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POVZETEK 

V seminarju bomo predstavili formiranje nevihtnih oblakov in osnovni fizikalni princip delitve 

naboja ter kasnejše atmosferske razelektritve. Raziskali bomo, kako pride do udara strele v 

jadrnico in kakšno zaščito imamo na voljo.  

Ključne besede: udar strele, atmosferska razelektritev, jadrnica, zaščita. 

 

ABSTRACT 

In this seminar we will present formation of storm clouds, basic principle of sharing charge and 

atmospheric discharge. We will explore how a lightning strikes a sailboat and how we can 

protect a sailboat from the lightning damage. 
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1 UVOD 
Uporaba vodnih plovil, ki za svoje premikanje izkoriščajo energijo vetra, se je skozi zgodovino 

zelo spreminjala. V preteklosti so jadrnice uporabljali predvsem kot tovorna plovila za daljša 

potovanja, ki so lahko trajala tudi nekaj tednov ali mesecev. Danes je v uporabi veliko število 

jadrnic, ki pa se uporabljajo za šport, rekreacijo in turizem. Njihovo število narašča iz leta v 

leto in zaradi novih tehnologij, ki prihajajo v svet jadrnic, postajajo vedno bolj popularne. 

Veliko ljudi se odloči namesto apartmaja najeti jadrnico in preživeti letni dopust na jadrnici. 

Vendar je lahko vreme zelo nepredvidljivo, saj so nevihte v poletnih mesecih zelo pogoste. Med 

nevihto prihaja do atmosferskih razelektritev in takrat se največkrat skrijemo v objekt, ki je 

zaščiten s strelovodom in počakamo da nevihta poneha. Kaj pa naredimo v primeru, če nas 

nevihta ujame, ko smo na jadrnici? Ali obstaja podobna zaščita, kot jo imamo na objektih na 

zemlji tudi za jadrnice? Na to vprašanje bomo odgovorili v tem seminarju. 

V 2. poglavju bomo najprej predstavili, kako nastane nevihtni oblak, nato bomo pokazali, kako 

se razdeli naboj v oblaku in opisali postopek atmosferske razelektritve. Sledi predstavitev 

delovanja strelovoda, ki ga uporabljamo za zaščito zgradb in drugih objektov na zemlji. V 3. 

poglavju bomo predstavili, kaj se dogaja z jadrnico med udarom strele. Predstavili bomo 

zgradbo jadrnice, nato bomo razložili, kako udari strela v jadrnico in kakšne so lahko posledice, 

če jadrnica ni pravilno zaščitena. Predstavili bomo tudi princip zaščite jadrnice pred udarom 

strele, ki se danes uporablja na jadrnicah po vsem svetu. 

2 STRELA 
Udar strele ali atmosferska razelektritev je zelo nepredvidljiv pojav, na katerega smo ljudje zelo 

pozorni, saj nam lahko povzroči veliko materialno škodo, v najslabšem primeru pa smo lahko 

tudi ob življenje. Statistika kaže, da je v Sloveniji na letni ravni v povprečju okrog 70.000 

udarov strel, od tega največ v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah. V nadaljevanju bomo 

podrobneje obravnavali električno polje v ozračju, nato pa še razvoj razelektritvenega procesa, 

s katerim bomo razložili nastanek udara strele.  

2.1 Električno polje v atmosferi 
Da bi pojasnili nastanek udara strele, obravnavajmo najprej razmere v atmosferi ob lepem 

vremenu. Zemlja je prevodno telo, kjer je električni potencial v katerikoli točki enak nič. Ob 

lepem vremenu je površje tal negativno naelektreno s ploskovno gostoto naboja  

σ ≈ -1,1 x 10-9 Asm-2. Zemljo obdaja zračni ovoj, vendar zrak ni popoln izolator. Zemljino 

ozračje ionizirajo predvsem kozmični žarki, katerih glavni vir je Sonce.  

