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Vysokonapěťové vodiče HVI long  

Příslušenství k vodičům řady HVI 

Podpůrná trubka délky 3,2 m  
s jímačem 1 m

Podpůrná trubka délky 3,2 m  
s jímačem 2,5 m

Jímač Al, D40/22/16/10 mm

Lano AlMgSi 50 mm2  

Sběrnice vyrovnání potenciálu
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Úvod – profil společnosti

Společnost MG Odra Gas, spol. s r.o., je výrobcem technických, 
medicinálních a potravinářských plynů.

Vyrobené technické plyny plníme do tlakových lahví nebo v ka-
palné formě do silničních přepravních cisteren. 

Jejich distribuci zajišťuje sesterská obchodní společnost Messer 
Technogas s.r.o.

Podstatnou část produkce dodáváme potrubím do mateřské 
společnosti Liberty Ostrava a.s. a dále společnostem Green Gas 
DPB, a.s., a Biocel Paskov a.s.

Hlavní cíle ochrany před bleskem pro podzemní zásobník 
plynu:
Zajistit ochranu: 

- před požárem,

- před úrazem osob v důsledku elektrického proudu, 

- elektrických a elektronických zařízení v technologii.

Projekt vnější ochrany před bleskem 

Zásobník kapalného kyslíku – nízkotlaký zásobník kapalného 
kyslíku je kryogenní dvouplášťová nádoba izolovaná perlitem. 
Odpařovací stanice kapalného kyslíku zajišťuje odpaření kyslí-
kové kapaliny, resp. přechod z kapalné fáze do plynné a ná-
sledný ohřev kyslíku až na teplotu okolí.

Důvody použití izolovaného hromosvodu
Z protokolu o určení vnějších vlivů vyplynulo, že v dotčených 
objektech a technologiích se nacházejí prostory s nebezpečím 
požáru. Všechny objekty a technologie jsou navzájem propo-
jeny potrubním i elektrickým vedením, čímž může dojít k za- 
vlečení bleskového proudu do všech objektů a technologií. Na 
základě výše uvedeného odstavce ČSN EN 62305-3 ed. 2 bylo 
tedy nutné celý systém ochrany před bleskem navrhnout jako 
izolovaný systém (s použitím vodiče HVI).

Popis projektu
Soustava ochrany objektů před bleskem je koncipována ve třídě 
LPS II podle ČSN EN 62305-2 ed. 2. Navržená oddálená soustava 
zajišťuje dodržení minimální dostatečné vzdálenosti mezi místem 
připojení bleskového výboje a konstrukcí chráněného objektu.
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Popis soustavy LPS:
Soustava ochrany před bleskem je koncipována ve třídě LPS II podle ČSN EN 62305-3 ed.2.

Navržená oddálená soustava zajišťuje dodržení minimální přeskokové vzdálenost (uvedeno modře
u jímačů) mezi bleskovým výbojem a konstrukcí tělesa chráněných zásobníků v návaznosti na
výsledky výpočetního programu Dehnsupport. Znamená to, že bleskový výboj proběhne výhradně
jen systémem jímačů a svodů, a nedojde tak vůbec k jeho kontaktu s chráněným objektem, kde by
v místě připojení bleskového proudu vznikala teplotní poškození materiálu, tzn. že v místě úderu
blesku může nastat tavení materiálu a následně jeho eroze. Rovněž tak nedojde k zavlečení
bleskového proudu na technologická zařízení chráněných objektů.

Vzhledem k výše uvedenému návrhu řešení se stává systém ochrany před bleskem
bezúdržbovým, protože odpadá nezbytnost kontroly stavu opláštění a konstrukce zásobníků (včetně
všech navázaných uzemněných technologických zařízení) po zjištěném zásahu bleskem, a rovněž
tak se eliminují nezjištěné zásahy a tím pak i nekontrolovatelná poškození.

Jímací soustava včetně svodů je navržena z jímacích tyčí na podpůrných trubkách a
izolovaných vodičů HVI připojující jímací zařízení k uzemňovacím bodům vyvedeným po obvodu
betonových podstavců zásobníků. Jímací tyče jsou u místa připojení k podpůrným trubkám
opatřeny připojovací svorkou lana. Prostřednictvím této svorky budou jímací tyče propojeny (podle
půdorysného výkresu) hliníkovým lanem. V místě napojení jímací tyče k podpůrné trubce bude
rovněž každá jímací tyč po obvodu objektu navíc opatřena dvojicí stranových jímacích tyčí.
Uvedená konstrukční řešení vytvářející ochranný prostor jímací soustavy ověřený metodou valící se
koule o poloměru 30m.

