
1 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Andrzej Sowa  
 
 
 
 
 

2011 
 

VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI 

STATYBOS OBJEKTŲ 

ELEKTROS INSTALIACIJOJE 
 



2 
 

Viršįtampių ribotuvai statybos objektų elektros instaliacijoje 
 
         Viršįtampų ribotuvų SPD (angl. Surge Protective Device) paskirtis – instaliacijų ir įrenginių 
apsauga nuo indukuotų atmosferinių viršįtampių poveikio, vidinių viršįtampių ir nuo tiesioginio 
žaibo srovės poveikio. 
         Viršįtampių ribotuvai, naudojami statybos objektų žemosios įtampos paskirstymo tinkluose, 
turi mažiausiai vieną nutraukiantį ar ribojantį įtampą nelinijinį elementą. Pagrindinė informacija 
apie nelinijinių elementų turinčių tipinių įtaisų ypatybes surinkta 1-oje lentelėje. 
 
1 lentelė. Viršįtampių įtaisų/ribotuvų, naudojamų žemosios įtampos elektros energijos tinkluose, 

charakteristika 
 

 SPD tipas Ypatyb ės  

 
Nutraukiantis 
įtampą 

Didelė varža, kai nėra viršįtampio, kuri staiga krinta po įtampos impulso. Elementai, 
naudojami įtampai nutraukti, - iškrovikliai, dujiniai iškrovikliai, tiristoriai ir triodų tiristoriai. 

Ribojantis įtampą 
Didelė varža, kai nėra įtampos, kuri tolygiai mažėja (tolygiai mažėjančios įtampos) 
didėjant impulsinei srovei ir įtampai. Pagrindiniai elementai - varistoriai* ir ribojantys 
diodai. 

 
 
Kombinuotasis 

Turi ir nutraukiantį, ir ribojantį įtampą elementą  ir gali nutraukti įtampą, riboti įtampą ar 
atlikti abi funkcijas priklausomai nuo įtampos, pvz.: lygiagretus ar nuoseklus iškroviklio 
sujungimas su varistoriumi. 

 *  dažniausiai naudojami elementai 

 

         Viršįtampių ribotuvai pagal savo paskirtį atitinka I, II, III apsaugos bandymų klasę. Skirtingų 
tipų įtaisų ypatybės ir paskirtis priklausomai nuo apsaugos klasės pateikti 2-oje lentelėje. 
 
2 lentelė.  Viršįtampių ribotuvų paskirtis  priklausomai nuo apsaugos bandymų klasės 

 
 

 SPD bandym ų klas ės   Paskirtis  

 
I klasė Apsauga nuo tiesioginio dalies žaibo srovės poveikio, atmosferinių 

viršįtampių ir įvairių komutacinių viršįtampių, statybos objektų instaliacijų 
potencialų suvienodinimas. 

 
II klasė Apsauga nuo indukuotų atmosferinių viršįtampių , įvairių komutacinių 

viršįtampių ar nuo viršįtampių, perėjusių per žemesnės  klasės nuo 
viršįtampių įtaisus (I). 

 
III klasė Apsauga nuo indukuotų atmosferinių viršįtampių  statybos objektų vidaus 

elektros instaliacijose. 

 

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

         1-ame pav. pateiktas bendras įvairių tipų viršįtampių ribotuvų išdėstymo statybos objektų 
elektros instaliacijose principas priklausomai nuo zonos, į kurią gali pataikyti žaibas ir instaliacijos 
kategorijos. (... bendras principas, kuriuo vadovaujamasi išdėstant įvairių tipų viršįtampių ribotuvus 
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statybos objektų elektros instaliacijose, atsižvelgiant į galimą žaibo pataikymo zoną ir instaliacijos 
kategoriją. 

 

З zona 2 zona 1 zona  0 zona 

L3 

PE 

 
Pamatinis įžemintuvas 

Pagrindinė potencialų suvienodinimo šyna Suvienodinimo šyna 

Žaibosaugos 
įrenginys 

1 tipo viršįtampių 
ribotuvai 

2 tipo viršįtampių ribotuvai 

3 tipo viršįtampių 
ribotuvai 

įrenginiai 

III ar IV instaliacijos 
kategorija 

II ar III instaliacijos 
kategorija 

 

I instaliacijos 
kategorija 

 

Apsauga pagal IEC 60364-4-443 

Apsauga pagal IEC 61024-1 ir IEC 61312-1 

L1 

L2 

N 

 

1 pav.  Daugiapakopė viršįtampių ribojimo sistema statybos objekto elektros instaliacijoje 

1. 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai 
   1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai rekomenduojami apsaugai nuo pavojų, kuriuos kelia: 

• žaibo srovė, atsirandanti statybos objekte, pagrindiniame potencialų suvienodinimo taške, 
tiesioginės žaibo iškrovos į šį objektą momentu, taipogi iškrovos į oro linijų laidus ar 
žemosios įtampos užkastus kabelius atveju, 

• indukuoti atmosferiniai viršįtampiai ir įvairūs pasiekiantys objektą komutaciniai 
viršįtampiai. 

3-oje lentelėje pateikti 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų uždaviniai, montavimo vietos ir reikalaujama 
bandymų apimtis. 

      Žaibosaugos   1-ojo tipo ribotuvų galimybės nustatomos bandymų pagrindu, pagal impulsinių 
srovių Iimp  iškrovos poveikio jiems rezultatus. 
Impulsinės srovės charakterizuojamos šiais parametrais: 

• maksimalia verte, 

• pernešamu krūviu, 

• specifine energija, 

• maksimalios vertės  ir reikalaujamų verčių pasiekimo laiku. 
4-oje lentelėje pateikti pagrindiniai rekomenduojami impulsinės srovės parametrai 
          EN 61643-11 standarte nenustatyta bandomosios išlydžio srovės forma. Jame tik siūloma 
naudoti  10/350 išlydžio srovę, toks reikalavimas įtrauktas į vokiečių standartą (4 lentelė).  
Naudojant kitos formos srovę būtinas išlydžio srovės augimo laiko ribojimas iki 50 µks. 



4 
 

3 lentelė. 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų uždaviniai, montavimo vietos/taškai ir reikalaujama 
bandymų apimtis 

 

Parametras             Aapib ūdinimas 

 
 
Uždaviniai  
 

Neleisti žaibo srovei ir įvairiems viršįtampiams patekti į statybos objekto vidaus elektros 
instaliaciją.                            

 
Montavimas  Ant 35 mm šynos ar saugiklių lizduose už pagrindinių elektros maitinimo saugiklių 

elektros instaliacijos įvado į objektą taške.  

Įprasti montavimo taškai: skydinės, papildoma spinta šalia skydinės, pagrindinis 
paskirstymo įrenginys. 

 
Pagrindinė patikros 
procedūra 

Pagrindiniai elektros reikalavimai apima bandymus: 

• vardine impulsine 1,2/50 varža, 

• impulsine srove Iimp(imituojančia žaibo srovę), 

• išlydžio vardine srove 8/20. 

 
Pagrindiniai 
charakterizuojantys 
apsaugos ypatybes 
duomenys 

• vardinės įtampos rūšis ir lygis ( kintanti įtampa, pastovi įtampa ar abi įtampos 
rūšys), 

• maksimali darbo įtampa ir vardinis dažnis,  

• apsaugos nuo viršįtampių kategorija, 

• maksimalus rekomenduojamas papildomos apsaugos nuo viršsrovių dydis (jei 
būtina), 

• atsparumas trumpam sujungimui, 

• montavimo būdas (gnybtų identifikavimas, normalios padėties nustatymas). 

 
 
Tipiniai/įprasti 
žymėjimai 
 
 
 

 

 1-ojo tipo 

  ribotuvas 

Bendras vaizdas 

 

 

SPD 1 SG 

Bendras 
vaizdas 
ribotuvas 
iškroviklis  

 

Kataloginiai ribotuvai su 
atviru iškrovikliu 

 
 

 

Kataloginiai ribotuvai su iškro-
vikliu sumontuotu apvalkale 

 

 

Kataloginiai ribotuvai su 
iškrovikliu , atjungiančiu 
uždegimą  

 
4 lentelė. Pagrindiniai rekomenduojami impulsinės srovės parametrai, naudojami 1-ojo tipo 

ribotuvų išbandymui 
 

EN 61643-11 DIN VDE 0675 Teil 6/A1 

Iimp (kА)  
Q(Аsek) 

per 10µsek 
W/R(kJ/Ω) 
per 10µsek 

Iimp (kА) Q(Аsek) 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 
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Statybos objekto elektros instaliacijos apsaugai reikalaujama, kad maksimalios iškrovų , perėjusių 
per 1-ojo tipo ribotuvų sistemą, vertės neviršytų  6 kV. 