Ioniziranost zraka narašča z višino, tako da je zrak znotraj ionosfere med 80 in 300 km 

nadmorske višine povsem prevoden, medtem ko je prevodnost zraka ob tleh zelo majhna. 

Električna poljska jakost (E) z višino pada eksponentno (slika 1), ker je nad tlemi zaradi 

presežka pozitivnih ionov prostorsko porazdeljen pozitivni naboj. Ob tleh je električna poljska 

jakost približno 130 Vm−1, medtem ko na višini 10 km pade na 1 Vm−1 . 
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Slika 1: Odvisnost povprečne električne poljske jakosti (E) od višine (z) v ozračju [1] 

Ozračje med tlemi in ionosfero lahko obravnavamo kot kondenzator, ki se prazni s 

karakterističnim časom, ki je enak produktu kapacitete 𝐶 ≈ 1,8 F in upora 𝑅 ≈ 220 Ω. 

Debelina ozračja med tlemi in ionosfero je 80 km. Električni tok teče v smeri od tal navzgor, 

saj se elektroni (in nevtroni) premikajo navzdol, protoni pa navzgor (slika 2). Kondenzator med 

tlemi in ionosfero bi se torej brez udarov strel, samo zaradi prevodnosti zraka, spraznil v 

približno sedmih minutah. To pa se nikoli ne zgodi, ker se v ozračju neprestano dogajajo procesi 

razdeljevanja naboja, ki polnijo ta kondenzator [1]. 

 

Slika 2: Ozračje med površjem Zemlje in ionosfero lahko obravnavamo kot kondenzator [1] 

2.2 Tvorba nevihtnega oblaka in delitev naboja 
Atmosfera se razelektri, ko so izpolnjeni pogoji za tvorbo nevihtnih oblakov. Prvi pogoj je 

navzgor usmerjen tok zraka, imenovan vzgornik. Vzgornik nastane zaradi neenakomernega 

segrevanja površja Zemlje in njene atmosfere, kar ustvarja tople zračne mase pri tleh, ki se 

izmenjujejo s hladnimi zračnimi masami višje v atmosferi. Do izmenjave zračnih mas pride 

zaradi različnih gostot zraka pri različnih temperaturah: bolj segret zrak je redkejši in se dviga. 
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Drugi pogoj je vlažnost zraka, ki je odvisna od izhlapevanja vode pri tleh. Vlažen zrak je lažji 

od suhega, saj imajo molekule vodne pare manjšo maso od molekul dušika in kisika, kar 

dodatno pomaga pri izmenjavi zračnih mas. Vlažen zrak se dviga, pri tem se mu temperatura 

niža in ko temperatura doseže točko rosišča, se iz vlažnega zraka začnejo izločati vodne 

kapljice. Temu pojavu pravimo kondenzacija, katere posledica je tvorba oblakov.  

Dvigovanje zraka, nižanje temperature in kondenzacija se nadaljujejo do višine 8 km. Znotraj 

oblaka prihaja do padavin, ki sprva ne padajo na tla, saj jih nosijo vzgonski vetrovi, ko pa se 

dvignejo dovolj visoko, vzgornik več ni dovolj močan in začnejo se močnejše padavine, ki 

padajo na tla. Padavine prenehajo šele takrat, ko mrzli vetrovi, ki so usmerjeni proti tlom, 

izničijo vzgornik in tako ustavijo polnjenje oblaka (slika 3) [2].  

 

Slika 3: Razvoj nevihtnega oblaka [2] 

Delitev naboja znotraj nevihtnega oblaka je glavni pogoj za nastanek kasnejše atmosferske 

razelektritve. Celotnega procesa delitve naboja v nevihtnem oblaku še vedno ne poznamo, 

vendar obstaja kar nekaj teorij, ki opisujejo dogajanje znotraj nevihtnega oblaka, a nobena ni 

zadovoljiva v vseh pogledih. Teorija, o kateri bomo več izvedeli v nadaljevanju in ki ji večina 

strokovnjakov daje največjo težo, je teorija o influenčno-gravitacijski delitvi naboja.  

