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STATYBOS OBJEKT Ų ŽAIBOSAUGA 
Žaibolaidis statybos objektuose turi būti įrengtas pagal esamų sdandartų ir rekomendacijų 

reikalavimus. Pagrindinių šios srities standartų sąvadas pateiktas 1-oje lentelėje. 
 

1 lentelė. Pagrindinių (pamatinių) žaibosaugos standartų sąvadas 

Tematikos apimtis Standart ų sąvadas 

 

Statybos objektų 
žaibosauga ir  
žaibosaugos įrenginių 
apsaugos kategorijos 
parinkimas 

IEC 61024-1, Statybos objektų žaibosauga. Pagrindiniai principai. 

IEC 61024-1-1, Statybos objektų žaibosauga. 

Pagrindiniai principai. Žaibosaugos įrenginių apsaugos kategorijų parinkimas. 

IEC 61024-1-2, Statybos objektų žaibosauga. Bendrosios taisyklės. Vadovas B – 
Projektavimas, montavimas, konservacija ir žaibosaugos įrenginių patikra.. 

 

Apsauga nuo žaibo 
elektromagnetinio 
impulso 

IEC 61312-1, Apsauga nuo žaibo elektromagnetinio impulso. Bendrosios taisyklės. 

IEC/TS 61312-2, Apsauga nuo žaibo elektromagnetinio impulso (LEMP). 2 dalis. 
Objektų ir įžeminimo vidaus sujungimai. 

PN-IEC/TS 61312-3, Apsauga nuo žaibo elektromagnetinio impulso. 3 dalis. 
Reikalavimai viršįtimpio apribojimo prietaisams (SPD). 

Žaibosaugos 
instaliacijos (įrangos) 
elementai 

EN 50164-1, Žaibosaugos įrenginio elementai (LPS). 1 dalis. Reikalavimai 
sujungimo elementams. 

EN 50164-2, Žaibosaugos įrenginio elementai (LPS). 2 dalis. Reikalavimai laidams ir 
įžemintuvams. 

 

Apsaugos nuo žaibo ir žaibo elektromagnetinio impulso standartų informacija buvo panaudota 
nustatant įrenginių, apribojančių viršįtimpį elektros instaliacijose, statybos objektuose ir signalų 
perdavimo linijose, bandymų apimtį. 

          Kelerius metus yra vykdomi darbai kurių tikslas – žaibosaugos standartų tvarkymas. Kaip šių 
darbų rezultatas buvo parengti  IEC 62305 serijos standartai (2 lentelė), kuriuos (išskyrus     IEC 
62305 – 5 standartus) 2005 m.  pabaigoje buvo pradėta taikyti ES šalyse. 

1-oje ir 2-oje lentelėse pateiktų standartų informacija buvo panaudota rengiant standartus, 
apibrėžiančius (nustatančius) įvairių tipų objektų, kurie nebuvo aprašyti pateiktuose žaibosaugos 
standartuose, apsaugos principus tais atvejais, kai įrengiant žaibosaugą reikalingi specialūs 
sprendimai. 

2 lentelė. Žaibosaugos IEC 62305 serijos standartų sąvadas 

Tematikos apimtis Standart ų 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. 

          Ypatingai tai susiję su telekomunikacijų centrais ir vėjinėmis jėgainėmis. Kai kurie iš šių 
galiojančių standartų pateikti 3-oje lentelėje. 
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3 lentelė. Standartų, nustatančių įvairių objektų žaibosaugos principus, pavyzdinis sąvadas 

Tematikos apimtis Standart ų sąvadas 

 

Telekomunikacijos 
objektų apsauga 

ITU-T Recommendation K.20. (02/00) Resistibility of telecommunication 
equipment installed in a telecommunication centre to overvoltages and 
overcurrents. 

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

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

 

Telekomunikacijų linijos  

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

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

Jėgainės ir elektros 
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 Performance 
of Electric Power Overhead Distribution Lines.  

Vėjinės jėgainės 
IEC TR  61400-24:2002, Wind turbine generator systems- Part 24: Lightning 
protection.  

IEC 88/117/CD: 1999, Wind turbine generator systems- Part 24. Lightning protec-
tion for wind turbine.  

 

Nedideli laivai 

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

Standard and Recommendation Practices for Small Cra ft . Standard E-4, 
Lightning Protection. American Boat and Yacht Council,. 

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

Atominės jėgainės KTA 2206  Auslegung von Kernkraftwerken gegen Blitzeinwirkungen 

        Rengiant vidaus žaibosaugą, reikia atsižvelgti į standartus ir reikalavimus, apibrėžiančius: 

• statybos objektų vidaus potencialų išlyginomo principus,  

• reikalaujamus maitinimo ir signalinių įtaisų pajungimo prie įtampos ir impulsinių srovių 
stabilumo lygius, 

•  elektros instaliacijų ir signalų perdavimo sistemų viršįtimpį ribojančių įtaisų ypatybes, 

• įrenginių, saugančių elektros instaliaciją ir įrenginius nuo tiesioginio žaibo srovės poveikio, 
taip pat nuo įvairių tipų viršįtimpių, patikros ir montavimo principus, 

• elektros instaliacijų ir signalų perdavimo linijų elektromagnetinės dermės reikalavimus.  

IŠORINĖ STATYBOS OBJEKT Ų ŽAIBOSAUGA  
          Po žaibo smūgio į statybos objektą tinkamai suprojektuotas ir įrengtas žaibolaidis turi priimti 
žaibo srovę ir nuvesti ją į žemę. Žaibo srovė turi sklisti nepažeisdama saugomo objekto ir žmonių, 
esančių to objekto viduje ar išorėje. 
          Šiais laikais vis dažniau žaibosaugos įrenginiams keliami nauji reikalavimai, tokie kaip: 

• žaibo srovės impulsinio elektromagnetinio lauko apribojimas objekto viduje, 
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• objektų, pastatytų iš įvairių medžiagų, žaibosaugos įrenginių estetinis vaizdas. 

1. Žaibo pri÷mikliai 
          Žaibo priėmikliai gali būti laidūs objekto konstrukcijos elementai, t.y. natūralieji žaibo 
priėmikliai, arba laidininkai įrengti apsaugai nuo žaibo, t.y. dirbtiniai žaibo priėmikliai. Mažiausi 
laidžių elementų, naudojamų dirbtiniams žaibo priėmikliams, dydžiai yra šių pjūvių: 

• cinkuotas plienas        -  50 mm2 

• aliuminis   -  70 mm2 

• varis   -  50  mm2 

          Žemi žaibo priėmikliai standžiai tvirtinami prie stogo paviršiaus. Tai įmanoma, jei žaibo 
srovės tekėjimas (sklidimas) laidais nesukelia terminio stogo dangos pažeidimo. Vertinant 
žaibosaugos įrenginio laidų pakilusios temperatūros pavojų, galima panaudoti duomenis, pateiktus 
4-oje lentelėje. 
          Nelaidžia medžiaga padengtuose objektuose žaibo priėmikliai gali būti sudaryti  iš laisvos 
strypų kombinacijos, įtemptų laidų (lynų) arba tinklu ištemptų laidų. Žaibosaugai naudojami laidūs 
elementai turi būti saugiai sujungti. 
          Taikomi šie sujungimo būdai: 

• įprastas suvirinimas elektros lanku arba suvirinimas dujomis, 

• sraigtinis arba gnybtinis, 

• kniedijamas, klijavimas ar įpresavimas, jei elementai neturi izoliacinės dangos arba danga yra 
plona. 

 
4 lentelė. Laidininkų temperatūros padidėjimas (kilimas) dėl žaibo srovės tekėjimo priklausomai 

nuo medžiagos, iš kurios jie pagaminti, pjūvio ir apsaugos kategorijos 
 

 

Pjūvis 
мм

2 

Aliuminis  Minkštasis plienas Varis  Nerūdijantis plienas 

Apsaugos kategorija 

III+IV II I III+IV II I III+IV II I III+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 

* - temperatūros kilimas sukelia nutrūkimą arba laidų išsilydimą 
 

          Taikydami tokius sujungimus, ore ar betone išvengsime kibirkščiavimo, galinčio sugadinti 
objekto konstrukcijas arba nutraukti elektrinių ir elektroninių įrengimų (įrenginių) darbą. 

          Jeigu pati konstrukcija yra iš gelžbetonio su įtempta armatūra, tai tokioje vietoje reikia  
papildomų laidininkų. Įtemptojo gelžbetonio armatūroje reikia vengti žaibo srovės tekėjimo 
(sklidimo) strypais, nes tai gali padidinti įtampą. Šiuo atveju taip pat rekomenduojamas papildomų 
laidininkų, ištiestų lygiagrečiai su armatūra, panaudojimas. 