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

         Instaliacijos su 230/400 V vardine įtampa atveju galima  pasirinkti apsaugos nuo įtampos 
lygį/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 
atlaiko  20 kА ar 50 kА maksimalios vertės ir  10/350 formos išlydžių srovių sklidimą. 2-ame pav. 
pateiktas pavyzdys, kaip kinta iškrovos ribotuvo ir tekančios juo srovės įtampa. 

 

2 pav.  1-ojo tipo kibirkštinių įtampų ribotuvų srovės ir įtampos laiko diagramos 

          

Iškrovos išlydžio srovė ribotuvu pradeda sklisti po kibirkščiavimo, ir įtampos kritimo induktyvumo 
laiduose, naudojamuose jo prijungimui, prisideda prie įtampos kritimo lanke tarp iškroviklio 
elektrodų tai šio tipo ribotuvų privalumas. 

         1-ojo tipo ribotuvuose beveik nenaudojami varistoriai dėl mažo, nuo 1 iki 5 kA, išlydžio 
srovės nuotekio (32-80 mm skerspjūvio varistoriai). 

         Taikant 1-ojo tipo ribotuvų schemas, ne tik ribojamos iki leidžiamų įtampos ir patenkančios iš 
išorės į elektros įrangą išlydžio srovės vertės, bet ir apsaugomos nuo žaibo srovės poveikio 
instaliacijos bei įrenginiai. Toks pavojus kyla, tiesiogiai žaibui pataikius į statybos objektą, kuriame 
įrengtas žaibolaidis, ar išlydžio į elektros energijos tinklą atveju. 

2.1. 1-ojo tipo ribotuvų parinkimo ir montavimo principai 
         1-jo tipo ribotuvus reikia išdėstyti/įtaisyti netoli elektros instaliacijos įvado į statybos objektą. 
Tokios vietos gali būti: 

• kabelinės spintos, 

• papildoma spinta šalia skydinės, 

• objekto pagrindinis žemosios įtampos paskirstymo įrenginys, 
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• papildoma dėžė šalia paskirstymo įrenginio. 

         Renkant ribotuvų sistemų montavimo vietą, reikia atsižvelgti ne tik į optimalias įtampos 
ribojimo sąlygas, bet ir į įpareigojančius nuostatus bei reikalavimus. 
         5-oje lentelėje pateiktos apytikrės 1-ojo tipo ribotuvų schemų montavimo vietos priklausomai 
nuo naudojamos objekto žaibosaugos ir žemosios įtampos elektros energijos tinklo ypatybių. 
 

5 lentelė.  1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų schemos tipiniai montavimo taškai 

Objektas                  
Žemosios įtampos elektros 

energijos tinklas Montavimo taškai/vietos 

 

Statybos 
objektas be 
žaibosaugos 
įrangos 

Paklotas žemėje 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų nereikia 

Oro linijos su ilgu kabeliniu 
privedimu 

1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų nereikia 

Oro linijos su trumpu kabeliniu 
privedimu* Skydinė, spinta šalia skydinės 

Oro linijos* Skydinė, spinta šalia skydinės 

 

Statybos 
objektas su 
žaibosaugos 
įranga 

 

Bet koks elektros energijos tinklo 
privedimas 

Skirstykla, spinta šalia skirstyklos, jeigu jie įtaisyti ant 
objekto sienų (arba nišose) 

Pagrindinis paskirstymo įrenginys, jeigu jis  
sumontuotas objekto išorėje (pvz.: ties sklypo riba) 

*- vietovėse , kur būna daugiau kaip 25 perkūnijos dienos arba būtinas didelis/aukštas įrenginių 
patikimumas 

 
                 Reikia pažymėti, kad statiniuose, kur įrengtas žaibolaidis ir yra kabelinė spinta ant 
sienos, ribotuvai gali būti sumontuoti spintoje šalia skydinės, pagrindinėje skydinėje arba šalia 
paskirstymo įrenginių priklausomai nuo aukštesnių viršįtampių ribojimo pakopų reikalavimų. 
 
 1-ojo tipo ribotuvų schemos apriboja pavojus nuo žaibų ir trumpų impulsų (trunkančių nuo kelių 
šimtų nns iki kelių µs) viršįtampių, kurie neturi grėsti įvado elektros instaliacijai, įrenginių 
sumontuotų įvade ir kitų pakopų viršįtampių ribotuvams. 

2.2. Ribotuvų sujungimo schemos 
         1-ojo tipo viršįtimpių ribotuvus reikia įrengti už pagrindinių apsaugos nuo viršsrovių įrenginių 
šiose sujungimų schemose: 

     TN ir TT tinklų sistemose 

• jeigu neutralusis laidas įžemintas ties instaliacijos įvadu, tai tarp kiekvieno neįžeminto 
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 yra tarp neutraliojo laido ir žemės. 
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         9-oje lentelėje pateikti tipinių ribotuvų sujungimų įvairiose tinklo sistemose pavyzdžiai. Jeigu 
TN tinklo sistemoje yra ilgi sujungimai tarp ribotuvų ir išlyginimo/suvienodinimo šyna, tai 
rekomenduojami ribotuvų sujungimai su PE laidu (alternatyvus sujungimas parodytas 6 lentelės 
pav.). 

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

1-ojo tipo ribotuv ų sujungim ų schemos 

 

TN-C-S 

L1 

L2 

L3 

N 

PE 
PEN 

A 

B 

a) 

 

 

TN-S 

L1 

L2 

L3 

N 

PE 

A 

B 

b) 

 

 

TT 

L1 

L2 

L3 

N 
N 

c) 

 

 

TT 

L1 

L2 

L3 

N 
N 

d) 

 

 

IT 

L1 

L2 

L3 

Izoliuota 
arba 

e) 

 

 

IT 

L1 

L2 

L3 

Izoliuota 
arba 

 

N 

e) 

 

 TN tinklo sistemose reikia pasirinkti trumpesnius sujungimus (A arba B variantas) 
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         TT tinklo sistemoje yra galimybė taikyti schemas iš 4 viršįtampių ribotuvų (6 c lentelė), 
vadinamuosius 1-ojo tipo sujungimus, arba schemas iš 3 viršįtampių ribotuvų ir iškroviklio, kitaip 
vadinamo N-PE ribotuvo (6 d lentelė). Tokia schema vadinama 2-ojo tipo sujungimu. 

         1-ojo tipo sujungimų schemos trūkumas yra įtampos PE laide atsiradimo galimybė vieno iš 
ribotuvų pažeidimo atveju (pvz.: trumpas elektrodų sujungimas arba išlydis tarp jų) (3 a pav.). 

a)        b) 
 

L1 

L2 
L3 

N 

PE 

RB 

RA 

1-ojo tipo 
viršįtampių 
ribotuvai 

L1 
L2 

L3 

PE 

N 

RB 

RA 

1-ojo tipo 
viršįtampių 
ribotuvai 

 

 N-PE ribotuvas 
U 

 

3 pav.  Srovės sklidimas pažeidus vieną ribotuvą schemoje iš 4 ribotuvų ir schemoje  iš 3 ribotuvų 
ir iškroviklio 

 

Šioje schemoje reikia užtikrinti efektyvią apsaugą tiesioginio prisilietimo sąlyčio. Tai galima 
pasiekti 1-ojo tipo sujungimų schemą įrengus už diferencialinio srovės įrenginio. Priimant tokį 
sprendimą, reikia atsižvelgti į galimą žaibo srovės poveikį šiam įrenginiui. 

         Minėtas pavojus neiškyla 2-ojo tipo sujungimų schemos atveju. Šis tipas šiuo laiku 
dažniausiai taikomas/naudojamas  TT tinklo sistemoje. 

         Nedideliuose objektuose ar tokiuose objektuose, kur įrengta vandens ir kanalizacijos 
instaliacija iš plastmasinių medžiagų, galima priimti, kad ribotuvų schema sklis pusė žaibo srovės 
(4 pav.). 
 

