que
estaven a la flor de la vida, d’entre 10 i 18 anys. Tornaven a casa per passar unes meres-
cudes vacances després d’un període d’internat a l’escola Salesiana de Loiola de Nigèria.
Un altre accident greu causat per un llamp va ser el 4 de novembre de l’any 1994 a l’Alt
Egipte. El llamp va impactar en un dipòsit de petroli que estava situat dalt d’un turó a 200
metres de la ciutat de Darnaka. El dipòsit es va incendiar i després va explotar, i va crear
una riuada de flames que va passar pel centre de la ciutat, on el petroli en flames entra-
va dins de les cases. El balanç de morts per l’efecte indirecte del llamp va superar el 10
% de la població: 270 persones. Molts desapareguts i centenars de ferits. La ciutat va
quedar destruïda completament.
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Com protegir-se dels llamps?

Davant la possibilitat de tempestes, hem de ser conscients del risc possible que podem
patir si sortim sense prendre mesures preventives. La possibilitat que el llamp ens mati és
d’1 entre 1.000.000, però la possibilitat hi és, i hem d’acceptar-la o evitar-la.
Si ens trobem al camp i ens agafa la tempesta el millor és saber quina direcció porta, per
actuar en conseqüència. Per això hem de comptar el temps que passa en segons entre
el llampec visible i el soroll del tro, i multiplicar el valor per 340 (340 m/s és la velocitat del
so); el resultat serà la distància en metres de l’impacte de llamp que acabem de veure, si
la distància d’impacte de llamp roman, sabrem que la tempesta passa de llarg. Al contra-
ri, si la distància disminueix, haurem de saber com actuar.
Aconsellar com protegir-se és molt difícil, atès els centenars de possibles riscos que hi ha.
En general segons els accidents i morts per llamp, pocs llocs són segurs quan el nostre
destí està marcat.
Suposem les situacions més crítiques:
Alt risc:
1-Sentim un formigueig a la pell i els pèls se’ns posen de punta. Reacció instantània: crear
una diferència d’altura deixant-nos caure a terra asseguts i estirar-nos seguidament de
costat al sòl, posant el cap al més a prop dels genolls i amb les mans als turmells.
2- Cau un llamp a terra a menys de 800 metres. Reacció instantània: si estem dempeus,
recolzar-nos sobre un sol peu; si estem asseguts, aixecar els dos peus de terra; si estem
a l’aigua, submergir-nos; si estem en un pont metàl·lic, tocar la barana amb les dues
mans; si anem a cavall, fer encabritar el cavall; si estem jugant a golf, deixar anar el pal i
posar-nos sobre un peu. Resumint, la reacció instantània és evitar dos temes importants:
1- Que les tensions de pas que viatgen per terra durant l’impacte de llamp ens afectin
directament per diferència de potencial i tensions de pas, amb la qual cosa hem d’evitar
tenir els dos peus a terra.
2- Que el pols electromagnètic que viatja per l’aire ens afecti directament i generi una dife-
rència de potencial si estem en una estructura metàl·lica, en aquests casos el millor és
anar descalç o agafats a l’estructura metàl·lica. És com quan veiem els ocells als cables
d’alta tensió: estan al mateix potencial que el cable elèctric i no els passa res; en aquest
cas si tenim un pont metàl·lic el millor és estar a sobre amb els peus descalços i asse-
guts.
En els altres casos, evitar estar a sota d’arbres, intentar formar part de la natura sense
sobresortir gaire del medi en què us trobeu, un cotxe és més segur que res, però els
llamps també els travessen; una església és més segura, però el llamp també entra a
dins; una casa és més segura, però els llamps travessen el sostre i una planta. Sentint-
ho molt, no es pot efectuar una recomanació lògica. El més segur seria dintre d’un con-
tenidor de ferro.
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Diferents sistemes de protecció dels llamps