5 
 

          Naudojant gatavus gelžbetoninius elementus, armatūros strypai gali būti panaudoti kaip žaibo 
priėmikliai. Tam tereikia atitinkamo sujungimo ir nepertraukiamos bei trumpos trasos žaibo srovei. 
Jeigu gatavi gelžbetonio elementai neturi tokių sujungimų, tai juos reikia padaryti. 

          Žemi horizontalieji žaibo priėmikliai turi sudaryti ant objekto stogo tinklą. Vieno tinklo 
skyrelio dydis  priklausomai nuo apsaugos kategorijos nurodytas 5-oje lentelėje. 

5 lentelė. Horizontaliųjų žaibo priėmiklų tinklo skyrelio dydis priklausomai nuo apsaugos 
kategorijos 

 

 

          Reikėtų atkreipti dėmesį į 5m х 5m dydžio žaibo priėmiklių tinklą, naudojamą objektuose, 
kuriems reikalingas žaibosaugos įrenginys su 98% apsaugos efektyvumu (I apsaugos kategorija). 
Horizontaliųjų nutolusių arba vertikaliųjų žaibo priėmiklių atveju saugos zoną galima nustatyti 
panaudojant apsaugos kampą arba fiktyvaus rutulio metodą. Tose stogo paviršiaus vietose, kurių 
neliečia rutulys, nėra tiesioginio žaibo smūgio pavojaus (1 pav.). 

R

R

R

Zonos, kuriose yra žaibo
iškrovos tikimyb ė

 
1 pav.  Fiktyvaus rutulio metodo panaudojimas, nustatant saugomąją zoną 

           

         Pavienių objektų arba objektų grupės atveju fiktyvaus rutulio metodą taip pat galima taikyti 
nustatant vietas, kurioms gresia tiesioginė žaibo iškrova. Rutulio spindulys priklauso nuo reikalaujamos 
apsaugos kategorijos (5 lentelė). 

Apsaugos 
kategorija 

Žaibo pri ėmikli ų 
tinklo skyrelis 

Rutulio spindulys 

IV 20м × 20м 60м 

III 15м × 15м              45м 

II 10м × 10м 30м 

I 5м × 5м 20м  
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1.1. Žemi žaibo pri÷mikliai ant plokščių plačių stogų 
         Šiais laikais plokščių su nedideliu nuolydžiu stogų perdengimui naudojamos medžiagos, kurias 
sunku estetiškai ir standžiai sujungti su žaibosaugos įrenginio žaibo priėmikliais. Šiuo atveju, sudarant 
žaibo priėmiklių tinklą, sujungimui naudojami įvairios kilmės elementai, taip pat ant pastato stogo 
tvirtinami laikikliai. Galimo žaibo priėmiklių tinklo ant objekto plokščio stogo pavyzdys pateiktas 2-
ame pav. 

 

2 pav.  Žaibo priėmiklių tinklo įrengimas ant plokčio stogo 
          
Ant plačių plokščių stogų, pagamintų iš medžiagų, kuriose negalima padaryti angų, naudojami 
specialūs laikikliai. Jie padedami ant stogo arba tvirtinami prie jo paviršiaus ta pačia medžiaga , iš 
kurios pagamintas stogo perdengimas. Įvairių laikiklių pavyzdžiai ir iš jų sudarytų žaibo priėmiklių 
tinklai pateikti 3-ame ir 4-ame pav. 
 
 

 

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

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

• laikiklius reikia įtaisyti ant stogo atitinkamose vietose ir, jeigu tai būtina, sujungti 
laidininkais, sudarant žaibo priėmiklių tinklą, 

• išpjauti iš stogo perdengimo medžiagos juosteles, atitinkančias duoto laikiklio ilgį ir plotį, 

• panaudojant atitinkančią duotą medžiagą sujungimo techniką (pvz.: suvirinimą, suklijavimą) 
sujungti laikiklius su stogo paviršiumi (4 pav.). 
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4 pav.  Laikiklių tvirtinimas ant stogo, dengto plėvele ar polichlorvinilu 
 

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

 
 

 

5 pav.   Žaibosaugos įrenginio laidininkų sandūros 
 
         Plačių stogų atveju reikia atsižvelgti į laidininkų ilgio pakitimus, atsirandančius dėl 
temperatūros pokyčių. 
          Bendra priklausomybė, apibrėžianti laidininko ∆L  ilgėjimą kylant temperatūrai ∆T,  sudaro: 

TLL ∆⋅⋅=∆ α  

kai :    L - laidininko ilgis, 

          α  - linijinio plėtimosi temperatūros koeficientas 

         Įvairių medžiagų linijinio plėtimosi temperatūros koeficientas ir ilgio didėjimas kintant 
temperatūrai pateikti 6-oje lentelėje.  
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6 lentelė. Įvairių medžiagų vielos ilgio kitimai  

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

Aliuminis   23,5 · 10-6 ∆L = 3,35 мм/м 

Varis  17,0 · 10-6 ∆L = 1,7 мм/м 

Nerūdijantis plienas 16,0 · 10-6 ∆L = 1,6 мм/м 

Plienas  11,5 · 10-6 ∆L = 1,15 мм/м 

 

          Siekiant išvengti pavojingų įtampų, atsirandančių kintant temperatūrai, reikia naudoti 
lanksčius elementus, jungiančius laidininkus tarpusavyje arba su laidžiais stogo konstrukcijos 
elementais (6 p.). 

2. Įrenginių, esančių ant objektų stogų, žaibosauga 
          Analizuojant tiesioginio žaibo smūgio į statybos objektą pavojų, reikia atkreipti ypatingą 
dėmesį į galimą žaibo srovių poveikį įvairiems antstatams, įrenginiams ir instaliacijoms, esančioms 
ant šio 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  saugomoje erdvėje, sukurtoje horizontaliųjų ir vertikaliųjų žaibo 
priėmiklių. Taip pat būtina išsaugoti reikiamus saugius nuotolius tarp jų ir žaibo priėmiklių bei 
srovės nuvediklių. 
          Jeigu nebus laikomasi minėtų reikalavimų, tai tiesioginis žaibo smūgis į antstatą sugriaus: 

• patį antstatą ir įrengtus jo viduje elektrinius ir elektroninius įrenginius,  

6 pav.  Sujungimai, kompensuojantys 
atsirandančią dėl kintančios 
temperatūros įtampą 
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• statybos objekto vidaus įrenginius.  
Nereikalaujama, kad apsaugotoje erdvėje būtų antstatai, neturintys elektrai laidžių elementų, 
kurie:  

• neviršija  1m aukščio ir 1m2 bendro ploto – metaliniai antstatai, 

• neiškyla aukščiau kaip 1 metras virš žaibo priėmiklių sukurto paviršiaus – nelaidūs elektros 
srovei antstatai. 

           Nuo  tiesioginio žaibo srovės poveikio taip turi būti apsaugoti objektų stogų konstrukcijų 
elementai bei įrengimai, prie kurių prijungtas tinklas, išvedžiotas objekto viduje. Tokiais atvejais 
žaibosaugos įrengimas turi: 

• užtikrinti atitinkamai apsaugotą erdvę ojebkto 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 atitinkamas panašias sistemas iš 
vertikaliųjų ir horizontaliųjų žaibo priėmiklių. 

          Įrenginių, esančių ant statybos objektų stogų, apsaugos principų apibendrinimas pateiktas 7-
oje lentelėje. 

7 lentelė. Žaibosaugos įrenginių sistemos išdėstymas ant objekto stogo 
 

Aprašymas  Bendras vaizdas 

Metaliniai korpusai sujungti su žaibosaugos 
įrenginio elementais. Sprendimas 
rekomenduojamas nedidelių įrenginių, 
antstatų, sujungtų su objekto vidaus 
instaliacijomis, atveju, kai srovė nepatenka 
į objektą arba yra nepavojinga. 

Jeigu yra būtina apsauga nuo tiesioginio 
žaibo smūgio, tai reikia naudoti, pvz., 
vertikalius žaibo priėmiklius.  

 
 

   

Horizontalus 
žaibolaidis

Įrenginys

 

 

Įrenginys

Vertikalus
žaibolaidis

Horizontalus
žaibolaidis

 

 

Įrenginiui prijungta objekto vidaus 
instaliacijos.  Negalima leisti, kad žaibo 
srovė patektų į įrenginį, paskui į objekto 
vidų. Visišką apsaugą užtikrina žaibo 
priėmiklių sistema  ir įrenginių išdėstymas 
saugomoje erdvėje.                                     