 

L1  

L2  

L3  

N 

PE 

PEN 

Transformatorinė stotis 

Srovės 
nuvediklis 

200 kA 

100 kA 

100 kA 

100 kA 
25 kA 

po 25кА 

по 25 kA 

Statybos objektas 

 

4 pav.  Blogiausias žaibo srovės sklidimo elektros įranga atvejis 
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        Numatant tolygų žaibo srovės sklidimą tarp objekto įžemintuvo ir elektros įrangos, galima 
nustatyti impulsinių srovių, sklindančių atskirais ribotuvais skirtingose tinklo sistemose skirtingų 
žaibosaugos kategorijų atveju, vertes, (7 lentelė). 
 

7 lentelė. Sklindančios per 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvus impulsinės srovės vertės 

 
apsaugos 
lygis/kategorija 

Srovės vertės 

TN tinklo 
sistema 

TT** tinklo 
sistema 

TT tinklo sistema 
ribotuvai** 

TT tinklo sistema 
ribotuvas-PE** 

IT tinklo sistema 
 

I ≥ 100 кА/m ≥ 100 кА/m ≥ 100 кА ≥ 100 кА/m 

II ≥ 75 кА/m ≥ 75 кА/m ≥ 75  кА ≥ 75  кА/m 

III i IV ≥ 50 кА/m ≥ 50 кА/m ≥ 50 кА ≥ 50 кА/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). 

         Jungiant 1-ojo tipo ribotuvus (su) faziniais ir neutraliais laidais, reikia naudoti minimalaus 
16mm2 Cu pjūvio laidus. Sujungimą su išlyginimo šyna galima atlikti 16 mm2 minimalaus pjūvio 
laidu, tačiau rekomenduojama naudoti  25 mm2 pjūvio laidus, o pusės žaibo srovės poveikio atveju 
net 35mm2 pjūvio. 
         Ribotuvai turi tinkamai veikti ilgą laiką didėjant/augant tinklo viršįtampiui. 8-oje lentelėje 
pateiktos maksimalios ribotuvų darbo įtampos vertės priklausomai nuo tinklo sistemos 
 

8 lentelė. Ilgalaikio darbo galima maksimali įtampos vertė 
 

 Ilgalaikio darbo galima maksimali įtampos vertė 

TN tinklo 
sistema 

TT* tinklo 
sistema 

TT  tinklo sistema 
ribotuvai** 

TT tinklo sistema 
ribotuvas-PE** 

IT tinklo 
sistema 

   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 

kai : Uf - fazinės tinklo įtampos vertė, 
         Upp - įtampos ant tinklo laidų vertė 

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

 

        1-ojo tipo ribotuvai neturi vidinės apsaugos nuo trumpojo sujungimo ir gali atsirasti jų 
apsaugos nuo trumpųjų sujungimų pasekmių būtinybė. Papildomai reikia atsižvelgti į reikalavimą 
dėl nepertraukiamo elektros tiekimo, kuris gali atsirasti pasekoje viršįtampių ribotuvų pažeidimo. 

         Šios problemos sprendimas yra nuoseklus papildomų įtaisų, apsaugančių nuo viršsrovių ir 
trumpųjų sujungimų į žemę, prijungimas prie viršįtampių ribotuvų. 

         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 nenutraukė lydinčios srovės, tai turi suveikti saugiklis.  
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         Nustatant papildomos apsaugos nuo viršsrovių panaudojimo būtinybę, reikia sulyginti 
viršsrovių ribojimo įrenginių/įtaisų  vardinių srovių vertes IF1, kurios atsiranda prieš ribotuvus su 
gamintojų rekomenduojamomis leistinomis vertėmis  I pap. 
         Priklausomai nuo tokio lyginimo rezultatų reikia taikyti schemą: 

• IF1≤   I pap - be papildomo saugiklio nuo viršsrovių (5 a pav.). 

• IF1≥ I pap – su papildomu saugikliu nuo viršsrovių, nuosekliai įjungtu prie ribotuvų (5 b 
pav.). 

     a)            b) 

 

F1 

1-ojo tipo 
virš įtampių 

ribotuvai 

              

 

F1 

1-ojo tipo 
virš įtampių 

ribotuvai 

F2 

 
 
5 pav.  1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų sujungimo schema: 

a) be papildomo saugiklio,  b) su papildomu  F2 saugikliu, nuosekliai įjungtu su ribotuvu 
          
1-ojo tipo  viršįtampių ribotuvai su nuosekliai pajungtais saugikliais turi patikimai atlaikyti 
atsitiktinių įtampų atsiradimą. 

2.3. Pagrindiniai montavimo principai 
         Norint užtikrinti patikimą elektrotechninių įtaisų funkcionavimą, 1-ojo tipo ribotuvai turi 
pasižymėti šiomis ypatybėmis: 

• gebėjimu slopinti lydinčias sroves be papildomų, nuosekliai įjungtų su ribotuvais viršsrovių 
saugiklių panaudojimo, 

• nesukelti viršsrovių saugiklių suveikties instaliacijose prieš ribotuvus, 

• montavimo lengvumu. 
 

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

• elektrodinaminių jėgų sąveiką tarp laidininkų, kuriais sklinda išlydžio srovės, 

• laidų induktyvumo įtampos kritimą, 

• pavojų, keliamą jonizuotų karštų dujų, išmetamų iš viršįtampių ribotuvo su atviru 
iškrovikliu. 

         Šiuo laiku, parenkant atitinkamus viršįtampių ribotuvus ir jų sujungimo schemas, galima 
išvengti anksčiau minėtų pavojų arba apriboti jų negatyvias pasekmes. 
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2.4. 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai su žemesniu kaip 4000 V 
apsaugos nuo įtampų lygiu 

         Daugumai prieinamų 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvų būdingas žemesnis kaip 4000 V 
apsaugos lygis. Tokio lygio apsaugos pasirinkimo priežastys yra šios: 

• elektriniai ir elektroniniai įrenginiai, sumontuoti instaliacijų skydinėse (pvz.: elektros 
energijos skaitikliai), pasižymi atsparumu 6 kV išlydžiams, ir apsaugos įtampos lygio 
sumažinimas iki 4 kV užtikrina patikimą atsargą, 

• tai optimalus sprendimas daugiapakopės viršįtampių ribojimo sistemos atveju, nes riboja 1-
ojo tipo ribotuvų suveikties kiekį iki būtino minimumo, kas gali ženkliai pailginti jų 
eksploatacijos laiką, 

• vokiečių standartuose (9 lentelė) rekomenduojamas būtent toks apsaugos lygis B klasės 
ribotuvams (1-ojo tipo ekvivalentai). 

         1-ojo tipo ribotuvuose su žemesniu kaip 4000 V apsaugos lygiu dažniausiai naudojami vieno 
arba daugiatrūkiai nevaldomi iškrovikliai. Skirtingų konstrukcinių sprendimų iškroviklių pavyzdžiai 
pateikti 10-oje lentelėje. 
 
9 lentelė. Maksimalios viršįtampių ribotuvų apsaugos lygių vertės 
 

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 

 
10 lentelė. Įvairūs konstrukciniai iškroviklių sprendimai, naudojami 1-ojo tipo įtampos ribotuvuose su 

žemesniu kaip 4000 V apsaugos nuo įtampų lygiu 
 

 

L1 
A 

B 

C 

D 

                     

A 

B 

C 

D E 

 

 

A B 

C 
D 

E 

 
Įprastas iškroviklis  
A, B - elektrodai 
C -  papildomas 
elektrodas, lengvinantis 
lanko slopinimą/slopimą 
D – degantis lankas 

Įprastas iškroviklis 
korpuse 
A – iškroviklio korpusas 
B,D - elektrodai 
C – izoliacinė medžiaga 

 

Iškroviklis su spinduliniu ir 
ašiniu lanko veikimu  
A, C - elektrodai 
B - izoliuojantis korpusas 
D -lankas 
E- ašinis ir spindulinis lanko veikimas 
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                 Ribojant šiluminius krūvius, siekiama riboti lydinčias sroves, sklindančias iškrovikliais 
po jų suveikties. Šiuo metu naudojamos įvairiausios lanko savaiminio slopinimo technikos. 
         Taip pat populiari yra schema, kurioje lanko permetimas vyksta vienu laiku su spinduliniu ir 
ašiniu veikimu. Pastaruoju atveju kibirkštiniai iškrovikliai riboja lydinčią srovę iki maksimalios 
vertės, žemesnės kaip 2 kA  vietose, kur laukiama  50 kA vertės lydinti srovė (6 pav.). 

 
a)                         b)       

                         
 

                                                  DB 1 255 H                DB 3 255 H   
c) 

                   
 

       
                                   DB NH00 255 H 
 
6 pav. 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai ribojantys iki žemesnio nei 4000V  lygio su spinduliniu ir 

ašiniu poveikiu į lanką, skirti montavimui ant 35mm šinos ir  saugiklių lizduose. 

