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SUMMARY 

The object of this essay is the study and analysis of the electrical phenomena that accompany 
the discharges of lightning strikes. Our target is to examine both the establishing conditions 
necessary for the appearance of lightning strikes and the influence of the latter on the 
electrical systems during their striking on or close to them. More precisely, this paper scans 
the effects of lightning strikes in the operation and safety of electrical systems and assesses 
the relevant risks posed by this phenomenon for the life of humans or animals. The present 
paper is structured as follows: 
The first chapter talks about the installation standards of a lightning protection system and the 
labor contracts, components that both must be fully observed. The second chapter points out 
the main properties of lightnings, according to which the respective electro-protection 
facilities will be appropriately selected. The third chapter deals with the issue of the design, 
inspection and maintenance of lightning protection systems. The fourth, fifth and sixth 
chapter refers correspondingly to the technical features, the implementation of 
external/internal lightning protection and the step voltage. In the seventh chapter, the design 
of lightning protection zones and the equipotential bonding are thoroughly examined. While 
the eighth and final chapter of this paper concerns the surge and the lightning arresters. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Από την ίδρυσή της το 1980, το IEC TC 81 "Αντικεραυνική Προστασία" της Διεθνούς 
Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) έχει εκπονήσει διάφορα πρότυπα για την προστασία των 
κτηρίων από τους κεραυνούς, για την προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων, για 
ανάλυση κινδύνων και για την προσομοίωση των αποτελεσμάτων του κεραυνού. Τα πρότυπα 
αυτά καταρτίζονται το ένα μετά το άλλο, όπως προβλεπόταν, και δημοσιεύθηκαν σε 
διάφορους αριθμούς που δεν αναγνωρίζονταν από σύστημα. Τα πρότυπα εργασίας ως εκ 
τούτου κατέστησαν όλο και περισσότερο ανοργάνωτα ως προς το χρήστη. Τον Σεπτέμβριο 
2000, το IEC TC 81 αποφάσισε να εισαγάγει ένα νέο, σαφώς ποιο οργανωμένο σε δομή 
πρότυπο για την αντικεραυνική προστασία (σειρά: IEC 62305). Τα νέα αναθεωρημένα 
πρότυπα θα ενσωματωθούν σε αυτής της νέας δομής. 
 
Τα νέα Διεθνή Πρότυπα Αντικεραυνικής Προστασίας IEC 62305 (Μέρη 1 έως 4), 
δημοσιεύθηκαν στα αρχές του 2006. Σχεδόν την ίδια στιγμή που τέθηκε σε ισχύ το νέο 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο Αντικεραυνικής Προστασίας EN 62305-1 έως 4. 
Τα πρότυπα IEC 62305 και ΕΝ 62305 παρέχουν συμπαγής πληροφορίες, όπως απαιτείται για 
την προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων σε κτίρια και δομές. Έτσι, 
αυτό το συγκρότημα προστασίας επιτυγχάνει να έχει υποδιαιρεθεί σε πολλά συγκεκριμένα 
μέτρα ατομικής προστασίας του σχεδιαστή και εγκαταστάτη που μπορεί να συνθέσει μία 
συνολική δομή του συστήματος που προσαρμόζεται ειδικά για τους αντίστοιχους στόχους 
προστασίας. 
Κατά την υπογραφή νέων συμβάσεων για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων 
αντικεραυνικής προστασίας σε μελλοντικό ανάδοχο, πρέπει να ακολουθήσει τη σειρά των 
πρότυπων IEC 62305 ή ΕΝ 62305 για την εργασία σε συμμόρφωση με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας. 
Για να καταστεί αυτό δυνατό, ο ανάδοχος πρέπει να εξοικειώσει τον εαυτό του με το 
περιεχόμενο των νέων προτύπων αντικεραυνικής προστασίας. 
Με αυτό το πλήρως αναθεωρημένο οδηγό αντικεραυνικής προστασίας, θα θέλαμε να σας 
υποστηρίξουμε ως ειδικοί στον τομέα αυτό, ανεξάρτητα από το αν εμπλέκονται στο 
σχεδιασμό ή την εκτέλεση άλλοι φορείς, ώστε να καταστείτε εξοικειωμένοι με τη νέα σειρά 
των πρότυπων αντικεραυνικής προστασίας. 
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1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

“ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” 

 

1.1 Πρότυπα εγκατάστασης 

Στις αρχές του 2006, τα νέα πρότυπα IEC για την αντικεραυνική προστασία, Μέρη 1 έως 4 
της σειράς IEC 62305 έχουν δημοσιευθεί. Σχεδόν την ίδια στιγμή που τέθηκε σε ισχύ το νέο 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο Αντικεραυνικής Προστασίας EN 62305-1 έως 4. 
 
Τα νέα πρότυπα της σειράς EN 62305 προσδιορίζουν την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα 
της αντικεραυνικής προστασίας σε ενιαία ημερομηνία ενημέρωσης της ευρωπαϊκής βάσης. 
Τα πραγματικά πρότυπα προστασίας (EN 62305-3 και-4) προηγούνται κατά δύο των γενικών 
πρότυπων εξαρτημάτων (EN 62305-1 και -2) (Πίνακας 1.1.1). 
 
IEC 62305-1 (EN 62305-1): 
Γενικές αρχές 
Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχει κάποιος από τον 
κεραυνό, χαρακτηριστικά κεραυνού, τις παραμέτρους που προέρχονται από αυτά και 
προσομοίωση από τις συνέπειες της κεραυνοπληξίας. Επιπλέον, μια σφαιρική άποψη της IEC 
62305 (ΕΝ 62305) σειράς πρότυπων είναι δεδομένη. Διαδικασίες και αρχές αποτελούν τη 
βάση για την προστασία και εξηγούνται από ακόλουθες τις ενότητες. 
 
IEC 62305-2 (EN 62305-2): 
Διαχείριση κινδύνων 
Η διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με το IEC 62305-2 (EN 62305-2) χρησιμοποιεί την 
ανάλυση των κινδύνων για την δημιουργία της πρώτης αντικεραυνικής προστασίας. 
Καθορίζεται το βέλτιστο προστατευτικό μέτρο από τεχνική και έπειτα από οικονομική 
άποψη. Τέλος, εντοπίζεται ο υπολειπόμενος κίνδυνος. Ξεκινώντας με την απροστάτευτη 
κατάσταση του κτιρίου, ο απομένων κίνδυνος μειώνεται, και μειώνεται μέχρι κάτω από το 
ανεκτό επίπεδο κινδύνου. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα απλό καθορισμό 
της κλάσης των κεραυνών στα συστήματα προστασίας σύμφωνα με το IEC 62305-3 (EN 
62305-3), καθώς και να δημιουργήσει ένα περίπλοκο σύστημα προστασίας κατά των 
κεραυνικών ηλεκτρομαγνητικών ωθήσεων (LEMP) σύμφωνα με το EN 62305-4. 
 
IEC 62305-3 (EN 62305-3): 
Φυσική φθορά των κτιρίων και κίνδυνος της ζωής 
Το σημείο αυτό ασχολείται με την προστασία των κτιρίων, των δομών και των προσώπων 
από υλικές ζημιές και απειλητικών για τη ζωή καταστάσεις που προκαλούνται από την 
επίδραση κεραυνού ή επικίνδυνους σπινθήρες, ειδικά σε περίπτωση άμεσου κεραυνικού 
χτυπήματος. Ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που περιλαμβάνει εξωτερική 
αντικεραυνική προστασία (αέρα-τερματισμού του συστήματος, κάτω-αγωγό του συστήματος 
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και της γης-τερματισμού του συστήματος) και την εσωτερική αντικεραυνική προστασία 
(αντικεραυνική ισοδυναμική σύνδεση και απόσταση διαχωρισμού) που χρησιμεύει ως 
προστατευτικό μέτρο. Το αντικεραυνικό σύστημα προστασίας καθορίζεται από την κλάση 
του, η κλάση Ι είναι πιο αποτελεσματική από ότι η κλάση IV. Η κλάση που απαιτείται 
καθορίζεται με τη βοήθεια ενός κινδύνου, ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το 
IEC 62305-2 (EN 62305-2), εκτός εάν προβλέπεται σε κανονισμούς (π.χ. τους οικοδομικούς 
κανονισμούς). 
 
IEC 62305-4 (EN 62305-4): 
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα εντός των κτιρίων 
Το σημείο αυτό ασχολείται με την προστασία κτιρίων και δομών με τα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά συστήματα κατά των κεραυνικών ηλεκτρομαγνητικών ωθήσεων. Με βάση τα 
μέτρα προστασίας σύμφωνα με το IEC 62305-3 (EN 62305-3), το παρών πρότυπο λαμβάνει 
επίσης υπόψη τις επιπτώσεις των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων, επαγωγικά ρεύματα 
και τάσεις που προκαλούνται από τους άμεσους και έμμεσους κεραυνούς. Η σημασία και η 
αναγκαιότητα αυτού του προτύπου προέρχεται από την αυξανόμενη χρήση των διαφόρων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία είναι συγκεντρωμένα υπό τον τίτλο 
πληροφορίες συστημάτων. Για την προστασία των συστημάτων πληροφοριών του κτιρίου ή 
τη δομή τους, χωρίζουμε ζώνες αντικεραυνικής προστασίας (LPZ). Αυτό επιτρέπει τις 
τοπικές διαφορές που αφορούν τον αριθμό, τον τύπο και την ευαισθησία των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των 
προστατευτικών μέτρων. Για κάθε ζώνη αντικεραυνικής προστασίας, ανάλυσης κινδύνου, 
σύμφωνα με το IEC 62305-2 (EN 62305-2) χρησιμοποιούνται εκείνα τα μέτρα προστασίας 
που παρέχουν την καλύτερη δυνατή προστασία με το ελάχιστο κόστος. 
 
Τα πρότυπα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την 
επιθεώρηση και τη συντήρηση των αντικεραυνικών συστημάτων προστασίας για κτίρια και 
κατασκευές, των εγκαταστάσεών τους, το περιεχόμενό τους και των προσώπων μέσα. 
 

