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EN 62305-2:2012 EESSÕNA

Se

Dokument (EN 62305-2:2012) koosneb tehnilise komitee IEC/TC 81 („Lightning protection“) koostatud standardi
IEC 62305-2:2010 ja tehnilise komitee CLC/TC 81X („Lightning protection“) koostatud ühismuutuste tekstist.
Kehtestati järgmised tähtpäevad:

ed

― viimane tähtpäev Euroopa standardi kehtestamiseks riigi
tasandil identse rahvusliku standardi avaldamisega või
jõustumisteate meetodil kinnitamisega

ok

― viimane tähtpäev Euroopa standardiga vastuolus olevate
rahvuslike standardite tühistamiseks

(dop)

2013-03-19

(dow)

2014-01-13

um

See Euroopa standard asendab standardit EN 62305-2:2006 + corr. Nov.2006.

en

Standardis EN 62305-2:2012 on võrreldes standardiga EN 62305-2:2006 järgmised olulised tehnilised
muudatused:

to

1) käsitlusalast on välja jäetud ehitisega ühendatud tehnovõrkude riskianalüüs;
2) arvesse on võetud elektrilöögi põhjustatud elusolendite vigastamine ehitise sees;

nE

–3

3) kultuuriväärtuste kaotamise vastuvõetava riski määra on vähendatud, endise 10

–4

asemel on nüüd 10 ;

4) arvesse on võetud vigastuse laienemine ümbritsevatele ehitistele või ümbritsevasse keskkonda;

VS

5) sätestatud on täiustatud eeskirjad järgmiste parameetrite hindamiseks:
— ehitisele lähedaste välkude haardealad;

-i p

— liini tabavate ja liini lähedaste välkude haardealad;
— tõenäosused, et välk võib tekitada vigastusi;
— risk ehitise mingi tsooni jaoks;

lt l

— kahjude maksumus.

oo

— kahju mõjutavad tegurid ka plahvatusohtlike ehitiste jaoks;

d
oo

6) on toodud tabelid kahjude suhtelise hulga leidmiseks kõikide juhtumite puhul;

7) seadmete impulsstaluvuspinge taset on laiendatud allapoole kuni väärtuseni 1 kV.

e
ud

Nende märkuste ja tabelite numbritele, mida ei olnud standardis IEC 62305-2:2010, on lisatud eesliide „Z“.
Selles standardis on rahvusvahelisse standardisse IEC 62305-2:2010 tehtud ühismuutused tähistatud püstjoonega teksti vasakul äärel.

e
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a
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Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjekt. CEN-i [ja/või
CENELEC-i] ei saa pidada vastutavaks sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest.
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SISSEJUHATUS
Välgulöögid maha võivad olla ohtlikud ehitistele ja liinidele.

Se

Oht ehitisele võib seisneda:
— ehitisele või selle sisaldisele tekitatud vigastustes,

ed

— ehitisega seotud elektri- ja elektroonikasüsteemidele tekitatud riketes,
— ehitises või ehitise lähedal olevatele elusolenditele tekitatud vigastustes.

ok

Vigastuste ja rikete kaudne mõju võib laieneda ehitise ümbruskonnale või mõjutada ehitise olustikku.

um

Selleks, et vähendada välgu tekitatud kahju, võivad osutada vajalikuks teatud kaitsemeetmed. See, kas ja
millises ulatuses on kaitsemeetmed vajalikud, tuleb kindlaks määrata riskianalüüsi abil.

en

Risk, mis standardi EN 62305 selles osas on määratletud kui ehitises välgulöökide tekitatud võimalikud
keskmised aastased kahjud, sõltub:
— ehitist mõjutavate välgulöökide arvust aastas,

to

— ehitist mõjutava ühe välgulöögi tekitatavate vigastuste tõenäosusest,
— sellega kaasnevate kahjude keskmisest kogusummast.

nE

Ehitist mõjutavad välgulöögid võib jagada:
— ehitist tabavad välgud,

VS

— välgud ehitise lähedale, ehitisega vahetult ühendatud liine (elektriliine, sideliine) tabavad välgud või välgud
nende liinide lähedale.

oo

-i p

Ehitist või sellega ühendatud liini tabavad välgud võivad põhjustada füüsikalisi vigastusi või ohtu elule. Välgulöögid ehitise või liini lähedale, nagu ka ehitist või liini tabavad välgud, võivad põhjustada elektri- ja elektroonikasüsteemide rikkeid nende süsteemidega takistuslikult või induktiivselt sidestatud välguvoolu tekitatud liigpingete
tõttu.

