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1. STATINIŲ ŽAIBOSAUGA

Įvadas
Žaibo išlydžiai į statinius gali mechaniškai juos pažeisti, sužaloti žmones, sugadinti elektros 
ir elektroninius įrenginius. Anksčiau pagrindinis statinių žaibosaugos tikslas buvo užtikrinti 
žaibo srovės priėmimą ir jos nuvedimą į žemę, nesugadinant saugomo objekto ir užtikrinant 
viduje esančių žmonių saugumą. Į šiuolaikinius statinius dažnai instaliuojamos informacinės, 
telekomunikacinės arba kontrolės ir matavimo sistemos, kurios yra jautrios dėl žaibo išly-
džių atsiradusiems įvairių rūšių impulsams. Atlikti tyrimai rodo, kad žala, patiriama dėl žaibo 
išlydžio atsiradusių elektromagnetinių impulsų, yra žymiai didesnė už žalą, patiriamą dėl 
tiesioginio žaibo poveikio statiniui (gaisras, pastato sugadinimas, instaliacijų sugadinimas 
ir pan.).

Pasikeitė ir elektrinių ir elektroninių įrenginių apsaugos nuo žaibo išlydžio reikalavimai. Šiuo 
metu apsaugos nuo žaibo sistema privalo:

- išvengti nekontroliuojamo žaibo išlydžio poveikio įrenginiams ir instaliacijoms,
- išlyginti potencialus instaliacijų, įvestų į objektą ir sumontuotų jo viduje,
- parinkti ir sumontuoti įrenginius, apribojančius viršįtampį elektros instaliacijose ir signalų 

transmisijos sistemose,
- koordinuoti žaibosaugos elementų išdėstymą kitų instaliacijų, kurios turi įvadus ir išva-

dus iš statinio, atžvilgiu,
- naudoti natūralius ir dirbtinius ekranus, kad būtų ribojama elektromagnetinio lauko 

įtampa statinio viduje,
- kurti įžeminimo sistemų principus, taip pat prisilietimo ir žingsnio įtampos pavojaus ri-

bojimo principus.

Kad būtų teisingai projektuojama ir montuojama nuo žaibo apsaugos sistema, turi būti pri-
imta atitinkama saugomo objekto koncepcija ir griežtai jos laikomasi. Tada reikia pradėti 
daugiapakopį jos vykdymą, pasitelkiant žaibosaugos specialistus, turinčius žinių apie įrengi-
nių elektromagnetinį suderinamumą, instaliavimą ir sistemas. Šie specialistai turi glaudžiai 
bendradarbiauti su investuotoju arba pastato savininku, architektu, statybininkais, taip pat 
su kitų instaliuojamų sistemų (elektros, elektronikos, informacinių, telekomunikacinių ir pan.) 
projektuotojais.

1. STATINIŲ ŽAIBOSAUGA
Žaibolaidis statiniuose turi būti įrengtas pagal esamų standartų ir rekomendacijų reikalavi-
mus.

Apsaugos nuo žaibo ir žaibo elektromagnetinio impulso standartų informacija buvo panau-
dota nustatant įrenginių, apribojančių bandymų viršįtampiais apimtį statiniuose esančiose 
elektros instaliacijose ir signalų perdavimo linijose.

Jau kelerius metus kuriami žaibosaugos standartai. Šių darbų rezultatas – parengti ir nuo 
2005 metų pabaigos ES šalyse taikomi IEC 62305 serijos standartai (1 lentelė) (išskyrus IEC 
62305 – 5 standartus).

1 lentelė. Žaibosaugos IEC 62305 serijos standartų sąvadas

Tema Standartų sąvadas

Žaibosaugos 
standartai

IEC 62305-1, Protection against lightning - Part 1: General principles.

IEC 62305-2, Protection against lightning - Part 2: Risk management.

IEC 62305-3, Protection against lightning - Part 3: Physical damage to 
structure and life hazard.

IEC 62305-4, Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic 
systems within structure.

IEC 62305-5, Protection against lightning - Part 5 : Service.

1-oje lentelėje pateikta informacija buvo panaudota rengiant standartus, apibrėžiančius 
įvairių tipų objektų, neaprašytų pateiktuose žaibosaugos standartuose, apsaugos principus 
tais atvejais, kai įrengiant  apsaugą nuo žaibo būtini specialūs sprendimai. Ypač tai svarbu 
telekomunikacijų centrams ir vėjo jėgainėms. Kai kurie iš šių galiojančių standartų pateikti 
2-oje lentelėje (žr. 6 psl.).

Rengiant vidaus apsaugos nuo žaibo sistemą, reikia atsižvelgti į standartus ir reikalavimus, 
apibrėžiančius:

•	potencialų	išlyginimo	principus	statinių	viduje;
•	maitinimo	ir	signalinių	įtaisų	prijungimo	prie	įtampos	ir	impulsinių	srovių	reikalaujamus	
stabilumo	lygius;

•	viršįtampius	ribojančių	įtaisų	elektros	instaliacijų	ir	signalų	perdavimo	sistemose	ypaty-
bes;

•	 įrenginių,	saugančių	elektros	instaliaciją	ir	įrenginius	nuo	tiesioginio	žaibo	išlydžio srovės 
poveikio, o	taip	pat	nuo	įvairaus	pobūdžio	viršįtampių,	patikros	ir	montavimo	principus;

•	elektros	instaliacijų	ir	signalų	perdavimo	linijų	elektromagnetinės	dermės	reikalavimus.
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2. STATINIŲ IŠORINĖ ŽAIBOSAUGA
Po tiesioginio žaibo išlydžio į statinį tinkamai suprojektuotas ir įrengtas žaibolaidis turi priim-
ti žaibo srovę ir nuvesti ją į žemę. Žaibo srovė turi nutekėti į žemę nepažeisdama saugomo 
objekto ir žmonių, esančių to objekto viduje ar išorėje.

Šiais laikais vis dažniau žaibosaugos įrenginiams keliami nauji reikalavimai:

•	 žaibo	srovės	impulsinis	elektromagnetinis	laukas	turi	būti	ribojamas	objekto	viduje;
•	 žaibosaugos	įrenginiai	turi	būti	estetiški	ir	derėti prie iš įvairių medžiagų pastatytų objek-

tų.

2.1. Žaibo priėmikliai
Žaibo priėmikliai gali būti laidūs objekto konstrukcijos elementai, t.y. natūralieji žaibo priė-
mikliai, arba  apsaugai nuo žaibo įrengti laidininkai, t.y. dirbtiniai žaibo priėmikliai. Mažiausi 
laidžių elementų, naudojamų dirbtiniams žaibo priėmikliams, skerspjūviai turi būti tokie:

•	cinkuotas	plienas	 -	50	mm2

•	aliuminis	 -	70	mm2

•	varis	 -	50	mm2

Žemi žaibo priėmikliai yra standžiai tvirtinami prie stogo paviršiaus. Tai įmanoma, jei žaibo 
srovė tekėdama srovėlaidžiais termiškai nepažeidžia stogo dangos. Vertinant žaibosaugos 
įrenginio srovėlaidžių temperatūros padidėjimo pavojų, galima naudotis duomenimis, pa-
teiktais 3-oje lentelėje.

2 lentelė. Standartų, nustatančių įvairių objektų žaibosaugos principus, pavyzdinis sąvadas

Objektai Standartų sąvadas

Telekomunika-
cijos objektų 
apsauga

ITU-T Recommendation K.27. (05/96) Bonding configurations and 
earthing inside a telecommunication building.

ITU-T Recommendation K.39:10/96, Protection against interference. 
Risk assessment of damages to telecommunication sites due to lightning 
discharges.

ITU-T Recommendation K.40. (10/96); Protection against interferen-
ce: Protection against LEMP in telecommunications centers.

ITU-T Recommendation K.56.(07/2003); Protection of radio base sta-
tion against lightning discharge.

ITU-T Recommendation K.67.(02/2006); Expected surges on telecom-
munication and signaling networks due to lighting.

Telekomunikaci-
jų linijos

EN 61663-1:2002, Žaibosauga – Telekomunikacijų linijos – 1 dalis: Švie-
solaidžių instaliacija.

EN 61663-2:2002, Žaibosauga – Telekomunikacijų linijos. 2 dalis: Meta-
linių laidininkų linijos.

Jėgainės ir elek-
tros perdavimo 
linijos

IEEE Std. 998-1996, IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of 
Substation. 

IEEE Std. 1410TM-2004, IEEEE Guide for Improving the Lightning Per-
formance of Electric Power Overhead Distribution Lines.

Vėjo jėgainės IEC TR 61400-24:2002, Wind turbine generator systems- Part 24: Ligh-
tning protection.

Nedideli laivai ISO 10134: Small craft – Electrical devices – Lightning protection. 
1993.03.01

Standard and Recommendation Practices for Small Craft. Stan-
dard E-4, Lightning Protection. American Boat and Yacht Council,.

Fire Protection Standard for Motor Craft – NFPA 302, 14. National 
Fire Protection Association

Atominės jėgai-
nės

KTA 2206 Auslegung von Kernkraftwerken gegen Blitzeinwirkungen

3 lentelė. Laidininkų temperatūros kitimas dėl žaibo srovės tekėjimo, priklausomai nuo srovėlai-
džio medžiagos, jo skerspjūvio ploto ir apsaugos kategorijos [15]

skers-
pjū-
vio

plotas
mm2

Aliuminis Minkštasis plienas Varis Nerūdijantis 
plienas

Apsaugos kategorija

III+IV II I II-
I+IV

II I II-
I+IV

II I II-
I+IV

II I

4 * * * * * * * * * * * *

10 564 * * * * * 169 542 * * * *

16 146 454 * 1120 * * 56 143 309 * * *

25 52 132 283 211 913 * 22 51 98 940 * *

50 12 28 52 37 96 211 5 12 22 190 460 940

100 3 7 12 9 20 37 1 3 5 45 100 190

* - didėjant temperatūrai srovėlaidžiai gali nutrūkti arba išsilydyti

2. STATINIŲ IŠORINĖ ŽAIBOSAUGA   •   2.1. Žaibo priėmikliai1. STATINIŲ ŽAIBOSAUGA



8 9

Nelaidžia medžiaga dengtuose statiniuose žaibo priėmikliai gali būti sudaryti iš laisvos stry-
pų kombinacijos, įtemptų laidininkų arba tinklu ištemptų laidininkų. Žaibosaugai naudojami 
laidūs elementai turi būti patikimai sujungti.

Naudojami šie sujungimo būdai:

•	suvirinimas elektros lanku arba suvirinimas dujų aplinkoje;
•	egzoterminis	suvirinimas;
•	 sraigtinis	arba	gnybtinis	sujungimas;
•	 kniedijimas,	klijavimas	arba	įpresavimas,	 jei	elementai	nedengti izoliacia arba izoliacinė 

danga yra plona.

Taip jungiant išvengiama kibirkščiavimo, galinčio sugadinti objekto konstrukcijas arba elek-
tros ir elektronikos įrengimus. Jeigu pati konstrukcija yra gelžbetoninė su įtempta armatūra, 
reikia naudoti papildomus srovėlaidžius. Įtemptojo gelžbetonio armatūroje reikia vengti žai-
bo srovės tekėjimo strypais, nes tai gali padidinti įtempimą. Šiuo atveju rekomenduojama 
naudoti papildomus srovėlaidžius, ištiestus lygiagrečiai armatūrai.

Išlietuose gelžbetoniniuose elementuose armatūros strypai gali būti naudojami kaip žaibo 
priėmikliai. Tam tereikia tinkamų sujungimų ir patikimos trumpos grandinės žaibo srovei 
nutekėti. Jeigu gelžbetonio elementai neturi tokių sujungimų, juos reikia įrengti.

Žemi horizontalieji žaibo priėmikliai ant statinio stogo turi sudaryti tinklą. Tinklo akies dydis 
priklausomai nuo apsaugos kategorijos nurodytas 4-oje lentelėje.

4 lentelė. Horizontaliųjų žaibo priėmiklių tinklo skyrelio dydis priklausomai nuo apsaugos ka-
tegorijos

Apsaugos kategorija Žaibo priėmiklių tinklo 
akies matmenys

Rutulio spindulys

IV 20 m x 20 m 60 m

III 15 m x 15 m 45 m

II 10 m x 10 m 30 m

I 5 m x 5 m 20 m

Reikėtų atkreipti dėmesį į 5 m х 5 m dydžio žaibo priėmiklių tinklą, naudojamą objektuose, 
kuriems reikalingas žaibosaugos įrenginys su 98 proc. apsaugos efektyvumu (I apsaugos 
kategorija). Horizontaliųjų nutolusių arba vertikaliųjų žaibo priėmiklių atveju apsaugos zoną 
galima nustatyti pagal apsaugos kampą arba fiktyvaus rutulio metodu. Į tas stogo paviršiaus 
vietas, kurių neliečia rutulys, nėra tiesioginio žaibo išlydžio pavojaus (1 pav.).

Atskiriems objektams arba objektų grupėms fiktyvaus rutulio metodu galima nustatyti vie-
tas, į kurias gali įvykti tiesioginės žaibo iškrovos. Rutulio spindulys priklauso nuo apsaugos 
kategorijos (4 lentelė).

R

Zonos, kuriose yra žai-
bo iškrovos tikimybė

R

R

1 pav. Fiktyvaus rutulio metodu nustatytos apsaugos zonos

2.1.1. Žemi žaibo priėmikliai ant plokščių plačių stogų
Šiais laikais plokščių su nedideliu nuolydžiu stogų dengimui naudojamos medžiagos, kurias 
sunku ir estetiškai, ir standžiai sujungti su žaibosaugos įrenginio žaibo priėmikliais. Todėl, 
sudarant žaibo priėmiklių tinklą, sujungimui naudojami įvairios paskirties elementai, ir ant 
pastato stogo tvirtinami laikikliai. Galimo žaibo priėmiklių tinklo ant objekto plokščio stogo 
pavyzdys pateiktas 2-ame paveikslėlyje (žr. 10 psl.).

Ant plačių plokščių stogų, pagamintų iš medžiagų, kuriose negalima padaryti angų, žaibo-
saugos sistemos elementų tvirtinimui naudojami specialūs laikikliai. Jie dedami ant stogo 
arba tvirtinami prie jo paviršiaus ta pačia medžiaga, iš kurios pagaminta stogo danga. Įvairių 
laikiklių pavyzdžiai ir sudarytų žaibo priėmiklių tinklai pateikti 3-ame (žr. 10 psl.) ir 4-ame (žr. 
11 psl.) paveikslėliuose.

Ant polichlorvinilu dengtų plokščių arba su nedideliu (iki 5 proc.) šlaitu stogų galima naudoti 
laikiklius, parodytus 3-ame paveikslėlyje. Dažniausiai jie tvirtinami prie stogo paviršiaus taip:

•	 laikiklius	reikia	įtaisyti	ant	stogo tinkamose vietose ir, jeigu tai būtina, sujungti srovėlai-

2.1. Žaibo priėmikliai 2.1. Žaibo priėmikliai   •   2.1.1. Žemi žaibo priėmikliai ant plokščių plačių stogų
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2 pav. Žaibo priėmiklių tinklo įrengimas ant plokščio stogo

1m

3 pav. Laikikliai žaibo priėmiklių tinklui tvirtinti ant plokščių plačių stogų

džiais,	sudarant	žaibo	priėmiklių	tinklą;
•	 išpjauti	iš	stogo	dangos	juosteles,	atitinkančias	nurodyto	laikiklio	ilgį	ir	plotį;
•	naudojant išpjautas juosteles tinkamu sujungimo būdu (pvz., virinant, klijuojant) medžia-

gos laikiklius pritvirtinti prie stogo paviršiaus (4 pav.).

Žaibo priėmiklių tinklo ant objekto stogo sandūrų pavyzdžiai pateikti 5-ame paveikslėlyje.

Jei stogo plotas didelis, reikia atsižvelgti į laidininkų ilgių pakitimus, atsirandančius dėl tem-
peratūros svyravimų.

Bendra priklausomybė, apibrėžianti laidininko ∆L ilgėjimą, kylant temperatūrai ∆T,  sudaro:

TLL ∆⋅⋅=∆ α
čia: L – srovėlaidžio ilgis, α – linijinis temperatūrinis medžiagos pailgėjimo koeficientas.

4 pav. Laikiklių tvirtinimas ant plėvele ar polichlorvinilu dengto stogo

Dangos juosta

Lanksti jungtis

5 pav. Žaibosaugos įrenginio srovėlaidžių sandūros

Įvairių medžiagų linijinio temperatūrinio pailgėjimo koeficiento reikšmės ir elemento pail-
gėjimas kintant temperatūrai pateiktas 5-oje lentelėje.

5 lentelė. Įvairių medžiagų vielos ilgio kitimai

Medžiaga Koeficientas Vielos pailgėjimas ∆L kintant temperatūrai ∆T = 1000C

Aliuminis  23,5 ∙ 10-6 ∆L = 3,35 mm/m

Varis 17,0 ∙ 10-6 ∆L = 1,7 mm/m

Nerūdijantis plienas 16,0 ∙ 10-6 ∆L = 1,6 mm/m

Plienas 11,5 ∙ 10-6 ∆L = 1,15 mm/m

Siekiant išvengti pavojingų įtempimų, atsirandančių kintant temperatūrai, reikia naudoti 
srovėlaidžius su laidžiais stogo konstrukcijos elementais arba tarpusavyje jungiančias lanks-
čias jungtis (6 pav.).

2.1.1. Žemi žaibo priėmikliai ant plokščių plačių stogų 2.1.1. Žemi žaibo priėmikliai ant plokščių plačių stogų
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6 pav. Sujungimai, kompensuojantys įtempimus, atsirandančius dėl kintančios temperatūros

2.2. Įrenginių, esančių ant objektų stogų, žaibosauga
Analizuojant tiesioginio žaibo smūgio į statinį pavojų, ypatingą dėmesį reikia atkreipti į ga-
limą žaibo srovių poveikį įvairiems antstatams, įrenginiams ir instaliacijoms, esančioms ant 
objekto stogo. 

Nuo tiesioginio žaibo srovės poveikio turi būti apsaugoti šie antstatai:

•	neturintys	elektrai	laidžių	elementų;
•	 turintys	elektrinių	arba	informacijos	apdorojimo	įrenginių.

Antstatai turi būti horizontaliųjų ir vertikaliųjų žaibo priėmiklių sukurtoje saugomoje erdvė-
je. Taip pat būtina išsaugoti reikiamus saugius atstumus tarp jų ir žaibo priėmiklių bei srovės 
nuvediklių.

Jeigu nebus laikomasi minėtų reikalavimų, tiesioginis žaibo smūgis į antstatą sugadins:

•	patį	antstatą	ir		jo	viduje	įrengtus	elektrinius	ir	elektroninius	įrenginius;	
•	 statinio	vidaus	įrenginius.	

Nereikalaujama, kad apsaugotoje erdvėje būtų neturintys elektrai laidžių elementų:

•	metaliniai	antstatai,	neviršijantys	1	m	aukščio	ir	1	m2	bendro	ploto;
•	nelaidūs	elektros	srovei	antstatai,	neiškylantys	aukščiau	kaip	1	metus virš žaibo priėmiklių 

sukurto paviršiaus.

Nuo tiesioginio žaibo srovės poveikio taip pat turi būti apsaugoti objektų stogų konstruk-
cijų elementai bei įrengimai, prie kurių prijungtas objekto viduje instaliuotas tinklas. Tokiais 
atvejais žaibosaugos įrengimas turi:

•	užtikrinti	atitinkamai	apsaugotą	erdvę	objekto	stogo	įrenginiams	ir	įtaisams;
•	eliminuoti	kibirkštinių	išlydžių	tarp	elektrai	laidžių	elementų	atsiradimo	galimybę;

•	pašalinti	potencialų	skirtumą	tarp	elektrai	laidžių	elementų	ant	stogo	ir	objekto	viduje;
•	užtikrinti	elektrinių	ir	elektroninių	įrenginių	apsaugą	nuo	viršįtampio.

Dalį paminėtų reikalavimų galima įvykdyti taikant vertikaliųjų ir horizontaliųjų žaibo priėmi-
klių sistemas.

Ant statinių stogų esančių įrenginių apsaugos principai pateikti 6-oje lentelėje.

6 lentelė. Žaibosaugos įrenginių sistemos išdėstymas ant objekto stogo

Aprašymas Bendras vaizdas

Metaliniai korpusai sujungti 
su žaibosaugos įrenginio 
elementais. Sprendimas re-
komenduojamas nedidelių 
įrenginių, antstatų, sujungtų 
su objekto vidaus instaliacijo-
mis, atveju, kai žaibo išlydžio 
srovė nepatenka į objektą 
arba yra nepavojinga.

Jeigu yra būtina apsauga 
nuo tiesioginio žaibo išlydžio, 
reikia naudoti, pvz., vertika-
liuosius žaibo priėmiklius. 

Horizontalusis žaibolaidis

Įrenginys
Įrenginys

Horizontalusis žaibolaidis

Vertikalusis 
žaibolaidis

Įrenginiui prijungta objekto 
vidaus instaliacija.  Nega-
lima leisti, kad žaibo srovė 
patektų į įrenginį ir į objek-
to vidų. Visišką apsaugą 
užtikrina žaibo priėmiklių 
sistema  ir įrenginių išdės-
tymas saugomoje erdvėje.

Vertikalusis 
žaibolaidis

Horizontalusis žaibolaidis

Įrenginys

Statinių kaminai gali būti:

•	 sujungti	su	žaibo	priėmikliais	(metaliniai	kaminai	–	7	pav.	(žr.	14	psl.));									
•	apsaugoti	nuo	tiesioginės	žaibo	iškrovos	ir	nuo	žaibo	srovės	poveikio;
•	apsaugoti	nuo	tiesioginės	žaibo	iškrovos	(vertikalieji	žaibo	priėmikliai	–	7	pav.	(žr.	14	psl.)).

7-oje lentelėje (žr. 15 psl.) pateikiami statinių kaminų apsaugojimo nuo žaibo išlydžio pavyz-
džiai. Nuo tiesioginio žaibo smūgio rekomenduojama apsaugoti ir dujinių bei skysto kuro 
elektroninio valdymo krosnių kaminus.

2.1.1. Žemi žaibo priėmikliai ant plokščių plačių stogų   •    2.2. Įrenginių, esančių ant objektų stogų, žaibosauga 2.2. Įrenginių, esančių ant objektų stogų, žaibosauga
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7 pav. Čerpinių stogų kaminų apsauga nuo žaibo

Horizontalusis 
žaibolaidis

Metalinis 
vamzdis

450

apie 0,2 m

7 lentelė. Įvairių tipų kaminų apsauga nuo žaibo

Aprašymas Bendras vaizdas

Apsauga naudojama tuo 
atveju, kai žaibo srovė 
gali patekti į kaminą. Me-
taliniai kaminai ant stogo 
sujungti su žaibo priė-
mikliais. Apsaugai nuo 
tiesioginio žaibo srovės 
poveikio galima panau-
doti vertikaliuosius žaibo 
priėmiklius.