Įrenginys

Horizontalus
aibolaidisž

Vertikalus
žaibolaidis

 

2.1. Atskirai stovintys  vertikalieji srov÷s pri÷mikliai 
          Žaibosaugos įrenginio elementai, saugantys nuo tiesioginio žaibo smūgio, 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. 
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          Pagrindinis apsaugos nuo tiesioginio žaibo smūgio būdas yra įrenginių ar įtaisų išdėstymas 
apsaugotoje erdvėje, sukurtoje atskirai stovinčių srovės priėmiklių. Pavienių vertikalių priėmiklių ar 
tokių priėmiklių sistemų projektavimas ir montavimas turi būti atliktas pagal reikalavimus, 
atitinkančius analizuojamo objekto pasirinktą apsaugos kriterijų. Nustatant atskiro žaibo priėmiklio 
ar kelių žaibo priėmiklių kuriamos saugomos erdvės dydį, būtina atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su:  

• apsaugos  kampais, 

• saugiais atstumais, kurie neleidžia atsirasti kibirkštiniams išlydžiams tarp saugomų įrenginių 
ir žaibo priėmiklių, žaibosaugos įrenginio elementų ir konstrukcinių objekto elementų, 
naudojamų apsaugai nuo žaibo. 

         Be to, vertikalusis žaibo priėmiklis turi būti įtaisytas tokiu atstumu nuo saugomo įrenginio, 
kad neatsirastų kibirkštiniai išlydžiai. Vertinant kibirkštinių išlydžių atsiradimo galimybę, reikia  
atsižvelgti į šiuos faktorius: 

• žaibo srovės parametrus, 

• izoliacinės medžiagos tarp elektrodų tipą, 

• srovės paskirstymą statybos objekte, 

• atstumą nuo suartėjimo vietos, kur gali įvykti kibirkštimis išlydis, iki artimiausio išlyginančio 
sujungimo arba iki žemės, išmatuotą išilgai laidininko, kuriuo sklinda žaibo srovė. 

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

8 lentelė. Apsaugos kampai ir saugūs atstumai priklausomai nuo reikalaujamos apsaugos 
kategorijos ir priėmiklio aukščio 

Erdvin ė schema Apsaugos kampai 

 
 
 

 

hh  αααααααα        αααααααα        

 

 

Saugūs atstumai 

 

L
k

k
ks

m

c
i ⋅≥  

ki   - 0,1, 0,075, и 0,05 atitinkantys I, II и III и IV apsaugos  kategorijas 
km - 1 ore 0,5 kietame dielektrike,, 
kc - priklauso nuo srovės paskirstymo objekte,, 
L -  atstumas išmatuotas išilgai laido nuo suartėjimo taško iki artimiausio išlyginamojo sujungimo taško 
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          Kai kuriais atvejais, nustatant pavienio vertikaliojo priėmiklio sukurtą apsaugos erdvę, reikia 
atsižvelgti į keletą apsaugos kampų (2 pav.). 
          2-ame pav. pateiktame pavyzdyje nustatant priėmiklio, esančio ant statybos objekto stogo, 
apsaugos zoną reikia atsižvelgti į: 

• kampą α1  ant objekto stogo – nuo priėmiklio aukščio priklausantis dydis, 

• kampą α2  šalia objekto – parinktas, atsižvelgiant į objekto ir priėmiklio aukščių sumą. 

          Apsaugos zoną taip pat galima nustatyti, panaudojant fiktyvaus rutulio metodą. Rutulio 
skersmens dydis priklauso nuo reikalaujamos apsaugos kategorijos ir sudaro 20 m, 30 m, 45 m, ir 
60 m, kas atitinka I, II, III, IV žaibosaugos kategoriją. 
          Ridenant rutulį po stogą, nustatyta, kad riedančio rutulio sąlyčio taškams gresia tiesioginis 
žaibo pataikymas. 
 

h1 αααα1 
αααα2 

h1 

h2 

h 
Statybos objektas 

Saugos 
zona 
зона 

Saugos zona 

 

7 pav.  Pavienio vertikalaus žaibo priėmiklio sukurta apsaugos zona 

2.1.1  Iki 3-jų metrų aukščio žaibo pri÷mikliai 
          Kelių metrų aukščio pavienio žaibo priėmiklio arba priėmiklių sistemos panaudojimas yra 
vienas iš dažniausiai taikomų sprendimų nedidelių objektų ir įrenginių ant statybos objektų stogų 
apsaugai. Kuriama apsaugos sistema yra paprasta ir lengvai įgyvendinama. Tipinis vertikalusis 
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 8 pav. 
           
Nustatant apsaugos zoną dviejų vertikaliųjų priėmiklių sistemoje, reikia išaiškinti žemiausią rutulio 
sąlyčio tašką (artimiausią apsaugos įrenginiui – 8 b pav.), taip pat išlinkimo strėlę p. p reikšmė 
priklausomai nuo vertikaliųjų priėmiklių h aukščio, atstumo tarp jų d , taip pat rutulio spindulio R 
nustatoma taip: 

)
2

(
2

2 d
RRp −−=  

         
 Reikšmės p pakitimai kaip funkcijos nuo atstumo d tarp žaibo priėmiklių ir apsaugos klasės (įvairių 
reikšmių spindulio R) pateikti 9 pav. 
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a)      

             
        b) 

 
 

Saugomas 
įrenginys 
устройство  

Statybos objekto stogas 

Vertikalusis 
priėmiklis 

Vertikalus   

P 

R 

vertikalusis 
priėmiklis 
вертикальный 

 
 

 
8 pav.  Žaibo priėmiklis ant statybos objekto stogo: a) pavienis žaibo priėmiklis, b) dviejų žaibo 

priėmiklių sistemos apsaugos zonos nustatymas 
 
          Norint nustatyti vertikaliųjų žaibo priėmiklių stabilumą, reikia atsižvelgti į  vėjo gūsių pavojų. 
Išankstiniam dydžių ir betoninių atramų svorio parinkimui galima panaudoti pateiktus 9-oje 
lentelėje duomenis. 
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9 pav.  Reikšmių p pakitimai priklausomai nuo atstumo d tarp žaibo priėmiklių ir apsaugos klasės 
 
9 lentelė. Pagrindiniai betoninių atramų dydžiai priklausomai nuo vertikaliųjų priėmiklių aukščio 
(vėjo greitis 150 km/h) 

Priėmiklio aukštis 
Skersmuo  Ǿ= 300мм  Skersmuo Ǿ    = 350мм 

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

1,0 м 1,0 2,0 0,5 2,0 

1,5 м 4,5 8,5 2,5 6,5 

2,5 м 9,5 17,5 5,5 13,5 

 2,5 м 17 31 10,0 25,0 

3,0 м 25,5 46 15,5 38,0 

 
          Vertikaliojo žaibo priėmiklio tvirtinimo prie betoninės atramos ir žaibosaugos instaliacijos 
(įrenginio) elementų pavyzdžiai pateikti 10-ame pav. 

       
 
10 pav.   Skirtingo aukščio žaibo priėmiklių tvirtinimas prie betoninių atramų 
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          Jeigu duoto aukščio žaibo priėmiklio pavienės betoninės atramos svoris mažesnis 
rekomenduojamo, tai galima naudoti dviejų dalių krūvį. Jeigu žaibo srovės nuvedimui naudojamas 
metalinis stogo perdengimas, tai vertikaliojo priėmiklio pagrindą galima tiesiog tvirtinti prie 
perdengimo (11 pav.). 
 

 

11 pav.  Priėmiklių tvirtinimas prie laidžių stogo paviršiaus  elementų 
 
          Didesnių antstatų ir įrenginių žaibosaugai gali prireikti kelių priėmiklių sistemos (12 pav.). 
Sudarant tokią sistemą, reikia nustatyti apsaugos zoną ir išsaugoti reikalaujamus atstumus tarp 
saugomo antstato  ir priėmiklių sistemos elementų. 

 
 

12 pav.  Vertikaliųjų  žaibo priėmiklių sistemos sukurta apsauga. 
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2.1.2. Aukštesni kaip 3 metrai žaibo pri÷mikliai 
          Jeigu pavienio priėmiklio ar vertikaliųjų priėmiklių sistemos iki 3 m aukščio naudojimas 
netenkina sugomos erdvės reikalavimų arba sunku juos realizuoti, tai reikia išnagrinėti aukštesnių 
priėmiklių, kuriems reikės sunkesnių ir sudėtingesnės konstrukcijos atramų, dažnai ir papildomų 
atotampų, panaudojimo galimybę. Tokio sprendimo pavyzdys pateiktas 13 pav. 
 

   
 
13 pav. Pavieniai vertikalieji žaibo priėmikliai 
 
          Pateikta atotampų sistema ir panaudota atrama suteikia galimybę tvirtinti iki 8 m aukščio 
žaibo priėmiklius. 