Introducció

El 1747 Benjamin Franklin va iniciar els seus experi-
ments sobre l’electricitat. Va avançar una possible teoria
de l’ampolla de Leyden, va defensar la hipòtesi que les
tempestes són un fenomen elèctric i va proposar un
mètode efectiu per demostrar-ho. La seva teoria es va
publicar a Londres i es va assajar a Anglaterra i França
abans fins i tot que ell mateix executés el seu famós
experiment amb un estel el 1752. Va inventar el para-
llamps i va presentar la teoria anomenada del fluid únic per explicar els dos tipus d’electri-
citat atmosfèrica, la positiva i la negativa. Des d’aleshores el parallamps tipus Franklin no
ha evolucionat.
Tots els parallamps que acaben en una o diverses puntes tenen com a principi l’excitació
i la captació del llamp. En major o menor grau generen efectes secundaris de contami-
nació electroestàtica i electromagnètica que afecten amb la possible destrucció les ins-
tal·lacions elèctriques i equipaments; per aquest motiu els fabricants de parallamps reco-
manen proteccions suplementàries en les instal·lacions internes per minimitzar els efec-
tes de la pujada de tensió temporal (sobretensió) en els equips elèctrics, de telecomuni-
cacions, audiovisuals i qualssevol que continguin electrònica sensible durant la descàrre-
ga del llamp al parallamps.
Durant la Revolució Industrial no existien tecnologies electròniques tan sensibles com les
actuals. Si mirem el nostre entorn, són pocs els equips elèctrics o electromecànics que no
porten incorporat un sistema electrònic de control per facilitar-nos els processos que uti-
litzem en la nostra vida quotidiana, tots incorporen components electrònics cada cop més
reduïts i sensibles a les variacions de tensió i freqüència. És evident que els afecta la con-
taminació elèctrica ambiental i depenen de la continuïtat i qualitat en el subministrament
elèctric o en la comunicació de la informació, per aquest motiu s’han d’evitar al màxim
possible les fonts que generen pertorbacions electromagnètiques, com per exemple els
impactes de llamps propers o les instal·lacions de parallamps.

Algunes de les normatives de parallamps actuals

Les normes actuals de parallamps tipus Franklin o PDC no ofereixen unes garanties de
protecció. El contingut de la norma defineix com efectuar una instal·lació de parallamps i
té com a objectiu salvaguardar la vida de les persones i animals junt amb les seves pro-
pietats. Remarquen que “en major o menor grau, accepten que no existeix una protecció
absoluta contra el llamp, sinó només una protecció adequada“.

FIGURA 10 Experiment de Franklin
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Resumim el contingut de les diferents normatives de cada país:
BS 6651: “Aquesta guia és de naturalesa general...” Es fa èmfasi  que fins i tot quan se
subministri protecció el risc de danys a les estructures que cal protegir mai no pot ser
completament efectiu.
IEC 61024-1 Part 1: Principis Generals: “Un sistema de protecció contra el llamp, disse-
nyat i instal·lat conforme a aquesta norma, no pot garantir una protecció absoluta a estruc-
tures, persones o objectes; tanmateix, el risc de danys causat pel llamp a estructures pro-
tegides serà reduït significativament mitjançant l’aplicació d’aquesta norma”.
API 2003. Capítol 5. Secció cinc: “Probablement, la propietat més important del llamp és
la seva complexitat, per la qual cosa no existeix una norma del llamp… No pot assegurar-
se, de forma absoluta, la prevenció o dissipació de forma segura del corrent de llamp,
encara que es prenguin les precaucions conegudes”.
NFC-17102 (França) diuen en la seva introducció: “Una instal·lació de protecció contra el
llamp concebuda i realitzada conforme a aquesta norma no pot, com tot procés en què
intervenen elements naturals, assegurar la protecció absoluta en les estructures, de les
persones o dels objectes...”.
UNE 21186 (Espanya) és una traducció textual de la NFC-17102.
Algunes normatives deixen oberta la possibilitat d’aplicar altres sistemes de protecció, en
què la necessitat de solucions per a la protecció del llamp sigui particularment més
exigent.
Cal recordar que les normatives actuals estan regulades per grups de treball, on partici-
pen activament els fabricants de parallamps, per adaptar les pròpies      normes a les
exigències del producte i poder així controlar el seu mercat. Hi ha una gran necessitat de
revisar les normatives a escala mundial, en les quals no s’hauria d’afavorir els fabricants,
sinó que s’hauria de donar prioritat a la protecció de les persones i de les instal·lacions.
Paradoxalment les normatives de parallamps incompleixen de ple els requisits elèctrics
dels reglaments electrotècnics de baixa tensió a escala mundial, on
la prioritat és evitar tensions de pas perilloses, evitar equips que
generen pertorbacions electromagnètiques, evitar sobretensions i
protegir sobretot les persones de possibles descàrregues elèctri-
ques.