Ταξινόμηση Τίτλος 
IEC 62305-1: 2006-01 

(EN 62305-1) 
Προστασία κατά των κεραυνών 
Μέρος 1: Γενικές αρχές 

IEC 62305-2: 2006-01 
(EN 62305-2) 

Προστασία κατά των κεραυνών 
Μέρος 2: Διαχείριση κινδύνων 

IEC 62305-3: 2006-01 
(EN 62305-3) 

Προστασία κατά των κεραυνών 
Μέρος 3: Φυσική φθορά των δομών και 
κίνδυνος της ζωής 

IEC 62305-4: 2006-01 
(EN 62305-4) 

Προστασία κατά των κεραυνών 
Μέρος 4: Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
συστήματα εντός των δομών 

 
Πίνακας 1.1.1 Πρότυπο αντικεραυνικής προστασίας ισχύει από τον Ιανουάριο 2006 
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1.2 Συμβάσεις εργασίας 

Ο ανάδοχος έργου είναι ουσιαστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση της υπηρεσίας του ώστε 
να είναι απαλλαγμένη από ελλείψεις. Η συμμόρφωση με τους αναγνωρισμένους τεχνικούς 
κανόνες είναι το καθοριστικό σημείο εκκίνησης για την εργασία και την εξυπηρέτηση χωρίς 
ελλείψεις. Τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα χρησιμοποιούνται εδώ για να συμπληρώσετε το 
πραγματικό χαρακτηριστικό του "αναγνωρισμένοι κανόνες μηχανικής" στη ζωή. Εάν 
πληρούνται και τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές, τεκμαίρεται ότι η εργασία και η 
εξυπηρέτηση είναι απαλλαγμένη από ελλείψεις. Η πρακτική σημασία αυτών των εκ πρώτης 
όψεως στοιχείων έγκειται στο γεγονός ότι ένας πελάτης που υποβάλλει καταγγελία μη 
κατάλληλων υπηρεσιών από τον ανάδοχο εργασιών (για παράδειγμα για την εγκατάσταση 
ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας) έχει ουσιαστικά ελάχιστες πιθανότητες 
επιτυχίας εάν η εργασία του ανάδοχου μπορεί να απεδείχθη ότι συμμορφώθηκε προς τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτά που είναι υπό 
εξέταση, προτύπων και προ-προτύπων, έχουν την ίδια βαρύτητα. Η επίδραση του τεκμηρίου 
των τεχνικών προτύπων απομακρύνεται με το αν αποσύρονται τα πρότυπα ή έχει αποδειχθεί 
ότι το πραγματικό επίπεδο δεν εκπροσωπείτε πλέον από στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Τα 
πρότυπα δεν μπορεί να στατικά και να καθορίζουν την κατάσταση σε αναγνωρισμένους 
κανόνες μηχανικής, όπως τεχνικές απαιτήσεις και δυνατότητες που αλλάζουν συνεχώς. Έτσι, 
εάν τα πρότυπα αποσυρθούν και θα αντικατασταθούν με νέα πρότυπα ή προ-προτύπων, τότε 
είναι κατά κύριο λόγο τα νέα πρότυπα που στη συνέχεια αντιστοιχούν στην εξέλιξη της 
τεχνολογίας. 
Ανάδοχοι και αυτοί που παραγγέλλουν το έργο τακτικά συμφωνούν ότι το έργο πρέπει να 
συμμορφώνεται με τη γενική εξέλιξη της τεχνολογίας χωρίς την ανάγκη να κάνουν ειδική 
μνεία της παρούσας. Εάν η εργασία παρουσιάζει μια αρνητική απόκλιση από αυτή τη γενική 
εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι ελαττωματική. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αιτήματα που 
γίνονται εις βάρος του αναδόχου για την εγγύηση του υλικού. Η ευθύνη για ουσιώδη 
ελαττώματα υπάρχει μόνο αν το έργο ήταν ήδη ελαττωματικό κατά τον χρόνο της αποδοχής! 
Περιπτώσεις που εμφανίζονται στη συνέχεια - όπως η περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας – 
καθυστερημένα δεν γίνονται κατά το παρελθόν δεκτές, ελαττώματα χωρίς δουλειά?!. 
Για το ζήτημα της ανεπάρκειας της εργασίας και των υπηρεσιών, η κατάσταση από 
αναγνωρισμένους κανόνες εφαρμοσμένης μηχανικής κατά τη στιγμή της αποδοχής είναι ο 
μοναδικός παράγοντας απόφασης. 
Δεδομένου ότι, στο μέλλον, μόνο τα νέα πρότυπα αντικεραυνικής προστασίας θα είναι 
συναφή κατά το χρόνο της ολοκλήρωσης, και την αποδοχή των συστημάτων αντικεραυνικής 
προστασίας, θα πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. Δεν αρκεί ότι η 
υπηρεσία ήταν σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμοσμένης μηχανικής κατά τη χρονική στιγμή 
που είχε προβλεφθεί, αν, μεταξύ της ολοκλήρωσης μιας σύμβασης, την παροχή υπηρεσιών 
και την αποδοχή των εργασιών κατασκευής, τις τεχνικές γνώσεις και ως εκ τούτου τους 
κανόνες εφαρμοσμένης μηχανικής τους έχουν αλλάξει. 
Ως εκ τούτου τα έργα που έχουν εγκατασταθεί ήδη και έχουν ήδη γίνει δεκτά βάσει των 
παλαιών προτύπων δεν θεωρούνται εσφαλμένα, διότι, ως αποτέλεσμα της επικαιροποίησης 
των προτύπων, ένα "υψηλότερο τεχνικό πρότυπο" χρειάζεται. 
Με την εξαίρεση των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας για τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, συστήματα αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να συμμορφώνονται με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας μόνο κατά το χρόνο που είναι εγκατεστημένα, δηλαδή δεν πρέπει να 
είναι ενημερωμένα με την τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας. Τα υπάρχοντα συστήματα 
επιθεωρούνται κατά τη διάρκεια των δοκιμών συντήρησης σύμφωνα με τα πρότυπα που 
ίσχυαν κατά το χρόνο που ήταν εγκατεστημένα. 
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 Ορισμός acc. 
με IEC 61643 

Ορισμός acc. 
με EN 61643 

SPDs που αντέχουν το μερικό κεραυνικό ρεύμα με 
μια τυπική κυματομορφή 10/350μs απαιτούν την 
αντίστοιχη δοκιμή κρουστικού ρεύματος Iimp 
Ο κατάλληλος έλεγχος ρεύματος Iimp ορίζεται στην 
διαδικασία δοκιμής κατηγορία Ι της IEC 61643-1 

SPD 
κατηγορία Ι 

SPD 
τύπου 1 

SPDs που αντέχουν κύμα επαγόμενου ρεύματος με 
μια τυπική κυματομορφή 8/20μs απαιτούν την 
αντίστοιχη δοκιμή κρουστικού ρεύματος In 
Ο κατάλληλος έλεγχος ρεύματος In ορίζεται στην 
διαδικασία δοκιμής κατηγορία II της IEC 61643-1 

SPD 
κατηγορία ΙI 

SPD 
τύπου 2 

SPDs που αντέχουν κύμα επαγόμενου ρεύματος με 
μια τυπική κυματομορφή 8/20μs απαιτούν την 
αντίστοιχη δοκιμή κρουστικού ρεύματος Isc 
Ο κατάλληλος έλεγχος συνδυασμένου κύματος 
ορίζεται στην διαδικασία δοκιμής κατηγορία III της 
IEC 61643-1 

SPD 
κατηγορία ΙII 

SPD 
τύπου 3 

 
Πίνακας 1.1.2 Ισοδύναμες για SPD ταξινομήσεις (Στη συνέχεια ο οδηγός αντικεραυνικής 
προστασίας χρησιμοποιεί την ονομασία SPD τύπου 1, SPD τύπου 2, SPD τύπου 3) 
 
 

1.3 Πρότυπα προϊόντων 

Υλικά, εξαρτήματα και μονάδες για συστήματα αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να 
σχεδιαστούν και να δοκιμαστούν για τις ηλεκτρικές, μηχανικές και χημικές καταπονήσεις που 
αναμένονται κατά τη διάρκεια της χρήσης τους. Αυτό επηρεάζει τόσο τις συνιστώσες της 
εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας, καθώς και μονάδες του εσωτερικού συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας. 
 
EN 50164-1: 
Απαιτήσεις για τα κατασκευαστικά στοιχεία σύνδεσης 
Αυτό το πρότυπο περιγράφει επιθεώρηση και δοκιμή των διαδικασιών για τις μονάδες 
σύνδεσης μέταλλου. Μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος προτύπου 
είναι: 
 

⇒ Σφιγκτήρες 
 

⇒ Συνδέσεις 
 

⇒ Τερματικά εξαρτήματα 
 

⇒ Εξαρτήματα γεφύρωσης 
 

⇒ Κομμάτια επέκτασης 
 

⇒ Σημεία μέτρησης 
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Σφιγκτήρες και συνδέσεις πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού. 
 
EN 50164-2: 
Απαιτήσεις για αγωγούς και ηλεκτρόδια γείωσης 
Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με αγωγούς, ράβδους μολύβδου 
τερματισμού, σε εξαρτήματα και γείωση ηλεκτροδίων. 
 
EN 61643-11: 
Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε συστήματα χαμηλής 
τάσης 
Από την 1η Δεκεμβρίου 2002, οι απαιτήσεις για τις επιθεωρήσεις της προστασίας από 
υπερτάσεις σε συστήματα χαμηλής τάσης διέπονται από το πρότυπο EN 61643-11. Το προϊόν 
από το πρότυπο αυτό είναι αποτέλεσμα της διεθνούς τυποποίησης ως μέρος της IEC και 
CENELEC. 
 
EN 61643-21: 
Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών και σηματοδοσίας 
Αυτό το πρότυπο περιγράφει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμής για προστασία από 
υπερτάσεις που χρησιμοποιούνται για την προστασία των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων 
επεξεργασίας σήματος, συμπεριλαμβανομένων π.χ. 
 