2.1.3. Vertikalieji žaibo pri÷mikliai, tvirtinami prie įrenginių ar 
konstrukcijos elementų 

          Kitas sprendimas, užtikrininantis vertikaliojo žaibo priėmiklio  stabilumą ir nereikalaujantis 
atramų platinimo ir sunkinimo, yra vertikaliųjų montuojamų prie saugomo objekto priėmiklių 
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 atitinkamu būdu parinkti nutolinantys elementai. 
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Pavyzdiniai sprendimai, kaip galima tvirtinti vertikaliuosius priėmiklius prie įrenginių ar 
konstrukcijos elementų, pateikti 14-ame ir 15-ame pav. 

Horizontalusis

aibolaidis
ž

Įrenginys

Vertikalusis
žaibolaidis

Nuvediklis

Nutolinantys
elementai

Apsaugota 
erdvė

Apsaugota
erdvė

Horizontalusis

žaibolaidis

Horizontalusis

žaibolaidis

       Nutolinantys
       elementaiNutolinantys 

elementai

Vertikalus 
žaibolaidis Apsaugota 

erdvė

Įrenginys

Įrenginys

 

            
 
15 pav.  Žaibo priėmikliai, pritvirtinti prie saugomų objektų 
 

14 pav.  Vertikalieji priėmikliai, 
pritvirtinti prie saugomo 
įrenginio 
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           Tinkamai atliktas tvirtinimas didina sistemos stabilumą ir leidžia iškelti priėmiklį į 3-4 metrų 
aukštį virš saugomo objekto. Pateikti pavyzdžiai tinka antstatų ir plokščių stogų apsaugai. 
Analogiški apsaugos principai taikomi vienašlaičiams ir dvišlaičiams stogams. Tipiniuose statybų 
objektuose tai dažniausiai susiję su kaminais ir antenomis. 
          Kaminų ir izoliacinių medžiagų žaibosaugai reikia naudoti vertikaliuosius arba žiedinius 
priėmiklius. Vertikaliojo priėmiklio aukštis turi užtikrinti kamino apsaugą nuo tiesioginio žaibo 
pataikymo – kaminas turi būti priėmiklio saugomojoje erdvėje (16 pav.). 

Vertikalusis
Žaibolaidis

Horizontalusis žaibolaidis       
Horizontalusis žaibolaidis

 

16 pav. Kaminų apsaugos pavyzdžiai 
 
          Dujinių ir tepalinių elektroninio valdymo krosnių kaminus taip pat rekomenduojama 
apsaugoti nuo tiesioginio žaibo smūgio. Tokią apsaugą užtikrinsime, įtaisę kaminui pavienio žaibo 
priėmiklio ar žaibo priėmiklių (tarp kurių atstumas naikina kibirkštinių išlydžių pavojų) sistemos 
saugomojoje erdvėje. Paprasto sprendimo pavyzdys pateiktas 17 pav. 
 

 
 
17 pav. Elektroninio valdymo krosnies kamino apsauga nuo tiesioginio žaibo smūgio ir nuo 

kibirkščiavimo 

 

Vertikalusis žaibo 
pri ėmiklis 

Saugomasis 
kaminas 

Horizontalusis  
žaibo priėmiklis 

Nutolinantys 
elementai 
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2.2. Antenų apsauga nuo tiesioginio žaibo smūgio 
 
          Ant turinčių žaibosaugos įrenginį statybos objektų stogų metalinį antenos stiebą reikia 
sujungti ties pagrindu  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 saugomojoje 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. 

 
Vertikalus is žaibo 
pri ėmiklis 

antena 

Antenos 
stiebas 

Prie artimiausio žaibosaugos 
tinklo elemento 

   
 

18 pav.  Pavienio antenos stiebo saugomoji zona 

 
 
Jungiant anteną su statybos objekto vidaus įrenginiais reikia: 

• naudoti koncentrinį antenos kabelį, 

• antenos kabelį privesti tiesti) pie objekto per bendrą visų įrenginių (instaliacijų) įeigą arba 
šalia pagrindinės išlyginančios šynos, 

• kabelio ekraną sujungti su pagrindine išlyginančia šyna. 
Rekomenduojamo sprendimo pavyzdys pateiktas 19 pav. 

          Pateiktame sprendime dalis žaibo srovės teka (sklinda) antenos kabelio ekranu ir patenka į 
saugomą objektą. Dėl šio srovės tekėjimo krintanti įtampa kelia pavojų saugomam objektui, 
nežiūrint į tai, kad antenos kabelio ekranas sujungtas su išlyginimo šyna. 
Pavojų pašalina ribojantys viršįtimpį įrenginiai (ribotuvai), betarpiškai išdėstyti prieš saugomą 
objektą (20 pav.). 
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α 

Vertikalus is žaibo 
pri ėmiklis 

Horizontalusis žaibo 
pri ėmiklis  

Srovės 
nuvedikliai 

Išlyginimo šyna 

Antenos 
kabelis 

Antena  

Saugomasis 
televizorius 

Įžemintuvas 

Elektros tinklas 

Antenos 
stiebas 

Elektros tinklo virš įtimpio ribotuvai  
 

19 pav.   Stiebo su televizijos antena žaibosaugos pavyzdys 
 

a)      b)   

                           
 
20 pav.  Įrengimas, betarpiškai prieš saugomą objektą ribojantis viršįtimpį: a) bendras vaizdas, b) 
ribotuvo TV-Pro pajungimas 
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          Visišką antenų ir objektų vidaus įrenginių apsaugą užtikrinsime, jei neleisime žaibo srovei 
patekti į antenos kabelių ekraną. Šiuo metu įsigaliojančiuose Europos standartuose 
rekomenduojama antenos stiebus išdėstyti saugomose erdvėse, kurias sukuria antstatai, stogų 
konstrukciniai elementai ar papildomi įtaisyti šalia stiebų priėmikliai. 
          Abiem atvejais reikia išsaugoti saugius atstumus tarp saugomų stiebų ir naudojamų 
žaibosaugos elementų. Tokio sprendimo pavyzdys pateiktas 21 pav. 

 

α 

Vertikalus is žaibo 
priėmiklis 

Horizontalusis žaibo 
priėmiklis 

Srovės 
nuvedikliai 

Išlyginimo šyna 

Antenos 
kabelis 

Antena  

Saugomasis 
televizorius 

Įžemintuvas  

Elektros tinklo kabelis 

Nutolinantys 
elementai 

 

    
 
21 pav.  Stiebo ir antenos apsauga nuo tiesioginio žaibo smūgio 
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Panašūs sprendimai taip pat taikomi belaidžio ryšio antenų žaibosaugai. Antenų apsaugos nuo 
tiesioginės iškrovos, antenų kabelių apsaugos nuo žaibo srovės poveikio pavyzdžiai pateikti 22 pav. 
Pateiktuose sprendimuose reikia išsaugoti reikalaujamus saugius atstumus tarp stiebų ir antenų, 
priėmiklių ir kitų žaibosaugos įrenginio elementų. 

 

         
 
22 pav.  Antenų stiebų išdėstymas vertikaliųjų žaibo priėmiklių saugomoje erdvėje  

          Jei sunku išsaugoti reikalaujamus saugius atstumus ar sukurti vertikaliųjų priėmiklių 
apsaugos zoną, tai 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 nutolinantys 
elementai ( 17 pav.). 

• žaibo srovei nuvesti naudojami izoliuoti pusiau laidūs srovės nuvedikliai. 
          Naudojant srovės nuvediklius aukštos įtampos izoliacijoje reikia apriboti slankiąsias 
izoliacijos paviršiaus iškrovas. To galima pasiekti taip: 

• didinant pradinę slankiųjų iškrovų įtampą (pvz.: nuvediklio izoliacijos storį), 

• srovės nuvediklių izoliacijai naudojant ekranus ( pvz.: ploną metalinę folij ą vidaus izoliacijoje), 

• keičiant elektrinio lauko stiprio paskirstymą slankiųjų iškrovų pasirodymo taškuose. 

          Du pirmieji metodai iki šiol praktiškai nebuvo taikomi naudojamų žaibosaugai srovės 
nuvediklių 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. 
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          Toks apsaugos nuo slankiųjų iškrovų būdas panaudotas HVI (High Voltage Insulated) srovės 
nuvedikliuose, kuriuos gamina  DEHN firma. 

          Šie srovės nuvedikliai turi aukštos įtampos izoliaciją, padengtą pusiau laidžiu sluoksniu. Ją 
galima naudoti, kai būtina srovės nuvediklius montuoti šalia įžemintų laidžių instaliacijų ir 
įrenginių. 

          Tokių srovės nuvediklių panaudojimas eliminuoja reikalavimą išsaugoti saugius atstumus, 
kurie sudaro apie 0,75 m ore ir 1,5 m kietame dielektrike. 

          Pagrindiniai HVI srovės nuvediklių parametrai  pateikti 10-oje lentelėje. 
 
