Hromosvod a inteligence.
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ek, znalec v oboru elektrotechnika a elektronika.

Motto: P i ochran objekt p ed ú inky p ímého i nep ímého ú inku úderu blesku jsou zejména u
lenitých st ech a památkov chrán ných objekt , kde by slo it j í systém ochrany mohl znehodnotit
vzhled budovy, s klasickými hromosvody problémy. Práv pro tyto p ípady byl vyvinut jíma se
v asnou emisí výboje. Princip ochrany spo ívá v p edstihu, se kterým reaguje p ístroj na p ítomnost
sestupné v tve bleskového výboje. Elektronické za ízení ukryté uvnit hlavice emituje na horních
elektrodách t sn p ed samotným úderem sérii pulz , které ionizuje okolí hrotu jímací ty e. Tato
ionizace zp sobí emisi vst ícného trsového výboje a po jeho spojení se sestupnou v tví i samotný
úder blesku s ur itým p edstihem proti klasické Franklinov jímací ty i. Tento efekt zaji uje mnohem
v t í ochranný prostor.

Ochrana objekt , majetku a osob p ed vlivem a ú inky výboje blesku byla zám rem, uskute n ným
p ed 250 lety. Od té doby pokra uje snaha o zvý ení stupn ochrany p ed bleskem, o zvý ení krytí
objekt , o prevenci p ípadných výboj . P vodní jednoduchý jíma Franklinova hromosvodu byl
dopln n o m í ovou soustavu, h ebenový jíma , dochází k optimalizaci uzem ovací soustavy,
k p echodu od ty ového nebo deskového zemni e k soustav základového nebo obvodového
uzemn ní a vytvá ení ekvipotenciálních soustav. Soustavy aktivních hromosvod , prezentované
nap íklad raketovými systémy s vle eným lankem nebo výkonovými lasery, mají za úkol vyprovokovat
a odvést výboj blesku. Projevují se snahy o zvý ení ú innosti jíma , jejich vybavení ioniza ními
hlavicemi bu radioaktivními nebo elektronickými. Jinou cestu zvolili tv rci jíma , p ipomínajících
t ti ky. I zde se projevuje snaha o zvý ení efektivity systému. Na druhé stran se jako aktivní
ochrana p ed bleskem uva uje odpojení od p ívod a uzemn ní elektrických spot ebi . V e má
doufejme za cíl zvý it ochranu objekt . Komer ní efekt nem e a nesmí být ve skupin výrobk pro
ochranu objekt p ed bleskem na prvním míst .
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Hlavním argumentem pro vhodnost alternativních e ení je nedostate ná ú innost soustav
s jednoduchými Franklinovskými jíma i. Dal í argumenty se opírají o relativní slo itost návrhu klasické
hromosvodní soustavy. Alternativní e ení s aktivními jíma i nabízejí obecn jednodu í konstrukce
s vy í ú inností, výpo ty (také slo ité) se opírají o p edstih vst ícného výboje oproti klasickým
jíma m.
Základní funkce tak zvaných ESE nebo PSD jíma a jimi vybavených hromosvodných soustav tedy
spo ívá v aktivní reakci na zm nu elektrického pole v blízkosti chrán ného objektu. Konstrukce jíma e
umo ní podle zastánc tohoto e ení shromá dit dostate nou energii k tomu, aby byl proti
vyhledávajícímu výboji blesku vyslán výboj, který má za úkol otev ít cestu pro hlavní výboj. Tím dojde
k roz í ení ochranného prostoru o objem, ve kterém se pohybuje chytrý výboj . Kone ný efekt podle
zastánc technologie ESE spo ívá v tom, e obdobný efekt ochrany objektu je dosa en s men ím
po tem jíma a jednodu í hromosvodní soustavou.