Assajos de parallamps en laboratori segons la normativa

Els assajos experimentals en un laboratori tècnic d’alta tensió sola-
ment s’haurien d’utilitzar a escala tècnica comparativa, com a refe-
rència perquè el fabricant pogués comprovar l’efectivitat tècnica del
capçal aeri (captallamps o parallamps) que es porta per assajar.
No es podran representar mai en un laboratori tècnic tots els paràmetres

Figura 11 Laboratori
d’assajos elèctrics.
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variables dels fenòmens naturals que
estan implicats estretament en la
transferència, l’excitació i la descàr-
rega del llamp. 
Els paràmetres i procediments que
s’utilitzen actualment en un laborato-
ri tècnic d’alta tensió són fixos dintre d’un protocol i característiques tècniques.

La configuració de l’assaig no té res a veure amb les configuracions tan diferents de les
instal·lacions de parallamps. En el camp d’aplicació d’una instal·lació de parallamps inter-
venen molts fenòmens mediambientals i diferents contextos geogràfics, formes arquitec-
tòniques, materials que poden interferir positivament o negativament en la transferència,
excitació i descàrrega de l’energia del llamp.
L’assaig experimental d’un parallamps en un laboratori tècnic d’alta tensió no preveu la
resta dels components d’una instal·lació d’un parallamps, és a dir, el màstil, els suports,
el conductor elèctric, la presa de terra, etc.
Les proves d’eficàcia d’un sistema de protecció del llamp han de ser efectuades en el
camp d’aplicació i cal comprovar que compleixen l’objectiu per al qual tot el conjunt de la
instal·lació d’un parallamps ha estat dissenyada, a més d’efectuar un seguiment en temps
real del fenomen llamp i unes revisions periòdiques de manteniment. En els assajos de
camp s’han de verificar les pertorbacions electromagnètiques que genera cada instal·lació
per poder avaluar el risc que es genera en cada impacte de llamp.

Proposta de millora i actualització de les normatives actuals de protecció contra el

llamp

Les normatives de parallamps han de definir un tipus d’instal·lacions on la prioritat sigui la
protecció de les persones i els animals. El principi de protecció de totes elles és adoptar
un sistema passiu que redueixi la incidència de llamps en la instal·lació i evitar així els
possibles danys causats per la descàrrega.
Segons els diferents estudis científics, el llamp és la representació de la saturació de càrrega
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elèctrica entre núvol i terra que ha estat causada per dos tipus d’electricitat atmosfèrica,
la positiva i la negativa.
Qualsevol principi de protecció externa del llamp ha d’evitar aquest fenomen elèctric de
saturació atmosfèrica (camp d’alta tensió) i transferir la càrrega electroestàtica a terra
segons aparegui durant el procés de la tempesta sense generar la descàrrega.
Els equips dissenyats com a sistemes de proteccions contra els llamps (SPCR) han de
tenir com a objectiu prioritari evitar la formació i l’impacte del llamp al terra en el radi de
protecció definit. Aquests SPCR han d’incorporar sistemes que analitzin i garanteixin l’e-
fectivitat del sistema, en que el principi ha de ser recollir dades estadístiques que revela-
ran i analitzaran el comportament del conjunt de protecció terra/aire durant la tempesta,
justificant la transferència de càrrega del sistema.

Les tecnologies actuals de parallamps

Parallamps punta simple Franklin (PSF)