Horizontalusis žaibolaidis

Horizontalusis žaibolaidis

Vertikalusis 
žaibolaidis

Pagamintus iš nelaidžių 
medžiagų kaminus gali-
ma apsaugoti vertikaliai-
siais žaibo priėmikliais. 
Metaliniai kaminų ele-
mentai  sujungiami su 
horizontaliaisiais žaibo 
priėmikliais.

 
Horizontalusis žaibolaidis

Vertikalusis 
žaibolaidis

Horizontalusis žaibolaidis

Kaminas yra vertikaliųjų 
žaibo priėmiklių saugos 
zonoje. Sprendimas tai-
komas, jei yra būtina ka-
mine esančių įrenginių 
apsauga nuo tiesioginio 
žaibo srovės poveikio.

Horizontalusis žaibolaidis

Vertikalusis 
žaibolaidis

Horizontalusis žaibolaidis

Vertikalusis 
žaibolaidis

Dujinių ir tepalinių elektroninio valdymo krosnių kaminus rekomenduojama apsaugoti nuo 
tiesioginio žaibo smūgio. Tokia apsauga užtikrinama įtaisius kaminui atskirojo žaibo priėmiklio 
ar žaibo priėmiklių (tarp kurių dėl didelio atstumo nėra kibirkštinių išlydžių pavojaus) sistemas 
saugomoje erdvėje. Paprasto sprendimo pavyzdys pateiktas 8 paveikslėlyje (žr. 16 psl.).

2.2.1. Atskirai stovintys vertikalieji srovės priėmikliai
 Saugantys nuo tiesioginio žaibo išlydžio žaibosaugos įrenginio elementai turi:

•	užtikrinti	atitinkamą	apsaugos	erdvę	įrenginiams	ir	instaliacijoms	ant	objekto	stogo;
•	eliminuoti	kibirkščiavimą	tarp	instaliacijų;
•	panaikinti	potencialų	skirtumą	tarp	atskirų	instaliacijų	ant	stogo	ir	objekto	viduje.

Pagrindinis apsaugos nuo tiesioginio žaibo išlydžio būdas yra įrenginių ar įtaisų išdėstymas 
apsaugotoje erdvėje, sukurtoje atskirai stovinčių žaibo srovės priėmiklių. Pavieniai vertikalieji 
priėmikliai ar priėmiklių sistemos turi būti suprojektuotos ir sumontuotos pagal reikalavi-
mus, atitinkančius analizuojamo objekto pasirinktą apsaugos kriterijų. Nustatant atskiro žai-
bo priėmiklio ar kelių žaibo priėmiklių kuriamos saugomos erdvės dydį, būtina atsižvelgti į: 

•	apsaugos	kampus;

•	 saugius	atstumus,	kurie	neleidžia	atsirasti	kibirkštiniams	išlydžiams	tarp	saugomų	įrengi-
nių ir žaibo priėmiklių, žaibosaugos įrenginio elementų ir konstrukcinių objekto elemen-
tų, naudojamų apsaugai nuo žaibo.

Be to, vertikalusis žaibo priėmiklis nuo saugomo įrenginio turi būti įtaisytas tokiu atstumu, 

2.2. Įrenginių, esančių ant objektų stogų, žaibosauga   •    2.2.1. Atskirai stovintys vertikalieji srovės priėmikliai 2.2.1. Atskirai stovintys vertikalieji srovės priėmikliai
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kad neatsirastų kibirkštinių išlydžių. Vertinant kibirkštinių išlydžių atsiradimo galimybę, reikė-
tų atsižvelgti į šiuos faktorius:

•	 žaibo	srovės	parametrus;
•	 izoliacinės	medžiagos	tarp	elektrodų	tipą;
•	 srovės	paskirstymą	statinyje;
•	 išmatuotą	atstumą	išilgai	laidininko,	kuriuo	sklinda	žaibo	srovė,	nuo	suartėjimo	taško,	ku-

riame gali įvykti kibirkštinis išlydis, iki artimiausio išlyginamojo sujungimo arba iki žemės.

Galiojančių apsaugos standartų reikalavimai nustato apsaugos kampų priklausomybę nuo 
reikalaujamų aptariamam objektui apsaugos kategorijų ir žaibo priėmiklio aukščio (8 lente-
lė).

Kai kuriais atvejais, nustatant pavienio vertikaliojo priėmiklio sukurtą apsaugos erdvę, reikia 
atsižvelgti į keletą apsaugos kampų (9 pav.).

8 lentelė. Apsaugos kampai ir saugūs atstumai priklausomai nuo reikalaujamos apsaugos ka-
tegorijos ir priėmiklio aukščio [7, 8]

Erdvinė schema Apsaugos kampai Saugūs atstumai

h α α

L
k
kks

m

c
i ⋅≥

ki – 0,1,  0,075, ir 0,05 atitinkantys 
I, II, III ir IV apsaugos  kategorijas

km – 1 ore,  0,5 kietame dielek-
trike,

kc – priklauso nuo srovės paskirs-
tymo objekte,

L – atstumas, išmatuotas išilgai 
laido nuo suartėjimo taško iki 
artimiausio išlyginamojo sujun-
gimo taško.

8 pav. Elektroninio valdymo krosnies kamino apsauga nuo tiesioginio žaibo išlydžio ir nuo ki-
birkščiavimo [30]

Horizontalusis  
žaibo priėmiklis

Vertikalusis     
žaibo priėmiklis

Nutolinantys 
elementai

Saugomasis 
kaminas

 
9 pav. Pavienio vertikalaus žaibo priėmiklio sukurta apsaugos zona

Saugos zona

Statinys

h1

h2

h

Saugos 
zona

α1

α2

9-ame paveikslėlyje pateiktame pavyzdyje nustatant ant statinio stogo esančio priėmiklio 
apsaugos zoną reikia atsižvelgti į:

•	 kampą	α1	ant	objekto	stogo	–	nuo	priėmiklio	aukščio	priklausantis	dydis;
•	 kampą	α2 šalia objekto – pasirinktas, atsižvelgiant į objekto ir priėmiklio aukščių sumą.

Apsaugos zoną taip pat galima nustatyti fiktyvaus rutulio metodu. Rutulio skersmens dydis 
priklauso nuo reikalaujamos apsaugos kategorijos ir yra 20 m, 30 m, 45 m ir 60 m, kas atitinka 
I, II, III, IV žaibosaugos kategoriją. Nustatyta, kad tuose taškuose, kuriuose riedantis rutulys 
susiliečia su paviršiumi, didžiausia žaibo pataikymo tikimybė.

2.2.1. Atskirai stovintys vertikalieji srovės priėmikliai 2.2.1. Atskirai stovintys vertikalieji srovės priėmikliai
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9 lentelė. Koeficiento kc reikšmė, priklausanti nuo srovės nuvediklių skaičiaus ir įžemintuvo sis-
temos tipo

Žaibosaugos instaliacijų tipas A tipo  įžemin-
tuvo sistema

B tipo įžemintuvo sistema

1 1

h

c

0,66
ch

chkc +
+

=
2

h

c

0,44
32,01,0

2
1

h
c

n
kc ⋅++=

n – srovės nuvediklių skaičius

h1

h2

h3

h4

hm
cs cd

0,44

63

1
1 2,01,0

2
1

s

ds
c c

c
h
c

n
k ⋅⋅++=

1,01
2 +=

n
kc

01,01
3 +=

n
kc

n
kc

1
4 =

n
kk ccm

1
4 ==

2.2.1.1  Žaibo priėmikliai iki 3 metrų aukščio  
Kelių metrų aukščio atskirojo žaibo priėmiklio arba priėmiklių sistemos panaudojimas yra 
vienas iš dažniausiai taikomų sprendimų nedidelių objektų ir įrenginių ant statinių stogų 

apsaugai. Numatoma apsaugos sistema yra paprasta ir lengvai įgyvendinama. Tipinis verti-
kalusis žaibo priėmiklis sudarytas iš 10-16 mm skersmens metalinio strypo, pritvirtinto prie 
betoninės atramos. Strypą būtina sujungti su artimiausiu žaibosaugos instaliacijos įrenginio 
elementu. Atskiro vertikaliojo priėmiklio ar dviejų priėmiklių sistemos apsaugos pavyzdys 
pateiktas 10 paveikslėlyje.

2.2.1. Atskirai stovintys vertikalieji srovės priėmikliai   •   2.2.1.1  Žaibo priėmikliai iki 3 metrų aukščio 2.2.1.1  Žaibo priėmikliai iki 3 metrų aukščio

 
10 pav. Žaibo priėmiklis ant statinio stogo: a) atskirasis žaibo priėmiklis; b) dviejų žaibo priėmi-
klių sistemos apsaugos zonos nustatymas

R
b)a)

P
Vertikalusis 
priėmiklis

Vertikalusis 
priėmiklis

Saugomas 
įrenginys

Statinio stogas

Nustatant apsaugos zoną dviejų vertikaliųjų priėmiklių sistemoje, reikia išaiškinti žemiausią 
rutulio sąlyčio tašką (artimiausią apsaugos įrenginiui – 10 b pav.), taip pat apsaugos zonos 
įsvirimą p. p reikšmė priklausomai nuo vertikaliųjų priėmiklių aukščio h, atstumo tarp jų d ir 
rutulio spindulio R nustatoma taip:

)
2

(
2

2 dRRp −−=

Reikšmės p pakitimai kaip funkcijos nuo atstumo d tarp žaibo priėmiklių ir apsaugos klasės 
(įvairių reikšmių spindulio R) pateikti 11-ame paveikslėlyje (žr. 20 psl.).

Norint nustatyti vertikaliųjų žaibo priėmiklių stabilumą, reikia atsižvelgti į  vėjo gūsių pavojų. 
Išankstiniam dydžių ir betoninių atramų svorio parinkimui galima panaudoti 10-oje lentelėje 
(žr. 20 psl.) pateiktus duomenis [31].

Vertikaliojo žaibo priėmiklio tvirtinimo prie betoninės atramos ir žaibosaugos įrenginio ele-
mentų pavyzdžiai pateikti 12-ame paveikslėlyje (žr. 21 psl.).
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11 pav. Reikšmių p pakitimai priklausomai nuo atstumo d tarp žaibo priėmiklių ir apsaugos 
klasės

10 lentelė. Pagrindiniai betoninių atramų dydžiai priklausomai nuo vertikaliųjų priėmiklių 
aukščio (vėjo greitis 150 km/h)

Priėmiklio aukštis Skersmuo  Ǿ= 300 mm Skersmuo Ǿ    = 350 mm

Aukštis (cm) Svoris (kg) Aukštis (cm) Svoris (kg)

1,0 m 1,0 2,0 0,5 2,0

1,5 m 4,5 8,5 2,5 6,5

2,5 m 9,5 17,5 5,5 13,5

2,5 m 17 31 10,0 25,0

3,0 m 25,5 46 15,5 38,0

Jeigu žaibo priėmiklio pavienės betoninės atramos svoris mažesnis negu rekomenduojama, 
galima naudoti dviejų dalių svorį. Jeigu žaibo srovės nuvedimui naudojama metalinė stogo 
danga, tai vertikaliojo priėmiklio pagrindą galima tvirtinti tiesiog prie dangos (13 pav.).

Didesnių antstatų ir įrenginių žaibosaugai gali prireikti kelių priėmiklių sistemos (14 pav. (žr. 
22 psl.)). Sudarant tokią sistemą, reikia nustatyti apsaugos zoną ir išsaugoti reikalaujamus 
atstumus tarp saugomo antstato  ir priėmiklių sistemos elementų.

 
12 pav. Skirtingo aukščio žaibo priėmiklių tvirtinimas prie betoninių atramų [30]

 
13 pav. Priėmiklių tvirtinimas prie laidžių stogo paviršiaus  elementų [30]

2.2.1.1  Žaibo priėmikliai iki 3 metrų aukščio 2.2.1.1  Žaibo priėmikliai iki 3 metrų aukščio
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14 pav. Vertikaliųjų  žaibo priėmiklių sistemos sukurta apsauga

2.2.1.2. Aukštesni kaip 3 metrų žaibo priėmikliai
Jeigu atskirojo priėmiklio ar vertikaliųjų priėmiklių sistemos iki 3 m aukščio naudojimas ne-
tenkina saugomos erdvės reikalavimų arba sunku juos realizuoti, tai reikia išnagrinėti aukš-
tesnių priėmiklių, kuriems reikės sunkesnių ir sudėtingesnės konstrukcijos atramų, dažnai ir 
papildomų atotampų panaudojimo galimybę. Tokio sprendimo pavyzdys pateiktas 15-ame 
paveikslėlyje.

 
15 pav. Pavieniai vertikalieji žaibo priėmikliai [30]

Pateikta atotampų sistema ir panaudota atrama suteikia galimybę tvirtinti žaibo priėmiklius 
iki 8 m aukščio.

2.2.1.3. Vertikalieji žaibo priėmikliai, tvirtinami prie įrenginių ar 
konstrukcijos elementų
Kitas sprendimas, užtikrinantis vertikaliojo žaibo priėmiklio  stabilumą ir nereikalaujantis at-
ramų platinimo ir sunkinimo, yra vertikaliųjų priėmiklių, montuojamų prie saugomo objek-
to, panaudojimas. Tokius priėmiklius galima tvirtinti tiek prie stogų antstatų, tiek prie atskirų 
įrenginių. Dažniausiai naudojamas sistemas sudaro:

•	vertikalusis	priėmiklis,	pritvirtintas	prie	betoninės	atramos	ir	izoliaciniais	elementais	prie	
saugomo	objekto;

•	vertikalusis	priėmiklis,	nutolinančiais	elementais	pritvirtintas	tik	prie	saugomo	objekto;
•	vertikalusis	 priėmiklis,	 pritvirtintas	 prie	 izoliacinio	 vamzdžio,	 tvirtinamo	 prie	 saugomo	

objekto.

Pastaruoju atveju nuo žaibo priėmiklio atsišakoja srovės nuvediklis. Saugų atstumą tarp 
srovės nuvediklio ir saugomo objekto užtikrina atitinkamai parinkti nutolinantys elementai. 
Pavyzdiniai sprendimai, kaip galima tvirtinti vertikaliuosius priėmiklius prie įrenginių ar kons-
trukcijos elementų, pateikti 16-ame ir 17-ame paveikslėliuose (žr. 24 psl.).

2.2.1.1  Žaibo priėmikliai iki 3 metrų aukščio   •   2.2.1.2. Aukštesni kaip 3 metrų žaibo priėmikliai 2.2.1.3. Vertikalieji žaibo priėmikliai, tvirtinami prie įrenginių ar konstrukcijos elementų

 
16 pav. Vertikalieji priėmikliai, pritvirtinti prie saugomo įrenginio
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17 pav. Žaibo priėmikliai, pritvirtinti prie saugomų objektų [30]

Tinkamas tvirtinimas didina sistemos stabilumą ir leidžia iškelti priėmiklį į 3-4 metrų aukštį 
virš saugomo objekto. Pateikti pavyzdžiai tinka antstatų ir plokščių stogų apsaugai. Analo-
giški apsaugos principai taikomi vienšlaičiams ir dvišlaičiams stogams. Tipiniuose statybų 
objektuose dažniausia tai susiję su kaminais ir antenomis.

2.3. Antenų apsauga nuo tiesioginio žaibo išlydžio
Ant statinių stogų, turinčių žaibosaugos įrenginį, esantį metalinį antenos stiebą ties pagrin-
du reikia sujungti su artimiausiu žaibo priėmikliu ar srovės nuvedikliu. Pagaminti iš nelaidžių 
medžiagų stiebai turi būti aprūpinti žaibo priėmikliais, sujungtais su artimiausiomis žaibo 
priėmiklių tinklo atšakomis. Antenos turi būti įtaisytos saugomoje erdvėje, kurią sukuria:

•	metalinis	antenos	stiebas;
•	metalinis	stiebas	su	papildomu	vertikaliuoju	žaibo	priėmikliu	(18	pav.),	sujungtu	su	šio	

objekto konstrukcija (šis sprendimas rekomenduojamas, jei paties stiebo kuriama zona 
negarantuoja	apsaugos);

•	papildomas	vertikalusis	žaibo	priėmiklis,	pritvirtintas	prie	nelaidžių	medžiagų	stiebų.

Jungiant anteną su statinio vidaus įrenginiais reikia:

 
18 pav. Antenos stiebo saugomoji zona

Prie artimiausio 
žaibosaugos tinklo 

elemento

Vertikalusis žaibo 
priėmiklis

Antenos 
stiebas

Antena

•	naudoti	koncentrinį	antenos	kabelį;
•	antenos	kabelį	prie	objekto	tiesti	per	bendrą	visų	instaliacijų	įeigą	arba	šalia	pagrindinės	
išlyginamosios	šynos;

•	 kabelio	ekraną	sujungti	su	pagrindine	potencialą išlyginančia šyna.
Rekomenduojamo sprendimo pavyzdys pateiktas 19-ame paveikslėlyje (žr. 26 psl.). Pateikta-
me sprendime dalis žaibo srovės teka antenos kabelio ekranu ir patenka į saugomą objektą. 
Dėl srovės tekėjimo krintanti įtampa kelia pavojų saugomam objektui, nepaisant to, kad an-
tenos kabelio ekranas sujungtas su potencialą išlyginančia šyna. Pavojų pašalina viršįtampių 
ribotuvai, išdėstyti tiesiogiai prieš saugomą objektą (20 pav. (žr. 26 psl.)).

Antenų ir objektų vidaus įrenginių apsauga bus užtikrinta, jei žaibo srovė nepateks į antenos 
kabelių ekraną. Šiuo metu įsigaliojančiuose Europos sąjungos standartuose rekomenduoja-
ma antenos stiebus išdėstyti saugomose erdvėse, kurias sukuria antstatai, stogų konstruk-
ciniai elementai ar šalia stiebų papildomai įtaisyti priėmikliai. Abiem atvejais reikia išsaugoti 
saugius atstumus tarp saugomų stiebų ir naudojamų žaibosaugos elementų. Tokio sprendi-
mo pavyzdys pateiktas 21 paveikslėlyje (žr. 27 psl.).

Panašūs sprendimai taip pat taikomi belaidžio ryšio antenų žaibosaugai. Antenų apsaugos 
nuo tiesioginės iškrovos, antenų kabelių apsaugos nuo žaibo srovės poveikio pavyzdžiai 
pateikti 22 paveikslėlyje (žr. 27 psl.).

2.2.1.3. Vertikalieji žaibo priėmikliai, tvirtinami prie įrenginių ar konstrukcijos elementų 2.3. Antenų apsauga nuo tiesioginio žaibo išlydžio
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19 pav. Stiebo su televizijos antena žaibosaugos pavyzdys [8, 30]

Vertikalusis žaibo priėmiklis

Elektros tinklo viršįtampio ribotuvai

Horizontalusis 
žaibo 

priėmiklis

Srovės 
nuvedikliaiSaugomas 

televizorius

Antenos 
kabelis

Antenos stiebas

Potencialų
išlyginimo šyna

Elektros tinklas

Antena

Įžemintuvas

 
20 pav. Tiesiogiai prieš saugomą objektą įrengtas viršįtampio ribotuvas: a) bendras vaizdas; b) 
ribotuvo TV-Pro prijungimas [30]

b)a)

 
21 pav. Stiebo ir antenos apsauga nuo tiesioginio žaibo išlydžio [15, 30]

Vertikalusis žaibo priėmiklis

Nutolinantys elementai

Įžemintuvas

Elektros tinklo 
kabelis

Saugomas 
televizorius

Horizontalusis 
žaibo priėmiklis

Srovės 
nuve-
dikliai

Išlygi-
nimo 
šyna

Antenos 
kabelis

Antena

 
22 pav. Antenų stiebų išdėstymas vertikaliųjų žaibo priėmiklių saugomoje erdvėje [30]

2.3. Antenų apsauga nuo tiesioginio žaibo išlydžio 2.3. Antenų apsauga nuo tiesioginio žaibo išlydžio
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Pateiktuose sprendimuose reikia išsaugoti reikalaujamus saugius atstumus tarp stiebų ir an-
tenų, priėmiklių ir kitų žaibosaugos įrenginio elementų. Jei sunku išsaugoti reikalaujamus 
saugius atstumus ar sukurti vertikaliųjų priėmiklių apsaugos zoną, galima taikyti vieną iš šių 
sprendimų:

•	vertikalusis	priėmiklis	ir	srovės	nuvedikliai	tvirtinami	prie	saugomo	stiebo	(saugų	atstumą	
tarp šios atšakos ir saugomo objekto atitinkamu būdu užtikrina panašūs izoliaciniai nuto-
linantys	elementai)	(17	pav.);

•	 žaibo	srovei	nuvesti	naudojami	izoliuoti	pusiau	laidūs	srovės	nuvedikliai.
Naudojant srovės nuvediklius aukštos įtampos izoliacijoje reikia apriboti slankiąsias izolia-

cijos paviršiaus iškrovas. Tą galima pasiekti:
•	didinant	pradinę	slankiųjų	iškrovų	įtampą	(pvz.,	nuvediklio	izoliacijos	storį);
•	 srovės	nuvediklių	izoliacijai	naudojant	ekranus	(pvz.,	ploną	metalinę	foliją	vidaus	izoliaci-
joje);

•	 keičiant	elektrinio	lauko	stiprio	paskirstymą	slankiųjų	iškrovų	pasirodymo	taškuose.

Du pirmieji metodai iki šiol praktiškai nebuvo taikomi naudojamų žaibosaugai srovės nu-
vediklių gamyboje. Trečiojo metodo atveju elektrinio lauko stiprį slankiųjų iškrovų taškuose 
galima geriau paskirstyti naudojant srovės nuvediklius aukštos įtampos izoliacijoje su laidžiu 
ir pusiau laidžiu padengimu.

Toks apsaugos nuo slankiųjų iškrovų būdas panaudotas HVI (High Voltage Insulated) srovės 
nuvedikliuose, kuriuos gamina „Dehn“ firma. Šie srovės nuvedikliai turi aukštosios įtampos 
izoliaciją, padengtą pusiau laidžiu sluoksniu. Ją galima naudoti tais atvejais, kai būtina srovės 
nuvediklius montuoti šalia įžemintų laidžių instaliacijų ir įrenginių. Naudojant tokius srovės 
nuvediklius nebūtina išlaikyti saugių atstumų (saugus atstumas – apie 0,75 m ore ir 1,5 m 
kietame dielektrike).

Pagrindiniai HVI srovės nuvediklių parametrai pateikti 11-oje lentelėje. Gamintojai taip pat 
aprūpina kabeliais su patogiais antgaliais (23 pav.) ir sumontuotais ir paskirstytais pagal ka-
belio ilgį laikikliais išlyginamiesiems sujungimams su įžeminimo elementais.