V nevihtnem oblaku se nahajajo delci različnih velikosti, ki so lahko v trdnem ali tekočem 

agregatnem stanju. Ker je Zemljino električno polje usmerjeno proti Zemlji, se na spodnji strani 

delcev nabere pozitiven naboj, na zgornji strani pa negativen, zato imajo delci električni dipol. 

Vzgornik, ki piha v nevihtnem oblaku, manjše delce dviguje, medtem ko večji lebdijo ali padajo 

proti Zemlji. Pri dviganju ledeni kristalčki trčijo ob večje delce, ki so največkrat delci ledu, jim 

predajo negativni naboj in se nabijejo pozitivno ter odletijo naprej navzgor (slika 4). Podobno 

se zgodi v primeru, ko vzgornik dviguje majhne kapljice in te kapljice trčijo ob večje delce 

ledu. Kapljice se razletijo in delno zamrznejo, večjemu delcu oddajo negativni naboj, se 

nabijejo pozitivno ter odletijo naprej navzgor (slika 4). Zgornji del nevihtnega oblaka je tako 

pozitivno naelektren, medtem ko je spodnji del oblaka naelektren negativno. Negativni naboj v 

oblaku je največji, kjer so veliki ledeni delci in temperatura pod 0°C [1]. 
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Slika 4: Teorija o influenčno-gravitacijski delitvi naboja [1]; a) trk zrna ledu z ledenim 

kristalčkom in b) trk zrna ledu s podhlajeno kapljico. 

Naboj kapljice, ki je v električnem polju, lahko izračunamo z enačbo [9]: 

𝑄 = 1,1 × 10−10𝛾𝐸𝑟2 cos 𝜗,     (1) 

kjer je E električno polje, v katerem je kapljica, r je polmer kapljice, 𝛾 je koeficient, ki ga 

izračunamo kot 𝛾 = 𝜋2𝑟−1, kot 𝜗 pa je kot med smerjo gibanja kapljice in električnim poljem. 

Izračuni pokažejo, da ima kapljica s polmerom 1 mm v električnem polju velikosti 80 Vcm−1, 

naboj 10-12 C [9]. Pri trku zamrznjenih delcev (ledenih kristalčkov) pa je potrebno biti pozoren 

na čas stika. V kolikor je čas stika zelo kratek, se naboj ne prenese, če pa je čas stika dovolj 

velik, lahko naboj manjšega delca po trku izračunamo kot [9]: 

𝑄 = (𝛾1𝐸 cos 𝜗 + 𝛾2
𝑄𝑅

𝑅2) 𝑟2,      (2) 

kjer sta R in r polmera večjega in manjšega delca, 𝛾1 je enako kot prej 𝜋2𝑟−1, 𝛾2 je koeficient, 

ki ga izračunamo kot razmerje 𝑅𝑟−1, QR je naboj večjega delca pred trkom in 𝜗 kot med 

simetralo na zveznico središč delcev in smerjo električnega polja. Večji delec pri trku pridobi 

negativen naboj, medtem ko ga manjši delec izgubi in se nabije pozitivno [9]. 

2.3 Udar strele 
Nevihtni oblak si lahko predstavljamo kot elektrostatični generator, kjer so delci v oblaku 

nosilci naboja, vzgornik pa prenosno sredstvo, ki ga poganja Sonce s tem, ko segreva zemeljska 

tla in zrak ob tleh. Atmosfera se razelektri, če je električna poljska jakost večja od prebojne 

jakosti pri danih pogojih. Električna poljska jakost mora preseči 30 kVcm−1, da začne idealen 

suh zrak prevajati elektriko, kar pomeni, da bi potrebovali velike napetosti za preboj več 

kilometrske razdalje med oblaki in tlemi. Ker zrak v naravi ni idealen, nastajajo neenakomerne 

porazdelitve naboja, kar pa v praksi pomeni, da je za preboj dovolj že električna poljska jakost 

zraka nekaj kVcm−1.  

