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Úvod

V rámci investièných zámerov NCHZ, a. s.,
Nováky bolo projekènej a in�inierskej
firme Noving Nováky zadané spracovanie
projektovej dokumentácie pre stavbu �Vý-
roba acetylenických alkoholov�.

Koncepène ide o novú výrobu v samostat-
nom objekte s vonkaj�ími prípojkami ener-
gií. Na napojenie technológie a stavebnej
elektroin�talácie v rámci objektu slú�i sa-
mostatná NN elektrorozvodòa. Pre vybra-
né zariadenia technológie je po�adovaný
2. stupeò dodávky el. energie, èo je zabez-
peèené dvomi vzdu�nými káblovými prí-
vodmi po energomostoch z NN rozvodní
závodu.

Technologické zariadenia sú napojené
z dvoch hlavných NN rozvádzaèov, jeden
s oznaèením RH s prevádzkovým prívo-
dom a druhý s oznaèením RN s náhrad-
ným prívodom a s prepojením na RH.
Vybrané zariadenia sú napojené z rozvá-
dzaèa RN s automatickým záskokom zdro-
jov (prevádzkový alebo náhradný prívod).
Rozvádzaè pre stavebnú elektroin�taláciu
RS je napojený z rozvádzaèa RH s mo�nos-
�ou revízneho prepojenia do rozvádzaèa
RN.

Opis rie�enia

Rie�enie ochrany pred prepätím celej elek-
troin�talácie (technologickej a stavebnej)
objektu výroby, vrátane pomocných a ob-
slu�ných priestorov, je nutné rie�i� kom-
plexne, a to od samotných prívodov el.
energie do objektu. Nutnos� ochrany pred
prepätím v elektroin�talácii objektu pod-
èiarkuje samotný charakter výroby a jeho
vplyvy na prostredie, kde urèujúcim vply-
vom je riziko výbuchu hor¾avých plynov
a pár vo výrobných priestoroch objektu.
Ïal�ím a nemenej dôle�itým aspektom je
bezpeènos�, spo¾ahlivos� a �ivotnos� v�et-
kých zariadení in�talovaných v objekte.

Ako u� bolo uvedené, do objektu sú privá-
dzané dva vzdu�né káblové prívody po
energomostoch. Vzh¾adom na to, �e nie je
mo�né vylúèi� zásah blesku do vzdu�ných
prívodov (zóna bleskovej ochrany 0), a tým
aj následné zavleèenie prepätia do objektu,
ako nevyhnutné sa javí rie�i� v hlavných
NN rozvádzaèoch prepä�ovú ochranu so
zvodièmi bleskových prúdov (triedy B).

Na druhej strane, obidva hlavné NN roz-
vádzaèe objektu spolu s podru�ným sve-
telným rozvádzaèom sú, vzh¾adom na sta-
vebnú ve¾kos� objektu, jedinými NN
napájacími rozvádzaèmi technológie, sve-
telnej a zásuvkovej in�talácie. Prístrojové
vybavenie rozvádzaèov zodpovedá súèas-
nému trendu, ktorý sa kladie na moderné
ovládanie, riadenie a signalizáciu. Nachá-
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V èlánku sa opisuje rie�enie ochrany proti prepätiu pre novorie�enú NN elektrorozvodòu

v Nováckych chemických závodoch. Rozvodòa je rie�ená pre novú modernú chemickú

technológiu výroby s vysokým stupòom automatizácie. Cie¾om èlánku je bez zlo�itých odkazov

na platné normy a predpisy poukáza� na elegantnos� rie�enia prepä�ovej ochrany pomocou

kompaktných ochrán typu DEHNventil v èasto pou�ívaných priemyselných a podobných

aplikáciách. Z priestorových dôvodov èlánku sa neuvádza opis rie�enia uzemnenia

a bleskozvodu objektu, ktorý je neoddelite¾nou súèas�ou ochranných opatrení proti prepätiu.

