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Předmluva

Tento dokument (EN 62305-2:2012) sestává z textu IEC 62305-2:2010, vypracovaného technickou
komisí IEC/TC 81, Ochrana před bleskem, spolu se společnými modifikacemi vypracovanými
CLC/TC 81X Ochrana před bleskem.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2013-03-19
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2014-01-13

Tento dokument nahrazuje EN 62305-2:2006 + opravu z listopadu 2006.

EN 62305-2:2012 obsahuje následující významné technické změny oproti EN 62305-2:2006:

Vyhodnocení rizika u inženýrských sítí spojených se stavbami je vyloučeno z rozsahu platnosti.1.
Uvažují se poranění živých bytostí způsobené úrazem elektřinou uvnitř stavby.2.
Přijatelné riziko ztráty kulturního dědictví je sníženo z 10–3 na 10–4.3.
Uvažuje se rozšíření škody na okolní stavby nebo na okolí.4.
Vylepšené rovnice jsou poskytnuty pro vyhodnocení5.

sběrné plochy vztahující se k úderům blesku do blízkosti stavby,●

sběrné plochy vztahující se k úderům blesku do blízkosti vedení,●

pravděpodobností, že blesk může způsobit škodu,●

činitelů ztrát i pro stavby s nebezpečím výbuchu,●

riziku odpovídajícímu zóně budovy,●

ceně ztrát.●

Jsou poskytnuty tabulky k určení relativního rozsahu ztrát ve všech případech.6.
Úroveň impulzního výdržného napětí zařízení byla rozšířena k nižším hodnotám až k 1 kV.7.

Poznámky a tabulky, které jsou doplněny k témuž v IEC 62305-2:2010 jsou označeny „Z“.

Společné modifikace k IEC 62305-2:2010 jsou v tomto dokumentu označeny svislou čarou na levém
okraji textu.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN ] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
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Úvod

Údery blesku do země mohou být nebezpečné pro stavby a pro vedení.

Nebezpečí pro stavby může způsobit:

poškození stavby a jejího obsahu,●

poruchu přidružených elektrických a elektronických systémů,●

úraz živých bytostí ve stavbě nebo v její blízkosti.●



Následné účinky poškození a poruch se mohou rozšířit do okolí stavby a mohou ovlivnit jejich okolní
prostředí.

Pro snížení ztrát způsobených bleskem mohou být požadována ochranná opatření. Zda a v jakém
měřítku jsou potřebná, může být stanoveno oceněním rizika.

Riziko, definované v této části EN 62305 jako pravděpodobné průměrné roční ztráty na stavbě
způsobené údery blesku, závisí na:

počtu úderů blesku za rok ovlivňujících stavbu;●

pravděpodobnosti poškození jedním působením úderu blesku;●

průměrným rozsahem následných ztrát.●

Údery blesku působící na stavbu mohou být rozděleny na:

údery blesku do stavby,●

údery blesku v blízkosti stavby přímo do připojených vedení (silových, telekomunikačních) a nebo v jejich●

blízkosti.

Údery do stavby nebo připojeného vedení mohou způsobit hmotnou škodu a ohrožení života. Údery
v blízkosti stavby nebo vedení stejně jako údery do stavby nebo vedení mohou způsobit poruchu
elektrických a elektro-
nických systémů vyvolanou přepětími, která vznikla odporovou nebo induktivní vazbou mezi těmito
systémy a bleskovým proudem.

Kromě toho mohou poruchy způsobené přepětími, která jsou vyvolána bleskem, ve spotřebitelských
instalacích a v silových napájecích vedeních vyvolat v instalacích také spínací přepětí.
POZNÁMKA Selhávání elektrických a elektronických systémů není zahrnuto do souboru norem
EN 62305. Může být učiněna odvolávka na EN 61000-4-5[2] 1).

Počet úderů blesku ovlivňujících stavbu závisí na rozměrech a vlastnostech stavby, na
charakteristikách okolního prostředí stavby a připojených vedení, stejně jako na hustotě úderů blesku
do země na ploše, kde jsou umístěny stavba a vedení.

Pravděpodobnost škod způsobených bleskem závisí na stavbě, připojených vedení a charakteristikách
bleskového proudu, stejně jako na typu a účinnosti použitých ochranných opatření.

Průměrný roční rozsah následných ztrát závisí na rozsahu škod a následných účincích, které mohou
vzniknout jako následek úderu blesku.

Účinek ochranných opatření vyplývá z vlastností každého opatření a může snížit pravděpodobnost
poškození nebo rozsah následných ztrát.

Bez ohledu na výsledek jakéhokoli ocenění rizika může být rozhodnutí o provedení ochrany před
bleskem přijato tam, kde se vyžaduje, aby nebylo žádné nepředvídatelné riziko.

1 Rozsah platnosti

Tato část EN 62305 platí pro ocenění rizika u staveb způsobeného údery blesku do země.

Jejím účelem je poskytnout postup pro vyhodnocení takového rizika. Jakmile je vybrána horní
přípustná mez rizika, umožňuje tento postup volbu vhodných ochranných opatření, které se musí
přijmout pro snížení rizika na přípustnou mez nebo pod ní.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