Analitzem-ne alguns principis bàsics
1. Característiques bàsiques. Són electrodes d’acer o de materials simi-
lars acabats en una o diverses puntes, anomenades punta simple
Franklin; no tenen cap dispositiu electrònic ni font radioactiva. La seva
mesura varia en funció del model de cada fabricant, alguns fabricants
col·loquen un sistema metàl·lic a la vora de la punta per generar un
efecte de condensador.
2. Principi de funcionament. Durant el pro-
cés de la tempesta es generen camps elèc-
trics d’alta tensió entre núvol i terra (1). Les
càrregues es concentren a les puntes més
sobresortints a partir d’una magnitud del
camp elèctric (2).
Al voltant de la punta o electrode apareix la
ionització natural o efecte corona, resultat
de la transferència d’energia. 
Aquest fenomen és el principi d’excitació per traçar un
canal conductor que facilitarà la descàrrega del fenomen
llamp (Leader).
En funció de la transferència o intercanvi de càrregues, es
poden apreciar, a la punta del parallamps, guspires dimi-
nutes en forma de llum, soroll audible de fregit, radiofre-
qüència, vibracions del conductor, ozó i altres compostos (efecte corona 3).
Aquest fenomen arrenca una sèrie d’allaus electròniques per l’efecte camp, un electró
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ionitza un àtom que produeix un segon electró, que al seu torn junt,
amb l’electró original, pot ionitzar altres àtoms i produir així una allau
que augmenta exponencialment. Les col·lisions no resultants en un
nou electró provoquen una excitació que deriva en el fenomen llumi-
nós. A partir d’aquest moment, l’aire canvia de característiques gaso-
ses al límit de la ruptura dielèctrica (traçador o canal ionitzador) (4).
El llamp és el resultat de la saturació de càrregues entre núvol i terra,
s’encarrega de transferir en un instant part de l’energia acumulada; el procés pot repetir-
se diverses vegades.
3. L’objectiu d’aquests parallamps atraullamps és protegir les instal·lacions de l’impacte
directe del llamp, excitant la seva càrrega i capturant el seu impacte per conduir el seu
potencial d’alta tensió a la presa de terra elèctrica.
Es coneixen casos en què part del parallamps ha desaparegut a causa de l’impacte, que
va superar els 200.000 ampers. Alguns estudis demostren que aquests equips no són efi-
caços.

Les tecnologies actuals de parallamps. Parallamps amb dispositiu

d’encebat (PDC)

Analitzem-ne alguns principis bàsics.

Característiques bàsiques. Estan formats per electrodes d’acer o de
materials similars acabats en una punta. Incorporen un sistema electrò-
nic que genera un avenç teòric del traçador; altres incorporen
un sistema piezoelèctric que genera un efecte similar. Els dos
sistemes es caracteritzen per anticipar-se en el temps en la
captura del llamp, un cop que es produeix la càrrega del dis-
positiu electrònic d’excitació (encebador). Les mesures dels
capçals varien en funció del model de cada fabricant. No
incorporen cap font radioactiva. Cal destacar que a Espanya
s’anomenen PDC, a França PDA i als Estats Units ESE.
El principi de funcionament segueix sent el mateix que els para-
llamps tipus Franklin; la diferència tecnològica d’aquests equips rau
en el sistema electrònic, que aprofita la influència elèctrica de l’aug-
ment de potencial entre el núvol i el terra per autoalimentar l’ence-
bador. Són components electrònics que estan allotjats normalment a
l’interior d’un envàs metàl·lic col·locat a la part més propera a la
punta del parallamps i serveix per excitar l’allau d’electrons (ionitza-
ció). L’excitació del llamp s’efectua ionitzant l’aire per impulsos repetitius. Segons aug-
menti gradualment la diferència de potencial entre el parallamps i el núvol, apareix la
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ionització natural o efecte corona. Són minidescàrregues que surten de la punta amb més
intensitat per ionitzar l’aire més allunyat; aquest fenomen és el principi d’excitació per tra-
çar un camí conductor intermitent que facilitarà la descàrrega del fenomen llamp.
El dispositiu electrònic d’encebat del PDC està connectat en sèrie entre el capçal aeri i la
punta. Només funciona amb llamps negatius. El sistema d’encebat necessita un camp
elèctric d’alta tensió polaritzat i un temps de càrrega per activar el seu dispositiu electrò-
nic. Aquest generarà un impuls d’encebat intermitent mentre hi hagi l’aport d’energia natu-
ral. Aquest temps de càrrega del dispositiu electrònic d’encebat no es comptabilitza als
assaigs de laboratori d’alta tensió per l’homologació d’un PDC. En el camp d’aplicació, el
dispositiu electrònic d’encebat instal·lat a la punta del PDC necessita un temps de treball
i una polarització estable del camp elèctric per efectuar la primera càrrega
del sistema electrònic d’encebat. Durant aquest procés, l’efecte de ionitza-
ció es retarda en la punta del PDC referent als sistemes convencionals de
parallamps en punta tipus Franklin. El dispositiu d’encebat està format per
petits components electrònics sensibles als camps electromagnètics, com-
post de diodes, bobines, resistències i condensadors aïllats entre si per una
resina. Aquest dispositiu es troba instal·lat al capçal aeri (PDC).
El conjunt està dintre de la influència directa dels efectes tèrmics, electro-
dinàmics i electromagnètics que genera l’impacte del llamp durant la descàrrega. En fun-
ció de la intensitat de descàrrega del llamp, la destrucció del dispositiu electrònic és irre-
versible. A partir d’aquest moment, l’eficàcia del PDC no està garantida. Alguns fabricants
de PDC aconsellen en els seus catàlegs la revisió del dispositiu electrònic d’encebat cada
vegada que rebi un impacte o descàrrega del llamp en el parallamps per garantir l’eficà-
cia del PDC. L’objectiu d’aquests parallamps és excitar la descàrrega i capturar l’impacte
del llamp negatiu a terra (no dels positius), per conduir el seu potencial d’alta tensió a la
presa de terra elèctrica. Segons la norma, el conjunt de la instal·lació no garanteix la pro-
tecció de les persones, animals i instal·lacions (paradoxalment les instal·lacions de para-
llamps estan regulades per normatives de baixa tensió, valors inferiors a 1.000 V). El radi
d’acció d’aquests parallamps ha estat reduït un 40% a França segons la norma, després
de l’estudi efectuat per l’Ineris. Alguns fabricants aconsellen la revisió del circuit electrò-
nic del parallamps cada vegada que rep un impacte.