10 lentelė. Pagrindiniai  HVI rovės nuvediklių parametrai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

Gamintojai taip pat aprūpina kabeliais su patogiais montuoti antgaliais (23 pav.) ir atitinkamu būdu 
sumontuotais ir paskirstytais pagal kabelio ilgį laikikliais išlyginamiesiems sujungimams su 
įžeminimo elementais. 

 

 
 

23 pav. Paruošti srovės nuvedikliai aukštos įtampos izoliacijoje su įvairiais antgaliais ir 
montavimo laikikliais 

          Izoliuoti srovės nuvedikliai gali pakeisti pateiktus klasikinius sprendimus su izoliacinių 
kronšteinų tvirtinimu (24 pav.). 

Parametrai  Reikšm ė  

Ekvivalentiniai saugūs atstumai 0,75 m - oras 

1,5 m- kietasis dielektrikas 

Išorinis skersmuo 20,0 /23,0 mm 

Minimalus išlinkimo radiusas (spindulys) 200 mm 

Srovės nuvediklio montavimo temperatūra > 00 С 

Maksimalus spaudimas 950 N 

Vidaus srovės nuvediklis 19 mm2  Cu 

Išorinis perdengimas (išorinė danga) Juodas arba pilkas ПХВ 
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Srovės 
nuvediklisve

Vertikalus is žaibo 
pri ėmiklis  

Antena  

Antenos 
stiebas 

Izoliacijos 
kronšteinas 

Nutolinantys 
elementai 
 элементы 

     

 

Vertikalus is žaibo 
priėmiklis 

Antena  

Antenos 
stiebas 
 

Izoliacijos 
kronšteinas 
 

Srovės nuvediklis 
aukštos įtampos 

izoliacijoje 

    
 

24 pav. Antenų apsauga nuo tiesioginio žaibo smūgio: a) vertikaliojo žaibo priėmiklio ir nutolinto 
nuo stiebo srovės nuvediklio panaudojimas, b) vertikalusis žaibo priėmiklis su aukštos 
įtampos kabeliu 

 
         HVI srovės nuvediklių panaudojimo bevielio ryšio bazinių stočių antenų apsaugai  pavyzdžiai 
pateikti 25 pav. 
 

    

25 pav. Pavyzdys, kaip žaibo srovės nuvedimui naudojamas kabelis aukštos įtampos izoliacijoje, 
dengtoje pusiau laidžia medžiaga 
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          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 statybos objekto stogo 

          Jeigu negalima sukurti  įrenginių, įtaisytų ant objekto stogo, apsaugos nuo tiesioginio žaibo 
poveikio, tai reikėtų taikyti vieną iš šių sprendimų: 

• laidžiuose įrenginiuose, per kuriuos žaibo srovė gali patekti į objektą (pvz.: ventiliacijos ir 
aklimatizacijos sitemos vamzdžiai), reikia panaudoti izoliacinius elementus du kartus didesnio 
ilgio nei reikalaujami saugūs atstumai, 

• žaibosaugos instaliacijos ir saugomo įrenginio ar sistemos suartėjimo vietose reikia naudoti 
išlyginančius sujungimus, tiesioginius ar su kibirkštiniu iškrovikliu. 

Statybos objektų kaminai gali būti: 

• sujungti su žaibo priėmikliais (metaliniai kaminai – 2 pav.),           

• apsaugoti nuo tiesioginės žaibo iškrovos ir nuo žaibo srovės poveikio, 

• apsaugoti nuo tiesioginės žaibo iškrovos (vertikalieji žaibo priėmikliai – 27 pav.). 

 11-oje lentelėje pateikiami pavyzdžiai, kaip statybos objektų kaminai apsaugomi nuo žaibo.  

Nuo tiesioginio žaibo smūgio rekomenduojama apsaugoti ir dujinių bei tepalinių elektroninio 
valdymo krosnių kaminus. 

2.3.  Čerpiniai daugiašlaičiai stogai 
          Laikantis  atitinkamų saugių atstumų ant čerpinių stogų reikia naudoti žemus 
horizontaliuosius žaibo priėmiklius.  
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27 pav.  Čerpinių stogų kaminų apsauga nuo žaibo  
  
11 lentelė. Įvairių tipų kaminų apsauga nuo žaibo 

Aprašymas  Bendras vaizdas 

Apsauga naudojma tuo atveju, kai negresia 
žaibo srovės patekimas į kaminą. Metaliniai 
kaminai ant stogo sujungti su žaibo 
priėmikliais. Apsaugai nuo tiesioginio srovės 
poveikio galima panaudoti vertikaliuosius 
žaibo priėmiklius. 

Horizontalus 
žaibolaidis 

 
Horizontalus 
žaibolaidis 

Vertikalus 
žaibolaidis

 
 Pagamintus iš nelaidžių medžiagų 
kaminus galima apsaugoti vertikaliaisiais 
žaibo priėmikliais . Metaliniai kaminų 
elementai  sujungiami su horizontaliaisiais 
žaibo priėmikliais. 

Horizontalus 
žaibolaidis 

Vertikalus 
žaibolaidis

 

Horizontalus 
žaibolaidis 

 

Kaminas yra vertikaliųjų žaibo priėmiklių 
saugos zonoje. Sprendimas taikomas, jei 
yra būtina irenginių (instaliacijų), esančių 
kamine, apsauga nuo tiesioginio žaibo 
srovės poveikio.  

Horizontalus 
žaibolaidis 

Vertikalus 
žaibolaidis

         

Vertikalus 
žaibolaidis

Horizontalus 
žaibolaidis  
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          Sudarant ant tokių stogų tinkamą žaibo priėmiklių tinklą, būtina laikytis šių reikalavimų: 

• ant stogų, kurių 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 pateiktas 
skyriuje) reikia sujungti su artimiausiu žaibo priėmikliu ar srovės nuvedikliu. Čia kalbama apie: 

-tipinius kaminus (dažiausiai 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 28 pav. 

     

     

28 pav. Žaibo priėmikliai ant dvišlaičių stogų.  Laikiklių  išdėstymo ir montavimo pavyzdžiai 
 
          Prie žaibosaugos įrenginio laidininkų būtina prijungti ir metalinius konstrukcinius elementus, 
pvz.: vandens nutekamuosius lovius, pritvirtintus prie apatinio stogo krašto (29 pav.). 

          Vandens nutekamieji loviai, naudojami žaibo srovėms nuvesti, turi būti pagaminti iš lakštinio 
metalo, kurio storis atitinka reikalavimus (plieniniai cinkuoti, cinko arba vario lakštai – min. 0,5 
mm, aliuminio lakštai – min. 1 mm storio). 

          Reikiamų srovės nuvediklių skaičių gausime, padalinę stogo, padengto žaibo priėmiklių 
tinklo, perimetrą iš tinklo kraštinės ilgio. Žaibo srovei nuvesti būtini mažiausiai du srovės 
nuvedikliai 
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29 pav. Metalinio vandens nutekamojo lovio sujungimas su žaibosaugos įrenginio elementais 

2.4. Metaliniai stogų perdengimai 
          Metalinę stogo dangą galima ir reikia panaudoti kaip žemą horizontalųjį žaibo priėmiklį, 
jeigu stogo dangos storis yra ne mažesnis kaip 0,5 mm, nepriklausomai nuo jos tipo (pagal EN-
62305-3).  
          Metalines statybos objektų stogų dangas reikia naudoti apsaugai nuo žaibo šiais atvejais:                                            

1. yra pastovus sujungimų tarp atskirų stogo perdengimo dalių ilgis, 

2. metalo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 0,5 mm tuo atveju, kai: 

• nėra stogo dangos perforavimo pavojaus,                                                    

• 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 
bitumo sluoksniu arba 1 mm storio plėvelės sluoksniu. 

          Mediniai stogų perdengimai priskiriami prie perdengimų ir pamatų, 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 patekimo 
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 lakštiniu perdengimu 
(30 pav.). 