lt l

Lisaks võivad välguliigpingete põhjustatud tarbijate elektripaigaldiste ja toiteliinide rikked genereerida nendes
elektripaigaldistes lülitusliigpingeid.

d
oo

MÄRKUS
Elektri- ja elektroonikasüsteemide väärtalitlust ei vaadelda standardisarjas EN 62305. Neid küsimusi
[2]
käsitletakse standardis EN 61000-4-5 1.

e
ud

Ehitist mõjutavate välgulöökide arv sõltub nii ehitise ja sellega ühendatud liinide mõõtmetest ja omadustest,
ehitist ja liine ümbritseva keskkonna omadustest kui ka välgulöökide tihedusest piirkonnas, kus ehitis ja liinid
paiknevad.
Välgu põhjustatud vigastuste tõenäosus sõltub nii ehitisest, sellega ühendatud liinidest ja välguvoolu
karakteristikutest kui ka rakendatud kaitsemeetmete tüübist ja tõhususest.

a
elv

Kaasnevate kahjude aastane keskmine kogusumma sõltub vigastuste levikust ja välgulöögi tõttu tekkida
võivatest kaudsetest mõjutustest.

e
ad

Kaitsemeetmete mõju tuleneb iga kaitsemeetme omadustest ning nad võivad vähendada vigastuste tõenäosust
või kaasnevate kahjude suurust.
Kui on soov elimineerida välditavat riski, võib hoolimata riskianalüüsi tulemusest otsustada piksekaitsemeetmed
kasutusele võtta.

1

Viited kirjandusele on esitatud nurksulgudes.
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1

KÄSITLUSALA

Standardi EN 62305 see osa käsitleb välgulöökide poolt ehitistele põhjustatud riski analüüsi.

Se

Standardi eesmärgiks on esitada sellise riski hindamise protseduur. Niipea kui riski vastuvõetav ülempiir on
valitud, võimaldab nimetatud protseduur valida rakendamiseks sobivad kaitsemeetmed, mis vähendavad riski
kas vastuvõetava piirini või sellest allapoole.

ed

2

NORMIVIITED

ok

um

Alljärgnevalt nimetatud dokumendid, mille kohta on standardis esitatud normiviited, on kas tervenisti või osaliselt
vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata
viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.
EN 62305-1:2011. Protection against lightning – Part 1: General principles (IEC 62305-1:2010, mod.)

en

EN 62305-3:2011. Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard
(IEC 62305-3:2010, mod.)

to

EN 62305-4:2011. Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures
(IEC 62305-4:2010, mod.)

nE

EE MÄRKUS Ülalloetletuist on eesti keeles ilmunud alljärgnevalt nimetatud standardid.
EVS-EN 62305-1:2011. Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted

VS

EVS-EN 62305-3:2011. Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule
EVS-EN 62305-4:2011. Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid

-i p

3

TERMINID, MÄÄRATLUSED, SÜMBOLID JA LÜHENDID

3.1

Terminid ja määratlused

3.1.1
kaitstav ehitis (structure to be protected)

MÄRKUS 1

Kaitstav ehitis võib olla osa suuremast ehitisest.

e
ud

ehitis, mille kaitsmist välgu mõju eest nõuab see standard

d
oo

lt l

oo

Standardi rakendamisel kasutatakse alljärgnevalt esitatud termineid, määratlusi, sümboleid ja lühendeid,
milledest mõned on esitatud standardisarja EN 62305 osas 1, kuid on hõlpsama kasutamise huvides siin
korratud, ning teistes selle standardisarja osades esitatud termineid, määratlusi, sümboleid ja lühendeid.

structure for which protection is required against the effects of lightning in accordance with this standard

3.1.2
plahvatusohtlikud ehitised (structures with risk of explosion)

[3]

ehitised, milles on tahkeid plahvatusohtlikke materjale või standardite EN 60079-10-1
kohaseid ohtlikke tsoone

e
ad

a
elv

Note 1 to entry: A structure to be protected may be part of a larger structure.

ja EN 60079-10-2

[4]

structures containing solid explosives materials or hazardous zones as determined in accordance with
[3]
[4]
EN 60079-10-1 and EN 60079-10-2
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