Es qüestiona l’eficàcia dels parallamps tipus punta

Un estudi efectuat l’any 2001 per l’Ineris (institut nacional francès del medi ambient indus-
trial i els riscos) sobre els riscos dels llamps en instal·lacions de protecció, determinen el
nivell de satisfacció dels usuaris d’instal·lacions de parallamps. Algunes de les conclu-
sions diuen que un 22% està completament insatisfet per patir danys en les seves ins-
tal·lacions durant les descàrregues de llamps en el parallamps. Durant l’enquesta, es van
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consultar més de 483 industrials de diferents sectors: químiques, gas, pirotècnia, refine-
ries, etc.
Les zones d’estudi van ser diverses, tocant totes les zones de baix, mitjà i alt risc de des-
càrregues del llamp a França. El 78% tenien les instal·lacions protegides amb parallamps
i equips de sobretensions, de les quals el 40,7 % són puntes Franklin, el 30% PDA (para-
llamps amb dispositiu d’encebat) i la resta són de diferents sistemes de captació. A l’es-
tudi es recullen diferents informes dels danys causats per l’impacte del llamp en diferents
condicions, les més significatives són durant la descàrrega del llamp en un parallamps.
Els accidents van ocórrer entre 1994 i 1998.

Referència núm. 6675-29/07/94.38. Centre de colònies

Resum de la traducció: Durant les vacances escolars 124 infants van haver de ser eva-
cuats pels bombers a causa de l’incendi amb risc d’explosió d’un dipòsit de gas. El llamp
va impactar directament en el parallamps i va generar un arc elèctric durant la descàrre-
ga entre la instal·lació del parallamps i la conducció general del dipòsit de gas. La des-
càrrega va perforar la conducció que va ocasionar un escapament de gas i un incendi; el
risc d’explosió va aparéixer en no funcionar les vàlvules de tancament automàtic del gas.

Referència núm. 9664-02/08/96.33. Construcció aeronàutica i espacial

Resum de la traducció: El llamp fa impacte en el parallamps que protegeix un edifici d’en-
samblatge per la llençadora i enginys espacials. Els equips resulten danyats, així com el
sistema de protecció d’incendi.
Les conclusions de l’estudi determinen que el 22% dels usuaris d’instal·lacions de para-
llamps no està gens satisfet amb el sistema, a causa dels danys repercutits amb des-
trucció de material i danys elèctrics durant la descàrrega del llamp en el parallamps.
Danys ocasionats: 80% elèctrics - 69% de materials
• Valor econòmic: 48% entre1.500 / 15.000 € - 10% superior a 15.000 €
• Aturada de l’activitat industrial: 24% parcial - 3,5% total