11 lentelė. Pagrindiniai  HVI rovės nuvediklių parametrai

Parametrai Reikšmė 

Ekvivalentiniai saugūs atstumai 0,75 m – oras, 1,5 m  – kietasis dielektrikas

Išorinis skersmuo 20,0 / 23,0 mm

Minimalus išlinkimo spindulys 200 mm

Srovės nuvediklio montavimo temperatūra > 00 С

Maksimalus spaudimas 950 N

Vidaus srovės nuvediklis 19 mm2  Cu

Išorinė danga Juodas arba pilkas PVC

 
23 pav. Paruošti srovės nuvedikliai aukštosios įtampos izoliacijoje su įvairiais antgaliais ir mon-
tavimo laikikliais [30]

Sujungimui,
pvz. „su žaibolaidžiu”

Sujungimui su
įžeminimo elementu

Sujungimui,
pvz. „su žaibolaidžiu”

Sujungimui,
pvz. „su žaibolaidžiu”

Izoliuoti srovės nuvedikliai gali pakeisti pateiktus klasikinius sprendimus (pvz., izoliacinių 
kronšteinų tvirtinimo) (24 pav.).

 
24 pav. Antenų apsauga nuo tiesioginio žaibo išlydžio: a) vertikaliojo žaibo priėmiklio ir nuto-
linto nuo stiebo srovės nuvediklio panaudojimas; b) vertikalusis žaibo priėmiklis su aukštosios 
įtampos kabeliu [30]

Vertikalusis 
žaibo
priėmiklis

Vertikalusis 
žaibo
priėmiklis

Izoliacijos 
kronšteinas

Nutolinantys 
elementai

Srovės 
nuvediklis

Srovės nuvediklis 
aukštos įtampos 
izoliacijoje

Antena Antena

Antenos 
stiebas

Antenos 
stiebas

Izoliacijos 
kronšteinas

2.3. Antenų apsauga nuo tiesioginio žaibo išlydžio 2.3. Antenų apsauga nuo tiesioginio žaibo išlydžio

a) b)
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HVI srovės nuvediklių panaudojimo bevielio ryšio bazinių stočių antenų apsaugai pavyzdžiai 
pateikti 25 paveikslėlyje.

 
25 pav. Pavyzdys, kaip žaibo srovės nuvedimui naudojamas kabelis su  aukštosios įtampos izo-
liacija, dengta pusiau laidžia medžiaga

Jei įrenginių kiekis ant stogo didelis, tai optimalus sprendimas būtų žaibo priėmiklių tinklo 
sudarymas virš viso stogo paviršiaus (26 pav.).

 
26 pav. Įrenginių žaibosauga ant statinio stogo

Jeigu negalima apsaugoti įtaisytų ant objekto stogo įrenginių nuo tiesioginio žaibo povei-
kio, reikėtų taikyti vieną iš šių sprendimų:

•	 laidžiuose	įrenginiuose,	per	kuriuos	žaibo	srovė	gali	patekti	į	objektą	(pvz.:	ventiliacijos	ir	
aklimatizacijos sistemos vamzdžiuose), reikia naudoti  du kartus ilgesnius izoliacinius ele-
mentus	nei	reikalauja	saugūs	atstumai;

•	 žaibosaugos	 instaliacijos	 ir	 saugomo	 įrenginio	 ar	 sistemos	 suartėjimo	 taškuose	 reikia	
naudoti išlyginamuosius tiesioginius ar su kibirkštiniu iškrovikliu sujungimus.

2.4. Čerpiniai daugiašlaičiai stogai
 Laikantis atitinkamų saugių atstumų ant čerpinių stogų reikia naudoti žemus horizontaliuo-
sius žaibo priėmiklius. Ant tokių stogų formuojant tinkamą žaibo priėmiklių tinklą, būtina 
laikytis šių reikalavimų:

•	ant	stogo,	kurio	šlaito	nuolydis	didesnis	kaip	300, vienas iš žaibo priėmiklių tinklo laidų turi 
būti	nutiestas	išilgai	stogo	kraigo;										

•	metalines	pastato	dalis,	 esančias	ant	paviršiaus	arba	virš	 stogo	paviršiaus	 (išskyrus	pa-
teiktas skyriuje), reikia sujungti su artimiausiu žaibo priėmikliu ar srovės nuvedikliu. Čia 
kalbama apie:

 - tipinius kaminus (dažniausias tiesioginis sujungimas),
 - metalinius antenų stiebus (tiesioginis sujungimas),
 - metalines stogų atramas oro linijoms laikyti (netiesioginis sujungimas iškrovikliu),
 - aptvarus, langų rėmus (tiesioginis sujungimas).

Tipiniai žaibo priėmiklių įrengimo pavyzdžiai pateikti 27 paveikslėlyje.

 
27 pav. Žaibo priėmikliai ant dvišlaičių stogų.  Laikiklių  išdėstymo ir montavimo pavyzdžiai

2.3. Antenų apsauga nuo tiesioginio žaibo išlydžio 2.3. Antenų apsauga nuo tiesioginio žaibo išlydžio   •   2.4. Čerpiniai daugiašlaičiai stogai
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Prie žaibosaugos įrenginio laidininkų būtina prijungti ir metalinius konstrukcinius elemen-
tus, pvz.: vandens nutekėjimo latakus, pritvirtintus prie apatinio stogo krašto (28 pav.).

Vandens nutekėjimo latakai, naudojami žaibo srovėms nuvesti, turi būti pagaminti iš lakšti-
nio metalo, kurio storis atitinka nustatytus reikalavimus (plieniniai cinkuoti, cinko arba vario 
lakštai – min. 0,5 mm, aliuminio lakštai – min. 1 mm storio).

Reikalingų srovės nuvediklių skaičių sužinosime padaliję perimetrą stogo, padengto žaibo 
priėmiklių tinklu,  iš tinklo kraštinės ilgio. Žaibo srovei nuvesti būtini mažiausiai du srovės 
nuvedikliai.

2.5. Metalinės stogų dangos
Metalinę stogo dangą galima ir reikia panaudoti kaip žemą horizontalųjį žaibo priėmiklį, 
jeigu stogo danga yra ne plonesnė kaip 0,5 mm storio, nepriklausomai nuo jos tipo (pagal 
IEC 62305-1).

Metalines statinių stogų dangas reikia naudoti apsaugai nuo žaibo šiais atvejais:                                            

1. Kai atskiros	stogo	perdengimo	dalys	sujungtos	į	vieną	ilgį;

 
28 pav. Metalinio vandens latako sujungimas su žaibosaugos įrenginio elementais

2. Kai metalas ne plonesnis kaip 0,5 mm, ir kai:
    a. nėra stogo dangos perforavimo pavojaus,                                                   
    b. po stogo dangos paviršiumi nėra degių medžiagų.
3. metaliniai elementai nepadengti izoliacine medžiaga. 

Izoliacija nelaikomas metalinio lakšto padengimas plonu dažų sluoksniu, 0,5 mm storio bitu-
mo sluoksniu arba 1 mm storio plėvelės sluoksniu.

Medinės stogų konstrukcijos priskiriamos prie konstrukcijų, pagamintų iš sunkiai degančių 
medžiagų, todėl ant jų gali būti išklota metalinė stogo danga, kurios storis atitinka keliamus 
reikalavimus.

Tuo atveju, kai naudojamas lakštinis leidžiamo storio metalas, žaibo srovės įėjimo taškuose 
gali išsilydyti angos. Išsilydę metalo lašai arba net jo pakilusi temperatūra gali būti pavojinga, 
jeigu po metaline danga yra degios medžiagos. Tokiu atveju būtina naudoti iškeltus žaibo 
priėmiklius.

Žaibo srovė turi būti nuvesta į žemę srovės nuvedikliais, sujungtais su lakštine danga. (29 
pav.).

 
29 pav. Žaibo srovės nuvedimas nuo metalinės stogo dangos

Metalinė 
danga

Laikiklis

Laikiklis

Technologiniuose įrenginiuose (pvz.: antžeminiuose rezervuaruose, vamzdynuose, techno-
loginiuose aparatuose, išdėstytuose pastato išorėje) kaip žaibo priėmiklį galima panaudoti 
lakštinį metalą, kurio minimalus storis pateiktas 12-oje lentelėje (žr. 34 psl.).

2.4. Čerpiniai daugiašlaičiai stogai   •   2.5. Metalinės stogų dangos 2.5. Metalinės stogų dangos
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12 lentelė. Lakštinio metalo, naudojamo žaibo srovei nuvesti iš technologinių įrenginių, mini-
malus storis [15]

Žaibosaugos 
kategorija

Medžiaga Storis a t (mm) Storis b t‘ (mm)

I iki IV

Švinas - 2,0

Plienas (nerūdijantis, cinkuotas) 4 0,5

Titanas 4 0,5

Varis 5 0,5

Aliuminis 7 0,65

Cinkas - 0,7
a t išvengti pramušimo, perkaitimo arba užsidegimo
b t‘ tiktai dėl metalinio sluoksnio, jeigu jis nėra svarbus, kad būtų išvengta pramušimo, 
perkaitimo arba užsiliepsnojimo

2.6. Degių medžiagų dangos
Statiniuose, kurių stogai pagaminti iš degių medžiagų, apsaugą užtikrina iškelti horizontalieji 
žaibo priėmikliai, neizoliuoti vertikalieji žaibo priėmikliai arba aukšti neizoliuoti horizontalieji 
žaibo priėmikliai.

Reikia pažymėti, kad išdėstytos žemiau pastabos ir reikalavimai priklauso pagrindinei apsau-
gai tipiniuose statybų objektuose, kuriems negresia gaisro, garų, dulkių pavojus, sprogsta-
mų medžiagų sprogimas.

Iškeltų žaibo priėmiklių naudojimas pateisinamas, jeigu stogas yra iš šiaudų ar kitų ekviva-
lentiškų medžiagų, tai yra ne medinis. Žaibosaugos įrenginio ant šiaudinio stogo pavyzdys 
pateiktas 30 paveikslėlyje.

Būtinybė naudoti iškeltus žaibo priėmiklius atsiranda įrengiant žaibosaugą architektūros pa-
minklams.

Ši interpretacija leidžia manyti, kad ant stogų iš malksnų ar medinių lentų galima naudoti 
žemus žaibo priėmiklius, ištiestus ne mažesniu kaip 2 cm atstumu virš stogo paviršiaus arba 
tiesiai ant jo. Vis dėlto reikia atkreipti dėmesį į malksnų ir lentų impregnavimo būdą.

Minimalus atstumas tarp medžio šakų ir stogo iš degios medžiagos turi būti d = 2 m, kad 
būtų galima užtikrinti saugumą, žaibui pataikius tiesiai į medį.

 
30 pav. Iškelti  žaibo priėmikliai ant stogų, dengtų šiaudais ar kitomis degiomis medžiagomis

Horizontalusis iškeltas        
žaibolaidis

Šiaudinis stogas

Laikiklis
Laikiklis 
atstumui 
užtikrinti

Horizontalusis 
žaibolaidis

2.7. Apsauga nuo kibirkščiavimo
Šiais laikais daugiausia naudojamos nedegios arba sunkiai degančios stogų dangos, todėl 
pagal galiojančius reikalavimus statinių apsaugai reikia naudoti žemus žaibų priėmiklius. 
Montuojant tokius žaibų priėmiklius, reikia atkreipti dėmesį į galimus kibirkščiavimus tarp 
žaibų priėmiklių ir laidžių elementų pastatų viduje (31 pav. (žr. 36 psl.)).

Atsiradus kibirkščiai, nekontroliuojama iškrovos srovė teka statinio vidaus elementais, dėl to 
kyla pavojus objekte esantiems žmonėms ir gali būti patirta  didelių materialinių nuostolių. 
Praktikoje saugius izoliacinius atstumus lengviausiai išsaugoti statomuose objektuose, ku-
riuose galima suprojektuoti laidžias instaliacijas taip, kad jos būtų pakankamai  atitolusios 
nuo žaibosaugos įrenginio elementų.

Sudėtingiau yra senuose objektuose, kurie yra plečiami ar perstatomi, pvz.: palėpė pritai-
koma gyvenamiesiems ar ūkiniams tikslams. Šiais atvejais tinkamas įrenginių išdėstymas ir 
saugių atstumų reikalavimo laikymasis gali būti keblus ar neįgyvendinamas.

Šiuo atveju reikia taikyti potencialų suvienodinimą ir iškeltus žaibo priėmiklius. Kad būtų 
suvienodinti potencialai, reikia sujungti pastato vidaus laidžius elementus su žaibosaugos 
įrenginio elementais jų sąlyčio taškuose. Toks sprendimas leidžia žaibo srovei patekti į objek-
tą ir užtikrinti saugų jos nuvedimą į įžemintuvą. Patirtis rodo, kad tai labai sunkus uždavinys. 
Galimo sprendimo pavyzdys pateiktas 32 paveikslėlyje (žr. 37 psl.).

Žaibo priėmiklių iškėlimas virš stogo paviršiaus leidžia laisvai išdėstyti elektros instaliacijų 
laidininkus, telekomunikacijų ir signalų laidus pastato viduje.

2.5. Metalinės stogų dangos   •   2.6. Degių medžiagų dangos 2.6. Degių medžiagų dangos   •   2.7. Apsauga nuo kibirkščiavimo
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31 pav. Kibirkščiavimas tarp žaibosaugos įrenginio elementų ir statinio vidaus įrenginių

Elektros 
instaliacija

Potencialų 
išlyginimo šyna

Kibirkštinis 
išlydis

Telefono linija

Įžemintuvas
Elektros įvadas

Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynas

Hidroforas

 
32 pav. Iškelto žaibo priėmiklio montavimas

Laikiklis

Apie 1,5 m

Iškeltas žaibolaidis

Atitolinantis laikiklis
Elektros instaliacijos 
laidas

2.8. Srovės nuvedikliai
Kaip srovės nuvediklius galima naudoti tiek natūraliuosius, tiek dirbtinius laidžius elementus. 
Mažiausi laidžių elementų, naudojamų žaibo srovei nuvesti, skerspjūvių plotai:        

•	cinkuotas	plienas	 50	mm2

•	aliuminis	 	 25	mm2

•	varis		 	 	 16	mm2 

13-oje (žr. 38 psl.) ir 14-oje lentelėse (žr. 38 psl.) pateikti reikalaujami atstumai tarp srovės 
nuvediklių, laidų ir objekto sienų bei pačių laikiklių.

Srovės nuvediklių schema turi būti sudaryta tokia, kad užtikrintų patikimas grandines žaibo 
srovei tekėti nuo smūgio taško į žemę. Srovės nuvediklius reikia išdėstyti išilgai tiesių ir verti-
kalių trasų tarp žaibo priėmiklio ir įžeminančio laidininko.

Reikalaujama išsaugoti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą tarp srovės nuvediklio ir:

•	pėsčiųjų	perėjų	ir	įėjimų	į	pastatus;	
•	metalinių	aptvarų,	pastatytų	išilgai	šaligatvių	(33	a	pav.	(žr.	39	psl.)).

Reikiamą srovės nuvediklių skaičių apskaičiuojame padalinę objekto perimetrą, išreikštą me-

2.7. Apsauga nuo kibirkščiavimo 2.7. Apsauga nuo kibirkščiavimo   •   2.8. Srovės nuvedikliai
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13 lentelė. Atstumai tarp srovės nuvediklių ir statinių sienų

Minimalus atstumas nuo sienos pagal IEC 61024-1

Nedegios arba sunkiai degančios medžia-
gos siena

Degios medžiagos siena 

ant sienos ar jos ertmėje ant sienos * ar 10 cm nuo sienos**

*   - srovės nuvediklio temperatūros kilimas nepavojingas sienų medžiagoms
** - srovės nuvediklio temperatūra viršija  degioms sienų medžiagoms leidžiamas normas

14 lentelė. Vidutiniai atstumai tarp srovės nuvediklių

IEC 62305-3

Apsaugos kategorija    Vidutinis nuotolis

IV 20 m

III 15 m

II 10 m

I 10 m

trais, iš žaibo priėmiklių tinklo akies kraštinės dydžio. Nuvediklių negali būti mažiau kaip du.

Horizontaliųjų žaibo priėmiklių tinklo, kurio dydis priklauso nuo apsaugos kategorijos, ana-
lizė rodo, jog būtina išdėstyti srovės nuvediklius taip, kad būtų sudaryta nepertraukiama 
horizontaliųjų žaibo priėmiklių grandinė.

Analizuojant ant objekto sienų įtaisytiems įrenginiams kylančius pavojus, reikia atkreipti dė-
mesį į saugos zonų išsidėstymą. Šiais atvejais atstumas tarp įrenginio ir elektros instaliacijos 
laido turi būti toks, kad nekiltų kibirkštis.

 
33 pav. Srovės nuvediklių klojimas: a) atsižvelgiant į vietas, kur gali pasirodyti žmonės; b) srovės 
nuvediklio ekranavimas tuo atveju, kai negalima užtikrinti reikalaujamų atstumų

Atstumai a, b, c ir d turi 
būti didesni kaip 2 m

Polichlorvinilo vamzdis, 
kurio sienlės storis

nemažesnis kaip 5 mm

a)
Nuvediklis

Metalo tvorelė

Pėsčiųjų
takelis

d

a

2,5 m

0,5 mb
c

Grunto 
lygis

Grunto 
paviršius

Kontūrinis

įžemintuvas
Kontūrinis

įžemintuvas

Nuvediklis
b)

Norint išvengti kibirkščiavimo, galima nustatyti būtinus minimalius atstumus arba priimti, 
kad atstumai tarp įrenginio ir žaibolaidžio laidininko ar elemento, naudojamo žaibo srovei 
nuvesti (pvz.: vandens latakai), turi būti ne mažesni kaip 2 m, o atstumas tarp iškiliausios 
įrenginio vietos ir pastato krašto neviršyti 1,5 m. Toks pavyzdys pateiktas 34 paveikslėlyje. 

 
34 pav. Atstumai tarp įrenginių ir elementų, per kuriuos teka srovė

Įrenginys,
pvz.,

klimatizatorius

Latakai, nau-
dojami žaibo 
srovei nuvesti

Žaibosaugos 
instaliacija

Įrenginys,
pvz.,

klimatizatorius
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Tarp srovės nuvediklių rekomenduojama išsaugoti vienodus atstumus, o jei tai neįmanoma, 
reikia juos išdėstyti netoli pastato kampų.

Naudojant pastato armatūrą žaibo srovei nuvesti, reikia užtikrinti, kad strypai būtų neper-
traukiamai sujungti. Jeigu yra būtinybė, ant objekto stogo ir virš žemės paviršiaus reikia pa-
pildomai padaryti sandūrų, leidžiančių susijungti su srovės nuvediklių sistema ir dirbtiniu 
objekto įžemintuvu (35 pav.).

 
35 pav. Pastato žaibosaugos sistema, kurioje žaibo srovei nuvesti naudojami armatūros strypai

1 – metalinis stogo baliustrados 
apdirbimas

2 – plieniniai armatūros strypai
3 – grotų, uždėtų ant armatūros, 

strypai
4 – grotų strypų sandūros
5 – vidinė potencialą lyginanti 

šyna
6 – suvirinimo ar įpresavimo su-

jungimas
7 – laisvas sujungimas
8 – kontūras (aplink pastatą)
9 – pamatinis įžemintuvas (tipi-

niai dydžiai
 a ≤ 5 m, b ≤ 1 m)

Kai objekto armatūra naudojama kaip ekranas nuo elektromagnetinio lauko impulso žaibo 
iškrovos momentu, labai svarbu, kad sujungimai būtų patikimi. Siekiant išgauti geresnes 
ekranavimo ypatybes, reikia sujungti konstrukcijos laidžius elementus  tiek tarpusavyje, tiek 
tarp langų, langų nišų ir kitų metalinių elementų. Statant išorinėse objektų sienose didelius, 
prigludusius vienas prie kito langus, sienų armatūros strypus reikia sujungti su apatiniais ir 
viršutiniais laidžiais langų rėmų elementais.

Įvairių tipų plieninių ir gelžbetoninių konstrukcijų ekranavimo ypatybės nustatomos labora-
torijose ar vietoje, tyrimais atliekamais konkrečiuose objektuose. Konstrukcijos, pagamintos 
iš pastato armatūros elementų, ekranavimo efektyvumo matavimai pateikti 36 paveikslėly-
je.

Tuo atveju, kai iškrova įvyko šalia objekto, įvertinant slopimą daroma prielaida, kad plokščia 
banga krinta ant ekrano. Tada slopimą galima nustatyti pagal priklausomybes, pateiktas 15-
oje lentelėje.

 
36 pav. Konstrukcijos ekranavimo efektyvumo kaita priklausomai nuo žaibo priėmiklių tinklo 
akies dydžio ir bangų dažnio

15 lentelė. Žaibo iškrovos plokščios bangos magnetinis slopimas karkase [16 ]

Medžiaga 
slopimas dB

25 kHz 1 MMz

Varis/aliuminis 20 log (8,5/w) 20 log (8,5/w)

Plienas 20 log (8,5/w)

Plienas  μr = 200,  w – lango karkaso plotis (w < 5 m),  r –  karkaso strypo skerspjūvis

Pastato išorinis metalinis paviršius taip pat gali būti naudojamas žaibo srovei nuvesti. Reikia 
tik užtikrinti sujungimų tarp srovės nuvediklių ir įžemiklių tolygumą. Du dažniausi metalinio 
ir polichlorvinilinio armuotos sienos aptaisymo tarpusavio sujungimo atvejai pateikti 37 pa-
veikslėlyje (žr. 42 psl.).

Srovės nuvediklių sujungimo su įžemikliais taške turi būti gnybtas arba kontrolinės jungtys 
(38 pav. (žr. 43 psl.)).

Pagal patikrų vykdymo, konservacijos ir aktyviosios varžos matavimo reikalavimus gnybtai 
turi būti įtaisyti lengvai prieinamose vietose. Be to, reikia atsižvelgti į rekomendaciją įtaisyti 
gnybtus 0,3-1,8 m aukštyje. Antžeminę įžeminimo srovėlaidžių dalį reikia apsaugoti nuo me-
chaninių pažeidimų. Pakankamą apsaugą galima užtikrinti naudojant:

2.8. Srovės nuvedikliai 2.8. Srovės nuvedikliai
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37 pav. Sujungimo su laidžiais ir nelaidžiais  fasadais schemos

Srovės nuvediklis Srovės nuvediklis

Metalinis 
fasadas

Fasadas iš 
polichlorvinilo

Kontrolinė 
jungtis

Kontrolinė 
jungtis

Statinys Statinys

Laidi
konstrukcija

•	 įžeminimo	laidininkų	ekranavimą	iki	1,5	m	virš	žemės	ir	apie	0,2	m	žemėje;
•	 įžeminimo	laidininkus,	kurių	skersmuo	didesnis	nei	pateikti	dydžiai,	pvz.:	8 mm minima-

laus skersmens laidininkas.

39-ame paveikslėlyje (žr. 44 psl.) pateikti statybų objektuose taikomi žaibo priėmiklių, srovės 
nuvediklių ir įžemiklių įrengimo su laidžiais elementais pavyzdžiai.