Preh¾adová schéma napájania s lokalizáciou ochrán DEHNventil TN-C
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dzajú sa tu napríklad: elektronicky riadený
automatický záskok, frekvenèné menièe
regulovaných pohonov a podobne. Záro-
veò z hlavného napájacieho NN rozvádza-
èa je napojený aj technologický riadiaci
systém výroby, vrátane merania a regu-
lácie. Spo¾ahlivos� a �ivotnos� takýchto za-
riadení, najmä ak majú vplyv na ostatné
zariadenia technológie (ako napríklad
automatický záskok) je prvoradým predpo-
kladom na návratnos� investícií do novej
výroby, minimalizovanie odstávok a pre-
vádzkových havárií v dôsledku ich zlyha-
nia. V takomto prípade, na dosiahnutie
optimálnej ochrany je vhodné rie�i� ochra-
nu týchto zariadení prepä�ovou ochranou
s vysokou ochrannou úrovòou, minimálne
triedy ochrany C.

Pre projektanta, elektrotechnika �pecialis-
tu tu vystáva základný problém. Treba
chráni� elektrické zariadenia pred úèinka-
mi bleskového prúdu (ochrany triedy B),
ale zároveò pou�i� vysokú ochrannú úro-
veò (min. triedy C). Samozrejme, �e je
mo�né pou�i� obidve ochrany, väè�inu ta-
kýchto ochrán je v�ak nutné odde¾ova� ko-
ordinaènými tlmivkami. V tomto prípade
v�ak pri menovitých prúdoch hlavných NN
rozvádzaèov to nie mo�né a ani ekonomic-
ky výhodné. V tomto prípade (a urèite aj
v mnohých iných) sa ako najelegantnej�ie
rie�enie ochrany elektrických zariadení
ponúka pou�itie kombinovaného zvodièa
DEHNventil triedy B+C.

Koncepcia rie�enia

V rámci stavby je rie�ená kombinovaná
ochrana proti prepätiu DEHNventil v hlav-
nom napájacom rozvádzaèi RH a hlavnom
napájacom rozvádzaèi s automatickým zá-
skokom RN (obr. 1). Podru�ný rozvádzaè
RS pre svetelnú a zásuvkovú in�taláciu
(dispoziène umiestnený v jednom rade
s RH) je chránený prepä�ovou ochranou,
in�talovanou v rozvádzaèi RH, resp. RN,
v závislosti od prevádzkového spôsobu na-
pájania (je mo�né napájanie rozvádzaèa
RS buï z rozvádzaèa RH, alebo z rozvádza-
èa RN).

Výhody navrhovaného rie�enia

Nesporné výhody navrhovaného rie�enia
mo�no zhrnú� do nasledujúcich bodov:
� Nie je nutné umiestòova� zvodiè blesko-

vých prúdov triedy B do napájacích roz-
vodní, ktoré majú èasto iného prevádz-
kovate¾a (majite¾a).

� Elektroin�talácia objektu je chránená
proti prepätiu, spôsobenému zásahom
blesku a� po súhrnnú priepustnos� pre
bleskový prúd 100 kA (10/350 µs).

� U� hlavný rozvádzaè objektu je chráne-
ný prepä�ovou ochranou triedy C, èo je
dôle�ité pre ochranu citlivých elek-
tronických prístrojov, ktoré sa èoraz
èastej�ie umiestòujú aj do hlavných roz-

vádzaèov objektu (istièe s mikroproceso-
rovými spú��ami, frekvenèné menièe,
elektronické meracie prístroje� Hlavný
rozvádzaè a elektroin�talácia je chráne-
ná proti prepätiu a� na ochrannú úroveò
1,5 kV.

� Je zaruèená úplná koordinácia medzi
obidvomi stupòami ochrany samotnou
kon�trukciou ochranného prístroja
DEHNventil, ktorá je èasto obtia�ne rea-
lizovate¾ná pre rozvádzaèe vy��ích me-
novitých prúdov (odde¾ovacie tlmivky).

� Nie je nutná koordinácia medzi DEHN-
ventilom a prepä�ovými ochranami
triedy D (napr. umiestnenými priamo
v hlavnom rozvádzaèi pri citlivých el. za-
riadeniach, resp. v podru�ných rozvá-
dzaèoch MaR, riadiacom systéme a po-
dobne.

� Kombinácia prepä�ových ochrán tried B
a C je vhodná aj z h¾adiska zvý�enia bez-
peènosti a �ivotnosti elektrických zaria-
dení a zvlá�� vhodná je na zní�enie rizika
v priemyselných objektoch, v prostredí
s rizikom výbuchu.

