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Taikomi įžeminimo sistemų projektavimui  
standartai

1. LST-EN 62305-3 2011 Apsauga nuo žaibo – 3 dalis: Fizinė žala statiniams ir pavojus gyvybei 

 E.5.4.3.2 Pamatinis įžeminimas. „(…) Dar viena problema yra susijusi su elektrochemine korozija, kurią 
sukelia galvaninės poros. Plienas betone turi beveik tokį patį galvaninį elektrocheminį potencialą, kaip ir 
varis grunte. Taigi, kai plienas esantis betone sujungiamas su plienu žemėje, susidaro aktyvi galvaninė 
pora, kuri sukuria maždaug 1V įtampą. Atsiranda srovė, kuri tekėdama sukelia koroziją, kuri ardo plieną 
esantį žemėje. Kai gelžbetonio armatūra yra sujungiama su įžemikliais grunte, tai šie įžemikliai turi 
būti pagaminti iš vario, variuoto plieno arba nerūdijančio plieno.”

 

2. Lenkijos Infrastruktūros Ministro Reglamentas Nr. 690 

 2002 m. balandžio 12 d. dėl techninių sąlygų, kurias turi atitikti pastatai ir jų įrenginiai. Reglamentas 
primena standartus LST-EN 62305--3 ir LST-HD 60364-5-54 kaip taikytinus ir įpareigojančius.

3. LSN-HD 60364-5-54  

 Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-54 dalis: Elektrinės įrangos parinkimas ir įrengimas. Įžeminimo 
įtaisai, apsauginiai laidai ir apsauginiai vienodo potencialo laidai

 C.4 Galimas korozijos poveikis nuo natūralaus pamatinio įžemintuvo kitoms įžeminimo instaliacijoms. 
 „(…) Bet koks plieninis elektrodas negali būti įrengtas žemėje, tiesiogiai sujungiant su pamatų armatūra, 

išskyrus elektrodus pagamintus iš nerūdijančio plieno arba padengto kitomis, tinkamai saugojančiomis 
nuo drėgmės poveikio, dangomis. Cinko danga, panardinant elektrodą skystame cinke arba cinko dažų 
danga, arba kitų panašių medžiagų danga yra nepakankama šiam tikslui. Papildomas įžemintuvo si-
stemos dalis, aplink pastatą arba šalia pastato, reikia įrengti iš kitų metalų, o ne karštai cinkuoto plieno, 
taip užtikrinant šių įžemintuvo dalių ilgaamžiškumą”.

4. LSN-EN 62561-2 

 Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai (LPSC). 2 dalis. Laidininkų ir įžemiklių reikalavimai.

5. Šių normų punktuose nuo 5A iki 5F yra keletas statybinių objektų įžeminimo sistemų projektavimo 
gairių.
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AUKŠTOSIOS IR VIDUTINĖS ĮTAMPOS  
ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS
Standartas: LST-EN 50522:2011E

Įžeminimo kontūro varža:

Čia D = L/π – kontūro įstrižainė m
L – kontūro juostos ilgis m
d – apvalaus laidininko skersmuo arba pusė  
įžeminimo juostos pločio m
ρE – santykinė grunto varža Ωm

Čia L – giluminio įžemiklio gylis m
d – įžemiklio skersmuo m
ρE – savitoji grunto varža Ωm

Kadangi įžeminimo elektrodai (juostos ir strypai) yra sujungiami su 
betono pamatų armatūra, jie turi būti pagaminti iš brangiųjų laidžių 
medžiagų, tokių kaip variuotas plienas, nerūdijantis plienas arba gry-
nas varis. Pateiktuose projektuose buvo naudojamas variu dengtas 
plienas, kas leido lyginant su nerūdijančio plieno arba varinėmis me-
džiagomis, sumažinti įžeminimo įrengimo išlaidas apie 45%.