⇒ Δίκτυα δεδομένων 
 

⇒ Δίκτυα μεταφοράς φωνής 
 

⇒ Συστήματα συναγερμού 
 

⇒ Συστήματα αυτοματισμού 
 
CLC / TS 61643-22 (IEC 61643-22:2004, τροποποιημένο): 
2006-04; Χαμηλή τάση για προστασία από υπερτάσεις, Μέρος 22: 
Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και 
σηματοδοσίας - Επιλογή και εφαρμογή αρχών 
 
EN 61663-1 
Αντικεραυνική προστασία – Γραμμές τηλεπικοινωνιών – Εγκαταστάσεις οπτικών 
ινών 
 
EN 61663-2 
Αντικεραυνική προστασία – Γραμμές τηλεπικοινωνιών – Γραμμές με χρήση 
μεταλλικών αγωγών 
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2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

“ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ” 
 

2.1 Κεραυνικές εκκενώσεις και τα αποτελέσματα τους 

Κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο περίπου, 1,5 εκατ. κεραυνοί εκκενώνονται πάνω από τη 
Γερμανία. Για μια έκταση 357.042 km2 αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση πυκνότητα ανάφλεξης 
του 4,2 ηλεκτρικών εκκενώσεων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ανά έτος. Η πραγματική 
πυκνότητα των κεραυνών, ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γεωγραφικές 
συνθήκες. Μια πρώτη εικόνα μπορεί να ληφθεί από το χάρτη πυκνότητας κεραυνών που 
περιέχονται στο Σχήμα 3.2.3.1. Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση του χάρτη πυκνότητας 
κεραυνών, όσο πιο ακριβή είναι τα στοιχεία που προκύπτουν για την πραγματική συχνότητα 
των κεραυνών στην περιοχή που είναι υπό εξέταση. 
Χρησιμοποιώντας το BLIDS Blitzinformationsdienst von Siemens (υπηρεσία πληροφόρησης 
κεραυνών από τη Siemens), είναι πλέον δυνατόν να εντοπίσει κεραυνό σε απόσταση 200 
μέτρων στη Γερμανία. Για το σκοπό αυτό, δεκαοκτώ φυλάκια μέτρησης έχουν εξαπλωθεί σε 
όλη τη χώρα. Είναι συγχρονισμένοι με τον εξαιρετικά ακριβή χρονικό σήμα του παγκόσμιου 
συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS). Η μέτρηση των μηνυμάτων καταγράφει τη στιγμή που 
το ηλεκτρομαγνητικό κύμα που παράγεται από την εκκένωση του κεραυνού, φτάνει στο 
δέκτη. Από τις διαφορές στους χρόνους άφιξης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που 
καταγράφονται από τους διάφορους δέκτες, καθώς και τις αντίστοιχες διαφορές στους 
χρόνους που λαμβάνει το ηλεκτρομαγνητικό κύμα να ταξιδέψει από τη θέση της εκκένωσης 
του κεραυνού στους δέκτες, το σημείο της πρόσκρουσης υπολογίζεται. Τα δεδομένα που 
προσδιορίζεται κατ 'αυτόν τον τρόπο έχουν κατατεθεί κεντρικά και τίθενται στη διάθεση του 
χρήστη με τη μορφή διαφόρων πακέτων. Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία αυτή 
μπορούν να ληφθούν από www.blids.de. 
Καταιγίδες αρχίσουν να υφίστανται όταν οι ζεστές μάζες αέρα που περιέχουν αρκετή υγρασία 
μεταφέρεται στη μεγάλη ύψη. Αυτή η μεταφορά μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Στην 
περίπτωση της καταιγίδας θερμότητας, το έδαφος θερμαίνεται σε τοπικό επίπεδο από έντονη 
ηλιοφάνεια. Τα στρώματα του αέρα κοντά στη θερμότητα του εδάφους την αύξαναν. Για 
μετωπική καταιγίδα, η εισβολή ενός ψυχρού μετώπου αέρα προκαλεί ψύξη του αέρα για να 
ωθηθεί κάτω από το ζεστό αέρα, αναγκάζοντας την να φουσκώσει. Οι Ορεογραφικές 
καταιγίδες προκαλούνται όταν ο θερμός αέρας κοντά στο έδαφος υψώνετε καθώς αυξάνετε 
διασχίζοντας έδαφος. Προσθέτοντας φυσικά αποτελέσματα αυξάνει περαιτέρω την 
κατακόρυφη άνοδο των αερίων μαζών. Αυτά αποτελούν updraught κανάλια με κάθετες 
ταχύτητες έως 100 km/h, οι οποίες δημιουργούν πανύψηλες σωρειτομελανίες με τυπικό ύψος 
5 έως 12 χλμ. και διαμέτρου 5 έως 10 χιλιόμετρα. 
Ηλεκτροστατική διεργασία διαχωρισμού φορτίων, π.χ. τριβή και ψεκασμός, είναι υπεύθυνοι 
για την φόρτωση σταγονιδίων νερού και σωματιδίων πάγου στο σύννεφο. 
Θετικά φορτισμένα σωματίδια συσσωρεύονται στο πάνω μέρος, καθώς και αρνητικά 
φορτισμένα σωματίδια στο κάτω μέρος του νέφους. Επιπλέον, υπάρχει και πάλι μια μικρή 
θετική φόρτιση στο κέντρο, στο κάτω μέρος του νέφους. Αυτή προέρχεται από την εκκένωση 
στέμματος, η οποία προέρχεται από αιχμηρά-τονισμένα αντικείμενα στο έδαφος, κάτω από το 
νέφος (π.χ. φυτά), και μεταφέρεται προς τα πάνω από τον άνεμο. 
 

http://www.blids.de/�


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΚΕΡΑΥΝΟΥ 

 

 7 

Εάν οι πυκνότητες των φορτίων του χώρου, οι οποίες τυχαίνει να είναι παρούσες σε νέφη, 
παράγουν τοπικές εντάσεις πεδίου πολλών 100 kV/m, οι πρώτες εκκενώσεις διαμορφώνουν 
αυτό το οποίο κινεί την εκκένωση του κεραυνού. Από σύννεφο σε σύννεφο αναβοσβήνουν με 
αποτέλεσμα την εξουδετέρωση μεταξύ θετικών και αρνητικών φορτίων σε κεντρικά 
φορτισμένα σύννεφα, και να μην πλήττει ευθέως τα αντικείμενα στο έδαφος κατά τη 
διαδικασία. Οι κεραυνικές ηλεκτρομαγνητικές ωθήσεις (LEMP) που ακτινοβολούν πρέπει να 
ληφθούν υπόψη, διότι θέτουν σε κίνδυνο ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα. 
 

 
 

Σχήμα. 2.1.1 Καθοδικός κεραυνός (από το σύννεφο στη γη) [75] 
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Σχήμα. 2.1.2 Διαδικασία εκκένωσης του αρνητικού καθοδικού κεραυνού 
(από το σύννεφο στη γη) [75] 

 

 
 

Σχήμα. 2.1.3 Διαδικασία εκκένωσης του θετικού καθοδικού κεραυνού 
(από το σύννεφο στη γη) [75] 

 
Οι λάμψεις των αστραπών οδηγούνται στη γη και εξουδετερώνουν τα φορτία μεταξύ των 
φορτισμένων σύννεφων και των ηλεκτροστατικών φορτίων στο έδαφος. Έχουνε γίνει 
διακρίσεις μεταξύ δύο τύπων κεραυνικών πληγμάτων στη γη: 
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⇒ Καθοδικός κεραυνός (από το σύννεφο στη γη) 
 

⇒ Ανοδικός κεραυνός (από τη γη στο σύννεφο) 
 
Σε περίπτωση καθοδικού κεραυνού, η πρώτη εκκένωση δείχνει την κατεύθυνση του 
κεραυνού προς το εδάφους, από το σύννεφο προς τη γη. Τέτοιες εκκενώσεις συνήθως 
συμβαίνουν σε επίπεδο έδαφος και κοντά σε χαμηλά κτίρια και κατασκευές. Καθοδικοί 
κεραυνοί μπορούν να αναγνωριστούν από τη διακλάδωση (Σχήμα 2.1.1) οι οποίοι στρέφονται 
προς την γη. Ο πιο κοινός τύπος των κεραυνών στη γη είναι ο αρνητικός κεραυνός, κατέχει 
πρωταρχική θέση, γεμίζει με αρνητικό φορτίο τα σύννεφα και σπρώχνει προς το δρόμο του τα 
φορτία, από το σύννεφο προς στη γη (Σχήμα 2.1.2). Πρώτος αυτός εξαπλώνετε σε μια σειρά 
από τραντάγματα με ταχύτητα περίπου 300 km/h σε απόσταση λίγων 10μ. Το χρονικό 
διάστημα μεταξύ των τρανταγμάτων ανέρχεται σε λίγα 10μs. Όταν ο πρώτος κεραυνός έχει 
καταλήξει κοντά στη γη, (από μερικές 100m σε λίγα 10m),  προ καλεί τη δύναμη το υ 
ηλεκτρικού πεδίου αυτών των αντικειμένων στην επιφάνεια της γης, για την αύξηση του 
πεδίου στην περιοχή του (π.χ. δέντρα, αετώματα των κτιρίων). Η αύξηση είναι αρκετά 
μεγάλη για να υπερβεί την διηλεκτρική αντοχή του αέρα. Αυτά τα αντικείμενα εμπλέκονται 
ώστε να φτάσουμε στον πρώτο κεραυνό με την αύξηση των θετικών κυμάτων, τα οποία στη 
συνέχεια θα συναντηθούμε με τον πρώτο, για την έναρξη της κύριας εκκένωσης. 
Θετικός κεραυνός στη γη μπορεί να προκύψει από το χαμηλότερο θετικά φορτισμένο 
σύννεφο στο χώρο (Σχήμα 2.1.3). Ο λόγος της πολικότητας είναι περίπου 90% αρνητική 
αστραπή και 10% θετική αστραπή. Ο λόγος αυτός εξαρτάται από τη γεωγραφική τοποθεσία. 
 