1.2. 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai su žemesniu kaip 2500 V 
apsaugos lygiu 

         Naujos 1-ojo tipo ribotuvų rūšys lengvai tenkina I ir II klasės bandymų apimties reikalavimus, 
o taikomi  kibirkštiniai iškrovikliai užtikrina žemesnės kaip 2500 V įtampos apsaugos lygį. Dėl to 
vienas ribotuvas gali pakeisti naudojamas iki šio laiko sistemas, susidedančias iš 1-ojo tipo 
ribotuvų, skiriančių elementų ir 2-ojo tipo elementų. 

         Norėdami išskirti naujos generacijos ribotuvus, gamintojai įvedė 1+2 tipo viršįtampių 
ribotuvų sąvoką, pagal žymėjimus vokiečių standartuose B+ C klasės.  
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         Pavojų, kylančių dėl viršįtampių ar žaibo srovės, ribojimui dažniausiai naudojami kibirkštiniai 
dviejų ar trijų elektrodų iškrovikliai su priverstiniu uždegimu. 

         Bendrieji veikimo principai tokių iškroviklių pateikti 7 a, b ir 8 paveiksluose. 
             a)                       b) 

 

Valdanti 
schema 

Trijų elektrodų 
iškroviklis 

Valdantis 
elektrodas 

                 

J 

 

∫∫∫∫    

 
 
7 pav. I tipo, skirtingų sprendimų, trijų elektrodų iškroviklių su priverstiniu uždegimu pavyzdžiai, a) schema, 
b) trijų elektrodų valdomas iškroviklis su spinduliniu ir ašiniu poveikiu į lanką, 
         

           

           
 
8 pav. Viršįtampių ribotuvas ribojantis mažiau kaip iki 2500 V lygio, DEHNbloc Maxi 
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Pateikti 1-ojo tipo ribotuvai su žemesniu kaip 2500 V apsaugos lygiu užtikrina pagrindinę apsaugą 
elektros instaliacijoje statybos objektų, kuriose yra žaibosauga.          

Apsaugos lygio, ribojančio žemesnius kaip 2500 V viršįtampius, pasirinkimas turi dar vieną 
privalumą.  

Tokio apsaugos lygio ribotuvų naudojimas yra reikalaujamas IEC 60364-443 standartuose 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 
statybos objektų be žaibosaugos įrangos elektros instaliacijas, jeigu jie yra vietovėse, kur nebūna 
daugiau kaip 25 perkūnijos dienų per metus. 

2.5. 1-ojo tipo viršįtampių ribotuvai su žemesniu kaip 1500 V 
apsaugos lygiu 

         Dar vienas 1-ojo tipo ribotuvų išvystymo etapas buvo iškroviklių leidžiančių gauti žemesnį 
kaip 1500 V apsaugos lygį, panaudojimas. Jie užtikrina apsaugą nuo žaibo srovės poveikio ir įvairių 
viršįtampių.  
Žemas apsaugos nuo įtampos lygis pasiekiamas panaudojant iškroviklius su papildomomis 
uždegimo schemomis, pagreitinančiomis perdengimą tarp iškroviklio elektrodų, arba panaudojant 
daugiatrūkius iškroviklius. 
         Deja, iškroviklių uždegimo lygio sumažinimas atveda prie dažnesnės jų suveikties ir lydinčių 
srovių sklidimo. Tokių srovių poveikis iškroviklio elektrodui sumažina ribotuvo tinkamo darbo 
laiką. 
         Vienas iš būdų to išvengti yra lydinčių srovių pikinės reikšmės apribojimas. Naudojant 
iškroviklius su spinduliniu ir ašiniu poveikiu į lanką, galima apriboti laukiamą lydinčiąją srovę 
siekiančią iki 50 kA ir kelis šimtus amperų pikinės reikšmės (9 pav.) 

 
 

10 15 

0

0,5

tt  [[mmss]]  

ii  [[kkAA]]  

Lydinti srovė IF 

0

20

40

0

200

400 

-200

-400

u[V] 

i[kА]  

t[µsek] 0 5 10 15 20 25 

Tinklo  
įtampa 

Lanko įtampa 

Laukiama trumpojo 
sujungimo srovė  
I .trj  

 
9 pav. Pratekančių per iškroviklį, su spinduliniu ir ašiniu poveikiu į lanką, srovių ir laiko 

diagramos  

1-ojo tipo ribotuvai su įtampos apsaugos lygiu žemesniu kaip 1500V plačiai naudojami belaidžio 
ryšio bazinių stočių sistemų elektros instaliacijose (10 pav.).  
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a)   

                
b)  

            
c) 

                 

10 pav. Viršįtampių ribotuvas ribojantis mažiau kaip iki 1500 V lygio, a) moduliniai daugiapoliai 
viršįtampių ribotuvai tipo DEHNventil M TNC (FM) ir DEHNventil TNC b) viršįtampių 
ribotuvų DEHNventil montavimo pavyzdžiai, c) b) viršįtampių ribotuvų DEHNventil ZP 
montavimo pavyzdžiai.   
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        Ribotuvų su apsauga nuo tokio žemo lygio įtampos panaudojimą lemia bazinių stočių įrenginių 
bandymų impulsinių įtampų atsparumui apimtis. 

         Reikia pažymėti, kad iškrovos ribotuvuos vis dažniau naudojamos schemos, kontroliuojančios 
atskirų apsaugos elementų (iškroviklių ir varistorių) darbą ir perduodančios informaciją apie 
ribotuvų temperatūros kilimą virš leidžiamų normų. 

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, nors tokius viršįtampius  
atlaiko dauguma elektrinių ir elektroninių įrenginių. 2-ojo tipo ribotuvų uždaviniai, jų montavimo 
vietos/taškai ir bandymų apimtis pateikti 11-oje lentelėje. 

 
11 lentelė.   Uždaviniai, montavimo vieta ir reikalaujama 2-ojo tipo ribotuvų bandymų apimtis 
 

Parametras  Charakteristika  

 

 

Reikalavimai  

Viršįtampių ribojimas tarp: 

• L1,L2,L3 fazinių laidininkų/elektrodų ir  PE apsaugos laidini nku/elektrodu, 

• Neutraliuoju  N ir apsaugos PE laidininkais/elektrodais. 

 

 

Montavimas  

Ant  35mm šynos ar saugiklių lizduose statybos objekto elektros tinklo 
išsišakojimo vietose (pagrindinis paskirstymo įtaisas/įrenginys, antriniai 
paskirstymo įtaisai/įrenginiai, 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  

 

SPD 2 MOV 

Bendras 
vaizdas, 
varistorius 
ограничитель 

 

 

varistorius 
 

         

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

         Maksimali srovės in, galinčios daug kartų sklisti 2-ojo tipo ribotuvu jo nepažeisdama, 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 kA . 

         Maksimali išlydžio srovė imax  turi būti didesnė už vardinę srovę in. 
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         Gaminant 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvus, dažniausiai naudojami pusiau laidūs elementai su 
kintančia varža – varistoriai (11 a pav.). Po ribotuvų sumontavimo ant jų gnybtų yra fazinė įtampa ir 
varistoriais sklinda nedidelių dydžių srovės (žemesnės kaip 1 mА). 
         11 c pav. pateikti 2-ojo tipo ribotuvų  8/20 formos išlydžio srovės laiko diagramos. 

  a)             b) 

 

         

100 
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800 

400 
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600 

1000 

2000 

4000 
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ΙΙΙΙ (A) 

U(В)                                         
) 

 
   

                              c) 

               
 
11 pav.  2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai: a) varistoriaus vaizdas , b) varistoriaus volt-amperinė 

charakteristika, c)varistoriaus įtampos ir sklindančios juo srovės laiko diagramos 
 

         Viršįtampių ribojimui taip pat galima naudoti ribotuvus, sudarytus iš nuosekliai sujungtų 
varistoriaus ir iškroviklio. Ribotuvai su tokia ribojančių viršįtampius elementų sujungimo schema 
naudojami elektros instaliacijoje, kurioje neturi atsirasti net nedidelių srovės nuotėkių. 