Čeprav zaradi velike hitrosti naše oči tega ne zaznajo, strela napreduje postopoma. Sprva strela 

preskoči razdaljo nekaj deset metrov, naboj se pretoči po dobro prevodnem vodniku 

ioniziranega zraka in se ustavi. Nato pride nova pošiljka naboja po že ustvarjenem prevodnem 

vodniku in ustvari nov krak stopničastega vodnika, po katerem se pretoči naboj. Postopek se 
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ponavlja, dokler se eden od krakov ne približa tlom ali objektom na Zemlji na razdaljo približno 

50 m, takrat se na koničastih delih teh objektov ali tleh električno polje precej poveča in pojavi 

se povezovalni vodnik, ki poveže krak stopničastega vodnika s tlemi. Strela vedno išče pot, kjer 

je upornost najmanjša in s tem prevodnost največja. V trenutku nastanka povezave med 

oblakom in tlemi, se začne glavni in najsvetlejši del bliska, ko povratna ali glavna strela udari 

navzgor po celotnem vodniku ioniziranega zraka. Nato običajno sledi več ponovitev udara 

strele, kar traja manj kot pol sekunde (slika 5).  

 

Slika 5: Prikaz nastanka strele [2] 

Strela ima hitrost 150.000 ms−1, pri povratnem udaru pa naraste celo na 50 × 106 ms−1. Zrak 

v ioniziranem vodniku doseže temperaturo okrog 30.000°C in zažari, kar s prostim očesom 

vidimo kot blisk. Zaradi tlaka, ki močno naraste, slišimo in občutimo grom, ki se širi v vse 

smeri. Zanimivo je, da se pri udaru strele pretoči le okrog 30 As naboja, vendar se zaradi velike 

napetosti sprosti približno 40 GJ energije [2]. 

Enačbo za električno in magnetno polje, ki ga ustvari povratni udar strele, izpeljemo iz 

Maxwellovih enačb, ob tem pa moramo predpostaviti: podlaga, kamor udari strela, je idealna, 

motnja povratnega udara strele se širi s svetlobno hitrostjo in lokacija opazovanja je na tleh. 

Magnetno polje okrog povratnega udara strele na površju (𝑧 = 0) lahko izrazimo kot [10]: 

𝐵(𝑟, 𝑡) =
1

2𝜋𝜀0𝑐2𝑟
𝐼 (0, 𝑡 −

𝑟

𝑐
),     (3) 

kjer je 𝜀0 influenčna konstanta, c svetlobna hitrost, r razdalja od strele, I električni tok in t čas. 

Prav tako izrazimo električno polje okrog povratnega udara strele kot [10]: 

𝐸(𝑟, 𝑡) =
1

2𝜋𝜀0𝑐𝑟
𝐼 (0, 𝑡 −

𝑟

𝑐
).      (4) 

Iz literature [10] dobimo podatek, da je na razdalji 10 m od udara strele električno polje enako 

50 kVm−1. Iz tega podatka lahko iz enačbe (4) izračunamo tok povratnega udara strele in 

dobimo 8,5 kA. Tok vstavimo  v enačbo (3) in izračunamo, da je gostota magnetnega polja, ki 
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jo ustvari povratni udar strele na razdalji 10 m, 1,7 × 10−4 Vsm−2. Gostota magnetnega polja 

se nam mogoče zdi majhna, vendar je zelo pomemben čas, v katerem se je sprememba 

magnetnega polja zgodila. Ta čas je reda velikosti 1 μs, kar pomeni, da se v električnih vodnikih 

lahko inducira napetost, ki požene visok tok po električni napravi in jo tako poškoduje. 

Poznamo različne vrste strel in sicer strele med oblaki, strele znotraj oblaka in strele med 

oblakom in zemljo. Strele med oblakom in zemljo delimo na pozitivne in negativne, glede na 

naboj, ki jih povzroči. Ker se zaradi visokih stavb, drevja ali konic električno polje popači, 

poznamo tudi udare strel iz zemlje proti oblaku. Takšnih udarov strele je zelo malo, le okrog 

10 odstotkov vseh udarov. Kar 90 odstotkov udarov strel pa je iz oblaka proti zemlji (slika 6). 