 

 
 

Σχήμα. 2.1.4 Ανοδικός κεραυνός (από τη γη στο σύννεφο) [75] 
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Σχήμα. 2.1.5 Διαδικασία εκκένωσης του αρνητικού ανοδικού κεραυνού 
(από τη γη στο σύννεφο) [75] 

 
 
 

 
 

Σχήμα. 2.1.6 Διαδικασία εκκένωσης του θετικού ανοδικού κεραυνού 
(από τη γη στο σύννεφο) [75] 
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Σε πολύ υψηλά επίπεδα, εκτίθενται αντικείμενα (π.χ. κεραίες ραδιοφωνίας, πύργους 
τηλεπικοινωνιών, καμπαναριά) ή στις κορυφές των βουνών, ανοδικοί κεραυνοί μπορεί να 
συμβούν (από τη γη στο σύννεφο). Μπορεί να αναγνωριστεί από πάνω, επιτυγχάνοντας τους 
κλάδους της εκκένωσης του κεραυνού (Σχήμα 2.1.4). Στην περίπτωση του ανοδικού 
κεραυνού, η υψηλή ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που απαιτείται για την ενεργοποίηση του 
πρώτου κεραυνού, δεν επιτυγχάνεται στο σύννεφο, επιτυγχάνεται από τη στρέβλωση του 
ηλεκτρικού πεδίου στο εκτεθειμένο αντικείμενο, καθώς και από τα συνδεδεμένα αντικείμενα 
στην υψηλή περιοχή του ηλεκτρικού πεδίου. Από αυτό το σημείο, ο πρώτος κεραυνός 
φορτίστε και πολλαπλασιάζει τους διαδρόμους προς το σύννεφο. Ανοδικοί κεραυνοί 
εμφανίζονται τόσο με αρνητική πολικότητα (Σχήμα 2.1.5), όσο και με θετική πολικότητα 
(Σχήμα 2.1.6). Δεδομένου ότι, με ανοδικούς κεραυνούς, οι πρώτοι κεραυνοί διαδίδονται από 
το εκτεθειμένο αντικείμενο στην επιφάνεια της γης προς το νέφος, τα ψηλά αντικείμενα 
μπορούν να χτυπηθούν αρκετές φορές από μία εκκένωση κεραυνού κατά τη διάρκεια μιας 
καταιγίδας. 
Αντικείμενα που πλήττονται από καθοδικό κεραυνό (από το σύννεφο στη γη) υπόκεινται σε 
υψηλότερη πίεση από αυτά που πλήττονται με ανοδικό κεραυνό (από τη γη στο σύννεφο). Οι 
παράμετροι του καθοδικού κεραυνού ως εκ τούτου λαμβάνεται ως βάση της το σχεδιασμό 
μέτρων αντικεραυνικής προστασίας. 
Ανάλογα με τον τύπο των αστραπών, κάθε εκκένωση αστραπής αποτελείται από ένα ή 
περισσότερα επιμέρους πλήγματα του κεραυνού. Έχει γίνει διάκριση μεταξύ των μικρών 
πληγμάτων, με διάρκεια λιγότερο από 2ms και αυτά με διάρκεια άνω των 2ms. Περαιτέρω 
ειδικά χαρακτηριστικά των επιμέρους κεραυνών είναι η πολικότητα τους (αρνητική ή θετική), 
ο χρόνος και η θέση τους κατά την εκτέλεση της αστραπής (πρώτα, μεταγενέστερα ή μερικά 
επάλληλα πλήγματα των κεραυνών). Οι πιθανοί συνδυασμοί των επιμέρους κεραυνών 
φαίνονται στο σχήμα 2.1.7 για τους καθοδικούς κεραυνούς, και σχήμα 2.1.8 για τους 
ανοδικούς κεραυνούς. Τα ρεύματα του κεραυνού αποτελούνται από δύο ρεύματα, ώθησης και 
τη συνεχή ρεύματα ανεξάρτητα του φορτίου, δηλαδή τα αντικείμενα που έχουν χτυπηθεί δεν 
επηρεάζουν τα ρεύματα του κεραυνού. Τέσσερις παράμετροι σημαντικοί για την τεχνολογία 
αντικεραυνικής προστασίας μπορούν να ληφθούν από το προφίλ του κεραυνού που φαίνεται 
στο σχήμα 2.1.7 και 2.1.8: 
 

⇒ Η τιμή αιχμής του ρεύματος Ι του κεραυνού 
 

⇒ Το φορτίο του κεραυνού Qflash, που περιλαμβάνει το φορτίο των μικρών Qshort 
πληγμάτων και το φορτίο των μεγάλων πληγμάτων Qlong 

 
⇒ Η συγκεκριμένη ενέργεια W / R του κεραυνού 

 
⇒ Η κλίση di / dt του κεραυνού 

 
Τα κεφάλαια που ακολουθούν δείχνουν ποια από τις επιμέρους παραμέτρους απόδοσης είναι 
υπεύθυνη για τις όποιες επιδράσεις, και πώς αυτές επηρεάζουν τη διαστασιολόγηση των 
συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας. 
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Σχήμα. 2.1.7 Πιθανές συνιστώσες του καθοδικού κεραυνού. [75] 
 
 

 
 

Σχήμα. 2.1.8 Πιθανές συνιστώσες του ανοδικού κεραυνού. [75] 
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2.2 Μέγιστη τιμή του ρεύματος κεραυνού 

Τα ρεύματα των κεραυνών είναι ρεύματα ανεξάρτητα του φορτίου, δηλαδή η εκκένωση του 
κεραυνού μπορεί να θεωρηθεί μια σχεδόν ιδανική πηγή ρεύματος. Σε περίπτωση που σε ένα 
φορτίο, ρέει μέσα του ανεξάρτητο ενεργό ηλεκτρικό ρεύμα από τα αγώγιμα στοιχεία του, το 
πλάτος του ρεύματος, και η αντίσταση του αγώγιμου στοιχείου, βοηθούν στη ρύθμιση του 
δυναμικού σε όλο το στοιχείο. Στην απλούστερη περίπτωση, η σχέση αυτή μπορεί να 
περιγραφεί χρησιμοποιώντας το νόμο του Ohm. 
 

U = I . R 
 
Εάν ένα ρεύμα δημιουργείται σε ένα μόνο σημείο, σε μια ομοιογενή αγώγιμη επιφάνεια, 
προκύπτει το γνωστό δυναμικό του χώρου. Η επίδραση αυτή παρουσιάζεται επίσης, όταν 
κεραυνός χτυπά ομοιογενές έδαφος (Σχήμα 2.2.1). Αν τα έμβια όντα (άνθρωποι ή ζώα) είναι 
μέσα σε αυτό το δυναμικό χώρο, δημιουργείται βηματική τάση που μπορεί να προκαλέσει 
ένα ηλεκτρο σόκ και το ρεύμα να διαρρεύσει  μέσα από  το σώμα (Σχήμα 2.2.2). Όσο 
μεγαλύτερη είναι η αγωγιμότητα του εδάφους, ή ποιο επίπεδη μορφή του δυναμικού χώρου, ο 
κίνδυνος για επικίνδυνη βηματική τάση επίσης μειώνεται. 
Αν κεραυνός χτυπήσει ένα κτίριο το οποίο είναι ήδη εξοπλισμένο με σύστημα 
αντικεραυνικής προστασίας, το κεραυνικό ρεύμα εκτός του συστήματος γη – τερματισμός 
συστήματος του κτιρίου, δημιουργεί μια πιθανή πτώση σε όλη τη γείωση της αντίστασης RE 
της γης του συστήματος τερματισμού του κτιρίου (Σχήμα 2.2.3). Εφ' όσον όλα τα αγώγιμα 
αντικείμενα του κτιρίου, με τα οπο ία τα άτομα μπορούν να έρθουν σε επαφή,  τίθενται στο 
ίδιο υψηλό δυναμικό, τα πρόσωπα που είναι στο κτίριο δεν είναι δυνατόν να εκτεθούν σε 
κίνδυνο. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο για όλα τα αγώγιμα μέρη του κτιρίου με τα οποία 
τα πρόσωπα μπορούν να έρθουν σε επαφή, και όλα τα εξωτερικά αγώγιμα μέρη που 
εισέρχονται στο κτίριο, να έχουν ισοδύναμο δυναμικό. Αν αυτή είναι απορριπτέα, υπάρχει ο 
κίνδυνος των επικίνδυνων τάσεων ηλεκτροπληξίας από κεραυνούς. 
Η αύξηση των δυνατοτήτων του συστήματος τερματισμού, έχει ως αποτέλεσμα της ο τρέχον 
κεραυνός να δημιουργεί επίσης κίνδυνο για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Σχήμα 2.2.4). Στο 
συγκεκριμένο παράδειγμα, το λειτουργικό της χαμηλής τάσης του δικτύου παροχής βρίσκεται 
έξω από το δυναμικό τομέα που προκαλείται από τον κεραυνό. Αν κεραυνός χτυπήσει το 
κτίριο, το δυναμικό του λειτουργικού RB δεν ταυτίζεται με το δυναμικό της γης του 
συστήματος των καταναλωτών εντός του κτιρίου. Σε αυτό το παράδειγμα, υπάρχει μια 
διαφορά των 1000 kV. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την μόνωση του ηλεκτρικού συστήματος και 
του εξοπλισμού που συνδέονται με αυτόν. 
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Σχήμα. 2.2.1 Πιθανή διανομή ενός κεραυνού σε ομογενές έδαφος. [75] 
 
 
 

 
 
Σχήμα. 2.2.2 Ζώα που σκοτώθηκαν από ηλεκτροσόκ λόγω της επικίνδυνης βηματικής τάσης. 
[75] 
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Σχήμα. 2.2.3 Πιθανή αύξηση του συστήματος τερματισμού ενός κτιρίου σε σχέση με την 
απομακρυσμένη γη λόγω της μέγιστης τιμής του ρεύματος κεραυνού. [75] 
 
 

 
Σχήμα. 2.2.4 Κίνδυνος για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από πιθανή αύξηση στο σύστημα 
τερματισμού. [75] 
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2.3 Η κλίση του κεραυνού 