ASU 2 MGO Vratimov
k.ú. Vratimov

PS.01.06 LOX a PS.01.07 LIN
Soustava ochrany před bleskem
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Vzhledem k výše uvedenému návrhu řešení se stává systém 
ochrany před bleskem téměř bezúdržbovým, protože odpadá 
nezbytnost kontroly stavu opláštění a konstrukce zásobníků po 
zjištěném zásahu bleskem, a rovněž se tak eliminují nezjištěné 
zásahy bleskem, a tím následně i nekontrolovatelná poškození.

Klíčovým konstrukčním prvkem vyprojektované soustavy 
ochrany před bleskem jsou jímače a vodiče HVI charakterizo-
vané vlastnostmi speciálních vodičů s vysokonapěťovou izolací, 
funkčně založených na unikátní koaxiální konstrukci s polovo-
divým pláštěm.
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Popis soustavy LPS:
Soustava ochrany před bleskem je koncipována ve třídě LPS II podle ČSN EN 62305-3 ed.2.

Navržená oddálená soustava zajišťuje dodržení minimální přeskokové vzdálenost (uvedeno modře u
jímačů) mezi bleskovým výbojem a konstrukcí tělesa chráněných nádrží v návaznosti na výsledky
výpočetního programu Dehnsupport. Znamená to, že bleskový výboj proběhne výhradně jen
systémem jímačů a svodů, a nedojde tak vůbec k jeho kontaktu s chráněným objektem, kde by v
místě připojení bleskového proudu vznikala teplotní poškození materiálu, tzn. že v místě připojení
může nastat tavení materiálu a eroze. Rovněž tak nedojde k zavlečení bleskového proudu na ostatní
technologická zařízení instalované u jednotlivých nádrží.

Vzhledem k výše uvedenému návrhu řešení se stává systém ochrany před bleskem
bezúdržbovým, protože tak odpadá nezbytnost kontroly stavu opláštění a konstrukce nádrží včetně
všech navázaných uzemněných technologických zařízení zásobníků po zjištěném zásahu bleskem,
a rovněž tak se eliminují nezjištěné zásahy a tím pak i nekontrolovatelná poškození.

Jímací soustava nádrže PS.01.08 včetně svodů je navržena z jímacích tyčí na podpůrných
trubkách propojených hliníkovými lany s jímačem a svodem HVI na zásobníku PS.01.07 Jímací tyče
budou na tělese zásobníku PS.01.08 osazeny tak, aby spolu s jímací soustavou zásobníku PS.01.07
vytvářely nad oběma zásobníky ochranný prostor zabraňující kontaktu bleskového proudu s
chráněnými objekty.
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Půdorysné uspořádání zásobníků PS.01.06, PS.01.07 a PS.01.08 s grafickým
vyobrazením ochranných prostor ohraničených valící se koulí o poloměru 30m.

PS.01.08

ASU 2 MGO Vratimov
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PS.01.08 LAR - zásobník kapaln. argonu
Soustava ochrany před bleskem
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Požadavky normy ČSN EN 62305-3 ed. 2

 Podle čl. 5.1.2. Jímací soustava by měl být použit izolovaný (oddálený) vnější hromosvod od chráněné stavby v přípa-
dě, že tepelné a výbušné účinky v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou bleskový proud, mohou způsobit škody 
na stavbě nebo na jejím obsahu (viz Příloha E). Typickými příklady jsou stavby s hořlavou krytinou, stavby 
s hořlavými stěnami a s prostředím s nebezpečím výbuchu a požáru.

 Je-li podle čl. 5.3.2 Soustava svodů použita jímací soustava, která je tvořena z jímacích tyčí na oddáleně stojících sto-
žárech (nebo jednom stožáru), které nejsou z kovu nebo vzájemně propojeného armování, je potřebný minimálně 
jeden svod pro každý stožár.  

 Podle čl. E.5.1.2 Izolovaný (oddálený) hromosvod by měl být takový hromosvod instalován na stavbě s roz-
sáhlými vzájemně spojenými vodivými částmi, kdy je požadováno, aby bleskový proud netekl přes zdi stavby do 
uvnitř instalovaných zařízení.
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