 

Slika 6: Različne vrste strel [2]; a) negativni udar strele iz oblaka proti zemlji; b) pozitivni udar 

strele iz oblaka proti zemlji; c) pozitivni udar strele iz zemlje proti oblaku; č) negativni udar 

strele iz zemlje proti oblaku. 

2.4 Zaščita objektov na zemlji pred udarom strele 
Strela rada udari v visoke objekte, kot so visoke stavbe, drevesa, antene, itd., saj je njihova 

električna prevodnost veliko višja od električne prevodnosti zraka okrog teh objektov, strela pa 

vedno išče najlažjo pot do zemlje. Običajno so na objektih tudi koničasti predmeti, na vrhu 

katerih je zgoščen naboj. Vsako leto strele naredijo veliko škode na objektih, zato je ključno, 

da jih pravilno zaščitimo. Za zunanjo zaščito objektov se uporabljajo strelovodi, ki objekt ščitijo 

pred direktnim udarom strele in požarom, ki bi lahko nastal zaradi tega. Strelovodi služijo 

lovljenju in odvodu električnega naboja v zemljo. Sestavljeni so iz kovinskih vodnikov, ki so 

iz bakra, aluminija ali pocinkanega železa. Kovinski vodniki se pritrdijo na vse robove na strehi, 

prav tako pa se na strehi naredi mreža iz kovinskih vodnikov. Lovilni sistem je preko najvišjega 

roba strehe, slemena, napet kovinski vodnik, ali pa je to pokončna kovinska palica. Vsi objekti 

na strehi kot so dimniki in zračniki se povežejo s strelovodnim sistemom. Del strelovodnega 

sistema so tudi strelovodni odvodi, ki so navpično položeni kovinski vodniki na steni zgradbe 

in so namenjeni temu, da tok strele vodijo v kovinske vodnike, položene v zemljo in jim 

pravimo ozemljilo. Preko ozemljila nato tok strele steče v zemljo. 
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Strelovod res ščiti objekt pred direktnim udarom strele, vendar ne ščiti elektronskih naprav, ki 

jih imamo priključene v električno omrežje znotraj objekta. Tudi če strela ne udari direktno v 

naš objekt ampak blizu njega, lahko pride do prenapetosti in velikih elektromagnetnih polj, ki 

inducirajo napetost in uničijo elektronske naprave v objektu. Zato je potrebna tudi notranja 

zaščita, ki je sestavljena iz sistemov za izenačevanje potencialov in prenapetostne zaščite. Tako 

je potrebno vse inštalacije, ki so pod napetostjo (električni dovodni kabel, telefonski kabel, TV 

kabel, računalniški kabel...) povezati na prenapetostno zaščito, ki ima stikalno karakteristiko. 

Ostale inštalacije (vodovod, plinovod, kanalizacija...) pa je potrebno povezati z ozemljilom [2]. 

3 UDAR STRELE V JADRNICO 
Kot vsak drug objekt na Zemlji je tudi jadrnica s svojim visokim jamborom zelo privlačna za 

udare strel. Klasična jadrnica je sestavljena iz trupa, kobilice in jambora, na katerega so pripeta 

jadra. Jadro omogoča izkoriščanje energije vetra za gibanje jadrnice, kobilica pa skrbi za 

stabilnost in smer plovbe. Večina trupov sodobnih jadrnic je zgrajena iz stekloplastike, najdemo 

pa tudi lesene in kovinske. Za izdelavo jambora se je v preteklosti uporabljal les, danes je 

jambor večine sodobnih jadrnic zgrajen iz aluminija, na trgu pa je že nekaj modelov jadrnic z 

jamborom iz ogljikovih vlaken, za katera pravijo, da so material prihodnosti. Kobilica je 

zgrajena iz kovine, največkrat iz svinca, ključno vlogo pa ima utež na dnu kobilice, ki prestavi 

težišče jadrnice na čim nižjo točko, kar občutno poveča stabilnost jadrnice. Na večini sodobnih 

jadrnic poleg motorja, rezervoarjev za vodo in rezervoarjev za gorivo najdemo še veliko število 

elektronskih naprav, ki skrbijo za varno plovbo in udobje na jadrnici. To so merilniki hitrosti, 

globine in vetra, navigacija GPS, sončne celice, radar, itd... 