Η κλίση το υ κεραυνο ύ Δi/Δt, η οποία είναι αποτελεσματική κατά τη διάρκεια του 
διαστήματος Δt, καθορίζει το ύψος της ηλεκτρομαγνητικά επαγόμενης τάσης. Αυτές οι τάσεις 
προκαλούνται σε όλα τα ανοιχτά ή κλειστά κυκλώματα του αγωγού που βρίσκεται στην 
περιοχή των αγωγών μέσω των οποίων ρέει το ρεύμα του κεραυνού. Σχήμα 2.3.1 δείχνει 
πιθανές διαμορφώσεις των βρόχων του αγωγού στο οποίο το ρεύμα του κεραυνού θα 
μπορούσε να προκαλέσει τάσεις. Η τετραγωνική τάση U που προκάλεσε κύμα σε έναν βρόχο 
αγωγού κατά το χρονικό διάστημα Δt είναι: 
 

U = M . Δi/Δt 
 
M: Αμοιβαία αυτεπαγωγή του βρόχου 
Δi/Δt: Κλίση του κεραυνού 
 
 

 
 
Σχήμα. 2.3.1 Επαγόμενη τάση τετραγωνικών κυμάτων σε βρόχους μέσω της υπάρχουσας 
κλίσης Δi/Δt του κεραυνού. [75] 
 
Όπως έχει ήδη περιγραφεί, οι ηλεκτρικές εκκενώσεις περιλαμβάνουν πολλά μικρά πλήγματα 
κεραυνών. Σε ότι αφορά την χρονική θέση, γίνεται διάκριση μεταξύ της πρώτης και των 
επόμενων σύντομων πληγμάτων κατά την εκκένωση του κεραυνού. Η κύρια διαφορά μεταξύ 
των δύο τύπων των μικρών πληγμάτων συνιστά στο γεγονός ότι, επειδή το «κανάλι» του 
κεραυνού πρέπει να αναπτυχθεί, η κλίση του κεραυνού του πρώτου μικρού πλήγματος δεν 
είναι τόσο απότομη όπως αυτή του μετέπειτα σύντομου πλήγματος, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιεί ένα υπάρχον και πλήρη αγώγιμο δίαυλο κεραυνού. Η κλίση του κεραυνού, λόγο 
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των επόμενων κεραυνών, χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η υψηλότερη επαγόμενη τάση στο 
βρόχο του αγωγού. Ένα παράδειγμα για το πώς να αξιολογείτε την επαγόμενη τάση σε έναν 
βρόχο αγωγού φαίνεται στο Σχήμα 2.3.2. 
 
 

 
 
Σχήμα. 2.3.2 Παράδειγμα για τον υπολογισμό των τάσεων που προκαλούνται από 
τετραγωνικά κύματα στους τετράγωνους βρόχους. [75] 
 
 

2.4 Φόρτιση του κεραυνού 

Το φορτίο Qflash του ρεύματος κεραυνού αποτελείται από το Qshort φορτίο των μικρών 
πληγμάτων και το Qlong φορτίο των μεγάλων πληγμάτων.  
 

∫= idtQ  
 
Το τέλος του κεραυνού καθορίζει την ενέργεια που κατατίθενται στο ακριβές σημείο του 
πλήγματος, και σε όλα τα σημεία όπου το ρεύμα κεραυνού συνεχίζεται με τη μορφή ενός 
ηλεκτρικού τόξου κατά μήκος μιας μονωμένης διαδρομής. Η ενέργεια W κατατίθεται στη 
βάση του ηλεκτρικού τόξου είναι ίση με το γινόμενο του φορτίου Q και η πτώση τάσης 
ανόδου/καθόδου έχει τιμές στο εύρος μικρομέτρου UA, Κ (Σχήμα 2.4.1). 
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Η μέση τιμή της UA, K είναι λίγες 10V και εξαρτάται από επιρροές, όπως το ύψος και το 
σχήμα του ρεύματος: 
 

W = Q . UA, Κ 
 
Q: Φόρτιo του κεραυνού 
UA, K: Πτώση τάσης ανόδου/καθόδου 
 

 
 
Σχήμα. 2.4.1 Ενέργεια που κατατίθεται στο σημείο του πλήγματος από το φορτίο του 
κεραυνού. [75] 
 
Ως εκ τούτου, το φορτίο του ρεύματος κεραυνού προκαλεί τα στοιχεία του συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας να λιώσουν όταν πληγούν από κεραυνό. Το φορτίο σχετίζεται 
επίσης για τις καταπονήσεις και την απομόνωση διάκενων σπινθηρισμού και προστατευτικών 
διάκενων σπινθηρισμού, στα χάσματα σπινθηρισμών βασίζονται οι προστασίες από 
υπερτάσεις. Οι πρόσφατοι έλεγχοι έδειξαν ότι, το ηλεκτρικό τόξο ενεργεί για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, κυρίως λόγο του συνεχομένου φορτίου Qlong του διαρκούς ρεύματος, το 
οποίο είναι σε θέση να λιώσει ή να εξατμίζει μεγάλες ποσότητες υλικών. Σχήμα 2.4.2 και 
2.4.3 παρουσιάζουν μια σύγκριση των επιπτώσεων του μικρού πλήγματος φορτίου Qshort και 
του μεγάλου πλήγματος φορτίου Qlong. 
 

 
 

Σχήμα. 2.4.2 Επιπτώσεις από πλήγματα ηλεκτρικού τόξου πάνω σε μεταλλική πλάκα. [75] 
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Σχήμα. 2.4.3 Διάτρητες πλάκες από τις επιπτώσεις του επί μακρόν ηλεκτρικού τόξου. [75] 
 
 

2.5 Ειδική ενέργεια 

Η ειδική ενέργεια W/R από μια ώθηση ρεύματος είναι η ενέργεια που έχει κατατεθεί από την 
ώθηση ρεύματος με μία αντίσταση 1Ω. Αυτή η απόθεση ενέργειας είναι το ολοκλήρωμα του 
τετραγώνο υ της ώθησης το υ ρεύματο ς επί την πάρο δο  το υ χρό νο υ κατά τη διάρκεια της 
ώθησης του ρεύματος: 
 

∫= dtiRW 2/  
 
Η ειδική ενέργεια ονομάζεται συχνά το πλατύ ρεύμα ώθησης. Έχει σημασία για την άνοδο 
της θερμοκρασίας των αγωγών μέσω των οποίων ρέει μια ώθηση κεραυνού, καθώς και για τη 
δύναμη που ασκείται μεταξύ των εναέριων αγωγών από μια ώθηση κεραυνού (Σχήμα 2.5.1). 
 
Για την ενέργεια W που κατατίθεται σε αγωγό με αντίσταση R έχουμε: 
 

RWRdtiRW /2 ⋅=⋅= ∫  
 
R: (εξαρτάται από τη θερμοκρασία) Αντίσταση του αγωγού συνεχούς ρεύματος 
W / R: Ειδική ενέργεια 
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Σχήμα. 2.5.1 Θερμότητα και οι επιπτώσεις της ισχύς από την ειδική ενέργεια του κεραυνού. 

 
 
Ο υπολογισμός της αύξησης της θερμοκρασίας των αγωγών, μέσω των οποίων ρέει μια 
ώθηση κεραυνού, μπορεί να καταστεί αναγκαία εάν υπάρχουν κίνδυνοι για πρόσωπα, καθώς 
και κίνδυνοι από πυρκαγιές και εκρήξεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό 
και την εγκατάσταση των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας. Ο υπολογισμός 
προϋποθέτει ότι όλη η θερμική ενέργεια παράγεται από την ωμική αντίσταση των στοιχείων 
του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. Επιπλέον, είναι δεδομένο ότι, λόγω της 
συντομίας της διαδικασίας, δεν υφίσταται αισθητή ανταλλαγής θερμότητας με το περιβάλλον. 
Στον πίνακα 2.5.1 παρατίθενται οι αυξήσεις της θερμοκρασίας διαφορετικών υλικών που 
χρησιμοποιούνται στην αντικεραυνική προστασία, και οι διατομές τους, σε συνάρτηση με την 
ειδική ενέργεια. 
 

Διατομή 
[mm2] 4 10 16 25 50 100 

Υ
λι

κά
 

Αλουμίνιο 
W/R[MJ/Ω] 

2.5 - 564 146 52 12 3 
5.6 - - 454 132 28 7 
10 - - - 283 52 12 

Σίδερο 
W/R[MJ/Ω] 

2.5 - - 1120 211 37 9 
5.6 - - - 913 96 20 
10 - - - - 211 37 

Χαλκός 
W/R[MJ/Ω] 

2.5 - 169 56 22 5 1 
5.6 - 542 143 51 12 3 
10 - - 309 98 22 5 

Ανοξείδωτο 
W/R[MJ/Ω] 

2.5 - - - 940 190 45 
5.6 - - - - 460 100 
10 - - - - 940 190 

 
Πίνακας 2.5.1 Άνοδος της θερμοκρασίας ΔT σε Κ από διαφορετικά υλικά αγωγών. [75] 
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Οι ηλεκτροδυναμικές δυνάμεις F που προέρχονται από ένα ρεύμα i σε ένα καλώδιο με μακρύ 
παράλληλο τμήμα μήκους l και σε απόσταση d (Σχήμα 2.5.2) μπορούν να υπολογιστούν κατά 
προσέγγιση με βάση την ακόλουθη εξίσωση: 
 

( ) ( ) dltitF /2/ 2
0 ⋅⋅= πµ  

 
F(t): Ηλεκτροδυναμική δύναμη 
i: Ρεύμα 
μ0: Μαγνητική σταθερά του αέρα (4π . 10-7 H/m) 
l: Μήκος του αγωγού 
d: Απόσταση μεταξύ των παράλληλων αγωγών 
 
 

 
 

Σχήμα. 2.5.2 Ηλεκτροδυναμικά αποτελέσματα μεταξύ παράλληλων αγωγών. [75] 
 
Η δύναμη μεταξύ των αγωγών είναι ελκυστική εάν η ροή των δύο ρευμάτων είναι προς την 
ίδια κατεύθυνση, και αποκρουστική, αν η ροή των ρεύματα είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις. 
Είναι ανάλογη με το γινόμενο των ρευμάτων στους αγωγούς, και αντιστρόφως ανάλογη προς 
την απόσταση των αγωγών. Ακόμη και στην περίπτωση ενός ενιαίου λυγισμένου αγωγού, μια 
δύναμη ασκείται στον αγωγό. Εδώ, η δύναμη είναι ανάλογη με το τετράγωνο του ρεύματος 
στον λυγισμένο αγωγό. 
Η ειδική ενέργεια της ώθησης του ρεύματος προσδιορίζει το φορτίο που προκαλεί μη 
αναστρέψιμη ή αμετάκλητη παραμόρφωση των εξαρτημάτων και των συστοίχων ενός 
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. Αυτές οι επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη στις 
ρυθμίσεις ελέγχου των προδιαγραφών των προϊόντων, σχετικά με τις απαιτήσεις που 
σημειώθηκαν κατά τη σύνδεση εξαρτημάτων για τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας. 
 