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

         Tipinis ribotuvas gali būti suvirinta ar išrenkama konstrukcija, susidedanti iš pagrindo, ant 
kurio galima montuoti, ir nuimamo modulio su varistoriumi. 

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



18 
 

•  daugiamoduliai – pagaminti trifazio tinklo pagrindinėms sistemoms, susidedančioms iš 
pagrindo ir keičiamų modulių, sumontuotų ant 35 mm šynos (13 pav), 

• vieno modulio – pagaminti tiek montavimui ant 35 mm šynos, tiek montavimui saugiklių 
lizduose (14 pav.). 

 
 

 
        

12 pav. Įtampos ir srovės laiko diagramos, sklindančios ribotuvu, kurį sudaro nuosekliai 
sujungti varistorius ir iškroviklis 

 

 
 

             

13 pav. Daugiamoduliniai viršįtampių ribotuvai 2 tipo a) bendras vaizdas b) montažo pavyzdys. 
 
Norint išvengti trūkių elektros maitinimo įrenginiuose, būtina užtikrinti savaiminį 2-ojo tipo 
pažeistų ribotuvų išjungimą. Šiuos uždavinius sprendžia įvairūs išjungimo įtaisai, gamintojų 
sumontuoti ribotuvų viduje. 
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14 pav. 2 tipo viršįtampių ribotuvai skirti montavimui ant 35 mm šinos ir saugiklių lizduose. 

Kad ribotuvas pažeistas ir išjungtas, rodo tokia informacija: 

• spalvos kaita kontroliniame langelyje, jei ribotuvai sumontuoti ant 35 mm šynos, 

• papildomo varžto, kurį turi sumontuoti saugiklių lizduose ribotuvai, pailgėjimas. 

Ribotuvas gali turėti papildomą išjungimo įjungimo kontaktą, su kuriuo galima sukurti 
elektros grandinę, kurios elementai (pvz.: garsiakalbiai, lempos) vartotojo laisvai išrinktoje 
vietoje signalizuoja apie jos pažeidimą. 

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

2.1. 2-ojo tipo ribotuvų parinkimo ir montavimo principai 
         2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai gali būti įrengti elektros instaliacijos į statybos objektą įvade, 
dažniausiai neturinčiuose žaibosaugos objektuose, arba kaip viršįtampių ribojimo antra pakopa 
turinčiuose žaibosaugos įrangą objektuose. 
         2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų sujungimų schemos analogiškos 1-ojo tipo ribotuvų sujungimų 
schemoms. 
         Juos taikant kitoje ribojimo pakopoje, TN tinklo sistemoje, rekomenduojama ribotuvus 
sujungti su PE laidu (15 pav.). 
         Koordinuojant 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų sąveiką su diferencialiniais srovės įtaisais, 
reikia atkreipti dėmesį į šias pastabas: 

• bendras šių įrenginių montavimas neturi nutraukti elektros energijos tiekimo, 

• neturi būti pažeisti apsaugos reikalavimai.  

         Viršįtampių ribojimo atžvilgiu 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų schemų išdėstymas už 
diferencialinio srovės jungiklio sudaro sąlygas sklindančioms išlydžių srovėms veikti šį jungiklį, 
kas gali būti beprasmės suveikties ar gedimo priežastis. 

         Ribotuvų schemos išdėstymas prieš jungiklį eliminuoja tokį pavojų. Toks išdėstymas taip daro 
neįmanomą techniškai tvarkingo diferencialinio srovės jungiklio netinkamą funkcionavimą, 
pažeidus ribotuvą, jungiantį N ir PE laidus. 
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         Atsižvelgiant į minėtas pastabas tinklų  TN,  TT sistemose ( 3 viršįtampių ribotuvai ir 
iškroviklis – 2-ojo tipo sujungimų schema) rekomenduojama 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvus 
išdėstyti prieš diferencialinius srovės jungiklius. 
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15 pav. 2-ojo tipo ribotuvų sujungimų schemos TN, TT, IT tinklų sistemose 
         

 Tinklo TT sistemoje (4 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  formos 
srovėms. 

         2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų sujungimui reikia naudoti kuo trumpesnius laidus, kurių ilgis 
neviršija 0,5 m. Šio reikalavimo paisymas labai svarbus, nes ilgesni sujungimai 2-ojo tipo 
ribotuvuose sukelia aukštesnias įtampas. 
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          16 pav. pateikti įtampų pavyzdžiai, užregistruoti schemoje, kurią sudaro 2-ojo tipo ribotuvas 
su pajungtais nevienodo ilgio laidais, sklindant išlydžio 15 kА vertės ir 8/20 formos srovei. 
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16 pav.  Įtampos kritimas 2-ojo tipo ribotuvo ir laido grandinėje, sklindant impulsinei 15 kA 8/ 20 

srovei 

         Išlydžių srovių sklidimas greitina naudojamų 2-ojo tipo ribotuvuose varistorių senėjimo 
procesą. Didėjantis varistoriaus srovės nuotėkis kelia jo temperatūrą , kas gali ne tik sugadinti 
varistorių ir gretimus įrengimus, bet ir sukelti gaisrą objekte. 

         Minėtą pavojų eliminuoja sumontuotas ribotuve įtaisas, fiksuojantis varistoriaus temperatūrą 
ir pavojaus atveju atjungiantis įtampą nuo jo bei perduodantis informaciją apie atjungimą. 

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

         2-ojo tipo viršįtampių ribotuvai su nuosekliai įjungtais saugikliais turi patikimai atlaikyti 
atsitiktines įtampas (atsitiktinai atsiradusias įtampas). 

         Dviejų pakopų apsaugos sistemos atveju dažniausiai nerekomenduojama  viename 
paskirstymo įrenginyje išdėstyti 1-ojo ir 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų, nes tokia sujungimų 
sistema negali garantuoti tinkamo jų suveiktiems eiliškumo. 

         2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų apsauginės ypatybės nustatomos bandymų impulsinėmis 
srovėmis rezultatų pagrindu. Impulsinių srovių augimo laikas (frontas) 8 µks, trukmė – pusė 
maksimalios impulso 20 µks 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 
informaciją  jų  atsparumą tokios formos impulsinių srovių poveikiui.  

         17-ame pav. pateikti 8/20 impulsinių srovių dėl kurių sklidimo suveikia saugiklių tirptukai su 
įvairiomis vardinėmis srovėmis suveiktį, maksimalių verčių pavyzdžiai. 
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17 pav.  8/20 impulsinės srovės poveikis saugikliui  

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 skirstymą tarp ribotuvų 
schemų, reikia atsižvelgti į informaciją, susijusią su: 

• voltamperinėmis ribotuvų charakteristikomis, 

• įvairių tipų ribotuvų įtampų apsaugos lygiu, 

• ribotuvų schemų išdėstymo elektros instaliacijoje projektu. 

         Papildomai reikia atsižvelgti į reikalavimus, apibrėžtus žaibosaugos zonų koncepcijos 
principų. Užtikrinę energijos koordinaciją ribotuvų sistemoje, mes pasieksime tinkamų šios 
sistemos funkcionavimų ir ilgalaikį nepertraukiamą ribotuvų darbą. 

2.3. 1-ojo ir 2-ojo tipo ribotuvų schemos 
         Dviejų pakopų viršįtampių ribojimo sistemose naudojamos 1-ojo tipo viršįtampių 
iškroviklių ribotuvų schemos ir 2-ojo tipo varistoriniai ribotuvai. Tipiniuose sprendimuose 
ribotuvų įtampos apsaugos lygis yra žemesnis kaip 4000 V (1 tipas) ir 1500 V (2 tipas). 

         Norint tokioje sistemoje užtikrinti abipusę energijos koordinaciją, reikia išsaugoti kelių 
dešimčių metrų atstumus tarp atskirų tipų ribotuvų schemų (atstumas matuojamas išilgai 
elektros instaliacijos laido). 