G108 02
G108 03
G110 74
G110 75
G113 01

Taikytini produktai:
G000 75
G100 12
G100 22
G103 28N
G103 29N
G103 30N
G103 32N
G103 33N
G103 55
G104 02
G104 03
G106 02
G106 03

5A

Mišraus įžemintuvo varža:

Giluminio įžemiklio, įgilinto į gylį h, varža:
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ŽEMOSIOS ĮTAMPOS ELEKTROS 
PERDAVIMO LINIJOS
LSN-HD 60364-5-54 standartas

Kadangi įžeminimo elektrodai (juostos ir strypai) 
yra sujungiami su betono pamatų armatūra, jie 
turi būti pagaminti iš brangiųjų laidžių medžiagų, 
tokių kaip variuotas plienas, nerūdijantis plienas 
arba grynas varis. Pateiktuose projektuose buvo 
naudojamas variu dengtas plienas, kas leido 
lyginant su nerūdijančio plieno arba varinėmis 
medžiagomis, sumažinti įžeminimo įrengimo 
išlaidas apie 45%.

Taikytini produktai:
G000 75
G100 12
G103 28N
G103 29N
G103 30N
G103 32N

G103 33N
G103 55
G104 02
G106 02
G108 02 
G110 74

G110 75
G111 49
G111 50
G113 01

Čia L – kontūro juostos ilgis m
ρE  – santykinė grunto varža Ωm

Čia L – giluminio įžemiklio gylis m
ρE  – santykinė grunto varža Ωm

5B

Įžeminimo kontūro varža:

Giluminio įžemiklio, įgilinto iki h gylyje, varža:

Mišraus įžemintuvo varža:
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5C

TELEKOMUNIKACINIAI OBJEKTAI
Telekomunikacinių objektų privaloma įžeminimo varža pateikta PN-T-45000-3 
standarte

Objekto tipas Ribinė įžemintuvo  
varža [Ω]

Transliavimo stotys 2 (5)

Geležinkelių linijų radijo stotys (kilpų) 5 (10)

Geležinkelių linijų radijo stotys (galinės) 2 (5)

Retransliavimo stočių, transliacijų imtuvai ir siųstuvai 10

Norint projektuoti telekomunikacinio  
objekto įžeminimo sistemą galima  
naudoti šias formules.

Įžeminimo kontūro varža:

Kadangi įžeminimo elektrodai (juostos ir strypai) yra sujungiami su betono pamatų armatūra, jie turi 
būti pagaminti iš brangiųjų laidžių medžiagų, tokių kaip variuotas plienas, nerūdijantis plienas arba 
grynas varis. Pateiktuose projektuose buvo naudojamas variu dengtas plienas, kas leido lyginant su 
nerūdijančio plieno arba varinėmis medžiagomis, sumažinti įžeminimo įrengimo išlaidas apie 45%.

Taikytini produktai:
G000 75
G100 12
G103 28N
G103 29N
G103 30N
G103 32N

G103 33N
G103 55
G104 02
G106 02
G108 02
G110 74

G110 75
G111 49
G111 50
G113 01

Čia D = L/π – kontūro įstrižainė m
L – kontūro juostos ilgis m
d – apvalaus laidininko skersmuo arba pusė  
įžeminimo juostos pločio m
ρE – santykinė grunto varža Ωm

Čia L – giluminio įžemiklio gylis m
d – įžemiklio skersmuo m
ρE – santykinė grunto varža Ωm

Skliaustuose pateiktos ribinės vertės, kai savitoji grunto varža viršija 100 Ωm 

Įvairių objektų įžemintuvų atstojamųjų varžų ribinės vertės

Giliojo įžemiklio, įgilinto iki h gylyje, varža:

Mišraus įžemintuvo varža:
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5D

VĖJO JĖGAINĖS
LST-EN 61400-24, LST-EN 62305-3 standartai

Vėjo jėgainių projektavimo procedūra yra tokia pati kaip ir statybos objektų aprašytų 5E punkte.