2.9. Įžemintuvai
Žaibosaugos įrenginio įžemintuvas atlieka mažos varžos grandinės antžeminių žaibo iškro-
vų srovių tekėjimui funkciją, taip pat užtikrina apsaugą nuo viršįtampių.

Be to, įžeminimo sistema turi:

•	atitikti	įžeminimo	reikalavimus;
•	 išlyginti	 žemės	 ir	 objekto	metalinių	 konstrukcijų	bei	 instaliacijų	potencialus,	 tuo	užtik-

rinant  objekte esančių žmonių, įrenginių ir instaliacijų apsaugą nuo pavojingų įtampų ir 
srovių	poveikio;	

•	užtikrinti	tinkamą	visų	veikiančių	objekto	sistemų	sąveiką	(pvz.:	elektros	įrangų,	informa-
cinių ir telekomunikacinių sistemų).

 
38 pav. Žaibosaugos įrenginių gnybtai ir kontroliniai matavimo šulinėliai

Nuvediklis

Nuvediklis 
išorinėje 
sienoje

Kontrolinis 
matavimo 
šulinys

Kontrolinė 
jungtis

Kontūrinis

Kontūrinis

Įžemiklis

Įžemiklis

Grunto paviršius

Grunto paviršius

Įžeminimo
laidininkas

Telekomunikacijos objektų įžeminimo sistema, naudojama vieno pastovaus srovės šaltinio, 
maitinančio telekomunikacijų įrenginius, poliaus įžeminimui, turi sudaryti sąlygas, kad būtų 
apriboti radioelektroniniai triukšmai ir trikdžiai.

2.9.1. Natūralieji įžemintuvai
Apsaugai nuo žaibo ir viršįtampių pirmiausia reikia panaudoti natūraliuosius objekto įžemin-
tuvus, kuriais gali būti:

•	neizoliuotos	nuo	žemės	metalinės	saugomų	objektų	ir	įrenginių	dalys;

2.8. Srovės nuvedikliai   •   2.9. Įžemintuvai 2.9. Įžemintuvai   •   2.9.1. Natūralieji įžemintuvai
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39 pav. Žaibosaugos instaliacija, kurioje žaibo srovei nuvesti naudojami metalinių konstrukcijų 
elementai (stogas, siena) ir latakai

Metalinė 
danga

Srovės 
nuvediklis

Srovės 
nuvediklis

Metalinė 
danga

Įžeminimo 
srovėlaidis

Įžeminimo 
srovėlaidis

Įžeminimo 
srovėlaidis

Laikikliai

Kontrolinė 
jungtis

Lietvamzdis

Apkaba Apkaba

Lietvamzdis

Metalinė 
sienų 
danga

•	gelžbetoniniai	pamatai	 ir	požeminės	 saugomų	objektų	dalys	 (neizoliuotos	nuo	žemės	
arba	padengtos	atsparių	vandeniui	dažų	sluoksniu);

•	ne	toliau	kaip	10	m	nuo	saugomo	objekto		esantys	metaliniai	vamzdynai	ir	artezinių	šuli-
nių metalinė danga;

•	 	ne	toliau	kaip	10	m	nuo	saugomo	objekto	esantys	kaimyninių	objektų	įžemintuvai.	

Statant naujus objektus, rekomenduojama naudoti pamatinius įžemintuvus. Natūralieji įže-
mintuvai turi būti standžiai sujungti su įžemikliais. Jei tokius sujungimus keblu ar neįmano-
ma atlikti, galima panaudoti laikiklius ar kitus įtaisus turinčius gnybtus.

2.9.2. Dirbtiniai įžemintuvai
Jei objekte neįmanoma panaudoti natūraliųjų įžemintuvų arba jų panaudojimas nėra tiks-
lingas, reikia naudoti dirbtinius įžemintuvus. Dirbtiniai įžemintuvai gaminami iš: 

plieno 90 mm2 
vario 50 mm2

•	dirbtiniai	įžemintuvai	turi	būti	kontūriniai,	horizontalieji	arba	spinduliniai.	Rekomenduo-
jama	naudoti	kontūrinius	įžemintuvus	(40	pav.);

2.9.1. Natūralieji įžemintuvai 2.9.1. Natūralieji įžemintuvai   •   2.9.2. Dirbtiniai įžemintuvai

 
40 pav. Kontūrinis statinio įžemintuvas: a) bendras vaizdas; b) žaibosaugos sujungimas su įže-
mintuvu.

Pastato potencialų 
išlyginimo šyna

Kontrolinė jungtis

Srovės nuvediklis

Įžeminimo kontūras
Grunto paviršius

Įžemintuvo 
sujungimas su 

įžeminimo elektrodu

Kontūrinis 
įžemintuvas

m
in

. 0
,6

 m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

Vamzdis

Latakas

a) b)
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16 lentelė. Medžiagos, jų pavidalai ir minimalūs įžemintuvų matmenys

Me-
džia-

ga

Pavidalas Minimalūs matmenys Pastabos

Strypas 
Ø mm

Viela Plokštė 
mm

Va
ris

Lynas 3) 50 mm2 Kiekvienos gyslos min. 
skersmuo 1,7 mm

Apvalus monolitinis 3) 50 mm2 Skersmuo 8 mm

Juosta  3) 50 mm2 Min. storis 2 mm

Strypas 15

Vamzdis 20 Min. 2 mm sienelės 
storis

Monolitinė plokštė 500 x 500 Min. storis 2 mm

Tinklas 600 x 600 Sekcija 25 mm x 2 mm
Min. kvadrato ilgis 4,8 m

Pl
ie

na
s

Apvalus monolitinis 
cinkuotas 1) 2)

16 Skersmuo
10 mm

Cinkuotas vamzdis 1) 2) 25 Min. storis 2 mm

Cinkuota juosta 1) 90 mm2 Storis 3 mm

Cinkuota monolitinė 
plokštė 1)

500 x 500 Storis 3 mm

Tinklas cinkuotas 1) 600 x 600 Sekcija 30 mm x 3 mm

Apvalus, monolitinis, 
nepadengtas 4) 8) 

14 Min. vario padengimo 
storis  250 μm vario 
grynumas 99,9 %

Apvalus, monolitinis, 
nepadengtas 5)

Skersmuo
10 mm 

Juosta: cinkuota arba 
necinkuota 5) 6)

75 mm2 Min. storis 3 mm

Lynas cinkuotas 5) 6) 70 mm2 Min. kiekvienos gyslos 
skersmuo 1,7 mm

Kampuotis cinkuotas 1) 50 x 50 
x 3

N
er

ūd
ija

nt
is 

pl
ie

na
s 7

) Apvalus monolitinis 15 Skersmuo
10 mm

Juosta 100 mm2 Min. storis 2 mm

1) Paviršius turi būti padengtas tolygiai, vientisa danga, be priemaišų. Apvalus turi būti 
padengtas min. 50 μm, o plokščias – 70 μm;
2)	Sriegis	turi	būti	padarytas	prieš	cinkavimą;
3)	Gali	būti	ir	alavuotas;
4)	Varis	turi	būti	struktūriškai	sujungtas	su	plienu;
5)	Leidžiama	tik	visiškai	įliejus	į	betoną;
6)	Leidžiamas	tik	taisyklingai,	kas	5	m	sujungus	su	pamatų	armatūra;
7)	Chromas	≥	16	%,	nikelis	≥	5	%,	molibdenas	≥	2	%,	anglis	≤	0,08	%;
8) Kai kuriose šalyse leidžiama 12 mm.

•	vertikaliuosius	įžemintuvus	reikia	įgilinti taip, kad jų apatinė dalis būtų ne aukščiau kaip 3 
m	gylyje,	o	viršutinė	ne	aukščiau	kaip	0,5	m	nuo	žemės	paviršiaus	(41	a	pav.);

•	atsižvelgiant	į	gruntinių	vandenų	lygį,	siūloma	įžemintuvus	įgilinti taip, kad apatinė įže-
mintuvo	dalis	būtų	4	m	gylyje;

 
41 pav. Vertikalieji ir horizontalieji dirbtiniai statinio įžemintuvai

Srovės 
nuvediklis

Srovės 
nuvediklis

Kontrolinė 
jungtis

Kontrolinė 
jungtis

Įžeminimo 
laidininkas

Įžeminimo 
laidininkas

Vertikalusis
įžemintuvas

Horizontalusis 
įžemintuvas2,5 m

5 m

Grunto paviršius

Grunto paviršius

a) b)

2.9.2. Dirbtiniai įžemintuvai 2.9.2. Dirbtiniai įžemintuvai
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•	horizontaliuosius	įžemintuvus	reikia	įrengti	ne	aukščiau	kaip	0,6	m	gylyje	ir	ne	toliau	kaip	
1	m	nuo	išorinio	pastato	krašto;

•	griovius,	į	kuriuos	klojami	įžemintuvai,	užpilti	žeme	–	be	akmenų,	žvyro	ir	skaldos;
•	požeminius	metalinius	objektų	ir	technologinių	įrenginių,	esančių	ne	toliau	kaip	2	m	nuo	

žaibosaugos įžemintuvo, elementus, nepanaudotus natūraliesiems įžemintuvams, reko-
menduojama	tiesiogiai	arba	per	iškroviklį	sujungti	su	juo	(42	pav.);

 
42 pav. Kontūrinio įžemintuvo sujungimas su atskirtuoju įžemintuvu ir rekomenduojami saugūs 
atstumai tarp kontūrinio įžemintuvo ir energetinių kabelių

Įžemintuvo 
sujungimas su 

įžeminimo elektrodu

Kontūrinis 
įžemintuvas

Kibirkštinis 
iškroviklis

Potencialų 
išlyginimo 

šyna

Atskirtasis įžemintuvas

(Horizontalusis ar vertikalusis)

Įžemintuvo 
sujungimas 

su įžeminimo 
elektrodu 

1 m

1 m

m
in

. 0
,6

 m

Srovės 
nuvediklis

Kontrolinė 
jungtis

Energetiniai kabeliai

Įžeminimo 
srovėlaidis

Įžeminimo

kontūras

a) b)

•	 iškroviklius	reikia	naudoti	žaibosaugos	įžemintuvo	sujungimui	su	atskirtaisiais	įžemintu-
vais	(44	pav.);

•	minimalų	atstumą		D		grunte	tarp	įžemintuvo	ir	kitų	laidininkų	(kurių	negalima	sujungti	
su žaibosaugos įrenginiu) galima apskaičiuoti taip:

   D ≈ b ρ0,4 kc
0,5

čia:
 b – parametras, atitinkantis apsaugos kategoriją ( 0,4 , 0,3 arba 0,25 atitinka I, II, III, IV apsau-

gos kategoriją); 
   kc – koeficientas, priklausantis nuo įžemintuvo konstrukcijos;
   ρ - vidutinė savitoji grunto varža.

Praktikoje atstumas D grunte, kurio varža mažesnė kaip 1 000 Ωm, yra 1,0 – 4,0 metrai.

•	 Jeigu	neįmanoma	išlaikyti	reikalaujamų	atstumų,	sąlyčio	vietose	reikia	įtaisyti	izoliuojan-
čią	sienelę;

•	dirbtinių	įžemintuvų	sujungimus	su	įžeminimo	srovėlaidžiais ir atskirų įžeminimo sistemų 
sujungimus reikia suvirinti arba supresuoti. Taip pat galima taikyti sraigtinius sujungimus 
(43	pav.).		Visi	sujungimai	turi	būti	apsaugoti	nuo	mechaninių	pažeidimų	ir	korozijos;

 
43 pav. Įžeminimo sistemos elementų sujungimas

•	 įžemintuvų	negalima	išdėstyti	upių	vagose,	vandens	telkiniuose	ir	sausėjančiame	grunte	
(pvz.:	netoli	karšto	vandens	ar	garų	vamzdyno);

•	dirbtiniai	įžemintuvai,	kuriais	teka	nuolatinė	srovė,	turi	būti	gaminami	iš	atsparių	elektro-
cheminei	korozijai	medžiagų.	Šie	įžemintuvai	įrengiami	vertikaliai;

•	 jeigu	pavienis	kontūrinis	įžemintuvas	neužtikrina	reikalaujamos	aktyviosios	varžos	ar	po-
tencialų skirtumas yra pavojingas esantiems netoli įžemintuvo žmonėms, reikia naudoti 
papildomus kontūrinius įžemintuvus, įtaisytus apytiksliai trijų metrų atstumu vienas nuo 
kito. Kontūrai, tolstant nuo objekto, įleidžiami giliau į gruntą.  

44 paveiksle (žr. 50 psl.) pateiktas išplėstos kontūrų sistemos pavyzdys 

Įžeminimo sistema turi užtikrinti, kad būtų išlyginti atskirų įžemintuvo taškų ir prijungtų prie 
jo instaliacijų ir įrenginių potencialai. Kad būtų įvykdyta ši sąlyga, reikia jungti tokiais sujun-
gimais, kurių varža tarp įžemintuvo ir šynos ar potencialų išlyginimo žiedo yra maža, arba 
įrenginius su įžemintuvais reikia jungti tiesiogiai.

2.9.2. Dirbtiniai įžemintuvai 2.9.2. Dirbtiniai įžemintuvai
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44 pav. Kelių kontūrų išdėstymas išplėstoje įžeminimo sistemoje

Grunto paviršius

10 m

7 m

2 m
1,5 m

4 m

1 m

1 m

Srovės 
nuvediklis

Kontrolinė  
jungtis

Įžeminimo 
srovėlaidis

Įžeminimo

kontūras

2.9.3. Įžeminimo sistemų dydžių nustatymas
Projektuojant įžeminimo sistemą reikia:

•	patikrinti,	ar	galima	panaudoti	natūralųjį	 įžemintuvą,	ar	reikia	jį	papildyti	dirbtiniais	 įže-
mintuvais;

•	 jei	būtina	naudoti	natūralųjį	įžemintuvą,	parinkti	jo	tipą	ir	konfigūraciją;	
•	 įvertinti	dirbtinio	 įžemintuvo	ar	dirbtinio	 ir	natūraliojo	 įžemintuvų	sistemos	aktyviosios	

varžos dydį.
Kuriant įžeminimo sistemą, reikia žinoti:
•	aktyviąją	grunto,	kuriame	bus	įrengiamas	įžemintuvas,	varžą;
•	 reikalavimus,	keliamus	įžemintuvų	atliekamoms	funkcijoms.

Tai ypač svarbu telekomunikacijos ir informacijos įrenginiams. Statiniuose rekomenduojama 
naudoti horizontalųjį kontūrinį įžemintuvą. Naujovė IEC 61024-1 standartuose yra tai, kad 
žaibolaidžių įžemintuvai skirstomi į tipus: 

 - A tipas, kuriam priskiriami horizontalieji ir vertikalieji įžemintuvai, prijungti prie kiekvie-
no	žaibolaidžio	srovės	nuvediklio;

 - B tipas, kuriam priskiriami kontūriniai, tinkliniai ir pamatiniai įžemintuvai.

A tipo įžemintuvai

A tipo įžemintuvą sudaro horizontalieji ir vertikalieji įžemintuvai, kurie kontrolinėmis jungti-

mis prijungiami prie kiekvieno žaibolaidžio srovės nuvediklio. 

Šiam tipui priskiriami ir kontūriniai įžemintuvai, jungiantys srovės nuvediklius, jei yra įgilinti į 
žemę ne mažiau kaip 80 proc. viso savo ilgio. Žaibolaidis privalo turėti mažiausiai du A tipo 
įžemintuvus (horizontalius arba vertikalius).

Renkantis įžemintuvo ilgį, reikia atsižvelgti į tai, kad vertikalusis įžemintuvas dukart efekty-
vesnis už horizontalųjį įžemintuvą. A tipo įžemintuve reikia naudoti mažiausiai du sudeda-
muosius elementus, kurių kiekvieno ilgis lygus: 

-  Lhor ≥ L					horizontaliojo	įžemintuvo	atveju;	
-  Lver ≥ L/2  vertikaliojo ar palinkusio įžemintuvo atveju.

Minimalus įžemintuvo ilgis L priklauso nuo grunto varžos ir apsaugos kategorijos. Rekomen-
duojami įžemintuvų ilgiai pateikti 45 paveikslėlyje.

 
45 pav. Įžemintuvų minimalūs ilgiai, apskaičiuoti pagal apsaugos kategoriją ir grunto varžą

Sudėtinių įžemintuvų, sudėtų iš horizontaliųjų ir vertikaliųjų įžemintuvų, bendrą ilgį sudaro 
atskirų sudedamųjų elementų ilgių suma

LC = Lhor + 2 Lver ≥ L

A tipo įžemintuvų schema tinka žaibolaidžiams, turintiems vertikaliuosius arba aukštus ho-
rizontaliuosius žaibo priėmiklius, ir izoliuotiems žaibolaidžiams.

2.9.2. Dirbtiniai įžemintuvai   •   2.9.3. Įžeminimo sistemų dydžių nustatymas 2.9.3. Įžeminimo sistemų dydžių nustatymas
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B tipo įžemintuvai

B tipo įžemintuvams priskiriami:

- kontūriniai įžemintuvai, kurie arba visu savo ilgiu, arba (pagal PN IEC-61024-1) daugiau 
kaip 80 proc. ilgio kontaktuoja su gruntu	(46	pav.);

-	pamatiniai	įžemintuvai;
- tinkliniai įžemintuvai.

 
46 pav. B tipo įžemintuvas

Potencialų 
išlyginimo 

šyna

Plieninis 
vamzdis

Sujungimas 
su 

įžeminimo 
elektrodu

Kontūrinis 
įžemintuvas

1 m

Jeigu rengiamasi įrengti kontūrinį ar pamatinį įžemintuvą, reikia nustatyti paviršiaus, kurį 
apima įžemintuvas, spindulį r ir palyginti jį su minimaliu ilgiu L. 47-ame paveikslėlyje pateikti 
spindulio r nustatymo principai.

 
47 pav. Spindulio r nustatymas

Palyginę gauname:

- r ≥ L			pakanka	pamatinio	ar	kontūrinio	įžemintuvo;
- r < L    pamatinį ar kontūrinį įžemintuvą reikia papildyti horizontaliaisiais ar vertikaliaisiais 

įžemintuvais, kurių kiekvieno ilgis turi būti  Lдоп:

•	horizontalusis	įžemintuvas	 Lдоп hor = L - r
•	vertikalusis	įžemintuvas	 	 Lдоп ver = (L - r)/2

Papildomų horizontaliųjų ar vertikaliųjų įžemintuvų skaičius turi būti lygus išorinio žaibolai-
džio srovės nuvediklių skaičiui. Jų negali būti mažiau kaip du. 48-ame paveikslėlyje pateiktas 
įžemintuvo papildymo vertikaliaisiais elementais pavyzdys.

Norint gauti pakankamai mažos varžos įžeminimą, dažnai reikia tarpusavyje sujungti kelis 
atskirus įžemintuvus ir sukurti sudėtinį įžemintuvą. Šiuo atveju, siekiant atskirų įžemintuvo 
dalių įtakos apribojimo, jie yra išdėstyti pusantrinio vertikaliojo įžemintuvo ilgio atstumu. Su-
projektavus įžemintuvą, reikia patikrinti, ar jis atitinka reikalavimus, keliamus jo atliekamoms 
funkcijoms.

 
48 pav. Pamatų įžemintuvo papildymas vertikaliaisiais elementais

Grunto paviršius

Įžeminimo kontūras

Papildomi vertikalūs įžemikliai

2.9.3. Įžeminimo sistemų dydžių nustatymas 2.9.3. Įžeminimo sistemų dydžių nustatymas
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3. VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI STATINIŲ ELEKTROS INSTALIA-
CIJOJE
Viršįtampių ribotuvų SPD  (angl. Surge Protective Device) paskirtis – instaliacijų ir įrenginių 
apsauga nuo indukuotų atmosferinių viršįtampių poveikio, vidinių viršįtampių ir nuo tiesio-
ginio žaibo srovės poveikio [11].

Viršįtampių ribotuvai, naudojami statinių žemosios įtampos paskirstymo tinkluose, turi ma-
žiausiai vieną atjungiantį ar ribojantį įtampą nelinijinį elementą. Pagrindinė informacija apie 
nelinijinių elementų, turinčių tipinių įtaisų ypatybes, surinkta 17-oje lentelėje.

17 lentelė. Viršįtampių ribotuvų, naudojamų žemosios įtampos elektros energijos tinkluose, 
charakteristika

SPD tipas Ypatybės 

Nutraukiantis įtampą Absoliuti varža, kai nėra viršįtampio, kuri 
staiga krinta po įtampos impulso. Elemen-
tai, naudojami įtampai atjungti: iškrovikliai, 
dujiniai iškrovikliai, tiristoriai ir triodų tiristo-
riai.

Ribojantis įtampą Absoliuti varža, kai nėra tolygiai mažėjan-
čios įtampos didėjant impulsinei srovei ir 
įtampai. Pagrindiniai elementai – varisto-
riai* ir ribojantys diodai.

Kombinuotasis Turi ir atjungiantį, ir ribojantį įtampą ele-
mentą  ir gali atjungti įtampą, riboti įtam-
pą ar atlikti abi funkcijas priklausomai nuo 
įtampos, pvz.: lygiagretus ar nuoseklus iš-
kroviklio sujungimas su varistoriumi.

 *  dažniausia naudojami elementai

Viršįtampių ribotuvai pagal savo paskirtį atitinka I, II, III bandymų klasę (I, II, III apsaugos pa-
kopą). Skirtingų tipų įtaisų ypatybės ir paskirtis priklausomai nuo bandymų klasės pateikti 
18-oje lentelėje.

Viršįtampių ribotuvai, išbandyti pagal atskirų klasių reikalavimus, toliau šiame darbe bus va-
dinami 1-ojo, 2-ojo ar 3-ojo tipo viršįtampių ribotuvais.

49-ame paveikslėlyje pateiktas bendras įvairių tipų viršįtampių ribotuvų išdėstymo statinių 
elektros instaliacijose principas priklausomai nuo zonos, į kurią gali pataikyti žaibas, ir insta-
liacijos kategorijos.

18 lentelė.  Viršįtampių ribotuvų paskirtis  priklausomai nuo bandymų klasės [11]

SPD bandymų klasės   Paskirtis 

I klasė Apsauga nuo dalies tiesioginės žaibo srovės 
poveikio, atmosferinių viršįtampių ir įvairių 
komutacinių viršįtampių, statinių instaliacijų 
potencialų išlyginimas.

II klasė Apsauga nuo indukuotų atmosferinių virš-
įtampių, įvairių komutacinių viršįtampių ar 
nuo viršįtampių, praėjusių per žemesnės 
bandymų klasės apsaugos nuo viršįtampių 
įtaisus (I). 

III klasė Apsauga nuo indukuotų atmosferinių virš-
įtampių statinių vidaus elektros instaliacijo-
se.