Les noves tecnologies de parallamps

Analitzem-ne alguns principis bàsics

Les noves tecnologies de parallamps es divideixen en:
- Parallamps CTS (Charge Transfer System). Basen el seu principi en la
desionització de l’aire. L’objectiu és evitar la saturació de càrrega elec-
troestàtica entre la instal·lació de terra i l’atmosfera que ens envolta, con-
cretament compensar pacíficament la diferència de potencial elèctric de la
zona durant el primer procés de la formació del llamp.
- Parallamps CEC (compensador efecte corona). Basen el seu principi en
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la distribució equipotencial de la ionització en l’aire. L’objectiu és evitar l’efecte punta en
l’atmosfera que l’envolta, concretament distribuir radialment la transferència de càrrega de
la zona, durant el primer procés de la formació del llamp.
Amb aquest principi físic s’anul·la la concentració del camp elèctric d’alta tensió en les pun-
tes més sobresortints de la instal·lació que volem protegir, en evitar l’aparició del líder i per
consegüent la resta del procés del llamp (excitació i descàrrega del llamp). El resultat efec-
te-causa és una zona elèctricament compensada fora d’influències de llamps directes.

Els parallamps CTS i CEC

• Destaquen per ser de forma esfèrica (CTS) o semiesfèrica (CEC).
• Estan instal·lats a la part més alta de la instal·lació i connectats a terra.
Durant l’aparició a terra del procés de la càrrega electroestàtica del fenomen del llamp, el
parallamps facilita la transferència d’energia a terra i es transforma en un petit corrent
d’escapament que circula pel cable de terra a la presa de terra. El valor elèctric resultant
es pot registrar amb una pinça amperimètrica d’escapament a terra.
El valor màxim de lectura en plena tempesta no supera els 300 mil·liampers i és propor-
cional a la càrrega electricoatmosfèrica durant la tempesta.
Els parallamps s’instal·len segons unes normatives actuals i es resumeixen en quatre ele-
ments bàsics:
1. La presa de terra amb una resistència inferior a 10 ohms.
2. L’equipotencial de masses.
3. El màstil i cable conductor que connecta el terra amb el capçal aeri.
4. El parallamps (electrode aeri captador).

El parallamps CTS

Característiques bàsiques. Es caracteritza per facilitar la transferència
de la càrrega electroestàtica entre núvol i terra abans del segon procés de
la formació del llamp, i anul·la el fenomen de ionització o efecte corona al
terra.
El capçal del parallamps està constituït per dos electrodes d’alumini sepa-
rats per un aïllant dielèctric. Tot això està suportat per un petit màstil d’acer
inoxidable. Té forma esfèrica i el sistema
està connectat en sèrie entre la presa de
terra elèctrica i l’atmosfera que l’envolta.
Durant el procés de la tempesta es genera
un camp d’alta tensió a terra que és propor-
cional a la càrrega del núvol i la seva distància de separació del sòl.
A partir d’una magnitud del camp elèctric natural a terra, la
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instal·lació equipotencial de terres del parallamps facilita
la transferència de les càrregues pel cable elèctric.
Aquestes càrregues, indiferentment de la seva polaritat,
es concentren en l’electrode inferior del parallamps que
està connectat a la presa de terra pel cable elèctric i situ-
at en la part més alta de la instal·lació.
La baixa resistència de l’electrode inferior del parallamps
al punt més alt de la instal·lació facilita la captació de càr-
regues oposades en l’electrode superior. Durant aquest
procés de transferència d’energia es produeix interna-
ment en el parallamps un petit flux de corrent entre l’àno-
de i el càtode.
L’efecte resultant genera un corrent d’escapament que es deriva a la posada a terra elèc-
trica de la instal·lació i és proporcional a la càrrega del núvol.
Durant el procés de màxima activitat de la tempesta es poden registrar valors màxims de
transferència de 300 mil·liampers pel cable de la instal·lació del parallamps.
La càrrega electroestàtica de la instal·lació es compensa progressivament a terra segons
augmenta la diferència de potencial entre núvol i terra, i neutralitza l’efecte punta a terra
en un 100% dels casos (traçador o líder). El capçal captador del parallamps no incorpora
cap font radioactiva.
L’efecte de dissipar constantment el camp elèctric d’alta tensió en la zona de protecció
garanteix que l’aire de l’entorn no superi la tensió de ruptura evitant possibles guspires,
soroll audible de fregit, radiofreqüència, vibracions del conductor i caigudes de llamps.
L’objectiu del conjunt de la instal·lació es dissenya com a sistema de protecció contra el
llamp (SPCR), en què el motiu principal és evitar la formació i descàrrega del llamp a la
zona de protecció. El sistema és eficaç en un 100% dels casos.