          Technologinių  įrenginių atveju, pvz., antžeminių rezervuarų, vamzdynų, technologinių 
aparatų, išdėstytų pastato išorėje, kaip žaibo priėmiklį galima panaudoti lakštinį metalą, kurio storis 
pateiktas 12-oje lentelėje. 
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12 lentelė. Lakštinio metalo, naudojamo žaibo srovei nuvesti iš technologinių įrenginių, minimalus 
storis 

Medžiaga  Rekomenduojamas minimalus lakšto storis 
(mm)  

Plienas  2,5 * 4 ** 

Varis  2,5 * 5 ** 

Aliuminis  2,5 * 7 ** 

 

Šiuo atveju: 
  *  - žaibo srovės įeigos taške gali išsilydyti anga (pagal IEC 61024-1) 
** - žaibo srovės įeigos taške tik pakils lakšto temperatūra (pagal EN-62305-3) 

30 pav. Žaibo srovės nuvedimas nuo 
metalinės stogo dangos 
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2.5. Perdengimai iš lengvai degių medžiagų  
          Statybos objektuose, kurių stogai pagaminti iš lengvai degių medžiagų, apsaugą užtikrina 
horizontalieji iškelti žaibo priėmikliai, neizoliuoti vertikalieji žaibo priėmikliai arba aukšti 
neizoliuoti horizontalieji žaibo priėmikliai. 
          Reikia pažymėti, kad išdėstytos žemiau pastabos ir reikalavimai priklauso pagrindinei  
apsaugai tipiniuose statybų objektuose, kuriems negresia gaisro pavojus, garų, dulkių, sprogstamų 
medžiagų sprogimas. 
          Iškeltų žaibo priėmiklių naudojimas pateisinamas, jeigu stogas yra iš šiaudų ar kitų 
ekvivalentiškų medžiagų, tai nepriklauso mediniams stogų perdengimams. Žaibosaugos įrenginio 
ant šiaudinio stogo pavyzdyz pateiktas 31 pav. 
 

 
 
 

                                            

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

  Būtinybė naudoti iškeltus žaibo priėmiklius atsiranda esant pagrindinei žaibosaugai, kurios stokoja 
architektūros paminklai. 

          Ši interpretacija leidžia manyti, kad ant stogų iš malksnų (gontų) ar medinių lentų galima 
naudoti žemus žaibo priėmiklius, ištiestus ne mažesniu kaip 2 cm atstumu virš stogo paviršiaus arba 
tiesiai ant jo. Visgi reikia atkreipti dėmesį į gontų (malksnų) ir lentų impregnavimo būdą. 
          Minimalus atstumas tarp medžio šakų ir stogo iš lengvai degančios medžiagos turi būti d = 2 
m, kad būtų galima užtikrinti saugumą, žaibui tiesiai pataikius į medį. 

31 pav. Iškelti  žaibo priėmikliai ant 
stogų, dengtų šiaudais ar 
kitomis degiomis 
medžiagomis 
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3. Apsauga nuo kibirk čiavimo 
          Šiais laikais daugiausiai naudojamos nedegios arba sunkiai degančios stogų perdengimo 
medžiagos, todėl pagal galiojančius reikalavimus statybos objektų apsaugai reikia naudoti žemus 
žaibų priėmiklius.  
          Montuojant tokius žaibų priėmiklius, reikia atkreipti dėmesį į galimus kibirkščiavimus tarp 
žaibų priėmiklių ir  pastatų vidaus laidžių elementų (32 pav.).  
    

       
 
         Kilus tokiems kibirkščiavimams iškrovos srovė nekontroliuojama tekės statybos objekto 
vidaus elementais, kas gali sukelti pavojų esantiems objekte žmonėms ir padaryti ženklių 
materialinių nuostolių. Praktikoje saugius izoliacinius atstumus lengviausiai išsaugoti statomuose 
objektuose, kuriuose galima suprojektuoti ir atlikti laidžias instaliacijas tokiu būdu, kad jos būtų 
pakankamai  nutolintos nuo žaibosaugos įrenginio elementų. 

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

          Kaip sprendimą galima taikyti išlyginančius sujungimus ar aukštus žaibo priėmiklius. 
Potencialų suvienodinimo atveju reikia sujungti pastato vidaus laidžius elementus  su žaibosaugos 
įrenginio elementais jų suartėjimo vietose. Toks sprendimas leidžia žaibo srovei patekti į objektą ir 
reikia užtikrinti saugų jos nuvedimą į įžemintuvą.  

32 pav. Kibirkščiavimas tarp 
žaibosaugos įrenginio 
elementų ir statybos objekto 
vidaus įrenginių 
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          Stebėjimai rodo, kad tai labai sunkus uždavinys, reikalaujantis didelės patirties ir tinkamo 
galimo pavojaus įvertinimo. Tokio sprendimo pavyzdys pateiktas 34pav. 
          Žaibo priėmiklių iškėlimas virš stogo paviršiaus ledžia laisvai išdėstyti elektros instaliacijų 
laidininkus, telekomunikacijų ir signalų laidus pastato viduje. 
 

 

33 pav.  Iškelto žaibo priėmiklio sumontavimas 

4. Srovės nuvedikliai 
          Kaip srovės nuvediklius galima naudoti tiek natūraliuosius, tiek dirbtinius laidžius elementus. 
Mažiausi laidžių elementų dydžiai, naudojami žaibo srovei nuvesti, sudaro:         

• cinkuotas plienas    50 mm2 

• aliuminis    70 mm2 

• varis      50 mm2  

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

13 lentelė. Vidutiniai atstumai tarp srovės nuvediklių 

EN 63305-3 

Apsaugos kategorija     Vidutinis nuotolis  

IV 25 m 

III 20 m 

II 15 m 

I 10 m 
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Srovės nuvediklių montavimui patartina naudoti skirtingų tipų laikiklius. Kai kurie laikiklių 
pavyzdžiai pateikti 34 pav. 

14 lentelė Atstumai tarp srovės nuvediklių ir statybos objektų sienų                                                                

Minimalus nuotolis nuo sienos pagal EN 62305-3 

Nedegios arba sunkiai degan čios medžiagos siena Degios medžiagos siena  

 Minimalus atstumas nenu-
statytas, galima tiesti (kloti) 
laidus ant sienos 
 

1,0м 
Nedegus arba sun-
kiai degantis pa-
grindas (pamatas) 

 
ant sienos ar jos ertmėje 

 

10 см 

1,0м Degios 
medžiagos 
pamatas 

 
ant sienos * ar 10 cm nuo sienos**  

*   - srovės nuvediklio temperatūros kilimas, tekant (sklindant) žaibo srovei, nepavojingas sienų medžiagoms                      
**   -  laido temperatūra viršija  leidžiamas degioms sienų medžiagoms normas 
 
 
 

   

                    

 

34 pav. Skirtingų tipų laikikliai skirti srovės nuvedikliams 
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Srovės nuvediklių schema turi užtikrinti paralelias trasas žaibo srovei tekėti nuo smūgio taško į 
žemę. Srovės nuvediklius reikia išdėstyti išilgai tiesių ir vertikalių trasų tarp žaibo priėmiklio ir 
įžeminančio laidininko. 

Visgi reikalaujama išsaugoti ne mažesnį kaip 2 metrai atstumą tarp srovės nuvediklio ir: 

• pėsčiųjų perėjų ir pastatų įėjimų,  

• metalinių aptvarų, pastatytų išilgai šaligatvių (35 a pav.). 

Reikiamą srovės nuvediklių skaičių gauname, padalinę objekto perimetrą, išreikštą metrais, iš žaibo 
priėmiklių tinklo skyrelio kraštinės dydžio. Nuvediklių negali būti mažiau kaip du. 

          Horizontaliųjų žaibo priėmiklių tinklo, kurio dydis priklauso nuo apsaugos kategorijos, 
analizė rodo, kad būtina taip išdėstyti srovės nuvediklius, kad pagal galimybę būtų sudarytas 
nepertraukiamas horizontaliųjų žaibo priėmiklių tęsimasis. 
 

      
       

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

 

           
          Analizuojant pavojų ant objekto sienų įtaisytiems įrenginiams, reikia atkreipti dėmesį į 
saugos zonų išsidėstymą. Šiais atvejais atstumas tarp įrenginio ir elektros instaliacijos laido turi būti 
toks, kad neįvyktų kibirkščiavimas.  
          Norint išvengti kibirkščiavimų, galima nustatyti reikalingus minimalius atstumus arba priimti, 
kad atstumai tarp įrenginio ir žaibolaidžio laidininko ar elemento, naudojamo žaibo srovei nuvesti 
(pvz.: vandens nuotakai), turi būti ne mažesni kaip 2 m, o atstumas tarp iškiliausios įrenginio vietos 
ir pastato krašto neviršyti 1,5 m. Tokios situacijos pavyzdys pateiktas 36 pav.  
         Tarp srovės nuvediklių rekomenduojama išsaugoti vienodus atstumus, jei tai neįmanoma, 
reikia juos išdėstyti netoli pastato kampų. Naudojant pastato armatūrą žaibo srovei nuvesti, reikia 
užtikrinti nepertraukiamus sujungimus tarp strypų. 
          Jeigu yra būtinybė, ant objekto stogo ir virš žemės paviršiaus reikia papildomai padaryti 
sandūrų, leidžiančių susijungti su srovės nuvediklių sistema ir dirbtiniu objekto įžemintuvu (37 
pav.).  
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>2m

>2
m

ŽAIBOSAUGOS INSTALIACIJA

ĮR EN GINY S  
pvz. Kl imatizatorius

 