 

2.6 Εκχώρηση των παραμέτρων του κεραυνού στα επίπεδα της 

αντικεραυνικής προστασίας 

Προκειμένου να καθοριστεί ο κεραυνός ως πηγή παρεμβολών, καθορίζονται τα επίπεδα της 
αντικεραυνικής προστασίας από Ι έως IV. Κάθε επίπεδο αντικεραυνικής προστασίας 
προβλέπει μία σειρά 
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⇒ από μέγιστες τιμές (διαστασιολόγηση των κριτήριων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
σχεδιασμό κατασκευαστικών στοιχείων της αντικεραυνικής προστασίας, για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που αναμένονται να γίνουν) 

 
⇒ και ελάχιστες τιμές (κριτήρια παρακολούθησης που πρέπει να είναι σε θέση να 

προσδιορίζουν τις περιοχές με επαρκή προστασία, έναντι άμεσου κεραυνού (ακτίνα 
κύλισης πεδίου)). 

 
 
Οι πίνακες 2.6.1 και 2.6.2 παρουσιάζουν την εκχώρηση των επιπέδων αντικεραυνικής 
προστασίας για μέγιστες και ελάχιστες τιμές των παραμέτρων του ρεύματος κεραυνού. 
 
 

Επίπεδο αντικεραυνικής 
προστασίας 

Μέγιστες τιμές (Διαστασιολόγηση κριτήριων) 

Μέγιστη τιμή αιχμής του 
ρεύματος κεραυνού 

Πιθανότητα το πραγματικό 
επερχόμενο ρεύμα 
κεραυνού να είναι 

μικρότερο από την μέγιστη 
τιμή αιχμής του ρεύματος 

κεραυνού 
I 200 kA 99 % 
II 150 kA 98 % 
III 100 kA 97 % 
IV 100 kA 97 % 

 
Πίνακας 2.6.1 Μέγιστες τιμές του ρεύματος κεραυνού και οι παράμετροι των πιθανοτήτων. 

 
 

Επίπεδο 
αντικεραυνικής 

προστασίας 

Ελάχιστες τιμές (Παρακολούθηση κριτηρίων) 

Ελάχιστη τιμή 
αιχμής του 

ρεύματος κεραυνού 

Πιθανότητα το 
πραγματικό 

επερχόμενο ρεύμα 
κεραυνού να είναι 
μεγαλύτερο από 

την ελάχιστη τιμή 
αιχμής του 

ρεύματος κεραυνού 

Ακτίνα του 
κυλιόμενου πεδίου 

I 3 kA 99 % 20 m 
II 5 kA 97 % 30 m 
III 10 kA 91 % 45 m 
IV 16 kA 84 % 60 m 

 
Πίνακας 2.6.2 Ελάχιστες τιμές του ρεύματος κεραυνού και οι παράμετροι των πιθανοτήτων. 
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3O ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

“ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” 

 

3.1 Η αναγκαιότητα ενός συστήματος αντικεραυνικής 

προστασίας – νομικοί κανονισμοί 

Ο σκοπός ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας είναι η προστασία των κτιρίων από 
τους άμεσους κεραυνούς και τις πιθανές πυρκαγιές, ή από τις επιπτώσεις του φορτίου-
ανεξάρτητα από το ενεργό ρεύμα του κεραυνού (όχι ανάφλεξη αστραπής). 
Εάν οι εθνικοί κανονισμοί, π.χ. οικοδομικοί κανονισμοί, ειδικές ρυθμίσεις για ειδικές οδηγίες 
που απαιτούν τα μέτρα αντικεραυνικής προστασίας, θα πρέπει να εγκατασταθούν. 
Εκτός αν, οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν προδιαγραφές για τα μέτρα αντικεραυνικής 
προστασίας, ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (LPS) Κατηγορία ΙΙΙ πληροί τις 
απαιτήσεις του IEC 62305 έως 3 (EN 62305-3) και συνιστάται ως ελάχιστη. 
Διαφορετικά, η ανάγκη για την προστασία και την επιλογή των κατάλληλων μέτρων 
προστασίας, θα πρέπει να καθορίζεται από τη διαχείριση του κινδύνου. Η διαχείριση του 
κινδύνου περιγράφεται στο IEC 62305-2 (EN 62305-2) (βλ. υποπαραγράφου 3.2.1). 
Φυσικά, άλλα πρόσθετα, αντίστοιχα εθνικά πρότυπα και νομικές απαιτήσεις, μπορεί να 
ισχύουν και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στα επόμενα παραδείγματα των γερμανικών οδηγιών, 
προτύπων και νομικών κανονισμών. 
Στη Γερμανία, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να καθορίσουν τον τύπο των 
συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας για γενικά κτήρια και κατασκευές μπορούν να 
βρεθούν στις ακόλουθες οδηγίες της VdS: 
 

⇒ VdS-Richtlinie 2010 “Risikoorientierter Blitzund 
Uberspannungsschutz, Richtlinien zur 
Schadenverhόtung” – “Κίνδυνος από προσανατολισμένους 
κεραυνούς και προστασία από υπέρταση, κατευθυντήρια γραμμή για 
πρόληψη των ζημιών’’ 

 
Για παράδειγμα, το κτίριο κανονισμών του κράτους του Αμβούργου (HbauO § 17 Abs 3) 
απαιτεί ένα σύστημα προστασίας από κεραυνούς που θα εγκατασταθεί εφόσον ο κεραυνός 
μπορεί να χτυπήσει εύκολα ένα κτίριο λόγω: 
 

⇒ του μήκος του, ή 
 

⇒ του ύψος του, ή 
 

⇒ της χρήσης για την οποία προορίζεται, ή 
 

⇒ αν είναι αναμενόμενο ότι μια αστραπή θα είχε σοβαρές συνέπειες. 
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Αυτό σημαίνει ότι: 
 
"Ένα σύστημα προστασίας από κεραυνούς θα πρέπει να κατασκευαστεί, ακόμη και αν 
μόνο μια από τις απαιτήσεις πληρείται." 
 
Μια αστραπή μπορεί να έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για κτήρια και κατασκευές, λόγω 
της γεωγραφικής τους θέσης, τον τύπο της κατασκευής ή τη χρήση για την οποία διατίθενται. 
Ένα νηπιαγωγείο, για παράδειγμα, είναι ένα κτίριο όπου μια αστραπή μπορεί να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις λόγω της χρήσης για την οποία το κτίριο έχει τεθεί. 
Η ερμηνεία που πρέπει να τεθεί σε αυτή τη δήλωση διευκρινίζεται στις ακόλουθες δικαστικές 
αποφάσεις: 
 
Απόσπασμα από το Διοικητικό Δικαστήριο της Βαυαρίας, απόφαση της 4ης Ιουλίου 1984 - 
Αρ. 2 Β 84 A.624. 
 

1. Ένα νηπιαγωγείο υπόκειται στην υποχρέωση για την εγκατάσταση αποτελεσματικών 
συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας. 

 
2. Οι νομικές απαιτήσεις των οικοδομικών κανονισμών για μια ελάχιστη φωτιά στις 

πόρτες, κατά το σχεδιασμό του κλιμακοστασίου, οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να 
ισχύουν και για ένα κτίριο κατοικιών που στεγάζει ένα νηπιαγωγείο. 

 
Για τους ακόλουθους λόγους: 
Σύμφωνα με τους Βαυαρικούς οικοδομικούς κανονισμούς, τα κτίρια και οι δομές των οποίων 
η θέση, το είδος της κατασκευής ή η χρήση για την οποία διατίθενται, καθίστανται ευπαθή σε 
κεραυνούς, (ή μπορεί όταν ένας κεραυνός χτυπήσει να έχει σοβαρές συνέπειες) πρέπει να 
είναι εφοδιασμένα με μια μόνιμη αποτελεσματική προστασία των συστημάτων από τους 
κεραυνούς. Το άρθρο αυτό ορίζει τις απαιτήσεις για αποτελεσματικές διατάξεις προστασίας 
σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, τα κτίρια και οι κατασκευές είναι ιδιαίτερα 
επιρρεπείς σε κεραυνούς (π.χ. λόγω του ύψους ή της θέσης τους). Στην άλλη περίπτωση, κάθε 
κεραυνός μπορεί να έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες (π.χ. λόγω του τύπου κατασκευής ή τη 
χρήση για την οποία προορίζεται). Το κτίριο αυτό υπάγεται στη δεύτερη κατηγορία λόγω της 
παρούσας χρήσης του ως νηπιαγωγείο. Ένα νηπιαγωγείο ανήκει στην ομάδα των κτιρίων 
όπου ένας κεραυνός μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις λόγω της χρήσης για την οποία το 
κτίριο έχει τεθεί. Δεν παρουσιάζεται πουθενά στα σχόλια των Βαυαρικών Οικοδομικών 
Κανονισμών, το νηπιαγωγείο δεν αναφέρεται ρητά στον ενδεικτικό κατάλογο των κτιρίων και 
κατασκευών που κινδυνεύουν ιδιαίτερα, μαζί με χώρους συνάντησης. 
 
Ο κίνδυνος για σοβαρές συνέπειες οφείλεται στο γεγονός ότι εάν ένας κεραυνός χτυπήσει ένα 
νηπιαγωγείο, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών προσχολικής 
ηλικίας θα είναι παρόντες εκείνη την στιγμή. 
 