Parallamps CEC

Analitzem-ne alguns principis bàsics.

Característiques bàsiques. Els parallamps CEC es caracteritzen per
compensar l’efecte corona durant la seva formació. El capçal del para-
llamps està constituït per un electrode semiesfèric d’alumini suportat per
un petit màstil d’acer inoxidable. Està connectat en sèrie amb la pròpia
presa de terra per transferir la càrrega electroestàtica a terra, i evita l’ex-
citació i l’impacte directe del llamp en un 95% dels casos. No incorporen
cap font radioactiva. El principi de funcionament es basa essencialment a canalitzar per
la presa de terra la diferència de potencial entre el núvol i el capçal del parallamps CEC.
La instal·lació condueix primer cap a dalt, pel cable nu de terra, la tensió elèctrica
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generada per la tempesta elèctrica fins al punt més
alt de la instal·lació.
Durant el procés de la tempesta es genera un trans-
port de càrregues que es concentren a la part infe-
rior de l’electrode del parallamps.
A partir d’una magnitud del camp elèctric natural,
indiferentment de la seva polaritat, l’e-
lectrode dispersa les càrregues per
compensar la diferència de potencial i
evitar l’efecte punta. Durant el procés
de transferència, es produeix un inter-
canvi equipotencial de l’energia per
sota de la corona del parallamps; la
distribució de càrregues és perimetral i
proporcionalment a la càrrega del
núvol. Aquest procés anul·la l’efecte corona en un sol punt i evita la generació del líder en
un 95% dels casos. El conjunt de la instal·lació es dissenya com a sistema de protecció
contra el llamp (SPCR), on el motiu principal és minimitzar l’impacte i la formació del llamp
a la zona de protecció en un 95% dels casos, per protegir les persones, animals i
instal·lacions. 
Les instal·lacions de parallamps amb tecnologia CTS i CEC cobreixen unes necessitats
més exigents de protecció, on els sistemes convencionals de captació del llamp acabats
en punta no són suficients.

Referències d’instal·lacions i laboratoris de camp

Més de 36 instal·lacions ja efectuades estan avalant-ne l’eficà-
cia. Des dels darrers tres anys, algunes instal·lacions de para-
llamps CTS d’Andorra, Espanya i Japó estan sent controlades
per sistemes de teledetecció de llamps o càmeres d’alta velo-
citat, on s’analitza l’activitat de llamps en temps real en un radi
de 2 km.
La retirada de 13 parallamps tipus Franklin, per instal·lar la nova
tecnologia, confirma el canvi sobre la política de protecció, on la
prioritat per al consumidor i sobretot els grans clients sigui “evi-
tar en el possible l’impacte de llamp directe” (Norma Telefónica
España RA 0007).
Aquesta instal·lació està situada a 1.900 metres sobre el nivell de mar i en una zona keràu-
nica de màxim risc referent al nivell keràunic d’Espanya, tenia instal·lada anteriorment una
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punta Franklin, i cada any la instal·lació patia avaries a causa de
l’impacte directe del llamp en la punta del parallamps, que arri-
bava a fondre part de la punta i causar danys materials a la ins-
tal·lació inclosa l’aturada completa de la producció.
Des de fa tres anys, la instal·lació està en servei sense inci-
dències de llamps directes, i el client en certifica el bon funcio-
nament.
Aquesta altra instal·lació de parallamps CTS és el repetidor
principal de televisió del Cadí de l’empresa Tradia. Està en
zones de màxim nivell keràunic i amb molta activitat de llamps,
situat a la Masella, a 2.300 metres sobre el nivell del mar. Fa
tres anys que no rep impactes de llamps directes. En aquesta
instal·lació es va retirar un parallamps tipus Franklin de 5 pun-
tes; algunes puntes estaven foses i a d’altres els faltava part
del material.

