
V priemyselných objektoch je spravidla nain�talované ve¾ké mno�-
stvo elektronických systémov a zariadení, ktoré sú obzvlá�� citlivé
na ru�ivé javy ktoré sa z rôznych zdrojov dostanú do elektrických
vedení, aj do samotných zariadení. Najväè�ou mierou sa na po�ko-
dzovaní systémov a zariadení podie¾ajú vniknuté bleskové prúdy
a prepä�ové �pièky. V súèasnosti vieme ve¾mi úèinne zni�ova� rizi-
ko po�kodenia týchto systémov a zariadení pred po�kodením ale-
bo ru�ením ich prevádzky.

Základom na vytvorenie vysoko úèinnej ochrany je vytvorenie
a dodr�anie koncepcie ZBO (zón bleskovej ochrany), tak ako to ur-
èuje norma IEC STN 61312-1. Princípom a základným kritériom
pri navrhovaní a budovaní takejto ochrany je zabezpeèenie kon-
trolovaného vyrovnania rozdielu potenciálov na urèitých miestach,
a to pomocou zariadení, ktoré sú na to �peciálne urèené a kon-
�truované. Týmito miestami sú rozhrania ZBO. Jednotlivé ZBO
nám potom urèujú orientaènú ve¾kos� ru�ivého vplyvu spôsobené-
ho bleskom vo vnútri budovy. Zóny rozde¾ujú priestor takto:
� ZBO 0 Priestory s mo�nos�ou priameho zásahu bleskom:

ZBO 0A � nièím nechránený priestor,
ZBO 0B � je priestor s podstatne zní�enou mo�nos-

�ou priameho zásahu bleskom, t. j. ochran-
ný priestor vonkaj�ej ochrany, vymedzený
ochranným uhlom alebo �bleskovou� gu-
¾ou.

� ZBO 1 Priestor s relatívne vysokým obsahom ru�ivej ener-
gie, av�ak s celkom vylúèeným priamym zásahom
blesku a s vymedzeným tienením, ktoré tvoria steny
budovy.

� ZBO 2 Ïalej odtienený priestor vo vnútri budovy, napr. poèí-
taèová sála, kde sú ru�ivé vplyvy e�te viac zní�ené.

� ZBO 3 Dobre odtienený priestor, napr. v kovovej skrini za-
riadenia.

Vodièe prechádzajúce uvedenými rozhraniami nám túto koncepciu
narú�ajú a tvoria cestu, po ktorej sa nám budovy a do zariadení do-
stávajú vysoko nebezpeèné prúdové vlny a prepä�ové �pièky, ktoré
dosahujú rádovo kA a kV. Aby k tomuto nedochádzalo, je potreb-

né na týchto miestach zabezpeèi� vyrovnanie potenciálov medzi
jednotlivými vedeniami a vodièmi. Potenciálové vyrovnanie na roz-
hraní ZBO úèinne zabráni preskokom medzi èas�ami in�talácie
a vodièmi v zariadení. Zabezpeèí aj kontrolované vyrovnanie po-
tenciálov so znaène zní�eným rizikom po�kodenia vedenia, zaria-
denia alebo systému. Zvlá�� elektronické zariadenia sú ve¾mi citli-
vé na prepätie. Vodivé èasti neelektrických vedení (voda, kúrenie
atï.) sa pripoja vodièom priamo a �ivé vodièe cez zvodièe prepätia
na zberòu spoloèného potenciálu (PASS), ktorú je potrebné
na týchto rozhraniach vytvori�. Vzh¾adom na to, �e blesk a prepä-
tie sú vysokofrekveèné javy, majú by� pripojenia na vyrovnanie po-
tenciálov èo najkrat�ie a bez zbytoèných ohybov. Tým sa lí�i vy-
rovnanie potenciálov v ochrane pred bleskom a prepätím od
be�ného ochranného pospájania. Na druhej strane v�ak ochranné
pospájanie mô�e by� súèas�ou potenciálového vyrovnania. Okrem
toho spravidla nepostaèí vyrovnanie potenciálov na jednom mies-
te, ale treba s ním ráta� na viacerých miestach budovy. Zvodièe
prepätia zni�ujú prúdové vlny a prepä�ové �pièky vnikajúce do in-
�talácie a do zariadení. Norma STN IEC 61312-1 po�aduje koordi-
náciu zvodièov prepätia alebo vo¾nej�ie nazývaných prepä�ových
ochrán. Cie¾om tejto koordinácie je postupné zni�ovanie napä�ovej
a energetickej úrovne prepätia v in�talácii vo vnútri budovy z vy-
sokých hodnôt, aké predstavuje prepätie a bleskové prúdy prichá-
dzajúce z vedenia alebo bleskozvodu na hodnotu nepo�kodzujúcu
vedenia a zariadenia. Dnes, v dobe komunikaènej revolúcie, je
mno�stvo prípadov výstavby nových objektov s rozsiahlym nasa-
dením elektroniky, akými sú napr.:
� výpoètové strediská pre centrálne riadenie koncernov,
� riadenie dôle�itých výrobných procesov vo výrobných priesto-

roch,
� správne budovy ve¾kých firiem,
� prevádzky najrôznej�ieho typu,
� telekomunikaèné budovy a

rádiokomunikaèné zariadenia,
� inteligentné budovy,
kde je na mieste plné uplatnenie
koncepcie ZBO. Tu �kody na
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Ochrana priemyselných
objektov a elektrických
zariadení v nich
pred bleskovými
prúdmi a prepätím Jiøí Kroupa

Dynamické úèinky bleskového prúdu
pri prechode elektroin�taláciou rodinného domu

Rozvádzaè NN po zásahu
budovy bleskom a prechode
bleskového prúdu zariadením
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priemyselnej èasti v dôsledku prepätia mô�u by� vysoké, ba a� ka-
tastrofálne. Náklady na vybudovanie úèinnej ochrany v súlade
s STN a koncepciou ZBO mô�eme na základe u� realizovaných
projektov odhadnú� na 1 a� 3 % z celkových investièných nákladov.
Súhrn nákladov a ochranného úèinku je potom asi 99 %. Pri doda-
toènom in�talovaní zariadení na ochranu pred prepätím sú nákla-
dy nieko¾konásobne vy��ie a dosiahnutý ochranný úèinok je len 90
a� 95 %. Je preto na zvá�ení investorov, projektantov, ekonómov. èi
vystavia svoje investície vysokému riziku po�kodenia a následným
nákladom a stratám alebo eliminujú toto riziko vybudovaním úèin-
nej ochrany pred bleskom a prepätím.

Obrázky poskytla firma DEHN + SÖHNE.
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