Το γεγονός ότι οι αίθουσες όπου τα παιδιά περνούν το χρόνο τους είναι στο ισόγειο, και ότι 
τα παιδιά θα μπορούσαν να διαφύγουν στο εξωτερικό μέσω πολλών παραθύρων - όπως 
προτείνεται από τον ενάγοντα - δεν είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας. Σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα αντιδράσουν 
λογικά και θα απομακρυνθούν από το κτίριο μέσω των παραθύρων, αν είναι απαραίτητο. 
Επιπλέον, η εγκατάσταση επαρκούς εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας δεν είναι πολύ 
αναμενόμενη από τον φορέα εκμετάλλευσης ενός νηπιαγωγείου. Ένα ακόμη τμήμα από τους 
οικοδομικούς κανονισμούς της Βαυαρίας απαιτεί, μεταξύ άλλων, κλιμακοστάσια που πρέπει 
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να έχουν εισόδους στο υπόγειο και να έχουν αυτόματες πόρτες (να ανοιγοκλείνουν) που να 
είναι τουλάχιστον, πυρίμαχες. Οι απαιτήσεις δεν ισχύουν για κτίρια κατοικιών με έως και δύο 
διαμερίσματα. Στον εναγόμενο γίνεται μόνο η ζήτηση, όταν ο ενάγων μετατραπεί το κτίριο, 
το οποίο στο παρελθόν ήταν κατοικίες, σε ένα νηπιαγωγείο και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
αλλαγή χρήσης. Η διάταξη αυτή εξαιρείται και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κτίρια που 
χτίστηκαν ως κατοικίες με έως και δύο διαμερίσματα, τα οποία όμως τώρα (επίσης) 
εξυπηρετούν άλλο σκοπό που δικαιολογεί την εφαρμογή των απαιτήσεων ασφαλείας. 
Σοβαρές συνέπειες (πανικός) μπορούν επίσης να προκύψουν όταν κεραυνός χτυπήσει χώρους 
συνάθροισης, σχολεία, νοσοκομεία. 
Για τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητο, όλα τα κτίρια και οι κατασκευές που βρίσκονται 
σε κίνδυνο από τέτοια γεγονότα να είναι εξοπλισμένα με μόνιμα αποτελεσματικά συστήματα 
αντικεραυνικής προστασίας. 
 
Αντικεραυνικά συστήματα προστασίας απαιτούνται πάντα: 
 
Στα κτίρια και τις κατασκευές, όπου ένα σύστημα προστασίας από κεραυνούς θα πρέπει να 
λαμβάνεται πάντοτε υπόψη, διότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, το γερμανικό δίκαιο, 
επιβεβαίωσε την ανάγκη σε: 
 
1. Χώρους συνελεύσεων με διαδρόμους ή στεγασμένους χώρους και χώρους συνελεύσεων 

για την προβολή ταινιών, εάν οι συνοδευτικοί χώροι συνελεύσεων, σε κάθε περίπτωση, 
είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, μπορεί να φιλοξενήσουν πάνω από 100 επισκέπτες. 

 
2. Χώρους συνελεύσεων με δωμάτια συνελεύσεων, τα οποία από κοινού ή μεμονωμένα 

μπορούν να φιλοξενήσουν πάνω από 200 επισκέπτες. Στην περίπτωση των σχολείων, 
μουσείων και παρόμοιων κτιρίων, ο κανονισμός αυτός ισχύει μόνο για την επιθεώρηση 
των τεχνικών εγκαταστάσεων σε χώρους συνελεύσεων που μεμονωμένα μπορούν να 
φιλοξενήσουν πάνω από 200 επισκέπτες, και τις οδούς διαφυγής τους. 

 
3. Εμπορικές περιοχές των οποίων τα καταστήματα τους διαθέτουν χώρους πάνω από 

2000m2 της επιφάνειας του εδάφους. 
 
4. Εμπορικά κέντρα με ποικίλους χώρους πωλήσεων, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ 

τους, είτε απευθείας είτε μέσω των οδών διαφυγής, και των οποίων οι περιοχές των 
πωλήσεων είναι ξεχωριστές, και έχουν λιγότερο από 2000m2 της επιφάνειας του εδάφους, 
αλλά έχουν συνολικό εμβαδόν άνω των 2000m2. 

 
5. Εκθεσιακούς χώρους των οποίων οι αίθουσες εκθέσεων μεμονωμένες ή από κοινού έχουν 

πάνω από 2000m2 της επιφάνειας του εδάφους. 
 
6. Εστιατόρια με καθίσματα για περισσότερους από 400 πελάτες, ή ξενοδοχεία με πάνω από 

60 κλίνες για τους επισκέπτες. 
 
7. Πολυώροφα κτίρια όπως ορίζονται στο Αμβούργο από τους οικοδομικούς κανονισμούς 

(HbauO). 
 
8. Νοσοκομεία και άλλα κτίρια και κατασκευές με ανάλογο αντικείμενο. 
 
9. Μεσαίου μεγέθους και μεγάλης κλίμακας γκαράζ όπως ορίζονται στο Αμβούργο από τους 

κανονισμούς για συνεργεία (Hamburgisches Gesetz-und Verordnungsblatt). 
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10. Κτίρια και κατασκευές: 
 

10.1. Με εκρηκτικές ύλες, όπως τα εργοστάσια πυρομαχικών, αποθήκες για τα 
πυρομαχικά και τις εκρηκτικές ύλες. 

 
10.2. Με τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου που βρίσκονται σε κίνδυνο έκρηξης, 

όπως με τα βερνίκια και τα εργοστάσια βαφής, χημικά εργοστάσια, μεγάλες 
αποθήκες εύφλεκτων υγρών και των μεγαλύτερων κατόχων του φυσικού αερίου. 

 
10.3. Ιδιαίτερα εκτεθειμένα στον κίνδυνο της φωτιάς, όπως: 

- Μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας ξύλου. 
- Κτήρια με αχυρένιες σκεπές. 
- Αποθήκες και εγκαταστάσεις παραγωγής με υψηλό φορτίο φωτιάς. 
 

10.4. Για μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όπως: 
- Σχολεία. 
- Σπίτια για τους ηλικιωμένους και σπίτια για τα παιδιά. 
- Στρατώνες. 
- Σωφρονιστικά ιδρύματα. 
- Σιδηροδρομικούς σταθμούς. 
 

10.5. Πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως: 
- Τα κτίρια του ιστορικού ενδιαφέροντος. 
- Μουσεία και αρχαία. 
 

10.6. Υψώνονται επάνω από το περιβάλλον τους, όπως: 
- Υψηλοί καπνοδόχοι. 
- Πύργοι. 
- Ψηλά κτίρια. 
 
Η παρακάτω λίστα παρέχει μια γενική εικόνα των σχετικών «Γενικών Διατάξεων» στη 
Γερμανία που ασχολούνται με την έκδοση και την προϋπόθεση, για το σχεδιασμό και την 
επιθεώρηση των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας. 
 
Γενικές, διεθνείς και εθνικές (γερμανικές) διατάξεις: 
 
DIN 18384: 2000-12 
Διαδικασία της σύμβασης για οικοδομικές εργασίες 
Μέρος Γ: Γενικές τεχνικές προδιαγραφές για τις κατασκευές 
Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας 
 
Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας: 
 
Standardleistungsbuch für das Bauwesen (StLB) Leistungsbereich 050, Blitzschutzund 
Erdungsanlagen (Μετάφραση: Πρότυπο βιβλίου υπηρεσιών για τον κατασκευαστικό κλάδο, 
υπηρεσία τομέα 050, αντικεραυνική προστασία και συστήματα τερματισμού στη γη) Σκοπός 
αυτού του προτύπου είναι το βιβλίο των υπηρεσιών για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
των κείμενων που χρησιμοποιούνται στις περιγραφές των υπηρεσιών, καθώς επίσης και να 
διευκολυνθεί η επεξεργασία των δεδομένων. 
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Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται για τις δημόσιες συμβάσεις από όλες τις πολεοδομικές 
αρχές, και από τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις. 
 
IEC 62305-1: 2006-01 
EN 62305-1: 2006-02 
Αντικεραυνική προστασία – Μέρος 1: Γενικές αρχές 
 
IEC 62305-2: 2006-01 
EN 62305-2: 2006-02 
Αντικεραυνική προστασία – Μέρος 2: Διαχείριση κινδύνων 
 
IEC 62305-3: 2006-01 
EN 62305-3: 2006-02 
Αντικεραυνική προστασία – Μέρος 3: Φυσική φθορά των δομών και κίνδυνος της ζωής 
 
IEC 62305-4: 2006-01 
EN 62305-4: 2006-02 
Αντικεραυνική προστασία – Μέρος 4: Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα εντός των 
δομών 
 
DIN 48805 ... 48828 
Εξαρτήματα για την εξωτερική προστασία από κεραυνούς. 
Αυτή η σειρά των προτύπων ορίζει τις διαστάσεις και το πάχος του υλικού. 
Πρόκειται να αντικατασταθεί βήμα προς βήμα από το ακόλουθο πρότυπο κείμενο. 
 
EN 50164-1: 1999-1909 
Στοιχεία αντικεραυνικής προστασίας (LPC) 
Μέρος 1: Απαιτήσεις για κατασκευαστικά στοιχεία σύνδεσης. 
Καθορίζει τις απαιτήσεις και τα εξαρτήματα σύνδεσης μετάλλου, όπως οι συνδέσεις, οι 
τερματικοί σταθμοί και η γεφύρωση των στοιχείων, κομμάτια επέκτασης και τα σημεία 
μέτρησης που πρέπει να πληρούνε τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας. 
 
EN 50164-2: 2002-08 
Στοιχεία αντικεραυνικής προστασίας (LPC) 
Μέρος 2: Απαιτήσεις για αγωγούς και ηλεκτρόδια γης. 
Το πρότυπο αυτό περιγράφει, για παράδειγμα, τις διαστάσεις και τις ανοχές για μεταλλικούς 
αγωγούς και ηλεκτρόδια γης καθώς και τις απαιτήσεις των δοκιμών για τις ηλεκτρικές και 
μηχανικές τιμές των υλικών. 
 
Ειδικές προδιαγραφές για τα συστήματα τερματισμού στη γη: 
 
DIN 18014: 2007-09 
Θεμελίωση ηλεκτροδίου γης – Γενικά κριτήρια σχεδιασμού. 
 