36 pav. Atstumai tarp įrenginių ir elementų, turinčių srovės 
 

 

1

2

3

44

5

5

6

7

8 9

a 

b

 
 
1 – metalinis stogo baliustrados apdirbimas    
2 – plieniniai armatūros strypai 
3 – grotų, uždėtų ant armatūros, strypai     
4 – grotų strypų sandūros 
5 – vidinė išlyginamoji šyna      
6 – suvirinimo ar įpresavimo sujungimas 
7 – laisvas sujungimas       
8 – kontūras (aplink pastatą) 
9 – pamatinis įžemintuvas (tipiniai dydžiai a ≤ 5 m, b ≤ 1 m) 
 

37 pav. Pastato žaibosaugos sitema, kurioje žaibo srovei nuvesti naudojami armatūros strypai 
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Kai objekto armatūra panaudojama kaip ekranas nuo elektromagnetinio lauko impulso iškrovos 
momentu, labai svarbūs patikimi sujungimai. 
          Norint gauti geresnių ekranavimo ypatybių, reikia sujungti konstrukcijos laidžius elementus  
tiek tarpusavyje, tiek tarp langų, langų nišų ir kitų metalinių elementų. 
          Įstatant išorinėse objektų sienose didelių, prigludusių vienas prie kito langų eiles, reikia sienų 
armatūros strypus sujungti su apatiniais ir viršutiniais laidžiais langų rėmų elementais.           
Plieninių ir gelžbetoninių įvairių tipų konstrukcijų ekranavimo ypatybės nustatomos laboratoriniais 
ar vietiniai, atliekamais realiuose objektuose, tyrimais. 
Konstrukcijos, pagamintos iš pastato armatūros elementų, ekranavimo efektyvumo matavimai 
pateikti 38 pav. 
          Tuo atveju, kai iškrova įvyko šalia objekto, slopimo vertinimui priimama, kad plokščia banga 
krenta ant ekrano, ir slopimą galima nustatyti pagal priklausomybes, pateiktas 15-oje lentelėje. 
 

 
38 pav. Konstrukcijos ekranavimo efektyvumo kaita priklausomai nuo žaibo priėmiklių tinklo 

skyrelio dydžio ir dažnio 
 

15 lentelė. Žaibo iškrovos plokščios bangos magnetinis slopimas karkase 

Medžiaga  

slopimas dB 

25 kГц 1 MГц 

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

Plienas  ( )[ ]28 /10181)/5,8log20 rw −++⋅  20 log (8,5/w) 

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

 
          Pastato išorės metalinis paviršius taip pat gali būti panaudotas žaibo srovei nuvesti. Reikia tik 
užtikrinti sujungimų tarp srovės nuvediklių ir įžeminimo elektrodų tolydumą. 
          Du dažniausi metalinio ir polichlorvinilinio armuotos sienos aptaisymo tarpusavio sujungimo 
atvejai pateikti 39 pav. 
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Statybos 
objektas 

Metalinis 
fasadas 

Bandymų 
gnybtas 

Srovės 
nuvediklis 

                   

 Srovės 
nuvedikliai 

Fasadas iš 
polichlirvinilo 

Laidi 
konstrukcija 

Bandymų 
gnybtas 

Statybos 
objektas 

 

39 pav.  Sujungimo su laidžiais ir nelaidžiais  fasadais schemos 

 

5. Įžeminimo laidininkai (elektrodai)  
    Srovės nuvediklių sujungimui su įžemintuvu naudojami įžeminimo laidininkai, kurių skerspjūvis 
turi būti ne mažiau: 

• varis      50 mm2, 

• plienas      90 mm2 . 

 
Srovės nuvediklių sujungimo su įžeminimo elektrodais vietoje (taške) turi būti gnybtas arba 
kontroliniai matavimo šuliniai (40 pav.). 
Pagal patikrų vykdymo, konservacijos ir aktyvios varžos matavimo reikalavimus gnybtai turi būti 
įtaisyti lengvai prieinamose vietose.  
Papildomai reikia atsižvelgti į rekomendaciją įtaisyti gnybtus nuo 0,3 m iki 1,8 m aukštyje. 
Antžeminę įžeminimo laidininkų dalį reikia apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.  
 
Pakankamą apsaugą galima užtikrinti naudojant: 

• įžeminimo elektrodų ekranavimą iki 1,5 m aukštyje virš žemės ir apie 0,2 m gylyje, 

• įžeminimo laidininkai didesnio nei pateikta skerspjūvio. 

       41-ame paveikslėlyje pateikti statybų objektuose taikomi žaibo priėmiklių, srovės nuvediklių 
ir įžeminimo elektrodų įrengimo naudojant laidžius elementus pavyzdžiai. 
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40 pav. Žaibosaugos įrenginių gnybtai ir kontroliniai matavimo šuliniai 
          

6. Įžemintuvai 
         Žaibosaugos įrenginio įžemintuvo paskirtis - užtikrinti žemos varžos trasą antžeminių žaibo 
iškrovų srovių tekėjimui, taip pat užtikrinti tinkamą apsaugos nuo viršįtimpių schemos 
funkcionavimą. 
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41 pav.  Žaibosaugos instaliacija, naudojant žaibo srovei nuvesti metalinius konstrukcijos elementus 
(stogas, siena) ir nuotakus 

 
         Be to, įžeminimo sistema turi: 

• atitikti įžeminimo reikalavimus, 

• užtikrinti esančių objekte žmonių, įrenginių ir instaliacijų apsaugą nuo pavojingų įtampų ir 
srovių poveikio išlyginant žemės ir objekto metalinių konstrukcijų bei instaliacijų potencialus,  

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

         Telekomunikacijos objektų įžeminimo sistema taip pat naudojama vieno pastovaus srovės 
šaltinio, maitinančio telekomunikacijų įrenginius, poliuso įžeminimui ir turi sudaryti sąlygas, 
užtikrinančias triukšmo ir radioelektroninių trikdžių apribojimą. 

6.1. Natūralieji įžemintuvai 
          Apsaugai nuo žaibo ir viršįtimpių visų pirma reikia panaudoti natūraliuosius objekto įžemintuvus , 
kuriais gali būti: 

a)  neizoliuotos nuo žemės metalinės saugomų objektų ir įrenginių dalys, 

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

c)  metaliniai vamzdynai ir artezinių šulinių apdanga, esantys ne toliau kaip 10 m nuo saugomo objekto, 

d)  kaimyninių objektų įžemintuvai, esantys ne toliau kaip 10 m nuo saugomo objekto.  

          Statant naujus objektus, rekomenduojama panaudoti pamatinius įžemintuvus. Natūraliųjų 
įžemintuvų įžeminimas turi būti standžiai sujungtas įprastiniu suvirinimu su įžeminimo elektrodais. 
Jei tokius sujungimus keblu ar neįmanoma atlikti, tai galima panaudoti laikiklius  ar kitus turinčius 
gnybtus įtaisus.  
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6.2. Dirbtiniai įžemintuvai 
          Jei objekte neįmanoma panaudoti natūraliųjų įžemintuvų ar jų panaudojimas nėra tikslingas, tai 
reikia naudoti dirbtinius įžemintuvus. Projektuojant tokius įžemintuvus, būtina atsižvelgti į šiuos 
reikalavimus: 
• dirbtiniai įžemintuvai gaminami iš šių medžiagų:  

plienas                             80 mm2  

varis    50 mm2 

• siekiant patvarumo, rekomenduojama padidinti skersinių įžemintuvų, pagamintų iš cinkuoto 
plieno, dydžius iki  100 mm2 ; 

• dirbtiniai įžemintuvai turi būti kontūriniai, horizontalieji arba spinduliniai. Rekomenduojama naudoti 
kontūrinius įžemintuvus (42 pav.); 
 
a)                       b)  

 

Kontūrinis 
įžemintuvas 

Įžemintuvo 
sujungimas su 
įžeminimo 
elektrodu 

1м 

Pastato 
potencial ų 
išlyginimo 
šyna  

   
42 pav.  Kontūrinis statybos objekto įžemintuvas: a) bendras vaizdas, b) įžemintuvo sujungimas su 

įžeminimo elektrodu 

• vertikaliuosius įžemintuvus reikia įleisti giliau į gruntą taip, kad jų apatinė dalis būtų ne mažesniame 
kaip 3 m gylyje, o viršutinė ne mažesniame kaip 0,5 m  aukštyje virš žemės paviršiaus (43 a pav.); 

• šiuo laiku, atsižvelgiant į gruntinių vandenų kritimo lygį, siūloma įžemintuvus giliau įleisti į gruntą, 
taip, kad apatinė įžemintuvo dalis būtų 4 m gylyje; 

• horizontalius įžemintuvus reikia įtaisyti ne mažesniame kaip 0,6 m gylyje ir ne toliau kaip 1 m 
nuo išorinio pastato krašto; 