 
49 pav. Daugiapakopė viršįtampių ribojimo sistema statinio elektros instaliacijoje

Apsauga pagal IEC 61024-1 ir IEC 61312-1

Apsauga pagal IEC 60364-4-443
Žaibo-
saugos 
įrengi-

nys

III ar IV instaliacijos 
kategorija

1 tipo viršįtampių 
ribotuvai

Pagrindinė
potencialų išlyginimo šyna Potencialų 

Išlyginimo 
šynaPamatinis 

įžemintuvas
0 zona 1 zona 2 zona 3 zona

2 tipo viršįtampių 
ribotuvai

3 tipo viršįtampių 
ribotuvai

Įren-
giniai

II ar III instaliacijos 
kategorija

I instaliacijos 
kategorija

3. VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI STATINIŲ ELEKTROS INSTALIACIJOJE 3. VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI STATINIŲ ELEKTROS INSTALIACIJOJE
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3.1.  1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai
1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai yra rekomenduojami apsaugai nuo pavojų, kuriuos kelia:

•	 žaibo	srovė,	atsirandanti	statinyje,	pagrindiniame	potencialų	išlyginimo	taške,	tiesioginės	
žaibo iškrovos į šį objektą momentu, taip pat iškrovos į oro linijų laidus ar žemosios įtam-
pos	užkastus	kabelius	atveju;

•	 indukuoti	atmosferiniai	viršįtampiai	ir	įvairūs	pasiekiantys	objektą	komutaciniai	viršįtam-
piai.

19 lentelė. 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų uždaviniai, montavimo taškai ir reikalaujama ban-
dymų apimtis

Parametras Charakteristika 

Uždaviniai Neleisti žaibo srovei ir įvairiems viršįtampiams patekti į statinio vidaus elek-
tros instaliaciją.                           

Montavi-
mas 

Ant 35 mm šynos ar saugiklių lizduose už pagrindinių elektros maitinimo 
saugiklių elektros instaliacijos įeigos į objektą taške.
Įprasti montavimo taškai: skydai, papildoma spinta su skydu, pagrindinis pa-
skirstymo įrenginys.

Pagrindinė 
patikros 
procedūra

Pagrindiniai elektros reikalavimai apima bandymus:
•	vardine	impulsine	1,2/50	įtampa;
•	impulsine	srove	imituojančia	žaibo	srovę;
•	išlydžio	vardine	srove	8/20.

Pagridiniai 
charakteri-
zuojantys 
apsaugos 
ypatybes 
duomenys

•	vardinės	įtampos	rūšis	ir	lygis	(kintanti	įtampa,	pastovi	įtampa	ar	abi	įtam-
pos	rūšys);

•	maksimali	darbo	įtampa	ir	vardinis	dažnis;	
•	apsaugos	nuo	viršįtampių	kategorija;
•	maksimalus	rekomenduojamas	papildomos	apsaugos	nuo	viršsrovių	dy-
dis	(jei	būtina);

•	atsparumas	trumpajam	jungimui;
•	montavimo	būdas	(gnybtų	identifikavimas,	normalios	padėties	nustaty-

mas).

Tipiniai 
žymėjimai

 
1-ojo 

tipo ri-
botuvas

 
Ribotuvas 
iškroviklis

 
Kataloginiai 
ribotuvai su 
atviru iškro-

vikliu

Kataloginiai ri-
botuvai su iškro-

vikliu korpuse

 
Kataloginiai ribo-
tuvai su iškrovi-

kliu, atjungiančiu 
uždegimą

19-oje lentelėje pateikti 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų uždaviniai, montavimo taškai ir rei-
kalaujama bandymų apimtis. Žaibosaugos 1-ojo tipo ribotuvų galimybės nustatomos ban-
dymais, pagal impulsinių srovių Iimp išlydžio poveikio jiems rezultatus.

Impulsinės srovės charakterizuojamos [11, 22] šiais parametrais:

•	maksimali	vertė;
•	pakeliamas	krūvis;
•	 specifinė	energija;
•	maksimalios	vertės	ir	reikalaujamų	verčių	pasiekimo	laikas.

20-oje lentelėje pateikti pagrindiniai rekomenduojami impulsinės srovės parametrai.

20 lentelė. Pagrindiniai rekomenduojami impulsinės srovės parametrai, naudojami 1-ojo tipo 
ribotuvų išbandymui

EN 61643-11 DIN VDE 0675 Teil 6/A1

Iimp (kА) Q(Аs)
V 10µs

W/R(kJ/Ω)
V10µs

Iimp (kА) Q(Аs) W/R(kJ/Ω) Impulso 
forma

20
10
5
2
1

10
5

2,5
1

0,5

100
25

6,25
1

0,25

50
20
10
5
2
1

0,5

25
10
5

2,5
1

0,5
0,25

625
100
25
6,3
1

0,25
0,063

10/350

EN 61643-11 standarte nenustatyta bandomosios išlydžio srovės forma. Jame tik siūloma 
naudoti  10/350 išlydžio srovę (toks reikalavimas įtrauktas į vokiečių standartą [5, 11]).  Nau-
dojant kitos formos srovę būtinas išlydžio srovės augimo laiko ribojimas iki 50 µs. Yra numa-
tytas reikalavimas, kad statinio elektros instaliacijos maksimali iškrova, praėjusi per 1-ojo tipo 
ribotuvų sistemą, neviršytų  6 kV.

Standartai, apibūdinantys 1-ojo tipo ribotuvų išbandymų apimtį, tiksliai neapibrėžia apsau-
gos nuo viršįtampių kategorijų, o tik pateikia rekomenduojamas vertes.

Instaliacijos su 230/400 V vardine įtampa atveju galima  pasirinkti apsaugos nuo įtampos 
kategoriją iš šių verčių: 600 V, 700 V, 800 V, 900 V, 1000 V, 1200 V, 1500 V, 1800 V, 2000 V, 2500 V, 
3000 V, 4000 V, 5000 V ir 6000 V.

1-ojo tipo ribotuvų pagrindiniai elementai yra kibirkštiniai iškrovikliai, kurie dažniausiai at-
laiko 20 kА ar 50 kА maksimalios vertės ir  10/350 formos išlydžių srovių tekėjimą. 50-ame 
paveikslėlyje (žr. 58 psl.) pateiktas pavyzdys, kaip kinta išlydžio ribotuvo ir juo tekančios sro-
vės įtampa.

3.1.  1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai 3.1.  1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai
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50 pav. 1-ojo tipo kibirkštinių įtampų ribotuvų srovės ir įtampos laiko diagramos

Išlydžio 
įtampa, pvz., 

1,2/50
Išlydžio 

įtampa, pvz., 
20 kA 10/350

Lydinčioji 
iškrova, pvz., 
keletas mA

Keletas šimtų 
mikrosekundžių

Tinklo 
įtampa

Lanko 
gesinimas

Lanko 
įtampa

Diagramos parodytos
skirtingais mąsteliais

Įtampos diagrama

Srovės diagrama

Iki 10 μs
Keletas 
šimtų 

nanosek.

Ribotuvu išlydžio srovė pradeda tekėti po kibirkščiavimo, ir įtampos kritimas laiduose, nau-
dojamuose jo prijungimui, prisideda prie įtampos kritimo lanke tarp iškroviklio elektrodų 
(dažniausiai kelios dešimtys voltų). Tai šio tipo ribotuvų privalumas.

1-ojo tipo ribotuvuose varistoriai dėl jų silpnos gebos praleisti nuo 1 iki 5 kA išlydžio 
sroves  (32 - 80 mm2 skerspjūvio varistoriai) beveik nenaudojami. 1-ojo tipo ribotuvai 
ne tik riboja iki leidžiamos įtampos į elektros įrangą iš įšorės patenkančias išlydžio sro-
ves, bet ir apsaugo nuo žaibo srovės poveikio instaliacijas bei įrenginius. Toks pavojus 
kyla žaibui tiesiogiai pataikius į statinį, kuriame įrengtas žaibolaidis, ar išlydžio į elektros 
energijos tinklą atveju.

3.1.1.  1-ojo tipo ribotuvų parinkimo ir montavimo principai
1-jo tipo ribotuvus reikia išdėstyti netoli elektros instaliacijos įvado į statinį. Tokie taškai gali 
būti:

•	 kabelių	sujungimai;
•	papildoma	spinta	šalia	skydo;
•	objekto	pagrindinis	žemosios	įtampos	paskirstymo	įrenginys;
•	papildoma	dėžė	šalia	paskirstymo	įrenginio.

Renkant ribotuvų sistemų montavimo vietą, reikia atsižvelgti ne tik į optimalias įtampos ri-
bojimo sąlygas, bet ir į įpareigojančius nuostatus bei reikalavimus.

21-oje lentelėje pateiktos apytikrės 1-ojo tipo ribotuvų schemų montavimo vietos priklau-

somai nuo naudojamos objekto žaibosaugos ir žemosios įtampos elektros energijos tinklo 
ypatybių.

21 lentelė. 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų tipiniai montavimo taškai

Objektas                  Žemosios įtampos elektros 
tinklas

Montavimo taškai/vietos

Statinys be žaibosaugos 
įrangos

Kabelis žemėje 1-ojo tipo viršįtampių ribo-
tuvų nereikia

Oro linijos su ilgu kabeliu 1-ojo tipo viršįtampių ribo-
tuvų nereikia

Oro linijos su trumpu 
kabeliu *

Skydas, spinta šalia skydo

Oro linijos* Skydas, spinta šalia skydo

Statinys su žaibosaugos 
įranga

Bet kuris elektros energijos 
tinklo privedimas

Skydas, spinta šalia skydo, 
jeigu jie įtaisyti ant objekto 
sienų (arba nišose)

Pagrindinis paskirstymo 
įrenginys, jeigu skydas  su-
montuotas objekto išorėje 
(pvz.: ties sklypo riba)

*- vietovėse, kuriose būna daugiau kaip 25 dienos su perkūnija arba yra būtinas aukštas 
įrenginių patikimumo lygis

Statiniuose, kuriuose įrengtas žaibolaidis ir kabelių skydas yra ant sienų, ribotuvai gali būti 
sumontuoti paskirstymų skyde (spintoje šalia skydo), pagrindiniame paskirstymo skyde arba 
šalia paskirstymo įrenginių priklausomai nuo aukštesnių viršįtampių ribojimo klasių reikala-
vimų.

1-ojo tipo ribotuvai apsaugo nuo žaibų ir trumpų impulsinių (trunkančių nuo kelių šimtų ns 
iki kelių µs) viršįtampių, kurie neturi grėsti elektros instaliacijai, įrenginių įvadui ir kitų pakopų 
viršįtampių ribotuvams.

3.1.2. Ribotuvų sujungimo schemos
1-ojo tipo viršįtampių ribotuvus reikia išdėstyti už pagrindinių apsaugos nuo viršsrovių įren-
ginių šiose sujungimų schemose [4, 5]:

TN ir TT tinklų sistemose

•	 jeigu	neutralusis	 laidas	 įžemintas	 ties	 instaliacijos	 įvadu,	 tai	 tarp	 kiekvieno	neįžeminto	

3.1.  1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai   •   3.1.1.  1-ojo tipo ribotuvų parinkimo ir montavimo principai 3.1.1.  1-ojo tipo ribotuvų parinkimo ir montavimo principai   •   3.1.2. Ribotuvų sujungimo schemos
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fazinio	laido	ir	žemės;
•	 jeigu	neutralusis	laidas	neįžemintas	ties	instaliacijos	įvadu,	tai	tarp	kiekvieno	fazinio	laido	

ir žemės ir tarp neutraliojo laido ir žemės.

IT tinklo sistemose

•	 tarp	kiekvieno	fazinio	laido	ir	žemės,	ir	jei	laidas	neutralusis,	tarp	neutraliojo	laido	ir	že-
mės.

22-oje lentelėje pateikti tipinių ribotuvų jungimo įvairiose tinklo sistemose pavyzdžiai. Jeigu 
TN tinklo sistemoje yra ilgi sujungimai tarp ribotuvų ir potencialą išlyginančios šynos, tai 
rekomenduojami ribotuvų sujungimai su PE laidu (alternatyvus sujungimas parodytas 22 
lentelės a, b pav.).

TT tinklo sistemoje yra galimybė taikyti schemas iš 4-rių viršįtampių ribotuvų (22 c lentelė), 
vadi-namuosius 1-ojo tipo sujungimus arba schemas iš 3 viršįtampių ribotuvų ir iškroviklio, 
kitaip vadinamo N-PE ribotuvo (22 d lentelė). Tokia schema vadinama 2-ojo tipo sujungimu. 
1-ojo tipo sujungimų schemos trūkumas yra įtampos PE laide atsiradimo galimybė vieno iš ri-
botuvų pažeidimo atveju (pvz.: trumpasis elektrodų jungimas arba išlydis tarp jų) (51 a pav.).

22 lentelė. 1-ojo tipo ribotuvų sujungimų įvairiose tinklo sistemose schemos

1-ojo tipo ribotuvų sujungimų schemos

TN tinklo sistemose reikia pasirinkti trumpesnius sujungimus (a arba b variantas)

a)

c)

e)

b)

d)

f )

 
51 pav. Srovės sklidimas, pažeidus vieną ribotuvą, schemoje iš 4-rių ribotuvų ir schemoje iš 3-jų 
ribotuvų ir iškroviklio

RB

L1 L1

RB

RA

RA

U

1-ojo tipo 
viršįtampių 
ribotuvai

1-ojo tipo 
viršįtampių 
ribotuvai

N-PE ribotuvas

L2 L2
L3 L3
N N
PE PE

Šioje schemoje reikia užtikrinti efektyvią apsaugą nuo tiesioginio sąlyčio. Tai atliekama 1-ojo 
tipo sujungimų schemą išdėsčius už diferencialinio srovės įrenginio. Priimant tokį sprendi-
mą, reikia atsižvelgti į galimą žaibo srovės poveikį šiam įrenginiui.

Minėtas pavojus neiškyla 2-ojo tipo sujungimų atveju. Šis tipas dabar dažniausiai naudoja-
mas TT tinklo sistemoje.

Nedideliuose objektuose ar tokiuose objektuose, kur vandens kanalizacijos instaliacija yra iš 
plastmasinių medžiagų, ribotuvų schema tekės pusė žaibo srovės (52 pav. (žr. 62 psl.)).

Numatant tolygų žaibo srovės pasiskirstymą tarp objekto įžemintuvo ir elektros įrangos, ga-
lima nustatyti impulsinių srovių, tekančių atskirais ribotuvais skirtingose tinklo sistemose 
skirtingų žaibosaugos kategorijų atveju, vertes (23 lentelė (žr. 62 psl.)).

Jungiant 1-ojo tipo ribotuvus faziniais ir neutraliais laidais galima naudoti minimalaus skers-
mens (16 mm2) vario laidus. Jungti su potencialų išlyginimo šyna galima ir 16 mm2 laidu, 
tačiau rekomenduojama naudoti  25 mm2 skersmens laidus, o pusės žaibo srovės poveikio 
atveju net 35 mm2 skersmens.

3.1.2. Ribotuvų sujungimo schemos 3.1.2. Ribotuvų sujungimo schemos

a) b)
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52 pav. Blogiausias žaibo srovės tekėjimo elektros įranga atvejis

PEN

100 kA 25 kA

100 kA 100 kA

200 kA

Transformatorinė

Srovės
nuvediklis

Statinys

4 x 25 kА

3 x 25 kA

L1
L2

L3N
PE

23 lentelė. Per 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvus tekančios impulsinės srovės vertės

Apsaugos kate-
gorija

Srovės vertės

TN 
tinklo 
siste-
ma

TT** 
tinklo 
siste-
ma

TT tinklo siste-
ma ribotuvai**

TT tinklo siste-
ma ribotuvas 

PE**

IT tinklo sistema

I ≥ 100 kА/m ≥ 100 kА/m ≥ 100 kА ≥ 100 kА/m

II ≥ 75 kА/m ≥ 75 kА/m ≥ 75  kА ≥ 75  kА/m

III ir IV ≥ 50 kА/m ≥ 50 kА/m ≥ 50 kА ≥ 50 kА/m

m – siekiančių statinius instaliacijos laidų, kuriais gali sklisti žaibo srovė, kiekis, pvz.: TN-S 
sistemoje tai L1, L2, L3, N,  taip pat PE , t.y. m = 5

  * - 4 viršįtampių ribotuvų schema (1-ojo tipo sujungimas).
** - 3 viršįtampių ribotuvų ir 1 iškroviklio schema (2-ojo tipo sujungimas).

Augant tinklo viršįtampiui ribotuvai turi tinkamai veikti ilgą laiką. 24-oje lentelėje pateiktos 
maksimalios ribotuvų darbo įtampos vertės priklausomai nuo tinklo sistemos.

1-ojo tipo ribotuvai neturi vidinės apsaugos nuo trumpojo jungimo ir dėl to gali prireikti ap-
saugoti tinklą nuo trumpųjų jungimų pasekmių. Papildomai reikia atsižvelgti į reikalavimą, 
tiekiant elektros maitinimą, vengti maitinimo nutrūkimo dėl viršįtampių ribotuvų pažeidi-
mo. Šiai problemai išspręsti siūloma prie viršįtampių ribotuvų nuosekliai prijungti papildo-
mus įtaisus, apsaugančius nuo viršsrovių ir trumpųjų jungimų.

 *- 4 viršįtampių ribotuvų schema (1-ojo tipo sujungimas).
** -3 ribotuvų ir 1 iškroviklio schema (2-ojo tipo sujungimas).

Dažniausiai ribotuvų apsaugai naudojami gG klasės saugikliai, kurie turi atlaikyti lydinčios 
srovės sklidimą mažiausiai iki jos natūralaus perėjimo per nulinę vertę momento. Jei per tą 
laiką ribotuvas neatjungė lydinčios srovės, turi suveikti saugiklis. 

Nustatant papildomos apsaugos nuo viršsrovių panaudojimo būtinybę, reikia palyginti virš-
srovių ribojimo įrenginių vardinių srovių vertes IF1, kurios atsiranda prieš ribotuvus su gamin-
tojų rekomenduojamomis leistinomis vertėmis  Ipap.

Priklausomai nuo tokio lyginimo rezultatų reikia taikyti schemą:
•	 IF1 ≤ Ipap – be papildomo saugiklio nuo viršsrovių (53 a pav.).
•	 IF1 ≥ Ipap – su nuosekliai prijungtu prie ribotuvų papildomu saugikliu nuo viršsrovių (53 b 

pav.).

24 lentelė. Maksimali ilgalaikio darbo efektinė įtampos vertė

Ilgalaikio darbo maksimali veikianti įtampos vertė

TN tinklo 
sistema

TT* tinklo 
sistema

TT  tinklo 
sistema 

ribotuvai**

TT tinklo siste-
ma ribotuvas 

– PE**

IT tinklo si-
stema

Uc UC ≥ 1.1 UF UC ≥ 1.5 UF UC ≥ 1.1 UF UC1 ≥ 1.1 ∙ UF UC1 ≥ 1.1 ∙ Upp

Tinklas 
230/400

253 V 345 V 253 V 253 V 440 V

Uf  - fazinės tinklo įtampos veikianti vertė,
Upp -  veikiančios įtampos tinklo laiduose vertė

1-ojo tipo  viršįtampių ribotuvai turi patikimai atlaikyti atsitiktines įtampas.

3.1.2. Ribotuvų sujungimo schemos 3.1.2. Ribotuvų sujungimo schemos

 
53 pav. 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų sujungimo schema:
 a) be papildomo saugiklio;
 b) su papildomu  saugikliu F2, nuosekliai sujungtu su ribotuvu.

1-ojo tipo viršįtampių 
ribotuvai

1-ojo tipo viršįtampių 
ribotuvai

a) b)
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3.1.3. Pagrindiniai montavimo principai
Norint, kad įtaisai funkcionuotų patikimai, 1-ojo tipo ribotuvai turi pasižymėti šiomis ypaty-
bėmis:

•	gebėjimu	 slopinti	 lydinčiasias sroves be papildomų, nuosekliai sujungtų su ribotuvais 
viršsrovių	saugiklių;

•	nesukelti	viršsrovių	saugiklių	veikimo	instaliacijose	prieš	ribotuvus;
•	būti	lengvai	montuojami.

Įrengiant ribotuvus reikia laikytis pagrindinių principų, kuriuos nulemia 1-ojo tipo ribotuvų 
pagrindinis uždavinys – apsauga nuo žaibo srovės poveikio. Šios srovės sklidimas kelia ne-
gatyvius reiškinius. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į šiuos:

•	elektrodinaminių	jėgų	sąveiką	tarp	laidininkų,	kuriais	teka	išlydžio	srovės;
•	 induktyviojo charakterio	įtampos	kritimą	laiduose;
•	viršįtampių ribotuvo su atviru iškrovikliu išmetamų jonizuotų karštų dujų keliamą pavo-

jų.

Parenkant atitinkamus viršįtampių ribotuvus ir jų sujungimo schemas, galima išvengti anks-
čiau minėtų pavojų arba apriboti jų negatyvias pasekmes.

3.1.4. 1-ojo tipo žemesnio nei 4000 V apsaugos lygio viršįtampių 
ribotuvai
Daugumai prieinamų 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų būdingas žemesnis nei  4000 V apsau-
gos lygis. Tokį apsaugos lygį pasirinkti galima tada, kai:

•	elektriniai	ir	elektroniniai	įrenginiai,	sumontuoti	instaliacijų	skyduose	(pvz.:	elektros	ener-
gijos skaitikliai), yra atsparūs 6 kV išlydžiams, todėl apsaugai sumažinus įtampos lygį iki 4 
kV	užtikrinama	patikima	atsarga;

•	 tai	optimalus	sprendimas	daugiapakopės	viršįtampių	ribojimo	sistemos	atveju,	nes	riboja	
1-ojo tipo ribotuvų suveikties kiekį iki būtino minimumo, o tai gali žymiai prailginti jų 
eksploatacijos	laiką;

•	vokiečių	standartuose	(25	lentelė)	rekomenduojamas	būtent	toks	apsaugos	lygis	B	klasės	
ribotuvams (1-ojo tipo ekvivalentai).

25 lentelė. Maksimalios viršįtampių ribotuvų apsaugos lygių vertės [3]

Vardinė darbo įtampa B klasės ribotuvai C klasės ribotuvai D klasės ribotuvai

150 V – 300 V 4 kV 2,5 kV 1,5 kV

300 V – 600 V 6 kV 4 kV 2,5 kV

600  V – 1200 V 8 kV 6 kV 4 kV

1-ojo tipo žemesnio nei 4000 V apsaugos lygio ribotuvuose dažniausiai naudojami vieno 
arba kelių polių nevaldomo lanko iškrovikliai. Skirtingų konstrukcinių sprendimų iškroviklių 
pavyzdžiai pateikti 26-oje lentelėje.

Ribojant šiluminius krūvius, siekiama riboti lydinčiasias sroves, sklindančias iškrovikliais po jų 
veikimo. Šiuo metu naudojamos įvairiausios lanko savaiminio slopinimo sistemos.