         Informacija apie rekomenduojamus atstumus dažniausiai teikiama tipinių sujungimų 
schemų ribotuvų kataloguose (18 pav.). 
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18 pav.  1-ojo ir 2-ojo tipo ribotuvų sujungimų tipinės schemos: a) penkiagyslis kabelis, b) 
keturgyslis kabelis ir PE laidas 

 

         Kai nėra duomenų ar abejojama jų patikimumu, galima paprastu būdu nustatyti reikiamus 
atstumus tarp ribotuvų schemų. Kaip tai galima padaryti, parodyta iškroviklis – varistorius 
schemos pavyzdyje (8 pav.) (analogai, atitinkantys 1-ojo ir 2-ojo tipo ribotuvus). 

         Atsižvelgdami į galimus pavojus aprašysim reiškinius, vykstančius tiesioginio žaibo srovės 
smūgio į pastatą momentu. 

         Šiuo atveju žaibo srovė patenka į žaibosaugos įrangą arba į objekto armatūrą ir paskui į 
įžemintuvą. 

         Dalis žaibo srovės patenka į laidus PE ar PN, sujungtus su potencialų išlyginimo šyna (19 a 
pav.). Išauga išlyginimo šynos potencialas fazinių laidų atžvilgiu iki 2-ojo tipo viršįtampių 
ribotuvo varistoriaus suveikties momento. 
         Po varistoriaus suveikties schemoje kinta srovės sklidimas (19 b pav.). 
         Iškroviklyje yra įtampa Ui, susidedanti: 

     Ui   = Uw    +     Uind  , 

kai:   Uw -  įtampos kritimas varistoriuje  

Uind – įtampos kritimas laiduose, jungiančių iškroviklį su varistoriumi 
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a) 

 

 

b) 
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c) 
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19 pav.  Išlydžio srovės sklidimas dviejų pakopų viršįtampių ribojimo schema: a) ribotuvai 
neveikia,  b) veikia 2-ojo tipo ribotuvas,   c)veikia 1-ojo tipo ribotuvas 

          

Įtampos kritimas varistoriuje? Uw negali viršyti leistinų verčių. 

         2-ojo tipo tipinių ribotuvų atveju įtampos kritimas dažniausiai neviršija 1200 V – 1500 V. 
Laidų induktyvumo įtampos kritimą galima nustatyti taip: 

      
dt

di
LlU ind ⋅⋅=         [kV], 

kai:  

 l – laidų ilgis tarp ribotuvų schemų (m), 
L – maksimalus laido, jungiančio iškroviklį su varistoriumi, induktyvumas (mkG/m) , 
di/dt –impulsinės srovės augimo statumas (kA/µks). 

    Galutinį reikalaujamą laido tarp ribotuvų schemų ilgį sudaro: 

dt

di
L

UU
l wi

⋅

−=  

         Apytikriams sprendimams galima priimti, kad: 

 

iškroviklis  

varistorius  

Ui. Uw 

Dalis žaibo  
srov ės 

Prie įrenginio ar 
kitos apsaugos 
pakopos 

L 

PE 
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• L yra dviejų paraleliai ištiestų laidų induktyvumas, 

• induktyvumo dydį sudaro nuo 0,5 mkG/m iki 1 mkG/m (priklausomai nuo laido pjūvio, 
jeigu faziniai ir apsaugos laidai yra viename kabelyje (17 a pav.), 

• jeigu laidai ištiesti atskirai (15 b pav.), tai induktyvumas bus didesnis, 

• nustatant di/dt dydį reikia atsižvelgti į impulsinės srovės augimo laiką ir maksimalią vertę. 

         Atsižvelgiant į žaibosaugos standartų ir standartų, apibrėžiančių ribotuvų bandymų apimtį, 
reikalavimus, galima priimti, kad dviejų pakopų viršįtampių ribojimo sistema turi veikti tiek 
atsiradus greitai kintančioms 10/350 ir 8/20 formų išlydžių srovėms, tiek esant srovei su 
minimaliu augimo statumu, lygiu 0,1 kA/µks. Dinaminės uždegimo įtampos Ui  dydis priklauso 
nuo įtampos augimo jo gnybtuose statumo. 

         20 pav. pateikta tipinė iškroviklio įtampos laiko charakteristika. 

 u 

t 
 

20 pav. Tipinė iškroviklio įtampos laiko charakteristika  

         

Iškroviklis suveikia, viršijant dinaminį jo uždegimo Ui lygį (17 c pav.). 

         Iš pradžių iškrovikliai, naudojami 1-ojo tipo ribotuvuose, turėjo šiuos parametrus: 

• dinaminė uždegimo įtampa (dar vadinama impulsine uždegimo įtampa) žemesnė kaip 4 kV,  

• statinė uždegimo įtampa 2000 – 2500 V. 

         Koordinuojant  ribotuvų su tokių parametrų iškroviklais ir varistorių darbą, reikėjo išsaugoti 
kelių dešimčių metrų  atstumus tarp jų. 

         Naujų konstrukcinių sprendimų iškroviklių ir jų gamybos naujų technologijų diegimas 
sumažino įtampos apsaugos lygius, kas savo ruožtu žymiai sumažino  arba visai panaikino 
būtinybę išlaikyti minimalius atstumus tarp 1-ojo ir 2-ojo tipo ribotuvų. 
         12-oje lentelėje  kaip pavyzdys pateikti reikalaujamų minimalių atstumų tarp 1-ojo ir 2-ojo 
tipo ribotuvų schemų nustatymo būdai priklausomai nuo dinaminių ir statinių iškroviklių 
uždegimo įtampų dydžių ( apžvelgti tik iškrovikliai be papildomų uždegimo schemų).  

         Norint supaprastinti  skaičiavimus daroma prielaida, kad iškroviklio uždegimas prasideda, kai 
jo gnybtų įtampa viršija vertes: 

• dinaminės uždegimo įtampos  10/350 ir 8/20 impulsinių srovių atveju, 

• statinės uždegimo įtampos, jei atsiranda srovės su  0,1 kA/µks augimo statumu. 
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         Suskaičiavus abiem atvejais,  kaip galutinį rezultatą reikia pasirinkti didesnį iš nustatytų 
atstumų. 
         Reikia pažymėti, paimti išankstiniams skaičiavimams dydžiai leidžia tik apytikriai vertinti 
minimalius atstumus tarp 1-ojo ir 2-ojo ribotuvų schemų. 
 
12 lentelė.. Apytikriai minimalūs atstumai tarp 1-ojo ir 2-ojo tipo ribotuvų schemų 

Reikalaujami minimal ūs atstumai tarp 1-ojo ir 2ojo tipo ribotuv ų schem ų 

Pagrindiniai duomenys: 

2-ojo tipo ribotuvas – apsaugos lygis žemesnis kaip 1500 V (skaičiavimams priimta 1300 V), 
maksimalus laido induktyvumas apie 0,8 µH/m 

Greitai kintantys srovių impulsai: 

-20 kA, 10/350  → di/dt ≈ 2 kА/ µks,   

-20 kА, 8/ 20 → di/dt ≈ 2,5 kА/ µks. 

Srovės su minimaliu augimo statumu 0,1 kА/ µks. 

1-ojo tipo ribotuvai su dinamine uždegimo 
įtampa 4000 V.  

l = 1,35 m 

1-ojo tipo ribotuvai su statine uždegimo įtampa 1500 
V.  

l =2,5 m 

Minimal ūs atstumai turi b ūti didesni kaip 12,5 m  

1-ojo tipo ribotuvai su dinamine uždegimo 
įtampa 2500 V.  

l = 0,6 m 

1-ojo tipo ribotuvai su statine uždegimo įtampa 1500 
V.  

l =2,5 m 

Minimal ūs atstumai turi b ūti didesni kaip 2,5 m  

 

         Daugumoje statybos objektų gali būti be sunkumų suprojektuotas ir atliktas tinkamas 
ribotuvų išdėstymas. Problemos dėl minimalių atstumų tarp ribotuvų schemų išsaugojimo kyla 
šiais atvejai: 

• viršįtampių ribojimas nedideliuose objektuose, 

• elektroninių ir elektrinių įrenginių, veikiančių netoli paskirstymo įrenginių, kuriuose 
išdėstyti ribotuvai, apsauga, 

• nedideli atstumai tarp paskirstymo įrenginių. 