• griovius, kur klojami įžemintuvai, reikia užversti be akmenų, žvyro ir skaldos; 
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a)         b) 

                 
 
43 pav. Vertikalieji ir horizontalieji dirbtiniai statybos objekto įžemintuvai 

• požeminius metalinius objektų ir technologinių įrenginių, esančių ne toliau kaip 2 m nuo 
žaibosaugos įžemintuvo, elementus, nepanaudotus natūraliesiems įžemintuvams, 
rekomenduojama sujungti su juo, tiesiogiai arba su iškrovikliu (44 pav.); 

 

 

Kontūrinis 
įžemintuvas 

Įžemintuvo 
sujungimas su 
įžeminimo 
elektrodu 
заземлителя с 

1m 
 

Potencialų 
Išlyginimo šyna 

Atskirtasis įžemintuvas  

Horizontalus ar vertikalus  
vertikalusгоризонтальный или 

Kibirkštinis 
iškroviklis 

Įžemintuvo 
sujungimas su 
įžeminimo 
elektrodu 

   

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

 

• iškroviklius reikia naudoti žaibosaugos įžemintuvo sujungimui su atskirtaisiais įžemintuvais (44 
pav.); 
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• minimalų atstumą  D  grunte tarp įžemintuvo ir kitų laidininkų (kurių negalima sujungti su 
žaibosaugos įrenginiu) galima nustatyti taip: 

D ≈ b ρ0,4 kc
0,5 

kur:   b –parametras, siejamas su apsaugos kategorija ( 0,4 , 0,3 или 0,25 atitinka I, II, III, 
IV apsaugos kategoriją),  
kc –koeficientas, priklausantis nuo įžemintuvo konstrukcijos, 
ρ - vidutinė grunto varža. 

Praktikoje atstumas D grunte, kurio varža mažesnė kaip 1 000 Ωм , yra tarp 1,0 m ir 4,0 m, 

• jeigu neįmanoma išsaugoti reikalaujamų atstumų, sąlyčio vietose reikia įtaisyti izoliuojančią 
sienelę; 

• dirbtinių įžemintuvų sujungimus su įžeminimo laidininkais ir atskirų įžeminimo sistemų 
sujungimus reikia atlikti suvirinimu arba supresavimu. Taip pat galima taikyti sraigtus (45 pav.). 
Visi sujungimai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir korozijos; 

 

 

 
 

 
45 pav. Įžeminimo sistemos elementų sujungimas 

 

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

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

• jeigu pavienis kontūrinis įžemintuvas neužtikrina reikalaujamos aktyviosios varžos ar potencialų 
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.  46-ame pav. patektas išplėstos kontūrų sistemos 
pavyzdys.  

          Įžeminimo sistema turi užtikrinti atskirų įžemintuvo taškų ir pajungtų prie  jo instaliacijų ir 
įrenginių potencialų išlyginimą. Šios sąlygos vykdymui reikia  taikyti sujungimus, kurių varža maža 
tarp įžemintuvo ir šynos ar potencialų išlyginimo žiedo, ir tiesioginius įrenginių su įžemintuvu 
sujungimus. 
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46 pav.  Kelių kontūrų išdėstymas išplėstoje įžeminimo sistemoje 

6.3. Įžeminimo sistemų dydžių nustatymas 
Projektuojant įžeminimo sistemą reikia: 

• patikrinti, ar galima panaudoti natūralųjį įžemintuvą, ar reikia jį papildyti dirbtiniais 
įžemintuvais, 

• jei natūraliojo įžemintuvo panaudojimas būtinas, parinkti jo tipą ir konfigūraciją,  

• įvertinti dirbtinio įžemintuvo ar  dirbtinio ir natūraliojo įžemintuvų sistemos aktyviosios 
varžos dydį. 

Kuriant įžeminimo sistemą, reikia turėti informacijos apie: 

• aktyviąją grunto, kur bus klojamas/tiesiamas įžemintuvas, varžą,  

• reikalavimus, keliamus įžemintuvų atliekamoms funkcijoms. 

Ypatingai tai susiję su telekomunikacijos ir informacijos įrenginių reikalavimais. Statybos objektuose 
rekomenduojama naudoti horizontalųjį kontūrinį įžemintuvą. Nauja  IEC 61024-1 standartuose yra 
žaibolaidžių įžemintuvų skirstymas į šiuos tipus:  

-A tipą, kuriam priskiriami horizontalieji ir vertikalieji įžemintuvai, prijungti prie kiekvieno 
žaibolaidžio srovės nuvediklio, 

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

A tipo įžemintuvai 
          A tipo įžemintuvą sudaro horizontalieji ir vertikalieji įžemintuvai, kurie kontroliniais 
bandymų gnybtais prijungiami prie kiekvieno žaibolaidžio srovės nuvediklio.  
          Šiam tipui priskiriami ir kontūriniai įžemintuvai, jungiantys srovės nuvediklius, jei yra įleisti 
į žemę ne mažiau kaip 80% viso savo ilgio. Žaibolaidyje rekomenduojama naudoti mažiausiai du A 
tipo įžemintuvus (horizontaliuosius arba vertikaliuosius).  
          Renkantis įžemintuvo ilgį, reikia atsižvelgti į tai, kad vertikalusis įžemintuvas dukart 
efektyvesnis už horizontalųjį įžemintuvą. 
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          Sudarant A tipo įžemintuvą, reikia naudoti mažiausiai du sudedamuosius elementus, kurių 
kiekvieno ilgis lygus:  

-  Lгор  ≥  L  horizontaliojo įžemintuvo atveju,  
-  Lвер  ≥ L/2   vertikaliojo ar palinkusio įžemintuvo atveju. 

          Minimalus įžemintuvo ilgis L priklauso nuo grunto varžos ir apsaugos kategorijos. 
Rekomenduojami įžemintuvų ilgiai pateikti 47 pav. 
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47 pav. Įžemintuvų minimalūs ilgiai priklausomai nuo apsaugos kategorijos ir grunto varžos  
 

 
          Kai turime sudėtinius įžemintuvus, sudėtus iš horizontaliųjų ir vertikaliųjų įžemintuvų, reikia 
atsižvelgti į bendrą ilgį, kurį sudaro atskirų sudedamųjų elementų ilgių suma 
      LC = Lгор + 2 Lвер   ≥   L 

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

B tipo įžemintuvai 
B tipo įžemintuvams priskiriami: 

-kontūriniai įžemintuvai, visu savo ilgiu kontaktuojantys su gruntu arba pagal PN IEC-61024-1 
daugiau kaip 80%  ilgio (48pav.), 

- pamatiniai įžemintuvai, 

- tinkliniai įžemintuvai. 

 

          Kontūrinio ar pamatinio įžemintuvo atveju  reikia nustatyti paviršiaus, kurį apima 
įžemintuvas, spindulį r ir sulyginti jį su minimaliu ilgiu L. 49-ame pav. pateikti spindulio r 
nustatymo principai. 
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Kontūrinis 
įžemintuvas 
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įžeminimo 
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48 pav. B tipo įžemintuvas 

 
 

A1 A2 A1= A2 

r 

d1 

d2 

 

s1 

 

s2 

π
1A

r =
 

 
 
49 pav. Spindulio nustatymas r   

Sulyginę gauname: 

 - r  ≥   L   pakanka pamatinio ar kontūrinio įžemintuvo, 
- r < L    pamatinį ar kontūrinį įžemintuvą reikia papildyti horizontaliaisiais ar vertikaliaisiais 
įžemintuvais, kurių kiekvienas turi turėti ilgį    Lдоп   : 

• horizontalusis įžemintuvas           Lдоп гор   = L - r     

• vertikalusis įžemintuvas                 Lдоп вер   = (L - r)/2 

        Papildomų horizontaliųjų ar vertikaliųjų įžemintuvų skaičius turi būti lygus išorinio 
žaibolaidžio srovės nuvediklių skaičiui. Jų negali būti mažiau kaip du. 50-ame pav. pateiktas 
įžemintuvo papildymo vertikaliaisiais elementais pavyzdys. 

          Norint gauti pakankamai žemos varžos įžeminimą, dažnai reikia tarpusavyje sujungti kelis 
atskirus įžemintuvus ir sukurti sudėtinį įžemintuvą.  

          Šiuo atveju , siekiant atskirų įžemintuvo dalių įtakos apribojimo, juos išdėsto pusantrinio  
vertikaliojo įžemintuvo ilgio atstumu.. 
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50 pav.   Pamatų įžemintuvo papildymas vertikaliaisiais elementais 

 
          Suprojektavus įžemintuvą, reikia patikrinti, ar jis atitinka reikalavimus, keliamus jo 
atliekamoms funkcijoms. 