Oponenti tohoto e ení formulovali své stanovisko do odpov di organizaci NFPA (National Fire
Protection of the USA). V t ina oponent je leny výboru pi kové konference ICLP, shroma ující

nejnov j í poznatky v oboru ochrany p ed ú inky blesku. Podn tem byl po adavek NFPA na posudek
konceptu NFPA 781.
Ve stanovisku je mimo jiné uvedeno: Ochrana p ed bleskem je základní bezpe nostní po adavek.
Ochranné systémy jsou budovány pro zaji t ní ochrany osob a sní ení rizika po áru, po kození
výbavy a systém , výpadk nebo chyb výroby apod. pod tolerovatelnou úrove . K napln ní tohoto
po adavku jsou mimo jiné analyzovány kodní události
ochranné systémy jsou sledovány i
z hlediska statistiky ú innosti. Jíma e technologie ESE nabízejí vyslání vst ícného impulsu k výboji
blesku v rozdílu asu delta T, d íve oproti jednoduchému ty ovému jíma i Rychlost postupu výboje
násobená deltou T p edstavuje délku ízeného výboje delta L . Filosofie zastánc technologie ESE
stanovuje relativní prodlou ení ty ového jíma e o delta L. Na takto relativn
prodlou ený jíma je
pak aplikována metoda geometricko-elektrického výpo tu (principem bleskové koule).
Ve stanovisku p edstavitel ICLP také uvedeno, e nebyly dostate n dokumentovány experimentem
nebo statistickým sledováním nezávislými osobami p ednosti technologie ESE. innost systém ESE
nebyla dostate n testována v p írodních podmínkách. Nezávislé výzkumné laborato e nebyly
schopny pozitivn dokumentovat výhody ESE.

Záb ry z laborato e vn p i srovnávacích testech

Naopak ve srovnávacích testech nebyly dokumentovány podstatné rozdíly ve vlastnostech ani
v po tech zásah experimentálním výbojem mezi jíma em ESE a klasickým ty ovým (Franklinovým)
jíma em. Vzhledem k tomu, e existuje n kolik typ výboje, navzájem se li ících vlastnostmi jako
proud výboje, intenzita elektrického pole nebo rychlost výboje, m ní se i po áte ní podmínky pro
stanovení ochranného prostoru jíma e ESE.
Laboratorní testy v definovaných podmínkách neprokázaly rozdíl mezi parametry jíma technologie
ESE a klasickým ty ovým jíma em. Zajisté rozdíl mezi laboratorními a p írodními podmínkami, stejn
jako odli nost r zných výboj , mohou dík nelinearitám ve výbojích znamenat podstatnou zm nu
chování výboje a v d sledku také podstatnou zm nu charakteristiky jíma e. P esto vst ícná rychlost
postupujicího výboje, stanovená pro technologii ESE, se jeví jako nadsazená oproti reálným
podmínkám.
Pou ití geometricko-elektrické metody pro stanovení ochranného prostoru jíma ESE spo ívá oproti
standardnímu výpo tu na p edpokládaném chování systému, nikoli jako v p ípad konzervativního
hromosvodu na výpo tu metodou nejhor ího p ípadu. Stanovení ochranného prostoru je ale pevn
dáno zavedenými standardy ( SN, EN nebo IEC ). Z hlediska zamezení rizika kod výbojem blesku
se jeví rozdíl mezi konzervativními systémy a systémy technologie ESE jako nepodstatný.

Fotografie objekt s aktivními hromosvody po zásahu bleskem
Pou ití geometricko-elektrické metody pro stanovení ochranného prostoru spo ívá oproti
standardnímu výpo tu na p edpokládaném chování systému, nikoli jako v p ípad konzervativního
hromosvodu na výpo tu metodou nejhor ího p ípadu. Stanovení ochranného prostoru je dáno
zavedenými standardy ( SN, EN nebo IEC ). Z hlediska zamezení rizika kod výbojem blesku se jeví
rozdíl mezi konzervativními systémy a systémy technologie ESE jako nepodstatný.
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9. University of Manchester: Test Report on the results of ESE and Franklin Terminals
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