         Dažnai projektuotojas ar vykdytojas susiduria su problema dėl apsaugos nuo viršįtampių 
instaliacijoje, kurioje trūksta vieno ar dviejų metrų iki rekomenduojamo minimalaus atstumo tarp 
įvairių tipų viršįtampių ribotuvų schemų.  

         Iki šių laikų tokiais atvejais dažniausiai buvo naudojamos schemos, kurias sudarė ribotuvai 
išskirti induktyviniais elementais (droseliais). 

         21 pav. pateikta bendra tokio sprendimo 1-ojo ir 2-ojo  tipo ribotuvams  TN-C-S, TN-S ir TT  
tinklų sistemose  schema. Pateiktose dviejų pakopų apsaugos schemose induktyviniai elementai 
koordinuoja ribotuvų schemų darbą. 
         Sklindančių atskirais ribotuvais, išskirtais induktyviniais elementais, išlydžių srovių 
išmatuotos charakteristikos parodė, kad 1-ojo tipo iškroviklio ribotuvu sklis beveik visa išlydžio 
srovė. 
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         2-ojo tipo varistorinius ribotuvus veikia neilgai trunkančios palyginti nedidelių maksimalių 
verčių iškrovų srovės. Taikant schemas su induktuviniais elementais, susidurta su šiomis 
kliūtimis: 

• dėl didelio maitinamų įrenginių galingumo būtina naudoti didesnio srovės krūvio 
induktyvumą. 

• augant induktyvumo srovės krūviui, ženkliai padidėja schemų gabaritai, kas apsunkina ar 
daro neįmanomą jų montavimą paskirstymo įrenginiuose. 

         Schemos su induktyviniais elementais plačiai taikomos tik instaliacijose su vardinėmis  
neviršijančiomis 63 A srovėmis. 

         Šiuo laiku tokiose instaliacijose viršįtampių ribojimui galima taikyti: 

• tik 1-ojo tipo viršįtampių ribojimo schemas žemesniu kaip 1500 V įtampos apsaugos lygiu 
(22 a pav.), 

• 1-ojo tipo ribotuvus su žemu įtampos apsaugos lygiu, ( pvz.: 1500 V arba 2500 V), 
paraleliai sujungtus su 2-ojo tipo ribotuvais (22 b pav.). 

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

2.4. Daugiapakop÷s viršįtampių ribojimo sistemos sudarymo 
principai 

         Rengiantis elektros instaliacijoje sudaryti apsaugos nuo žaibo srovės poveikio ir įvairių 
viršįtampių sistemą, reikia patikrinti žaibosaugos priemonių, panaudotų objekte (išorinė ir vidinė 
žaibosauga),  būklę esamu momentu. 

21 pav.  1-ojo ir 2-ojo tipo viršįtampių 
ribotuvų sujungimų schemos 
induktyvinių elementų 
panaudojimo atveju 
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22 pav. Induktyvinių elementų pašalinimas: a) 1-ojo tipo ribotuvų schema su žemu įtampos 
apsaugos lygiu, b) 1-ojo tipo ribotuvų su žemu įtampos apsaugos lygiu sujungimo su 2-
ojo tipo ribotuvais schema 

 

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

         Sudarant elektros instaliacijoje viršįtampių ribojimo sistemą, reikia  atsižvelgti į šiuos 
reikalavimus dėl viršįtampių ribotuvų: 

• viršįtampių ribotuvų kiekį ir jų montavimo būdą reikia pritaikyti  prie tinklo sistemos ir 
reikalaujamos viršįtampių kategorijos, 

• ribotuvus reikia išdėstyti tokiu būdu, kad jie užtikrintų viršįtampių ribojimą iki lygių, 
žemesnių kaip įrenginių atsparumo impulsiniai dydžiai, 

• viršįtampių ribotuvų atsparumas trumpam sujungimui turi atitikti numatytą trumpojo 
sujungimo srovės dydį. 
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• pagal gamintojų reikalavimus išsaugoti mažiausius leistinus atstumus tarp: 
o įvairių tipų ribotuvų, 

o ribotuvų ir saugomų įrenginių, 

o 1-ojo tipo iškroviklių viršįtampių ribotuvų ir kitų įrenginių ribotuvų montavimo 
taškuose (dujų išmetimo į išorę iš ribotuvo atveju). 

         Parenkant 1-ojo ir 2-ojo tipo ribotuvus ir sudarant apsaugos sistemas, rekomenduojama 
laikytis pateiktų 13-oje lentelėje reikalavimų. 

13 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai, nustatantys 1-ojo ir 2-ojo tipo ribotuvų parinkimo principus 

Ribotuvai                   Ribotuv ų schem ų parinkimo principai 

 

 

 

 

 

1-ojo tipo 

ribotuvai 

• 1-ojo tipo ribotuvų schemos turi būti įrengtos už pagrindinių saugiklių, netoli elektros 
instaliacijos įvado į statybos objektą su įrengta žaibosaugos įranga ( kabelių skydinės, 
spintos šalia skydinių, pagrindinis paskirstymo įrenginys). 

• Ribotuvų sujungimų schema turi būti parinkta  atsižvelgiant į tinklo sistemą. 

• Reikia įvertinti ilgalaikio ribotuvo darbo efektyvią įtampos vertę ir impulsinių srovių 
ribojimo lygį. 

• Laidai, naudojami ribotuvų prijungimui, turi būti pagal galimybę trumpi (mažesnio kaip 
0,5 m ilgio). Jei sunku vykdyti šį reikalavimą, reikia naudoti ribotuvus su dvigubais 
gnybtais  „V“ tipo sujungimų schemoje. 

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

• Nustatyti, ar reikia naudoti papildomus apsaugančius nuo viršsrovių įtaisus, nuosekliai 
jungiamus su 1-ojo tipo ribotuvais. 

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

• Parinkti ribotuvus su ribotomis lydinčiomis srovėmis, kad nesuveiktų pagrindiniai 
viršsrovių saugiklių įrenginiai.  

• Patikrinti reikalavimus dėl diferencialinių srovės įrenginių montavimo vietų ribotuvų 
schemos atžvilgiu. 

 

 

 

 

2-ojo tipo 
ribotuvai 

• 2-ojo tipo ribotuvų schema turi  būti atitinkamai parinkta tinklo sistemai. 

• 2-ojo tipo viršįtampių ribotuvų schemos montavimo vieta priklauso nuo jo paskirties. 
Dviejų pakopų schemos atveju tai paskirstymo įrenginiai atskiruose aukštuose, 
antriniai paskirstymo įrenginiai, objektų vidaus paskirstymo skydai. Jeigu nėra žaibo 
srovės poveikio pavojaus, tai 2-ojo tipo ribotuvų schemas galima įtaisyti instaliacijos 
įvado į objektą taške ( vietoj 1-ojo tipo ribotuvų). 

• Nustatyti, ar būtina naudoti papildomus viršsrovių saugiklius, nuosekliai pajungtus su 
2-ojo tipo ribotuvais. 

• Ribotuvų pajungimui naudojami laidai turi būti kuo trumpesni ( mažesnio kaip 0,5 m 
ilgio). 

• Patikrinti reikalavimus dėl diferencialinių srovių įrenginių montavimo taškų ribotuvų 
schemų atžvilgiu. 

• Laikytis reikalavimų dėl atstumų tarp 1-ojo ir 2-ojo tipo ribotuvų. 

• Jeigu neįmanoma išsaugoti reikalaujamų atstumų, tai būtina taikyti induktyvumą arba 
1-ojo tipo ribotuvus su žemesniu įtampos apsaugos lygiu. 