Kadangi įžeminimo elektrodai (juostos ir strypai) yra sujungiami su betono pamatų armatūra, jie turi 
būti pagaminti iš brangiųjų laidžių medžiagų, tokių kaip variuotas plienas, nerūdijantis plienas arba 
grynas varis. Pateiktuose projektuose buvo naudojamas variu dengtas plienas, kas leido lyginant su 
nerūdijančio plieno arba varinėmis medžiagomis, sumažinti įžeminimo įrengimo išlaidas apie 45%.

Taikytini produktai:
G000 75
G100 12
G100 22
G103 28N
G103 29N
G103 30N
G103 32N
G103 33N
G103 55
G104 02
G104 03
G106 02
G106 03

G108 02
G108 03
G111 49
G111 50
G113 01
G114 02
G114 04



6www.energosfera.lt

5E

STATYBINIAI OBJEKTAI
LST-EN 62305-3 standartas

Kadangi įžeminimo elektrodai (juostos ir strypai) 
yra sujungiami su betono pamatų armatūra, jie 
turi būti pagaminti iš brangiųjų laidžių medžiagų, 
tokių kaip variuotas plienas, nerūdijantis plienas 
arba grynas varis. Pateiktuose projektuose buvo 
naudojamas variu dengtas plienas, kas leido 
lyginant su nerūdijančio plieno arba varinėmis 
medžiagomis, sumažinti įžeminimo įrengimo 
išlaidas apie 45%.

Taikytini produktai:
G000 75
G100 12
G103 28N
G103 29N
G103 30N
G103 32N
G103 33N
G103 55
G104 02
G106 02
G108 02
G110 74

G110 75
G113 01
G114 02
G114 04

Pagal LST-EN 62305-3 standartą, statybos objektų 
įžeminimo sistemos skirstomos į A ir B tipus:

A TIPAS
Šio tipo įžemintuvą sudaro vertikalieji ir horizonta-
lieji elektrodai, išdėstyti už saugomo objekto ribų. 
Jie prijungiami prie kiekvieno įžeminimo laidininko 
arba prie pamatinio įžemintuvo ir nesudaro užda-
ros grandinės. Privalu naudoti mažiausiai du verti-
kaliuosius arba horizontaliuosius įžemiklius.

B TIPAS 
Šio tipo įžemintuvą sudaro įžeminimo elektrodai 
išdėstyti už saugomo objekto ribų arba pamatuose 
ir sudaro uždarą kontūrą. Šie įžeminimo elektrodai 
gali sudaryti ir tinklinį kontūrą.

Sumontuota įžeminimo sistema turi turėti ne dide-
snę kaip 10 Ω varžą ir turėti minimalų 2,5 m gylį 
vertikaliems įžemikliams ir minimalų 5 m ilgį – ho-
rizontaliems įžemikliams.
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5F

AUKŠTOSIOS IR VIDUTINĖS ĮTAMPOS  
ELEKTROS PASTOTĖS
IEEE Std 80-2000 standartas

Čia R1 – įžeminimo tinklo varža Ω
R2 – visų vertikalių įžemiklių varža Ω
Rm – bendra R1 ir R2 varža Ω

Čia ρE  – savitoji grunto varža Ωm
Lc – bendras visų įžeminimo tinklo 
       laidininkų ilgis m
𝑎’ –          laidininkams, užkastiems  
        į gylį h, išraiška m
2𝑎 – laidininkų skersmuo m
Čia S – paviršiaus plotas, kuriame  
             įrengtas įžeminimo tinklas m2

k1, k2 – koeficientai, pateikti 1 ir 2  
           diagramose

Transformatorinių pastotės WN/SN ir SN/SN teritorijoje reikalinga suprojektuoti bendrą įžeminimo 
kontūrą, kuris atitiktų visus žemiau išvardytus reikalavimus:
– užtikrintų elektros sistemos tinkamą eksploataciją, 
– atitiktų apsaugos nuo elektros reikalavimus,
– atliktų efektyvų objekto instaliacijos potencialų suvienodinimą,
– užtikrintų saugų viršįtampių nuvedimą į žemę,
– užtikrintų tinkamą saugos sistemų darbą,
– užtikrintų saugų žaibo srovės, iš apsaugos nuo žaibo sistemos (LPS), sklidimą grunte.