� Iné prednosti DEHNventilu: kompakt-
nos� (úspora in�talaèného priestoru)
a zapuzdrenos� (nevyfukujúce iskrisko)
prístroja, iskriskový varistor obmedzuje
vlnu prepätia (8/20 µs) i vlnu bleskové-
ho prúdu (10/350 µs), vyhovuj�iadav-
kám najprísnej�ej triedy ochrany pred
bleskom, ktorá je definovaná v IEC
61024-1, koordinácia s predradenými po-
istkami od 25 A, skratová pevnos�
25 kAef bez predistenia, nulový zvodový
prúd v pokojovom stave (mo�ná montá�
pred elektromer), in�talácia v súlade
s po�iadavkami EMC (elektromagnetic-
kej kompatibility), mo�nos� dia¾kového
monitorovania funkènosti�

Záver

Pou�itie DEHNventilu v oblasti ochrany
proti prepätiu má urèite svoje miesto, kto-
ré sa v mnohých aplikáciách ukazuje ako
jedno z najlep�ích technických rie�ení.
Vývoj kráèa nezadr�ate¾ne vpred a ochran-
né prístroje musia prinajmen�om udr�iava�
krok s neustálou miniaturizáciou elektroni-
ky, ktorá vy�aduje èoraz väè�iu úroveò
ochrany. Veï vy�e jednu �tvrtinu �kôd na
elektronických zariadeniach spôsobuje
prepätie 1). Keï sa zarátajú aj �kody spôso-
bené zní�enou �ivotnos�ou zariadení, vý-
padkami vo výrobe a po�kodením nadväzu-
júcich zariadení, ktorých èinnos� závisí od
elektroniky, tak rie�enie ochrany pred pre-
pätím sa stáva vecou spoloèného záujmu
v�etkých zainteresovaných.

Nutnos� ochrany proti prepätiu výslovne
predpisuje aj platná STN 33 2000-1 2).

Poznámka autora

Na okraj jedno prirovnanie. Prepä�ová
ochrana v elektroin�talácii je ako bezpeè-

nostný pás v aute. Ten, kto ju má, ani nevie,
kedy sa mu mô�e zís�. Pokuty sa síce zatia¾
dávajú len nepripútaným vodièom, ale tre-
ba ma� na pamäti, �e s globálnym otep¾ova-
ním rastie aj poèet búrkových dní a jeden
zásah blesku (aj vzdialený), mô�e vyjs�
ove¾a drah�ie ako náhodná cestná kon-
trola.

Tak�e tým, ktorí sa doèítali a� sem, prajem
ve¾a ��astných prevádzkových hodín bez
nehody, napríklad aj s DEHNventilom.

Slovník pojmov

Zóna bleskovej ochrany (ZBO) pod¾a
IEC 61312-1 a IEC 61024-1: definuje zóny
z h¾adiska priameho a nepriameho úèinku
blesku.

Trieda zvodièa prepätia (I., II., III.)
pod¾a IEC 61643-1: zaradenie zvodièov pre-
pätia do tried pod¾a ochrannej úrovne pre
pripojené zariadenia; zhruba platí: trieda
zvodièov I., II., III. => pre kategóriu prepä-
tia IV., III., II. (STN 33 0420)

Kategória zvodièa prepätia (B, C, D)
pod¾a DIN VDE 0675: rozde¾uje zvodièe
prepätia do kategórií vzh¾adom na rozhra-
nia ZBO; ZBO -> ZBO1: kategória B, ZBO1
-> ZBO2: kategória C, ZBO �ltá ZBO3: ka-
tegória D.

Kategória prepätia (IV., III., II., I.)
pod¾a STN 33 0420: definuje èlenenie roz-
vodov a urèuje ochranné napä�ové úrovne
pre pripojené zariadenia (IV. = 6 kV,
III. = 4 kV, II. = 2, 5kV, I. = 1,5 kV).

DEHNventil: kompaktný, koordinovaný,
zapuzdrený zvodiè bleskových prúdov
a prepätia, trieda B+C.

1) Württembergská hasièská pois�ovòa,
a. s, Stuttgart � analýza 7737 poistných
udalostí, rok 1998.

2) STN 33 2000-1, èl. 131.6: �Osoby alebo
hospodárske zvieratá sa MUSIA chráni�
pred poranením; majetok sa musí chráni�
pred po�kodením v dôsledku nadmer-
ných napätí, ktoré mô�u vzniknú� z iných
príèin (napríklad atmosferické javy, spí-
nacie prepätia)�.

NOVING Nováky, s. r. o.

Ing. Ale� Lackoviè
elektrotechnik � �pecialista
a samostatný projektant
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