• Elektros instaliacijos izoliacijos bandymų metu reikia atjungti 2-ojo tipo varistorinius 
ribotuvus arba, jei yra galimybė, reikia išimti modulius su varistoriais.  
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3. 3-iojo tipo viršįtampių ribotuvai 
          3-iojo tipo viršįtampių ribotuvai užtrikrina įrenginių apsaugą nuo atmosferinių antįtampių, 
susidarančių žaibo išlydžio metu (iki kelių šimtų metrų) ne į objektą, o taip pat nuo antįtampių ryšių 
kanaluose atsirandančių elektros instaliacijose įrengtose objekto viduje.  
          Pagrindinė informacija apie keliamus reikalavimus 3-iojo tipo ribotuvams ir jų montavimo 
principai pateikti 14 lentelėje. 
          Realioje situacijoje nėra galimybės išvengti tiesioginių žaibo smūgių į objektą arba iškrovų 
įvykstančių greta jo. Tokia padėtis veda prie to, kad elektros instaliacijoje 3-iojo tipo viršįtampio 
ribotuvai funkcionuotų bendrai su ribotuvais 1-ojo ir 2-ojo tipo sukuriant daugiapakopes apsaugos 
sistemas. 
          Prieš nusprendžiant naudoti 3-iojo tipo ribotuvus, reikia išanalizuoti to sprendimo būtinumą 
įvertinant: 

• leistina įtampos atsarga (skirtumas tarp maksimalio įtampos, kurią atlaiko įrenginys ir 
ribotuvo įtampos lygio) 

• laidų paklojimo būdo nuo 2-ojo tipo ribotuvų schemos iki apsaugomos įrangos (pvz. paklotų 
ant išorinių sienų, objekto viduje, metaliniuose loviuose) 

Priklausomai nuo ankščiau pateiktų faktų, laistinas atstumas tarp 2-ojo tipo ribotuvų schemos ir 
saugomo įrenginio gali būti nuo keilių iki kelių dešimčių metrų. 

         3-iojo tipo ribotuvai turi turėti  akustinę arba optinę pažeidimo indikaciją, o kai kuriais 
atvejais ir papildomus kontaktus, kurie gali būti naudojami būklės kontrolei per atstumą. Varistorių 
ir kibirkštinių iškroviklių (arba dujinių iškroviklių) sujungimo pavyzdžiai 3-iojo tipo tipiniuose 
ribotuvuose parodyti 23 paveikslėlyje.   

14 lentelė. Trečiojo tipo ribotuvams keliami reikalavimai 

Parametrai Charakteristika 

 
Reikalavimai 

Viršįtampių ribojimas tarp:  
• Fazinio laido L ir neutraliojo N, 
• Neutraliojo laido N ir apsauginio PE. 

 
 

Panaudojimo 
tikslingumas 

 

Naudojami šiais atvejais: 

• Esant per dideliam atstumui tarp 2-ojo tipo ribotuvų schemos ir saugomo 
įrenginio. 

• Įrenginiai su neaiškiu priešimpulsiniu atsparumu, arba su mažesniu 
atsparumu nei kiti įrenginiai dirbantys šiame objekte. 

 
Montavimas Ant  35mm šynos, paskirstymo dėžutėse, rozečių lizduose, kabeliniuose 

kanaluose, kaip kilnojamas ilgintuvas, įkišamas į rozetes, arba tiesiogiai 
montuojamas į įrenginį.   

III klasės patikros 
bandymų apimtis Bandymai nominalia impulsine įtampa- srovė 1,2/50-8/20. 

 
 

Tipiniai žymėjimai 

 

 

3-iojo tipo 
ribotuvas 

Bendras vaizdas  

 

SPD 3 MOV 

Bendras 
vaizdas, 
ribotuvas  
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        a)   b)    c)     d) 
 

L 

N 

PE 

L 

N 

PE 
   

  e)          f)                                                      g) 
 
L 

N 

PE 

L 

N 

PE       

23 pav. 3-čiojo tipo viršįtampių ribotuvai; a), e) tipinių ribotuvų schemos, b), f) įtampa tarp 
laidininkų L ir N, c) įtampa tarp laidininkų Nir PE, d) įtampa tarp laidininkų L ir PE, g) 
įtampa tarp laidininkų L ir PE, o taip pat N ir PE. 

         Bendras vaizdas 3-iojo tipo ribotuvų ir jų montavimo pavyzdžiai pateikti 24 paveikslėlyje. 
 
 a)       b) 

         
       DEHNrail modular 

 

         
               STC 230 Module 
 
24 pav. 3-čiojo tipo viršįtampių ribotuvas, a) bendras vaizdas, b) montažo pavyzdys. 
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         Kai reikalinga apsauga ypač jautriai elektroninei įrangai, gaili prireikti naudoti papildomus 
filtrus, kurie sudarys bendrą schemą su viršįtampių ribotuvais (25 pav.).  
 
 

 

L 

N 

PE 

FILTR 
L 

N 

PE 

  

 
L 

N 

PE 

FILTR 
L 

N 

PE 

 

 

25 pav. 3-čiojo tipo III klasės viršįtampių ribotuvas su papildomu filtru, a), b) viršįtampių ribotuvų 
schemos, c) srovių ir laiko diagramos ribotuvo išėjimo gnybtuose. 

          
Bendras vaizdas 3-čio tipo ribotuvo su papildomu filtru ir jo montavimo pavyzdys pateiktas 26 
paveikslėlyje. 
 

   

                           SPS Protector 

   

                            SFL Protector 

26 pav. 3-čiojo tipo viršįtampių ribotuvas su papildomu filtru, a) bendras vaizdas, b) montažo 
pavyzdys. 
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         Bendras vaizdas 3-iojo tipo ribotuvų ir jų montavimo pavyzdžiai pateikti 27 paveikslėlyje. 
 

      
 
 

27 pav.  Įrengimas, betarpiškai prieš saugomą objektą ribojantis viršįtimpį: a) bendras vaizdas; b) 
ribotuvo TV-Pro pajungimas [30] 

 
 

4. Viršįtampių ribotuvų naudojimas ir konservacija 
         1-ojo tipo viršįtampių ribotuvus kaip žaibosaugos instaliacijos dalį reikia laiku tikrinti pagal 
galiojančius žaibosaugos standartus. Būtina patikrinti, ar nėra viršįtampių ribotuvų pažeidimo 
požymių. 
         Papildomai, kai naudojami nuosekliai įjungti su ribotuvais saugikliai, rekomenduojama jų 
patikra po kiekvienos perkūnijos virš objekto arba po pagrindinių viršsrovių saugiklių suveikties. 
 
         Konkreti informacija apie konservaciją ir apsaugos įrenginių patikrą pateikta PN-IEC 61024- 
1- 2 standarte. Šiame standarte apibrėžta, kad: 

• viršįtampių ribotuvų patikra yra dalis žaibosaugos instaliacijos patikros, 

• patikros ir konservacijos programos turi būti patikslintos atitinkamų organų arba žaibosaugos 
instaliacijos projektuotojo, darbų vykdytojo pagal sutartį su savininku arba jo paskirtu 
atstovu, 

• elektrinės įrenginių charakteristikos turi būti išsaugotos, 

• jeigu statinys buvo modifikuotas arba keitėsi jo paskirtis, tai gali atsirasti būtinybė keisti 
viršįtampių ribojimo sistemą. 

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

• techninės dokumentacijos patikra, 

• apžiūra, 

• bandymų vykdymas, 

• patikros dokumentacijos rengimas. 
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         Programoje turi būti sprendimai dėl viršįtampių ribotuvų patikros. Plėtimosi, papildymo ar 
kitokių pokyčių objekte arba elektros instaliacijoje atveju reikia patikrinti, ar būtina papildyti 
apsaugos nuo viršįtampių sistemą. 
         Žaibosaugos instaliacijos ir viršįtampių ribotuvų patikrą vykdo žaibosaugos specialistas. 
15-oje lentelėje pateikti intervalai tarp žaibosaugos instaliacijos ir viršįtampių ribotuvų patikrų. 
 
15 lentelė. Intervalai tarp žaibosaugos instaliacijos patikrų 
 

Žaibosaugos lygis/kategorija 
Tarpai tarp dviejų nuoseklių 

patikrų 
Intervalai tarp kritinių įrenginių 

patikrų 

I 2 metai 6 mėnesiai 

II 4 metai 12 mėnesių 

III ir IV 6 metai 12 mėnesių 

 
 
         Pateiktoje lentelėje atsižvelgta ne tik į instaliacijų bandymus ir patikras, bet ir į dažnesnių 
apžiūrų galimybę (bent kartą per metus ar kas pusę metų). 
         Aukščiau išdėstytų principų laikymasis turi užtikrinti patikimą įrenginių apsaugą nuo įtampų 
ir išlydžių srovių, kurios gali atsirasti elektros instaliacijoje. 

 

 