Tinkamai suprojektuotas įžeminimo įrenginys turi atitikti visus apsauginiam, darbiniam ir apsaugos nuo 
viršįtampių įžemintuvams keliamus reikalavimus. Tinklinio, su vertikaliaisiais įžemikliais, įžemintuvo  
varža nustatoma pagal formulę:
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Kadangi įžeminimo elektrodai (juostos ir strypai) yra sujungiami su betono pamatų armatūra, jie turi 
būti pagaminti iš brangiųjų laidžių medžiagų, tokių kaip variuotas plienas, nerūdijantis plienas arba 
grynas varis. Pateiktuose projektuose buvo naudojamas variu dengtas plienas, kas leido lyginant su 
nerūdijančio plieno arba varinėmis medžiagomis, sumažinti įžeminimo įrengimo išlaidas apie 45%.

G103 55
G104 02
G104 03
G106 02
G106 03
G108 02
G108 03
G110 74

Taikytini produktai:
G000 75
G100 12
G100 22
G103 28N
G103 29N
G103 30N
G103 32N
G103 33N

G110 75
G111 49
G111 50
G113 01
G114 02
G114 04

Diagrama 2

kreivė, kai įgilinimas h = 0
y1 = 0,15x + 5,50

2 kreivė, kai įgilinimas
y2 = 0,10x + 4,68

3 kreivė, kai įgilinimas 
y3 = – 0,05x + 4,40

Koeficientai k1, k2 formulėse (A/B – tinklo kraštinių 
ilgio santykis; h – tinklo įgilinimas)

Čia Lr – kiekvieno įžeminimo strypo ilgis m
2b – strypo skersmuo m
nR – vertikalių įžemiklių taškų suma S

1

2

3

1,40
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85

1 2 3 4 5 6 7 8

ko
ef

ic
ie

nt
as

 k
1

A/B
1 kreivė, kai įgilinimas h = 0
y1 = – 0,04x + 1,41

2 kreivė, kai įgilinimas 
y2 = – 0,05x + 1,20

3 kreivė, kai įgilinimas 
y3 = – 0,05x + 1,13

Diagrama 1
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6. Grunto savitosios varžos nustatymas. Vienodų atstumų, arba Wenner, metodas pavaizduotas apatinia-
me paveikslėlyje. Keturi elektrodai išdėstomi vienodu atstumu: dviejų P1 ir P2 srovinių elektrodų ir dviejų 
N1 ir N2 įtampos elektrodų. Naudojant generatorių G tarp grunte esančių srovinių elektrodų sukuriama 
srovė IP1P2. Įtampos elektrodai yra naudojami matuoti įtampos UN1N2 kritimų. 

Grunto tipas Grunto varža [Ωm]

pelkėtas gruntas 5 – 40
priemolis, molis 20 – 200
smėlis 200 – 2500
žvyras 2000 – 3000
uolos iki 1000
smiltainis 2000 – 3000
granitas virš 50 000
morena virš 30 000

Atsižvelgiant į žemės grunto įvairovę, šie lentelės duomenys yra apytiksliai, todėl prieš projektuojant įžeminimo 
sistemą rekomenduojama atlikti grunto savitosios varžos matavimus.

Grunto varžos vertė (kai l « 𝑎) išreikšta šioje priklausomybėje
Čia 𝑎 – atstumas tarp elektrodų [m]

𝑅 – išmatuota varžos reikšmė [Ω]

Skirtingų gruntų savitosios varžos