Življenja potnikov, elektronske naprave in jadrnica pa so ob nevihti lahko ogrožena, saj so 

jadrnice zaradi visokega jambora velikokrat izpostavljene udaru strele. Jambori so največkrat 

aluminijasti, kar pomeni da je njihova električna prevodnost veliko boljša od električne 

prevodnosti zraka v okolici jadrnice, zato strela izbere jambor, preko katerega se pretoči naboj 

v zemljo. Raziskave, ki so jih opravili raziskovalci Univerze na Floridi, kažejo, da je vsaka 

jadrnica v svoji življenjski dobi najmanj enkrat izpostavljena udaru strele, zato je obravnava 

tega fizikalnega pojava zelo aktualna.  

Pri udaru strele v jadrnico naboj potuje po stopničastih krakih proti Zemlji in ko se eden izmed 

krakov približa vrhu jambora na razdaljo približno 50 m, se na vrhu jambora električno polje 

precej poveča in ustvari se povezovalni vodnik od jambora proti stopničastemu kraku. Nato 

pride do povratne ali glavne strele, ki potuje v smeri navzgor. V kolikor jadrnica ni pravilno 

zaščitena in na jadrnici ni ustvarjene neprekinjene prevodne poti med jamborom in vodo, lahko 

strela poškoduje jadrnico, prav tako pa so v veliki nevarnosti vse osebe na jadrnici. Kjer je 

prevodna pot prekinjena ali otežena, v večini primerih je to na spodnjem koncu jambora, se 

formirajo stranski kraki strele, ki iščejo prevodno pot do vode, kar pa lahko ustvari velike 

poškodbe na trupu jadrnice (slika 7) [4]. Napetost pri udaru strele je zelo visoka, visoka je tudi 

temperatura v ioniziranem vodniku, po katerem potuje naboj. To povzroči eksplozijo materiala, 

v našem primeru stekloplastičnega trupa jadrnice (slika 8). 
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Slika 7: Udar strele v jadrnico brez zaščite. Prevodna pot do vode ni vzpostavljena, formirajo 

se stranski kraki strele, ki iščejo najlažjo pot do vode [4]. a) Formirajo se stranski kraki strele, 

ki poškodujejo trup jadrnice in b) formirajo se stranski kraki strele, ki poškodujejo potnika na 

jadrnici. 

 

Slika 8: Poškodbe jadrnice pri udaru strele so pogosto usodne za plovilo, lahko tudi za posadko. 

Na slikah vidimo poškodbe na trupu jadrnice, ki so nastale zaradi udara strele [7,8]. 

Poškodbe na elektronski opremi, katere vrednost je lahko precejšnja, pa lahko nastanejo tudi v 

primeru pravilne ozemljenosti jambora in kljub pravilno vzpostavljeni prevodni poti od jambora 

v vodo. Ob udaru strele nastanejo velika elektromagnetna polja, ki inducirajo napetost in uničijo 

elektronske naprave na jadrnici, zato je zelo pomembno, da jadrnico in elektronske naprave 

pravilno zaščitimo. 