Conclusions

El canvi climàtic genera temporades de tempestes cada vega-
da més llargues amb grans potencials energètics que repercuteixen en una tendència cap
a una major activitat electricoatmosfèrica, en general, i de llamps en particular, fins i tot
fora de temporades.
Les noves tecnologies de protecció del llamp es converteixen en una necesitat evident per
garantir la protecció de les persones, animals i instal·lacions: comunicacions, audiovisual,
maquinària etc.
La política de protecció del llamp ha de canviar per evitar al màxim possible l’impacte
directe del llamp en les instal·lacions, per reduir tant com sigui possible els efectes direc-
tes i indirectes en persones i instal·lacions.

De tot el que hem analitzat fins ara podem concloure que:

1. Els impactes de llamps són aleatoris i la seva trajectòria és caòtica, amb un potencial
de descàrrega molt destructiu.
2. Els sistemes actuals de protecció de llamps s’han d’adaptar al canvi climàtic, per garan-
tir una protecció eficaç.
3. Evitar la caiguda del llamp és una necessitat evident. Cada vegada hi ha una quantitat
més gran d’activitats humanes en les quals l’impacte o presència de llamps és notòria i
sensible.
4. Tots els parallamps acabats en una o diverses puntes que tenen com a principi excitar
i atraure el llamp, siguin passius o actius, ionitzen l’aire i generen guspires perilloses i
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descàrregues d’alta tensió. Les instal·lacions de protecció externa del llamp estan regula-
des per normes de parallamps a cada país i no estan adaptades a la situació tècnica
necessària de les instal·lacions d’alt risc i la climatologia actual.
5. Les normes actuals de parallamps no compleixen els requisits mínims de seguretat de
les persones, segons les exigències del Reglament electrotècnic de baixa tensió; aquests
sistemes haurien de ser utilitzats fora de les zones de risc d’explosions, zones urbanes o
industrials. El seu camp d’aplicació seria ideal per garantir zones de captació de llamps,
com per exemple els boscos, així es podria evitar un gran nombre d’incendis a causa de
l’impacte directe del llamp als arbres .
6. Els certificats de laboratoris d’alta tensió que avalen l’eficàcia dels parallamps acabats
en punta haurien de ser utilitzats només com a documents de referència tècnica del fabri-
cant, i no com a aplicació en les instal·lacions, ja que la norma no garanteix una protec-
ció absoluta a les persones i instal·lacions amb aquests sistemes de parallamps. També
hem d’objectar que els assaigs de laboratori d’alta tensió no preveuen en el seu protocol
la instal·lació que es defineix en la norma de parallamps, cable, màstil, suports, presa de
terra, etc.
7. Vista la situació actual del canvi climàtic i atesa la gran problemàtica repetida dels sis-
temes actuals de protecció, anomenats parallamps Franklin o PDC, que tenen el seu prin-
cipi en la ionització i captació del llamp, se’n recomana a escala mundial la retirada o pro-
hibir-ne la instal·lació fins que no es revisin totes les normatives concernents a la preven-
ció i protecció de les persones contra els efectes directes i indirectes dels llamps.
8. L’eficàcia d’un sistema de protecció del llamp en el qual estigui en joc la seguretat de
les persones i la continuïtat dels serveis o el contingut de la informació digital ha de ser
demostrada, amb el compliment dia a dia en l’espai temps de l’objetiu pel qual ha estat
dissenyat, la protecció del llamp. L’aplicació, el temps i l’estudi dels resultats en el camp
de treball avalaran el funcionament de cada sistema.

La gran pregunta que ens seguim fent

Per què seguim instal·lant parallamps ionitzants que atrauen la descàrrega dels llamps en
una zona que volem protegir? No seria millor instal·lar els parallamps desionitzants per
eliminar la descàrrega del llamp en la zona de protecció?

El llamp és un fenomen purament elèctric i, com a tal… es pot gestionar

Informació, notícies i actualitzacions de com efectuar una instal·lació de parallamps que
evita la caiguda del llamp i les repercussions del seu fenomen, referències d’instal·lacions
efectuades. www.pararrayos.org
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