Taip pat populiari schema, kurioje lanko išmetimas vyksta vienu metu su spinduliniu ir ašiniu 
pūtimu.

Pastaruoju atveju kibirkštiniai iškrovikliai riboja lydinčią srovę iki maksimalios vertės, žemes-
nės kaip 2 kА taškuose, kur numatoma 50 kА vertės lydinčioji srovė (54 pav).

3.1.5. 1-ojo tipo žemesnio nei 2500 V apsaugos lygio viršįtampių 
ribotuvai 
Naujos 1-ojo tipo ribotuvų rūšys atitinka I ir II klasės bandymų apimties reikalavimus, o taiko-
mi  kibirkštiniai iškrovikliai užtikrina žemesnį kaip 2500 V apsaugos lygį. Dėl to vienas ribotu-
vas gali pakeisti iki šiol naudotas sistemas, susidedančias iš 1-ojo tipo ribotuvų, skiriančiųjų 
elementų ir 2-ojo tipo elementų.

26 lentelė. Įvairūs konstrukciniai iškroviklių sprendimai, naudojami 1-ojo tipo žemesnio nei 
4000 V apsaugos nuo viršįtampių lygio ribotuvuose [30]

Įprastas iškroviklis 

A, B - elektrodai
C - papildomas elektrodas, 
lengvinantis lanko slopini-
mą
D – degantis lankas

Įprastas iškroviklis korpuse

A – iškroviklio korpusas
B, D – elektrodai
C – izoliacinė medžiaga

Iškroviklis su spinduliniu ir 
ašiniu lanko pūtimu

A, C – elektrodai
B – izoliuojantis korpusas
D – lankas
E – ašinis ir spindulinis lanko 
pūtimas

3.1.3. Pagrindiniai montavimo principai   •   3.1.4. 1-ojo tipo žemesnio nei 4000 V apsaugos lygio viršįtampių ribotuvai 3.1.5. 1-ojo tipo žemesnio nei 2500 V apsaugos lygio viršįtampių ribotuvai
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Norėdami atskirti naujos kartos ribotuvus, gamintojai įvedė 1+2 tipo viršįtampių ribotuvų 
sąvoką, kurie pagal vokiečių standartus žymimi „B + C klasė“.

Pavojų, kylančių dėl viršįtampių ar žaibo srovės, ribojimui dažniausiai naudojami kibirkštiniai 
dviejų ar trijų elektrodų priverstinio uždegimo iškrovikliai. Tokių iškroviklių bendrieji veikimo 
principai pateikti 55 a, b ir 56 paveikslėliuose.

Kitas įdomus sprendimas yra ribotuvų, sudarytų iš dviejų lygiagrečiai sujungtų iškroviklių, 
sumontuotų viename modulyje su papildomu varistoriumi, nuosekliai prijungtu prie iškro-
viklio vienoje iš ribotuvų atšakų, naudojimas.

 
54 pav. 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai,  ribojantys žemesnę nei 4000 V [30] įtampą su spinduli-
niu ir ašiniu lanko pūtimu, skirti montuoti ant 35 mm šynos ir  saugiklių lizduose

DB 1 255 H

DB NH00 255 H

DB 3 255 H
 

55 pav. 1-ojo tipo (skirtingų sprendimų)  trijų elektrodų priverstinio uždegimo iškroviklių pavyz-
džiai: a) schema; b) trijų elektrodų valdomas iškroviklis su spinduliniu ir ašiniu lanko veikimu

a) b)

 
56 pav. Viršįtampių ribotuvas,  ribojantis mažesnį nei 2500 V lygį, DEHNbloc Maxi

3.1.5. 1-ojo tipo žemesnio nei 2500 V apsaugos lygio viršįtampių ribotuvai 3.1.5. 1-ojo tipo žemesnio nei 2500 V apsaugos lygio viršįtampių ribotuvai
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Pateiktoje schemoje, jeigu išlydžių srovės neviršija kelių kА (dažniausiai sutinkamas išlydžių 
elektros instaliacijose atvejis), veikia tik nuosekliai prijungtas iškroviklis su varistoriumi ir ly-
dinčiųjų srovių neatsiranda. Maksimalių verčių srovės atsiranda tik tiesioginių žaibo iškrovų į 
objektą arba iškrovų šalia objekto atvejais. Jei kyla toks pavojus, papildomai suveikia pagrin-
dinis iškroviklis, kuris užtikrina apsaugą  nuo  10/350 išlydžio srovių.

Pateikti 1-ojo tipo žemesnio nei  2500 V apsaugos lygio ribotuvai užtikrina pagrindinę stati-
nių, kuriuose įrengta apsaugos nuo žaibo sistema,  elektros instaliacijos apsaugą.

Apsaugos lygio, ribojančio žemesnius kaip 2500 V viršįtampius, pasirinkimas turi dar vieną 
privalumą. Tokio apsaugos lygio ribotuvų naudojimas yra reikalaujamas  IEC 60364-443 stan-
dartuose tuo atveju, kai „instaliacija maitinama iš žemosios įtampos oro linijos arba su tokia 
linija sujungta“.

Šis reikalavimas taikomas apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių, patenkančių iš išorės į sta-
tinių be žaibosaugos įrangos elektros instaliacijas, jeigu objektai yra vietovėse, kur nebūna 
daugiau kaip 25 perkūnijos dienų per metus.

3.1.6. 1-ojo tipo žemesnio nei 1500 V apsaugos lygio viršįtampių 
ribotuvai

 
57 pav. Pratekančių per iškroviklį su spinduliniu ir ašiniu lanko pūtimu srovių laiko diagramos 
[30]

Dar vienas 1-ojo tipo ribotuvų tobulinimo etapas buvo iškroviklių, apsaugančių nuo žemes-
nės kaip 1500 V įtampos, naudojimas. Jie užtikrina apsaugą nuo žaibo srovės poveikio ir 
įvairių viršįtampių. Žemas apsaugos nuo įtampos lygis pasiekiamas panaudojant iškroviklius 
su papildomomis uždegimo schemomis, pagreitinančiomis kibirkščiavimą tarp iškroviklio 
elektrodų, arba panaudojant  daugiapolius iškroviklius.   

Deja, sumažinus iškroviklių uždegimo lygį, jie dažniau suveikia ir ima sklisti lydinčios srovės. 
Tokių srovių poveikis iškroviklio elektrodui sumažina ribotuvo darbo laiką.

Vienas iš būdų to išvengti yra lydinčiųjų srovių pikinės reikšmės ribojimas. Naudojant iš-
kroviklius su spinduliniu ir ašiniu lanko pūtimu, galima apriboti laukiamą lydinčiąją srovę, 
siekiančią 50 kA ir iki kelių šimtų amperų pikinės reikšmės (57 pav.)

1-ojo tipo žemesnio nei 1500 V apsaugos lygio ribotuvai dažnai naudojami belaidžio ry-
šio bazinių stočių sistemų elektros instaliacijose (58 pav). Ribotuvų, apsaugančių nuo tokio 
žemo lygio įtampos, naudojimą lemia bazinių stočių įrenginių bandymų impulsinių įtampų 
atsparumui apimtis.

Reikia pažymėti, kad išlydžių ribotuvuose vis dažniau naudojamos schemos, kontroliuojan-
čios atskirų apsaugos elementų (iškroviklių ir varistorių) darbą ir perduodančios informaciją 
apie ribotuvų temperatūros kilimą virš leidžiamų normų.

3.2. 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai
2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų uždavinys yra viršįtampių ribojimas iki verčių, atitinkančių I ar 
II atsparumo išlydžiams kategoriją. 

Dažniausiai reikalaujama riboti žemesnius kaip 1,5 kV viršįtampius, nes tokius viršįtampius  
atlaiko dauguma elektrinių ir elektroninių įrenginių. 2-ojo tipo ribotuvų uždaviniai, jų mon-
tavimo taškai ir bandymų apimtis pateikti 26-oje lentelėje.

Rekomenduojamos vardinės in ir maksimalios iimp srovių, naudojamų 2-ojo tipo ribotuvų 
bandymams, formos yra impulsas, kurio augimo laikas yra 8 µs, trunkantis pusę maksimalios 
vertės 20 µs.

Maksimali srovės in, galinčios daug kartų sklisti 2-ojo tipo ribotuvu jo nepažeidžiant, vertė 
renkama	iš	šių	verčių:	0,05;	0,1;	0,25;	0,5;	1,0;	1,5;	2,0;	2,5;	3,0;	5,0;	10;	15	ir	20	kА	[11].

Maksimali išlydžio srovė imax turi būti didesnė už vardinę srovę in.

2-ojo tipo viršįtampių ribotuvuose dažniausiai naudojami pusiau laidūs kintančios varžos 
elementai – varistoriai (59a pav. (žr. 72 psl.)). Sumontuotų ribotuvų gnybtuose yra fazinė 
įtampa, o varistoriais teka silpnos srovės (mažesnės kaip 1 mА).

59-ame c (žr. 72 psl.) paveikslėlyje pateikti 2-ojo tipo ribotuvų 8/20 formos išlydžio srovės 
laiko diagramos.

3.1.5. 1-ojo tipo žemesnio nei 2500 V apsaugos lygio viršįtampių ribotuvai 3.1.6. 1-ojo tipo žemesnio nei 1500 V apsaugos lygio viršįtampių ribotuvai
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58 pav. Viršįtampių ribotuvas, ribojantis įtampą, žemesnę nei 1500 V: a) modulinis daugiapolis 
viršįtampių ribotuvas DEHNventil M TNC (FM); b) DEHNventil TNC;  c) viršįtampių ribotuvų DEH-
Nventil ZP montavimo pavyzdys.

a)

b)

c)

26 lentelė. Uždaviniai, montavimo taškai ir reikalaujama 2-ojo tipo ribotuvų bandymų apim-
tis             

Parametras Charakteristika

Uždaviniai Viršįtampių ribojimas tarp:
•	L1,	L2,	L3	fazinių	laidininkų	ir		PE	apsaugos	laidininkų;
•	Neutraliuoju	N	ir	apsaugos	PE	laidininkais.

Montavimas Ant  35 mm šynos ar saugiklių lizduose statinio elektros tinklo išsišakoji-
mo vietose (pagrindinis paskirstymo įtaisas, antriniai paskirstymo įtaisai, 
paskirstymo skydai).

Klasės patikros 
bandymų 
apimtis

Pagrindiniai bandymai:
•	vardine	impulsine	srove	in
•	maksimalia	impulsine	srove	imax
•	 impulsine	įtampa	1,2/50.

Tipiniai 
žymėjimai 

2-ojo tipo ribotuvas
Bendras vaizdas

MOV
Bendras vaizdas, 

varistorius

Varistorius

Viršįtampių ribojimui taip pat galima naudoti ribotuvus, sudarytus iš nuosekliai sujungto 
varistoriaus ir iškroviklio. Ribotuvai, turintys tokią ribojančių viršįtampius elementų sujun-
gimo schemą, naudojami elektros instaliacijoje, kurioje neturi atsirasti net nedidelių srovės 
nuotėkių.

60-ame paveikslėlyje pateiktos iškroviklio ir varistoriaus 2-ojo tipo ribotuvo ir sklindančios 
juo srovės įtampos laiko diagramos.

Tipinis ribotuvas gali būti monolitinė ar surenkama konstrukcija, susidedanti iš pagrindo ir 
nuimamo modulio su varistoriumi.

2-ojo tipo ribotuvus pagal konstrukcinius sprendimus galima suskirstyti į 2 grupes:

•	 kelių	modulių	–	skirti	trifazio	tinklo	pagrindinėms	sistemoms,	susidedančioms	iš	pagrin-
do	ir	keičiamų	modulių,	sumontuotų	ant	35	mm	šynos	(73	pav.);

•	vieno	modulio	–	skirti	tiek	montavimui	ant	35	mm	šynos,	tiek	montavimui	saugiklių	liz-
duose (74 pav.).

3.2. 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai 3.2. 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai
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59 pav. 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai: a) varistoriaus vaizdas; b) varistoriaus voltamperinė 
charakteristika; c) varistoriaus įtampos ir sklindančios juo srovės laiko diagramos

Tinklo įtampa Tinklo įtampa

Įtampa 
varistoriuje

Keletas 
dešimčių 

mikroamperų

Keletas 
dešimčių 

mikroamperų
Keletas dešimčių mikrosekundžių

Varistoriumi 
tekanti srovė, 

pvz., 10kA 8/20

Diagramos parodytos
skirtingais masteliais

Įtampos diagrama
Srovės diagrama

a)

c)

b)

 
60 pav. Įtampos  ribotuvu, kurį sudaro nuosekliai sujungtas varistorius ir iškroviklis, tekančios 
rovės laiko diagramos

Impulsinė 
įtampa, pvz.,  

1, 2 50

Lanko  
gesinimas

Iškroviklio 
uždegimas Įtampos laiko diagrama 

varistoriuje ir iškroviklyje

Srovė nuo keleto 
iki kelių dešimčių 

amperų

Tinklo 
įtampa

Iki 10 μs
Mažiau
50 ns Keletas dešimčių mikrosekundžių

Įtampos diagrama
Srovės diagrama Diagramos parodytos

skirtingais masteliais

 
61 pav. Kelių modulių 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai: a) bendras vaizdas; b) montažo pavyz-
dys

3.2. 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai 3.2. 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai

a) b)
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62 Pav. 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai, skirti montuoti ant 35 mm šynos ir saugiklių lizduose

Norint išvengti elektros tiekimo trūkių elektros maitinimo įrenginiuose, būtina užtikrinti sa-
vaiminį 2-ojo tipo pažeistų ribotuvų išsijungimą. Tą atlieka ribotuvų viduje gamintojų su-
montuoti išsijungimo įtaisai.

Kad ribotuvas pažeistas ir išjungtas, rodo tokie požymiai:

•	 spalvos	kaita	kontroliniame	langelyje,	jei	ribotuvai	sumontuoti	ant	35	mm	šynos;
•	papildomo	varžto,	kurį	turi	į	saugiklių	lizdus	įmontuoti	ribotuvai,	pailgėjimas.

Ribotuvas gali turėti papildomą išsijungimo ir įsijungimo kontaktą, komutuojantį elektros 
grandinę, kurios elementai (garsiakalbiai, lempos) vartotojo pasirinktoje vietoje signalizuoja 
apie jos pažeidimą.

Elektros įrangos izoliacijos bandymų metu 2-ojo tipo ribotuvus reikia atjungti arba išimti 
modulius su varistoriais.

3.2.1. 2-ojo tipo ribotuvų parinkimo ir montavimo principai
2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai gali būti įrengti statinio, neturinčio žaibosaugos įrangos 
elektros instaliacijos įvade, arba objektuose, turinčiuose žaibosaugos įrangą, kaip viršįtam-
pių ribojimo antrąją pakopą po pirmosios pakopos.

2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų sujungimų schemos analogiškos 1-ojo tipo ribotuvų sujun-
gimų schemoms. Juos taikant kitoje ribojimo pakopoje – TN tinklo sistemoje – rekomen-
duojama ribotuvus sujungti PE laidu (63 pav.).

 
63 pav. 2-ojo tipo ribotuvų sujungimų schemos TN, TT, IT tinklų sistemose

3.2. 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai   •   3.2.1. 2-ojo tipo ribotuvų parinkimo ir montavimo principai 3.2.1. 2-ojo tipo ribotuvų parinkimo ir montavimo principai

Koordinuojant 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų sąveiką su diferencialiniais srovės įtaisais, rei-
kia atkreipti dėmesį į šias pastabas:

•	bendras	minėtų	įrenginių	išdėstymas	neturi	nutraukti	elektros	srovės	tiekimo;
•	minėti	įrenginiai	turi	nepertraukiamai	vykdyti	apsaugos	uždavinius.	
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Viršįtampių ribojimo atžvilgiu 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų schemų išdėstymas už dife-
rencialinį srovės jungiklio sudaro sąlygas sklindančioms išlydžių srovėms veikti diferencia-
linės srovės jungiklį – todėl gali suveikti be reikalo ar tapti gedimo priežastimi. Ribotuvų 
išdėstymas prieš jungiklį eliminuoja tokį pavojų. Toks išdėstymas užtikrina techniškai tvar-
kingo diferencialinio srovės jungiklio tinkamą funkcionavimą pažeidus ribotuvą, jungiantį 
N ir PE laidus [4, 5].

Atsižvelgiant į minėtas pastabas tinklų  TN,  TT sistemose (trys viršįtampių ribotuvai ir iškro-
viklis – 2-ojo tipo sujungimų schema) rekomenduojama 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvus 
išdėstyti prieš diferencialinius srovės jungiklius [5].

Tinklo TT sistemoje (keturi viršįtampių ribotuvai – 2-ojo tipo sujungimų schema) turi būti 
užtikrinta efektyvi apsauga nuo tarpinio sąlyčio – juose  prieš ribotuvų sistemą reikia įtaisyti 
diferencialinius S tipo srovės įrenginius, atsparius impulsinėms bent 3 kA  dydžio ir  8/20 [5] 
formos srovėms.

2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų sujungimui reikia naudoti kuo trumpesnius laidus (jų ilgis 
neturi viršyti 0,5 m). Šio reikalavimo laikytis labai svarbu, nes ilgesni sujungimai 2-ojo tipo 
ribotuvuose gali sukelti instaliacijoje aukštesnes įtampas.

64 paveikslėlyje pateikti įtampų pavyzdžiai, užregistruoti schemoje, kurią sudaro 2-ojo tipo 
ribotuvas su prijungtais skirtingo ilgio laidais, sklindant išlydžio 15 kА vertės, 8/20 formos 
srovei [30].

 
64 pav. Įtampos kritimas 2-ojo tipo ribotuvo ir laido grandinėje, sklindant impulsinei 15 kА 8/20 
srovei [30]

Išlydžių srovių tekėjimas spartina naudojamų 2-ojo tipo ribotuvuose varistorių dėvėjimąsi. 
Didėjantis varistoriaus srovės nuotėkis kelia jo temperatūrą, o dėl to gali ne tik sugesti varis-
torius ir greta esantys įrengimai, bei ir kilti gaisras objekte.

To išvengti galima sumontavus ribotuve įtaisą, fiksuojantį varistoriaus temperatūrą, pavo-
jaus atveju atjungiantį nuo jo įtampą bei perduodantį informaciją apie atjungimą.

Kai impulsinės srovės, kurių vertė viršija leistinus dydžius, teka ribotuvu, gali būti pažeista 
varistoriaus struktūra ir įvykti trumpasis jungimas. Prieš imantis papildomų apsaugos prie-
monių nuo panašių pavojų, reikia patikrinti prieš ribotuvus esančių saugiklių vardinės srovės 
dydį. Jei šio tipo ribotuvams šis dydis bus didesnis nei nustatytas gamintojo, reikia naudoti 
gamintojo nurodytus apsaugos įrenginius, nuosekliai sujungtus su ribotuvais. Dažniausiai 
tai yra gG klasės saugikliai.

2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai su nuosekliai įjungtais saugikliais turi patikimai laikyti atsi-
tiktines įtampas.

Dviejų pakopų apsaugos sistemos atveju dažniausiai nerekomenduojama viename paskirs-
tymo įrenginyje išdėstyti 1-ojo ir 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų, nes tokia sujungimų siste-
ma negali garantuoti tinkamo jų poveikio eiliškumo.

2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų apsauginės ypatybės nustatomos bandymų impulsinėmis 
srovėmis rezultatų pagrindu. Impulsinių srovių augimo laikas – 8 µs, trukmė – pusė 20 µs 
maksimalios impulso vertės. Maksimalios vertės išrenkamos iš eilės nuo kelių šimtų А iki 
20 kА. 

Vertinant veikiančių 2-ojo tipo ribotuvų įtaką saugikliams, reikia atsižvelgti į pagrindinę in-
formaciją apie jų atsparumą impulsinių srovių poveikiui. 

3.2.2. Įvairių tipų viršįtampių ribotuvų schemų sąveika
Elektros instaliacijoje sudarant patikimą daugiapakopę viršįtampių ribojimo sistemą, reikia 
užtikrinti abipusę energijos koordinaciją tarp:

•	 įvairių	tipų	viršįtampių	ribotuvų	schemų;
•	 ribotuvų	schemų	ir	saugomų	įrenginių.

Norint užtikrinti atitinkamą impulsinių srovių energijos padalijimą tarp ribotuvų schemų, 
reikia atsižvelgti į:

•	voltamperines	ribotuvų	charakteristikas;
•	 įvairių	tipų	ribotuvų	įtampų	apsaugos	lygį;
•	 ribotuvų	schemų	išdėstymo	elektros	įrangoje	projektą.

Papildomai reikia atsižvelgti į žaibosaugos zonų koncepcijos principų apibrėžtus reikalavi-
mus. Užtikrinę energijos koordinaciją ribotuvų sistemoje, įsitikiname tinkamu šios sistemos 

3.2.1. 2-ojo tipo ribotuvų parinkimo ir montavimo principai 3.2.1. 2-ojo tipo ribotuvų parinkimo ir montavimo principai   •   3.2.2. Įvairių tipų viršįtampių ribotuvų schemų sąveika
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funkcionavimu ir ilgalaikiu nenutrūkstamu (be avarijų) ribotuvų darbu.

3.3. 1-ojo ir 2-ojo tipo ribotuvų schemos
Dviejų pakopų viršįtampių ribojimo sistemose naudojamos 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai 
ir 2-ojo tipo varistoriniai ribotuvai. Tipiniuose sprendimuose ribotuvų įtampos apsaugos ly-
gis yra žemesnis nei 4000 V (1 tipas) ir 1500 V (2 tipas).

Norint tokioje sistemoje užtikrinti abipusę energijos koordinaciją, reikia išlaikyti kelių dešim-
čių metrų atstumus tarp atskirų tipų ribotuvų (atstumas matuojamas išilgai elektros ins-
taliacijos laido). Informacija apie rekomenduojamus atstumus dažniausiai teikiama tipinių 
sujungimų schemų ribotuvų kataloguose (65 pav.).

 
65 pav. 1-ojo ir 2-ojo tipo ribotuvų sujungimų tipinės schemos: a) penkiagyslis kabelis; b) ketur-
gyslis kabelis ir PE laidas
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Šiuo metu tokiose instaliacijose viršįtampių ribojimui galima naudoti:

•	 tik	1-ojo	tipo	viršįtampių	ribojimo	schemas,	kurių	įtampos	apsaugos		lygis		žemesnis		nei	
1500	V	(70a	pav.);

•	1-ojo	tipo	žemo	įtampos	apsaugos	lygio	(1500	V	arba	2500	V)	ribotuvus,	lygiagrečiai	su-
jungtus su 2-ojo tipo ribotuvais (66b  pav.).

         Pastaruoju atveju apsaugą nuo viršįtampių užtikrina varistoriai (2-ojo tipo ribotuvai), 
todėl iškroviklis suveikia tik tada, kai atsiranda didelių energijų išlydžių srovės.