3.1 Zaščita jadrnice na morju pred udarom strele 
Streli ne moremo preprečiti, da bi udarila v jadrnico, lahko pa minimiziramo posledice, ki jih 

povzroči udar strele. Jadrnici pravimo, da je zaščitena, če obstaja neprekinjena prevodna pot 

med vrhom jambora in vodo. Zaščita jadrnice pred posledicami udara strele je podobna zaščiti 
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objektov na kopnem s strelovodi. Zahtevana zanesljivost strelovoda je odvisna od ščitenega 

območja, ki ga lahko določimo z modelnim preizkusom. Predstavljamo si kroglo, ki jo kotalimo 

okoli jadrnice, ki jo želimo zaščititi. V vsaki točki, kjer se krogla dotika jadrnice, je možnost 

udara strele, zato je potrebno vsako od teh točk predvideti in zaščititi. Polmer krogle je odvisen 

od stopnje zaščite, za jadrnice se največkrat uporablja polmer 30 m, kar v teoriji zagotavlja 

97 % zaščito (slika 9) [5]. 

 

Slika 9: Modelni preizkus za določitev možnih mest udara strele za a) jadrnico z dvema 

jamboroma in b) jadrnico z enim jamborom [3,5] 

Zaščita jadrnice je sestavljena iz več elementov, ki jih je potrebno montirati na jadrnico. Za 

zaščito jadrnice pred udarom strele je potrebno sprva strelo ujeti in jo usmeriti na prevodno pot. 

Podobno kot pri objektih na zemlji tudi na jadrnici strelo ujamemo in usmerimo na prevodno 

pot z lovilno palico, ki je pritrjena na vrhu jambora (slika 10).  

 

Slika 10: Lovilna palica na vrhu jambora [7] 

Naslednji zelo pomemben element zaščite pred udarom strele je kovinska ploščica, ki je z vijaki 

pritrjena na zunanjo stran trupa jadrnice pred kobilico. Kovinska ploščica služi kot ozemljitev 

in končni del prevodne poti skozi jadrnico ter del, ki razprši naboj v vodo. Spodnji del jambora 

povežemo z bakrenimi vodniki s kovinsko ploščico. Tako se ustvari neprekinjena prevodna pot 

od lovilnega sistema na vrhu jambora do vode. Pri aluminijastih jamborih je potrebno paziti na 

stik med jamborom in bakrenim vodnikom, saj je stik aluminija in bakra koroziven. To težavo 

rešimo z namestitvijo posebnih priključkov iz nerjavečega jekla (slika 11) [5]. 
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Slika 11: a) Povezava jambora z vodniki iz nerjavečega jekla in b) povezava kovinske ploščice 

na notranji strani trupa z vodniki iz nerjavečega jekla [3] 

Na kovinsko ploščico je prav tako potrebno vezati vse kovinske elemente na jadrnici, kot so 

rezervoar za vodo in gorivo, motor, električni vitli, ograje na jadrnici, itd.. Tukaj je potrebno 

poudariti, da v primeru kovinskega trupa jadrnice kovinske ploščice na zunanjem delu trupa ne 

potrebujemo, saj se naboj razprši v vodo preko trupa. Za zaščito vseh elektronskih naprav na 

jadrnici pred prenapetostjo pa je potrebno vgraditi prenapetostno zaščito, ki ima stikalno 

karakteristiko. 

V kolikor je zaščita pred udarom strele pravilno nameščena, strela potuje od lovilnega sistema 

na vrhu jambora, po jamboru preko vodnika do kovinske ploščice in nato v vodo. Vsa 

elektronska oprema in ljudje na jadrnici ostanejo nepoškodovani. 

4 ZAKLJUČEK 
V seminarju smo obravnavali nastanek nevihtnih oblakov in atmosferske razelektritve ter 

zaščito objektov na kopnem pred udarom strele. Raziskali smo, kakšno zaščito uporabljajo 

jadrnice pred udarom strele in spoznali, da je zaščita podobna zaščiti objektov na kopnem. 

Pogledali smo si tudi poškodbe, ki jih ustvari udar strele na jadrnici in se seznanili z dejstvom, 

da nobena zaščita ne prepreči udara strele v objekt ali jadrnico. Z zaščito samo zmanjšamo ali 

preprečimo posledice. V prihodnje bi bilo zanimivo raziskati, kakšno zaščito imajo na voljo 

druga plovila, ki so brez jambora. 
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