 
66 pav. Induktyvinių elementų pašalinimas: a) 1-ojo tipo žemo įtampos apsaugos lygio ribotuvų 
schema; b) 1-ojo tipo žemo įtampos apsaugos lygio ribotuvų sujungimo su 2-ojo tipo ribotuvais 
schema
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3.4. Daugiapakopės viršįtampių ribojimo sistemos sudarymo 
principai
Rengiantis elektros instaliacijoje sudaryti apsaugos nuo žaibo srovės ir įvairių viršįtampių po-
veikio sistemą, reikia patikrinti žaibosaugos priemonių, panaudotų objekte (išorinė ir vidinė 
žaibosauga), būklę esamu momentu.

Jeigu projektuojant žaibosaugos instaliaciją nustatytas reikalaujamas žaibosaugos lygis, tai 
parenkant I klasės viršįtampių ribotuvus reikia  priimti maksimalias žaibo srovės vertes pri-
klausomai nuo parinkto apsaugos lygio.

Projektuojant elektros instaliacijoje viršįtampių ribojimo sistemą, reikia atsižvelgti į šiuos rei-
kalavimus keliamus viršįtampių ribotuvams:

•	viršįtampių	ribotuvų	kiekį	 ir	 jų	montavimo	būdą	reikia	pasirinkti pagal tinklo sistemą ir 
reikalaujamą	viršįtampių	kategoriją;

•	 ribotuvus	reikia	išdėstyti	taip,	kad	jie	užtikrintų	viršįtampių	ribojimą	iki	įtampų lygių, že-
mesnių nei įrenginių impulsinis atsparumas;

•	 viršįtampių	 ribotuvų	 atsparumas	 trumpajam	 jungimui	 turi	 atitikti	 numatytą	 trumpojo	
jungimo	srovės	dydį.	Trumpasis	jungimas	gali	įvykti	ribotuvų	montavimo	taške;

•	pagal	gamintojų	reikalavimus	išsaugoti	mažiausius	leistinus	atstumus	tarp:
	 -	įvairių	tipų	ribotuvų;
	 -	ribotuvų	ir	saugomų	įrenginių;
 - 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų ir kitų įrenginių montavimo taškuose (dujų išmetimo iš 

ribotuvo į išorę atveju).

Parenkant 1-ojo ir 2-ojo tipo ribotuvus ir sudarant apsaugos sistemas, rekomenduojama 
laikytis pateiktų 27-oje lentelėje reikalavimų.

3.5. 3-ojo tipo viršįtampių ribotuvai
3-ojo tipo viršįtampių ribotuvai apsaugo įrenginius nuo atmosferinių viršįtampių, sukeltų 
atskirų atmosferinių išlydžių už objektų ir nuo viršįtampių ryšių kanaluose, atsirandančių sta-
tinių vidaus elektros instaliacijose.            

Pagrindinė informacija apie 3-ojo tipo ribotuvų uždavinius ir montavimo principus pateikta 
28 lentelėje (žr. 82 psl.).

Realiomis sąlygomis negalima išvengti tiesioginių žaibo smūgių į statinį ar šalia statinio vyks-
tančių išlydžių. Dėl to elektros instaliacijose 3-ojo tipo ribotuvai funkcionuoja kartu su 1-ojo 
ir 2-ojo tipo ribotuvais, sudarydami daugiapakopes apsaugos schemas.

Prieš nusprendžiant naudoti 3-ojo tipo ribotuvus, būtina išsamiai išanalizuoti panaudojimo 
tikslingumą ir atsižvelgti į: 

27 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai, į kuriuos reikia atsižvelgti pasirenkant 1-ojo ir 2-ojo tipo 
ribotuvus

Ribotuvai Ribotuvų schemų parinkimo principai

1-ojo 
tipo 
ribotuvai

•	Statiniui su žaibosaugos sistema, 1-ojo tipo ribotuvai turi būti sumontuoti 
už pagrindinių saugiklių, netoli elektros instaliacijos įvado (kabelių skydai, 
spintos šalia skydų, pagrindinis paskirstymo įrenginys).

•	Ribotuvų sujungimų schema turi būti parinkta atsižvelgiant į tinklo siste-
mą.

•	Reikia įvertinti ilgalaikio ribotuvo darbo efektyvią įtampos vertę ir impulsi-
nių srovių ribojimo lygį.

•	Laidai, naudojami ribotuvų prijungimui, pagal galimybę turi būti trumpi 
(trumpesni negu 0,5 m ilgio). Jei šį reikalavimą sunku įvykdyti, reikia naudo-
ti ribotuvus su dvigubais „V“ tipo gnybtais.

•	Tiesiant jungiančius ribotuvus laidus, reikia atsižvelgti į atsirandančių dėl 
žaibo srovės sklidimo dinaminių jėgų poveikį jiems.

•	Būtina nustatyti, ar reikia papildomų apsaugančių nuo viršsrovių įtaisų, 
nuosekliai jungiamų su 1-ojo tipo ribotuvais.

•	Naudojant ribotuvus su atvirais iškrovikliais, būtina atsižvelgti į sukeliamą 
išmetamų dujų pavojų, arba parinkti ribotuvus su turinčiais  korpusą iškro-
vikliais.

•	Parinkti ribotuvus su ribotomis lydinčiosiomis srovėmis, kad nesuveiktų pa-
grindiniai viršsrovių saugiklių įrenginiai. 

•	Ribotuvų schemoje patikrinti reikalavimus keliamus diferencialinių srovės 
įrenginių montavimo taškams.

2-ojo 
tipo 
ribotuvai

•	2-ojo	tipo	ribotuvų	schema	turi	būti	tinkamai parinkta tinklo sistemai.
•	2-ojo	 tipo	viršįtampių	 ribotuvų	schemos	montavimo	vieta	priklauso	nuo	

jo paskirties. Dviejų pakopų schemos atveju tai yra paskirstymo įrenginiai 
atskiruose aukštuose, antriniai paskirstymo įrenginiai, objektų vidaus pa-
skirstymo skydai. Jeigu nėra žaibo srovės poveikio pavojaus, tai 2-ojo tipo 
ribotuvų schemas galima įrengti instaliacijos įvado į objektą taške (vietoj 
1-ojo tipo ribotuvų).

•	Reikia	nustatyti,	ar	būtina	naudoti	papildomus	viršsrovių	saugiklius,	nuose-
kliai sujungtus su 2-ojo tipo ribotuvais.

•	Ribotuvų	prijungimui	naudojami	laidai	turi	būti	kuo	trumpesni	(trumpesni	
negu 0,5 m ilgio).

•	Turi	atitikti	diferencialinių	srovių	įrenginių	montavimo	taškų	ribotuvų	sche-
mų reikalavimus.

•	Būtina	laikytis	reikalaujamų	atstumų	tarp	1-ojo	ir	2-ojo	tipo	ribotuvų.
•	 Jeigu	neįmanoma	išlaikyti	reikalaujamų	atstumų,	būtina	naudoti	induktyvi-

nius elementus.
•	Elektros	instaliacijos	izoliacijos	bandymų	metu	reikia	atjungti	2-ojo	tipo	va-

ristorinius ribotuvus arba, jei yra galimybė, išimti modulius su varistoriais.

•	priimtą	įtampos	atsargą	(skirtumą	tarp	maksimalios	įrenginio	atlaikomos	įtampos	ir	ribo-
tuvo	apsaugos	nuo	viršįtampių	lygio);

•	 laidų	nutiesimo	nuo	2-ojo	tipo	ribotuvų	schemos	iki	saugomų	įrenginių	būdą	(pvz.:	tiesi-
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28 lentelė. Reikalavimai 3-ojo tipo viršįtampių ribotuvams

Parametrai Charakteristika 

Uždaviniai  Viršįtampių ribotuvai tarp:
•	 fazinio	laido	L	ir	neutralaus	N,
•	neutralaus		N	ir	apsaugos	PE	laidų.

Taikymo tikslingumas Naudojami šiais atvejais:
•	 kai	yra	per	dideli	atstumai	tarp	2-ojo	tipo	viršįtampių	ribo-
tuvų	ir	saugomų	įrenginių;	

•	 kai	saugomi	įrenginiai,	kurių	atsparumas	impulsams	neži-
nomas arba yra mažesnis nei kitų veikiančių šiame objek-
te įrenginių. 

Montavimas Ant 35 mm šynos dėžėse, kabelių kanaluose, tiesiogiai lizduo-
se arba kaip įrenginių lizdų kilnojamos schemos (adapteriai). 

III klasės bandymų apimtis Bandymas srovės įtampos 1,2/50-8/20 vardiniu impulsu. 

Tipinis žymėjimas

 

3-ojo tipo 
ribotuvas

Bendras vaizdas

Varistorinis 
ribotuvas

Bendras vaizdas

mas	prie	išorinių	sienų,	objekto	viduje,	metaliniuose	kanaluose);
•	 instaliacijose	esamas	ribotuvų	schemas	(pvz.:	2-ojo	tipo	ribotuvai	gali	būti	vienintelė	ap-

saugos schema arba veikti kartu su 1-ojo tipo ribotuvais dviejų pakopų schemoje).

Priklausomai nuo išvardintų faktorių leidžiamas atstumas tarp 2-ojo tipo ribotuvų schemų ir 
saugomo įrenginio gali būti nuo kelių iki kelių dešimčių metrų. 

3-ojo tipo ribotuvai privalo turėti akustinius ar optinius pažeidimų indikatorius, o kai kuriais 
atvejais papildomus gnybtus, kurie gali būti naudojami pažeidimų signalizacijai prijungti. 
Varistorių ir kibirkštinių iškroviklių (ar dujinių iškroviklių) 3-ojo tipo ribotuvuose sujungimų 
pavyzdžiai pateikti 67 pav.

Bendras 3-ojo tipo ribotuvo vaizdas ir viršįtampių ribotuvų montavimo pavyzdžiai pateikti 
68 paveikslėlyje.

 
67 pav. 3-ojo tipo viršįtampių ribotuvai: a), e) tipinių ribotuvų schemos; b) f ) įtampa tarp L ir N 
laidininkų; c) įtampa tarp N ir PE laidininkų; d) įtampa tarp  L ir PE laidininkų; g) įtampa tarp  L ir 
PE laidininkų ir tarp N ir PE laidininkų

a) b)
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68 pav. 3-ojo tipo viršįtampių ribotuvai: ribotuvų vaizdas ir montavimo pavyzdžiai

Siekiant apsaugoti jautrius elektroninius įrenginius, gali tekti montuoti papildomus filtrus, 
sudarančius vieną schemą su viršįtampių ribojimo elementais (69 pav.).

3.5. 3-ojo tipo viršįtampių ribotuvai 3.5. 3-ojo tipo viršįtampių ribotuvai
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69 pav. III klasės 3-ojo tipo viršįtampių ribotuvas su papildomu filtru: a, b) viršįtampių ribotuvų 
sistemų schemos; c) įtampų diagrama ribotuvų išėjime

a) b) c)

3-ojo tipo ribotuvo su papildomu filtru bendras vaizdas a) ir viršįtampių ribotuvų montavi-
mo pavyzdžiai b) pateikti 70 paveikslėlyje.

 
70 pav. 3-ojo tipo ribotuvai su papildomu filtru: a) ribotuvo vaizdas; b) montavimo pavyzdys

a) b)

SPS Protector

SFL Protector

4. VIRŠĮTAMPIŲ RIBOJIMAS NEPERTRAUKIAMO ELEKTROS 
MAITINIMO SISTEMOSE 
Daugeliui šiuolaikinių elektroninių sistemų (pvz.: informacinėms, telekomunikacinėms, val-
dančiosioms ir kontrolinėms matavimo) būtinas pastovus ir patikimas maitinimas. Šiuo at-
žvilgiu svarbu užtikrinti žemosios įtampos elektros energijos tinklo, maitinančio įrenginius, 
stabilų darbą, nes įtampos dingimo pasekmės yra pavojingos ir brangiai kainuoja.

Ši problema išsprendžiama panaudojant išskirtinę elektros instaliaciją, kurioje garantinių 
parametrų elektros maitinimą užtikrina nepertraukiamos maitinimo sistemos, vadinamieji  
UPS (ang. Uninterruptible Power System)  maitinimo blokai, taip pat srovių generatoriai. 
Vietinio kompiuterinio tinklo LAN (ang. Local Area Network) nepertraukiamo maitinimo 
instaliacijos bloko schema pateikta 71 paveikslėlyje.

Tokiose instaliacijose būtina atkreipti dėmesį į tinkamą viršįtampių ribotuvų schemų pa-
sirinkimą ir išdėstymą. Ribotuvų sistemos privalo riboti viršįtampius iki lygių, kuriuos atlaiko:

•	naudojami	UPS	maitinimo	blokai;
•	 įvairių	objekto	elektrinių	ir	elektroninių	sistemų	veikiantys	įrenginiai,	sujungti	su	neper-

traukiamo maitinimo instaliacija.
 Nustatant viršįtampių ribotuvų parametrus ir jų montavimo taškus svarbiausia žinoti:
•	vietinį	žaibo	ir	viršįtampių	grėsmės	lygį	nepertraukiamo	elektros	maitinimo	instaliacijo-
se;

•	naudojamų	UPS	maitinimo	blokų,	elektrinių	ir	elektroninių	sistemų	įrenginių	atsparumo	
impulsams	lygį;

•	viršįtampių	ribotuvų	atskirų	schemų	išdėstymo	galimybes	objekto	elektros	instaliacijoje;
•	UPS	maitinimo	blokų	ir	elektrinių	bei	elektroninių	įrenginių	išdėstymo	objekte	planą.	

Pažymėtina, kad norint užtikrinti saugų ir nepertraukiamą įrenginių ir sistemų darbą reikia 
naudoti ne tik elektros instaliacijų apsaugos nuo viršįtampių schemas, bet ir įvairių tipų sig-
nalų perdavimo sistemų apsaugos schemas. 

4.1. Įrenginių atsparumas impulsams
Apsaugos nuo viršįtampių elementų ir schemų uždavinys – įtampų ir impulsinių srovių ri-
bojimas iki lygių, žemesnių nei saugomų įrenginių atsparumo impulsams lygis. Analizuojant 
LAN tinklo garantinio elektros maitinimo sistemas saugoma informacinių technologijų ir 
UPS maitinimo blokų įranga. Atsparumo įtampų ir tam tikrų formų impulsinių srovių po-
veikiui bandymus atlieka įrenginių gamintojas. Per tokius bandymus įrenginiui reikia var-
dinės įtampos ir papildomai prie išrinktų skydų privedamos impulsinės srovės ir bandymų 
įtampos. Rekomenduojamos bandymų impulsų vertės ir jų laiko charakteristikų aprašymai 
pateikti 29 lentelėje.

3.5. 3-ojo tipo viršįtampių ribotuvai 4. VIRŠĮTAMPIŲ RIBOJIMAS NEPERTRAUKIAMO ELEKTROS MAITINIMO SISTEMOSE 
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71 pav. Kompiuterinio tinklo nepertraukiamo elektros maitinimo instaliacijos bloko schema

Sudarant sąlygas UPS maitinimo blokų ir tinklo LAN įrenginių saugiam funkcionavimui, gali-
ma pasirinkti vieną iš kelių žemiau išvardintų būdų:

•	 remdamiesi	 informacija	apie	 instaliacijų	parinkimo	principus,	 įrengtas	viršįtampių	ribo-
tuvų schemas, potencialų išlyginimo sistemą ir įžeminimą, nustatome aplinkos klasę ir 
parenkame	atitinkamo	lygio	atsparumo	impulsams	UPS	maitinimo	bloką;

•	parinktam	UPS	maitinimo	blokui	ir	informaciniams	įrenginiams	objekte	sudarome	atitin-
kamas veikimo sąlygas.

Atsparumo impulsams lygiai nepertraukiamo maitinimo sistemų ir informacinių įrenginių 
atveju pateikti 30 lentelėje. Dėl elektros maitinimo sistemos didelio patikimumo reikalavimo 
gamintojai dažnai parenka tokias bandymų impulsų vertes, kurios charakterizuoja aukščiau-
sios klasės instaliacijas ir užtikrina maitinimo blokų atsparumą 4 kV arba 6 kV lygio impul-
sams.

Analogiški atsparumo impulsams lygiai charakterizuoja maitinimo blokus, išbandytus pagal 
Amerikos  ANSI/IEEE C62.45 [18] nuostatų reikalavimus. 

Bandymų apimtis priklausomai nuo atitinkamų kategorijų pateikta 29 lentelėje.

29 lentelė. Įrenginių bandymams naudojamų impulsų lygių ir formų vertės [6, 18]

Bandymų apimtis Instaliacijos 
klasė

Bandymų lygiai

EN 61000-4-5
•	1,2/50 μs/μs formos įtampų impul-

sai – reguliuojamos įtampos pikinė 
reikšmė nuo 500 V iki 4 kV esant 
atvirai generatoriaus išeigai,

•	8/20 μs/μs srovės impulsai – pikinė 
srovės reikšmė nuo  0,25 kA  iki 2 kA  
esant uždarai generatoriaus išeigai.

0
1
2
3
4
5
x

laidas – laidas
NA
NA

0,5 kV
1,0 kV
2,0 kV

*

laidas – žemė
NA

0,5 kV
1,0 kV
2,0 kV
4,0 kV

*

NA – nebuvo taikomi, *    -  priklauso nuo tinklo klasės

ANSI/IEEE C62.45-1987 
•	0,5 μs/100 kHz įtampų impulsai – 

aukštas generatoriaus apkrovimas. 
•	0,5 μs/100 kHz srovės impulsai – 

žemas generatoriaus apkrovimas.
•	1,2/50 μs/μs formos įtampų im-

pulsai, 6 kV pikinė reikšmė – aukštas 
generatoriaus apkrovimas.

•	8/20 μs/μs srovės impulsai – pikinė 
srovės vertė  3  kA – žemas generato-
riaus apkrovimas.

Kate-
gorija

A

Kate-
gorija

B

0,5 μs/100 kHz             6 kV
                                          200 A  

0,5 μs/100 kHz              6 kV                                              
                                           500 A 
 
1,2/50 – 8/20 μs/μs     6 kV
                                            3 kA

4. VIRŠĮTAMPIŲ RIBOJIMAS NEPERTRAUKIAMO ELEKTROS MAITINIMO SISTEMOSE 4.1. Įrenginių atsparumas impulsams
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30 lentelė. Nepertraukiamo elektros maitinimo sistemos (kintama srovė) įrenginių įeigų sandū-
rų atsparumo impulsams lygiai

Įrenginiai Atsparumo impulsams lygiai 
1,2/50-8/20 µs

Elektriniai ir elektroniniai įrenginiai, skirti 
gyvenamiesiems, prekybiniams ir lengvosios 
pramonės rajonams (EN 61000-6-1)

- 2000 V   nesimetriniai* 
- 1000 V   simetriniai**

Buitinė technika, elektriniai instrumentai, analo-
giški įrenginiai (EN 55014-2)

- 2000 V   nesimetriniai*
-  1000 V   simetriniai**

Nepertraukiamo maitinimo sistemos (bandymai 
vyksta) (EN 62040-2)

- 2000 V   nesimetriniai*
- 1000 V   simetriniai**

Informacinių technologijų įranga
(EN 55024)

- 2000 V   linija - linija*
 1000 V   linija žemė (įžeminimas)**

Atsparumo lygiai atitinka aprašytus standartuose. Galima sutikti, kad bandant įrenginio 
atsparumą impulsai sklido tarp:
*   -  fazinio ir apsaugos laido ir tarp neutralaus ir apsaugos,
** - fazinių laidų ir tarp fazinio ir neutralaus.

4.2. Viršįtampių ribojimas elektros instaliacijose
Norint padidinti atsparumą impulsams, maitinimo blokuose tenka įrengti papildomus ri-
bojančius viršįtampius elementus. Įrengtos apsaugos nuo viršįtampių schemos daugeliu 
atveju atitinka 3-ojo tipo ribotuvų reikalavimus.

Dažniausiai galingų UPS maitinimo blokų (veikiančių, pavyzdžiui, centrinėje konfigūracijoje) 
apsaugą užtikrina 1-ojo  tipo viršįtampių ribotuvų vienos pakopos schema.

Pavyzdiniai sprendimai TN-C-S ir TN-S tinklo sistemoms pateikti 72 paveikslėlyje.

Pateiktame pavyzdyje ribotuvai išdėstyti komutaciniame RG centre – tai užtikrina pagrindi-
nę objekto apsaugą nuo viršįtampių.

Jeigu naudojamas srovės generatorius (71 pav. (žr. 86 psl.)), statiniuose ribotuvus rekomen-
duojama montuoti komutaciniame RNR atsarginės įtampos centre. Jei generatorius yra už 
objekto ribų, tai jis taip pat turi būti apsaugotas nuo viršįtampių. Atsižvelgiant į saugos lauko 
tarp UPS maitinimo bloko atsparumo impulsams lygio ir schemos apsaugos lygio būtinybę, 
rekomenduojama viršįtampių lygius riboti iki verčių, pateiktų 31 lentelėje.

Jeigu būtina riboti žemesnio nei 2000 V lygio viršįtampius, galima naudoti  DEHNventil tipo 
ribotuvus (58 pav. [30] (žr. 70 psl.)), kurie, palyginus su  klasikiniais apsaugos nuo viršįtampių 
sprendimais, turi šiuos privalumus:

 
72 pav. UPS maitinimo bloko apsaugos nuo viršįtampių pavyzdys

Pagrindinis maitinimas

230/400 V

1-ojo tipo viršįtampių 
ribotuvų sujungimo 

schema RG

1-ojo tipo 
viršįtampių 
ribotuvai

BY-PASS
vidinis

BY-PASS
išorinis

Pagrindinis 
maitinimas

Išoriniai 
elementai

Maitinimo 
jungiklis

priėmimas

RG - pagrindinis komutacinis centras
RNR - komutacinis atsarginės įtampos centras
RNG – komutacinis  garantinės įtampos centras

1-ojo tipo viršįtampių 
ribotuvų sujungimo 

schema RG

Tinklo  N-C-S sistema Tinklo  TN-S sistema
Atsarginis maitinimas

L1 L1

L2 L2

L3 L3
NPEN
PE

31 lentelė. Viršįtampių ribojimo lygiai priklausomai nuo įrenginių atsparumo impulsams lygių

UPS maitinimo bloko atsparumo impulsams lygis Ribotuvų schemos apsaugos lygis

2000 V
4000 V
6000 V 

žemesnis nei 1500 V
žemesnis nei 2500 V
žemesnis nei 4000 V

•	užtikrina	 instaliacijų	 ir	 įrenginių	apsaugą	nuo	tiesioginio	žaibo	pataikymo	ir	 įvairių	tipų	
viršįtampių;

•	nepaisant	varistorių	naudojimo,	srovės	nuotėkių	elektros	instaliacijose	nebūna;

4.1. Įrenginių atsparumas impulsams   •  4.2. Viršįtampių ribojimas elektros instaliacijose 4.2. Viršįtampių ribojimas elektros instaliacijose
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•	galima	montuoti	ribojant	ar	naikinant	įtampos	kritimą	laiduose,	jungiančiuose	ribotuvą	
su faziniais laidais ir potencialų išlyginimo šyna;

•	 riboja	viršįtampius	iki	I	atsparumo	impulsams	kategorijos	(žemiau	nei		1500	V);
•	 saugūs	atstumai	tarp	ribotuvo	ir	gretimų	techninių	įrenginių	nebūtini	(iškrovikliai	yra	kor-
puse,	todėl	nebūna	kibirkščių	išmetimo	į	išorę);

•	naudojamas	lanko	slopinimo	metodas	užtikrina	tinkamą	bendrą	ribotuvų	ir	saugiklių	(dėl	
ribotuvo suveikties neperdega saugiklių nuo 35 A dydžių tirptukai) darbą, taip pat neper-
traukiamą	įrenginių	elektros	maitinimą;

•	 ribotuvai	užima	nedaug	vietos	(plotį,	tinkantį	6	arba	8	TE	moduliams);
•	nebūtini	atstumai	tarp	DEHNventil	ribotuvo	ir	3-ojo	tipo	viršįtampių	ribotuvų.

Analogiškai apsaugomi UPS maitinimo blokai, kurių atsparumas impulsams yra 4000 V. To-
kiu atveju viršįtampių ribojimui galima naudoti šias schemas:                                                                 

•	 su	anksčiau minėtais	ribotuvais,	kurių	apsaugos	lygis	žemesnis	nei	1500	V;
•	 su	1-ojo	tipo	viršįtampių	ribotuvais,	užtikrinančiais	žemesnį	nei	2500	V	apsaugos	lygį.

Jeigu pasirenkamas antrasis variantas, tai įdomus sprendimas yra DEHNbloc Maxi (56 pav. 
(žr. 67 psl.)) viršįtampių ribotuvų panaudojimas (šie ribotuvai yra žemesnio nei 2500 V ap-
saugos lygio). Kai UPS maitinimo blokų atsparumo impulsams lygis yra 6 kV, galima naudoti 
pirmojo tipo ribotuvus, kurių apsaugos lygis žemesnis nei  4000 V (54 pav. (žr. 66 psl.)).

Garantinio maitinimo sistemoje apsauga nuo viršįtampių neapsiriboja tik UPS maitinimo  
bloku, bet apima ir garantinės įtampos tinklo maitinamus elektros įrenginius. Žemiau patei-
kiamos tipinės daugiapakopės viršįtampių ribotuvų sujungimo ir jų išdėstymo nepertrau-
kiamo maitinimo kompiuterinių tinklų sistemoje schemos.

1 pavyzdys. Objektas, turintis žaibosaugos instaliaciją ir galingą UPS maitinimo blo-
ką (centrinė konfigūracija)

Jau buvo minėta, kad tokių nenutrūkstamo veikimo maitinimo blokų atsparumas impulsams 
dažniausiai yra 2 kV  arba 4 kV, o atskirų informacinių įrenginių atsparumas gali būti 1500-
2000 V lygio. Tokiu atveju apsaugai nuo  žaibo srovės ir viršįtampių poveikio objekto elektros 
instaliacijose reikia naudoti daugiapakopę apsaugos schemą (73 pav.),  kurią sudaro: 

•	1-ojo	tipo	viršįtampių	ribotuvai,	išdėstyti,	pavyzdžiui,	pagrindiniame	RG	komutaciniame	
centre;

•	2-ojo	tipo	viršįtampių	ribotuvai,	išdėstyti,	pavyzdžiui,	kompiuterių	TK	plokštėse,	nuo	kurių	
maitinami	kompiuteriai;	

•	3-ojo	tipo	viršįtampių	ribotuvai,	išdėstyti	prieš	saugomus	įrenginius,	tuo	atveju,	kai	šie	yra	
labai nutolę nuo plokščių, turinčių 2-ojo tipo ribotuvų.

2 pavyzdys. Objektas, turintis žaibosaugos instaliaciją ir kelis UPS maitinimo blokus 
(suskirstyta konfigūracija)

Kitas sprendimas yra nedidelio ar vidutinio pajėgumo UPS maitinimo blokų panaudojimas 
– išskirtose objekto patalpose jie sudaro nepertraukiamos įtampos tinklą (pvz.: patalpos, 

 
73 pav. Viršįtampių ribojimo sistema nepertraukiamos įtampos elektros instaliacijoje (schema 
su centriniu UPS maitinimo bloku)

Pagrindinis maitinimas 

230/400 V

1-ojo tipo ribotuvų 
sujungimo schema 

RG

2-ojo tipo ribotuvų 
sujungimo schema 

RG

3-ojo tipo
ribotuvų

sujungimo schema

1-ojo tipo 
ribotuvai

Pagrindinis 
maitinimas

Išoriniai 
elementai

Įrenginių 
maitinimas

2-ojo tipo 
viršįtampių 
ribotuvai

2-ojo tipo 
viršįtampių 
ribotuvai

3-ojo tipo 
viršįtampių 
ribotuvai

Prie kompiuterio 
plokščių

Maitinimo 
jungiklis

RG – pagrindinis 
komutacinis centras
RNR – atsarginės 
įtampos komutacinis 
centras
RNG – 
nepertraukiamos 
įtampos komutacinis 
centras

RK – komutacinis 
aukšto centras
TK -  kompiuterio 
plokštė

Atsarginis maitinimas

L1

L1

L2

L2

L3

L3
N

PEN

PE
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turinčios serverius, kilnojamos darbo stotys).

Tokių maitinimo blokų atsparumas impulsams, kaip ir informacinių įrenginių, dažniausiai 
yra 2 kV lygio. Tokiose sistemose reikia naudoti daugiapakopes apsaugos schemas (74 pav.), 
kurias sudaro:

•	1-ojo	tipo	viršįtampių	ribotuvai,	išdėstyti,	pavyzdžiui,	pagrindiniame	RG	komutaciniame	
centre;

•	2-ojo	tipo	viršįtampių	ribotuvai,	išdėstyti,	pavyzdžiui,	kompiuterių	TK	plokštėse,	nuo	kurių	
maitinami	kompiuteriai	ir	UPS	maitinimo	blokai;	

•	3-ojo	tipo	viršįtampių	ribotuvai,	išdėstyti	prieš	saugomus	įrenginius,	tuo	atveju,	kai	šie	yra	
labai nutolę nuo plokščių, turinčių 2-ojo tipo ribotuvų.

Objekto, neturinčio žibosaugos įrangos ir maitinamo iš ilgo kabelių įvado, elektros instalia-
cijoje galima naudoti vienos pakopos apsaugos schemą, kurią sudaro 2-ojo tipo ribotuvai. 
Jie dažniausiai išdėstomi elektros spintoje, prie kurios prijungtas UPS maitinimo blokas. Tuo 
atveju, kai tarp elektros spintos, turinčios 2-ojo tipo ribotuvų, ir maitinimo blokų yra dideli 
atstumai, reikia papildomai naudoti 3-ojo tipo ribotuvus. 

5. VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVŲ NAUDOJIMAS IR KONSERVACIJA
1-ojo tipo viršįtampių ribotuvus, kaip žaibosaugos instaliacijos dalį, reikia laiku tikrinti pagal 
galiojančius žaibosaugos standartus. Būtina patikrinti, ar viršįtampių ribotuvai nėra pažeis-
ti.

Kai naudojami nuosekliai sujungti su ribotuvais saugikliai, rekomenduojama papildomai 
juos patikrinti po kiekvienos perkūnijos virš objekto arba po pagrindinių viršsrovių saugiklių 
suveikties.

Konkreti informacija apie konservaciją ir apsaugos įrenginių patikrą pateikta IEC 61024- 1- 2 
standarte. Šiame standarte nurodyta, kad:

•	viršįtampių	ribotuvų	patikra	yra	žaibosaugos	instaliacijos	patikros	dalis;
•	patikros	ir	konservacijos	programas	pagal	sutartį	su	savininku	arba	jo	paskirtu	atstovu	turi	

patikslinti atitinkama įstaiga arba žaibosaugos instaliacijos projektuotojas, darbų vykdy-
tojas;

•	elektrinių	įrenginių	charakteristikos	turi	būti	išsaugotos;
•	 jeigu	statinys	buvo	modifikuotas	arba	keitėsi	jo	paskirtis,	gali	tekti	keisti	viršįtampių	ribo-

jimo sistemą.

Rengiant apžiūrų ir konservacijos programas, reikia nustatyti jų  vykdymo dažnumą ir tikslią 
apimtį, kurią turi sudaryti šios procedūros:

•	 techninės	dokumentacijos	patikra;
•	apžiūra;
•	bandymų	vykdymas;
•	patikros	dokumentacijos	rengimas.

 Programoje turi būti dalis apie viršįtampių ribotuvų patikrą. Plėtimosi, papildymo ar kitokių 
pokyčių objekte arba elektros instaliacijoje atveju reikia patikrinti, ar nėra būtina papildyti 
apsaugos nuo viršįtampių sistemą.         

Žaibosaugos instaliacijos ir viršįtampių ribotuvų patikrą vykdo žaibosaugos specialistas. 32-
oje lentelėje (žr. 94 psl.) pateikti intervalai tarp žaibosaugos instaliacijos ir viršįtampių ribo-
tuvų patikrų.

Pateiktoje lentelėje atsižvelgta ne tik į instaliacijų bandymus ir patikras, bet ir į dažnesnių 

 
74 pav. Viršįtampių ribojimo sistema elektros instaliacijoje, turinčioje kelis UPS maitinimo blokus

L1

L1

1-ojo tipo 
ribotuvai

RG – pagrindinis komutacinis centras
RK – aukšto komutacinis centras
TK – kompiuterio plokštė

2-ojo tipo 
viršįtampių 
ribotuvai

1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų 
sujungimo schema RG

2-ojo tipo ribotuvų 
sujungimo schema TK

3-ojo tipo 
viršįtampių 
ribotuvai

3-ojo tipo ribotuvų 
sujungimo schema, pvz.: 

kabelio kanale

L2

L2

N

L3

L3

PE

PEN
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apžiūrų galimybę (bent kartą per metus ar kas pusę metų). Aukščiau išdėstytų principų lai-
kymasis turi užtikrinti patikimą įrenginių apsaugą nuo įtampų ir išlydžių srovių, kurios gali 
atsirasti elektros instaliacijoje.

32 lentelė. Intervalai tarp žaibosaugos instaliacijos patikrų

Žaibosaugos kategorija Laikotarpis tarp dviejų nuo-
seklių patikrų

Intervalai tarp kritinių 
įrenginių patikrų

I 2 metai 6 mėnesiai

II 4 metai 12 mėnesių

III ir IV 6 metai 12 mėnesių

6. APSAUGA NUO ŽAIBO SROVIŲ
Vertinant žaibo pataikymo į žemus objektus (nuo kelių iki kelių dešimčių metrų aukščio) tiki-
mybę, galima teigti, kad daugiau kaip 90 proc. atvejų sudaro situacijos, kai pavojaus šaltinis 
yra impulsinės srovės, atsirandančios neigiamų išlydžių metu. Tipiniai neigiami išlydžiai pra-
sideda nuo neigiamo krūvio centro debesyje ir šuoliais artėja žemės link.

Besivystančio žaibo orientyras į antžeminį objektą atsiranda krūvio paskutinės fazės metu 
kelių dešimčių metrų virš žemės aukštyje. Tuo atveju, kai nėra kylančios žaibo iškrovos, iškro-
va įvyksta į artimiausią įžemintą objektą. Normose šis aukštis pateikiamas priklausomai nuo 
pasirinkto apsaugos lygio ir apibrėžiamas 20-60 m lygyje.

Jeigu susiklosčius aplinkybėms mes būsime  aukščiausias objektas atviroje erdvėje, o žaibo 
iškrova vystysis iš krūvio centro debesyje tiesiogiai virš mūsų, žaibas neišvengiamai pataikys 
tiesiai į mus (75 a pav.).

Ypač didelis pavojus gresia žmonėms, esantiems atviroje erdvėje, toli nuo kitų aukštesnių 
objektų. Tai gali būti tiek žemumose ir akvatorijose, tiek kalnuotose vietose.

Pavojingas yra ir objektų, kuriais teka žaibo srovė, kibirkščiavimas. 75c paveikslėlyje pateik-
tame pavyzdyje įtampos kritimas, atsirandantis dėl medžio kamienu arba žeme sklindančios 
žaibo srovės, yra toks aukštas, kad sukelia kibirkščiavimą į stovintį po medžiu žmogų. 

Papildomą pavojų kelia žingsnio įtampos. Asmenims, stovintiems išžergtomis kojomis netoli 
objekto, į kurį pataikė žaibas, žingsnio įtampos gali būti ženklios ir kelti pavojų (75d pav.).          

Tiek tiesioginės iškrovos metu, tiek ir kibirkščiavimo atveju dalis žaibo srovės teka žmogaus 
kūnu. Antžeminių žaibo iškrovų pažeidimų analizė [32] parodė, kad šito reikia vengti, nes:

•	dažniausia	mirtinai	 sužeidžiama	 tik	 tiesiogiai	 paveikus	 žaibo	 srovei	 (tiesioginė	 iškrova	
arba	objektų,	į	kuriuos	trenkė	žaibas,	kibirkščiavimas);	

•	 smūgis	greta	nėra	toks	pavojingas	(dažniausiai	pasibaigia	lengvais	sužeidimais,	sunkes-

 
75 pav. Perkūnijos metu kylantys pavojai: a ) tiesioginė iškrova; b, c) kibirkščiavimas; d) žingsni-
nės įtampos.

niais atvejais prarandama sąmonė ir būtina vykti į ligoninę, mirtini atvejai labai reti). 

Norint apsisaugoti nuo mirtino pavojaus reikia:

•	 tiesioginės	iškrovos	į	žmogų	ar	gretimų	objektų	kibirkščiavimo	momentu	sudaryti	sąly-
gas	saugiai	nuvesti	žaibo	srovę;

•	neleisti	žaibo	srovei	tiesiogiai	paveikti	žmonių.

Pirmąjį minėtą apsaugos būdą bandyta realizuoti naudojantis įvairiais asmeniniais žaibolai-
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džiais. Asmeninės žaibosaugos pradžia siekia XVIII amžių. Tuo metu pasirodė pirmieji pasiū-
lymai nuvesti į žemę tiesioginę žaibo srovę. Žaibo ir srovės nuvedikliai buvo išradingai tvir-
tinami prie rūbų, tapo madingu aksesuaru ir kartu, to laiko projektuotojų nuomone, saugiai 
nuvesdavo žaibo srovę į žemę (76 pav.).

 
76 pav. Asmeninė žaibosauga [25] (XVIII a. piešiniai)

Panašūs apsaugos būdai buvo rekomenduojami ir prieš pusę amžiaus [29]. Veikimo prin-
cipas šiuo atveju analogiškas – rūbai neturi varžyti judesių ir būtinai turi turėti tinklą laidų, 
saugiai nuvedančių žaibo srovę (77 pav.).

Žaibo srovei nuvesti buvo siūloma naudoti varinę 6 ar 10 mm2  skersmens vielą.

Tekant žaibo srovei laidai gali įkaisti, dėl to buvo rekomenduojama juos išdėstyti taip, kad jie 
tiesiogiai neliestų saugomo žmogaus. Taip pat buvo siūlymų žmonėms, patekus į perkūniją, 
patiems darytis žaibosaugos instaliaciją. 

Pateiktoje schemoje, siekiant išvengti kibirkščiavimo nuo sukurtos instaliacijos iki saugomo 
asmens, panaudoti du srovės nuvedikliai ir siūloma jų kiekį didinti iki 3 ar 4.  Siekiant pa-
naikinti pavojų, kylantį dėl žingsnio įtampos, papildomai buvo reikalaujama, kad saugomi 
asmenys stovėtų abiem kojomis ant laido.

 
77 pav. Asmeninės apsaugos metodai [29], siūlyti XX a. 6-ame dešimtmetyje a, b), paprasčiausia 
žaibosaugos instaliacija (c)

a) b) c)

Dabartiniu laiku rekomenduojamas apsaugos būdas – žmonių informavimas apie:

•	 žaibo	pavojų	ir	veiksmus,	kurių	reikia	vengti;
•	pagrindinius	tinkamo	elgesio	perkūnijos		metu	principus.

Taigi perkūnijos metu reikėtų vengti atlikti kai kuriuos veiksmus. Pagrindiniai jų pateikti 33 
lentelėje, taip pat  nurodyta, kaip reikėtų elgtis perkūnijos metu (žr. 34 lentelę) – šių taisyklių 
laikymasis sumažina žaibo pataikymo tikimybę.

Pažymėtina, kad tarp žaibosaugos specialistų nėra sutarimo kai kuriais klausimais dėl tinka-
mo elgesio perkūnijos metu. 

Svarbiausios elgesio taisyklės prieš tiesioginį žaibo smūgį

Apie kylantį pavojų įspėja pasišiaušę plaukai, pašiurpusi oda, zyzimas ir spragsėjimai, lydin-
tys nepilnas iškrovas nuo artimiausių smailių objektų. Tokioje situacijoje dalis nurodymų re-
komenduoja nedelsiant bėgti iš pavojų keliančios vietovės, kitur teigiama, kad reikia pasilikti 
vietoje, labiau pasilenkti arba atsigulti ant žemės. 

Nuomonės išsiskyrė ir dėl metalinių daiktų ar laidžių drabužių dalių, t. y. plaukų segtukų, 
grandinėlių ir užtrauktukų. Vienų nuomone, šie daiktai yra papildomas kylančių iškrovų, di-
dinančių žaibo pavojų, šaltinis, todėl juos reikia padėti į šalį. Specialistai, prisilaikantys kitos 
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33 lentelė. Perkūnijos metu kylantys pavojai

Galimi pavojai Elgesys, kurio reikia vengti

Perkūnijos metu negalima: 

•	būti	atviroje	vietovėje,	kurioje	esate	pats	
aukščiausias	taškas;

•	vaikščioti	kalnais;

•	būti	po	pavieniu	medžiu	arba	nedidelia-
me	medžių	gojelyje;

•	 slėptis	 palapinėse	 arba	 kituose	 nedide-
liuose objektuose, ypač jei jie yra po pa-
vieniu medžiu arba nedideliame medžių 
gojelyje;

•	 laikyti	rankose	ilgus	laidžius	daiktus	(pvz.:	
skėčius,	meškeres,	golfo	lazdas);

•	 liesti	žaibosaugos	įrangos	srovės	nuvedi-
klis	arba	stovėti	šalia	jų;

•	gaudyti	žuvį	(iš	valties,	nuo	kranto	ar	til-
telio);

•	 leisti	aitvarus,	aviamodelius;

•	 joti	ar	važiuoti	dviračiu;	

•	plaukioti	atviruose	vandens	telkiniuose;

•	plaukioti	burlaiviu	ar	žaisti	golfą;

•	greitai	važiuoti	automobiliu;

•	be	būtino	reikalo	kalbėti	fiksuotojo	ryšio	
telefonu;	

•	 statiniuose	 stovėti	 šalia	 elektros	 ar	 tele-
komunikacijos instaliacijų.

34 lentelė. Kaip reikėtų elgtis perkūnijos metu

Tinkamo elgesio pavyzdžiai Apsaugos būdai

Tinkamo elgesio perkūnijos metu rekomenda-
cijos:

•	nustok	daryti	veiksmus,	aptartus	33	lentelėje;

•	būk	statinyje,	automašinoje;

•	 lik	statinio	sukurtoje	priedangos	zonoje;

•	 jeigu	perkūnija	 tik	artėja,	 ieškok	slėptuvės	prie	
aukšto objekto (objekto sukurtoje priedangos 
zonoje);

•	 jeigu	šalia	nėra	aukšto	objekto,	sukuriančio	sau-
gią priedangos zoną, pritūpk suglaudęs pėdas, 
kad nebūtum aukščiausias taškas šioje vietovė-
je;

•	nesislėpk	 palapinėse	 ar	 kituose	 nedideliuose	
objektuose;

•	nesislėpk	 po	 pavieniu	medžiu	 ar	 nedideliame	
medžių	gojelyje;

•	 jeigu	esi	prie	aukšto	objekto,	pvz.,	medžio,	 at-
sitrauk nuo jo toliau, kad išvengtum galimo ki-
birkščiavimo	(siūlomas	nuotolis	3-5	m);

•	nelaikyk	ilgų	metalinių	laidžių	daiktų	(pvz.:	skė-
čių,	meškerių,	golfo	lazdų);

•	 jeigu	 vairuoji	 automobilį,	 sumažink	greitį	 arba	
pristabdyk toliau nuo medžių ir lik automobily-
je;

•	 sėdėdamas	 automobilyje,	 neliesk	 atskirų	 me-
talinių detalių (geriau padėk rankas ant kelių ir 
palauk,	kol	baigsis	perkūnija);

•	 jeigu	plauki	valtimi,	grįžk	į	krantą	ir	išlipk	iš	val-
ties;

•	negalima	 važiuoti	 dviračiu,	 automobiliu	 atviru	
viršumi arba joti.
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nuomonės, teigia [25, 32], kad šie daiktai: 

•	neturi	įtakos	žaibo	iškrovos	sklidimui;
•	dalį	žaibo	srovės	nukreipia	kūno	paviršiumi	ir	tuo	sumažina	srovę,	tekančią	tiesiogiai	žmo-

gumi. 

Geriausias sprendimas – perkūniją išbūti statinyje, turinčiame tinkamą vidaus ir išorės žaibo-
saugą. Jeigu abejojama dėl žaibosaugos tinkamumo arba pastatas jos neturi, tada:

•	negalima	naudotis	prijungtais	prie	elektros	 instaliacijos	 įtaisais,	ypač	elektros	skutimosi	
mašinėlėmis,	elektriniais	šepečiais,	džiovintuvais;

•	nereikėtų	kalbėti	fiksuoto	ryšio	telefono	aparatu;
•	 jei	objekte	nėra	viršįtampių	ribotuvų,	reikia	atjungti	nuo	elektros	instaliacijos	visus	elektri-
nius	ir	elektroninius	įrenginius;

•	uždaryti	visus	langus,	nesimaudyti	vonioje;
•	mediniuose	objektuose	reikia	stengtis	laikytis	1	m	atstumu	nuo	sienų	ir	visų	laidžių	elek-
trinių	ir	telekomunikacinių	instaliacijų	bei	prijungtų	prie	šių	instaliacijų	įrenginių;

•	gelžbetoniniuose	objektuose	reikia	laikytis	1	m	atstumu	nuo	elektrinių	ir	telekomunikaci-
nių instaliacijų elementų, taip pat prijungtų prie jų įrenginių (78 pav.).

Pateiktų rekomendacijų laikymasis žymiai sumažins žaibo antžeminės iškrovos sukeltą pa-
vojų.

 
78 pav. Apytikriai rekomenduojami atstumai, kurių reikia laikytis perkūnijos metu
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