DIN VDE 0151: 1986-06 
Υλικά και ελάχιστες διαστάσεις των ηλεκτροδίων γης σε σχέση με τη διάβρωση. 
Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή VDE ισχύει για προστασία από τη διάβρωση κατά την 
εγκατάσταση και την επέκταση των ηλεκτρόδιων γείωσης στα συστήματα τερματισμού γης. 
Παρέχει πληροφορίες για το πώς να αποφευχθεί ή να μειωθεί ο κίνδυνος της διάβρωσης σε 
ηλεκτρόδια γης και ηλεκτρόδια γείωσης εγκατεστημένα σε άλλα συστήματα. Επιπλέον, 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 28 

παρέχει πληροφορίες για να βοηθήσει στο να καταστεί η σωστή επιλογή υλικών των 
ηλεκτροδίων γης, καθώς επίσης και για ειδικά μέτρα αντιδιάβρωσης. 
 
EN 50162: 2004-08 
Προστασία ενάντια στη διάβρωση από συνεχή «αδέσποτα» ρεύματα στα συστήματα. 
Μεταξύ άλλων αυτό το πρότυπο απαιτεί για τις υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης γαλβανική 
μόνωση από την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού με μονωτικά υλικά, η σύνδεση μεταξύ 
της δεξαμενής και του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να πραγματοποιείται 
μέσω ενός διακένου σπινθηρισμού για απομόνωση. 
 
HD 637 S1: 1999-05 
Εγκαταστάσεις ισχύος άνω του 1 kV 
 
EN 50341-1: 2001-10 
Εναέριες ηλεκτρικές γραμμές που υπερβαίνουν εναλλασσόμενη τάση 45 kV - Μέρος 1: 
Γενικές απαιτήσεις. Κοινές προδιαγραφές. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στις απαιτήσεις της προστασίας κατά των κεραυνών. 
Γίνεται αναφορά στον κίνδυνο της αντίστροφης ανάφλεξης, και δημιουργείται μια σχέση 
μεταξύ της αντίστασης γείωσης «άμεσης κατανάλωσης» και της γείωσης ιστού ή πλαισίου, η 
κρουστική τάση αντοχής της μόνωσης και η μέγιστη τιμή του ρεύματος του κεραυνού. 
Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι είναι πιο αποτελεσματικό να εγκαταστήσετε 
διάφορα επιμέρους ηλεκτρόδια γείωσης (πολυγωνικά ή τύπου αστέρα ηλεκτρόδια γης) από 
μια ενιαία πολύ μεγάλη ράβδο γης ή επιφανειακό ηλεκτρόδιο γης. 
 
Ειδικοί κανόνες για τους εσωτερικούς κεραυνούς και προστασία από υπερτάσεις, 
ισοδυναμικές συνδέσεις: 
 
IEC 60364-4-41: 2005, mod 
HD 60364-4-41: 2007 
Ανέγερση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
- Μέρος 4-41: Προστασία από ηλεκτροπληξία 
 
IEC 60364-5-54: 2002, mod 
HD 60364-5-54: 2007 
Ανέγερση εγκατάστασης χαμηλής τάσης 
- Μέρος 5-54: Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - ρύθμιση γείωσης, 
αγωγοί προστασίας, ισοδυναμική σύνδεση. 
 
IEC 60364-5-53/A2: 2001 
IEC 64/1168/CDV: 2001-01 
Ανέγερση εγκατάστασης χαμηλής τάσης 
- Μέρος 5: Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 
Κεφάλαιο 53: Συσκευές διακοπής και ελέγχου. 
534 Ενότητα: Συσκευές για την προστασία από υπερτάσεις. 
 
Τροποποίηση A2 
Το πρότυπο αυτό ασχολείται και χρησιμοποιείται για προστασία από υπερτάσεις τύπου Ι, ΙΙ 
και ΙΙΙ σε εγκαταστάσεις καταναλωτών χαμηλής τάσης, σύμφωνα με την προστασία για την 
έμμεση επαφή. 
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IEC 60364-4-44: 2001 + A1: 2003, mod 
HD 60364-4-443: 2006 
Ανέγερση εγκατάστασης χαμηλής τάσης 
- Μέρος 4: Προστασία για την ασφάλεια 
Κεφάλαιο 44: Προστασία από υπερτάσεις. 
Ενότητα 443: Προστασία από υπερτάσεις ατμοσφαιρικής προέλευσης ή λόγω μεταγωγής. 
 
IEC 109/44/CD: 2005 
EN 60664-1: 2003-04 
Απομόνωση συντονισμού για εξοπλισμό μέσα σε συστήματα χαμηλής τάσης 
- Μέρος 1: Αρχές, απαιτήσεις και δοκιμές (IEC 60664-1: 1992 + A1: 2000 + A2: 2002) Το 
πρότυπο αυτό ορίζει τις ελάχιστες αποστάσεις μόνωσης, την επιλογή τους και τις 
ονομαστικές τάσεις ωθήσεων για υπερτάσεις κατηγορίας Ι έως IV. 
 
VDEW οδηγία: 2004-08 
(Οδηγία γερμανική) 
Πολύπριζο προστασίας, Τύπος προϊόντων 1 
- Χρήση για προστασία από υπερτάσεις (SPD) τύπου 1 (παλαιότερα κλάση Β) στην ανάντη 
περιοχή του μετρητή. Περιγράφει τη χρήση και την εγκατάσταση για προστασία από 
υπερτάσεις τύπου 1 στην ανάντη περιοχή του μετρητή. 
 
Ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα, όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα δεδομένα των 
συστημάτων της τεχνολογίας (συστήματα τηλεπικοινωνιών): 
 
IEC 60364-5-548: 1996 
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 
- Μέρος 5: Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
- Τμήμα 548: Ρυθμίσεις γείωσης και ισοδυναμική σύνδεση των εγκαταστάσεων της 
τεχνολογίας των πληροφοριών. 
 
IEC / DIS 64 (CO) 1153: 1981 
IEC 60364-4-41 MOD: 1982 
Γείωση και ισοδυναμικές συνδέσεις 
- Μέρος 2: Συνοψίζει όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τη λειτουργία ενός τηλεπικοινωνιακού 
συστήματος σε σχέση με την γείωση και την ισοδυναμική σύνδεση. 
 
DIN VDE 0800-10: 1991-03 
(Γερμανικό πρότυπο) 
Μεταβατικές απαιτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία των εγκαταστάσεων 
- Μέρος 10: Περιέχει απαιτήσεις για την εγκατάσταση, επέκταση, τροποποίηση και 
λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Η Ενότητα 6 του παρόντος τμήματος ορίζει 
τις απαιτήσεις για την αύξηση των μέτρων προστασίας. 
 
IEC 61643-21: 2000 - 08 + Διορθωτικό: 2001 
ΕΝ 61643-21: 2001-07 
Διατάξεις χαμηλής τάσης και προστασία από υπερτάσεις 
- Μέρος 21: Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται με τις τηλεπικοινωνίες και 
τα δίκτυα σήμανσης. Προϋποθέσεις λειτουργίας και μέθοδοι έλεγχου. 
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IEC 60728-11: 2005-01 
ΕΝ 60728-11: 2005-05 
Καλωδιακά δίκτυα για τηλεοπτικά σήματα, ηχητικά σήματα και διαδραστικές υπηρεσίες 
- Μέρος 11: Απαιτεί τη λήψη μέτρων για την προστασία από τις ατμοσφαιρικές εκκενώσεις 
(γείωσης της εγκατάστασης της κεραίας, ισοδυναμική σύνδεση). 
 
VDE 0855 Μέρος 300: 2002-07 
(Γερμανικό πρότυπο) 
Πομπός / δέκτης για συστήματα ισχύος εξόδου αποστολής σημάτων RF μέχρι 1 kW. 
Απαιτήσεις ασφάλειας, Τμήμα 12 του Μέρους 300, Περιγράφει την προστασία από 
κεραυνούς και υπέρταση και τη γείωση συστημάτων των κεραιών. 
 
IEC 61663-1: 1999-07 
EN 61663-1: 1999-11 
Αντικεραυνική προστασία - γραμμές τηλεπικοινωνιών 
- Μέρος 1: Καλώδια οπτικών ινών για εγκαταστάσεις 
Για το θέμα αυτό, το πρότυπο περιγράφει μια μέθοδο για τον υπολογισμό του δυνατού 
αριθμού των επιπτώσεων των ζημιών, για την επιλογή των προστατευτικών μέτρων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και δίνει την επιτρεπόμενη συχνότητα των κρουσμάτων των 
βλαβών. Μόνο πρωτογενή σφάλματα (διακοπή των εργασιών) και δευτερογενή σφάλματα 
(ζημιά στο περίβλημα του καλωδίου (σχηματισμός των οπών)), ωστόσο, θεωρούνται 
σημαντικά. 
 
IEC 61663-2: 2001-03 
EN 61663-2: 2001-06 
Αντικεραυνική προστασία - γραμμές τηλεπικοινωνιών 
Μέρος 2: Γραμμές με χρήση μεταλλικών αγωγών 
Το πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για την αντικεραυνική προστασία των 
τηλεπικοινωνιακών γραμμών και σημάτων με μεταλλικούς αγωγούς που βρίσκονται εκτός 
των κτιρίων (π.χ. τα δίκτυα πρόσβασης των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας, γραμμές μεταξύ 
των κτιρίων). 
 
Ειδικές εγκαταστάσεις: 
 
EN 1127-1: 1997-08 
Εκρηκτικές ατμόσφαιρες - Πρόληψη και προστασία από εκρήξεις 
- Μέρος 1: Βασικές έννοιες και μεθοδολογία 
Το πρότυπο αυτό είναι ένας οδηγός για την αποτροπή εκρήξεων και την προστασία από τις 
επιπτώσεις των εκρήξεων, με τη χρησιμοποίηση μέτρων κατά τον σχεδιασμό και την 
εκπόνηση των διατάξεων, των συστημάτων προστασίας και των εξαρτημάτων. Το Μέρος 1 
προϋποθέτει επίσης την προστασία από τις επιπτώσεις ενός χτυπήματος κεραυνού στις 
εγκαταστάσεις που διατρέχουν κίνδυνο. 
 
pr EN 1127-1: 2004-12 
Εκρηκτικές ατμόσφαιρες - Πρόληψη και προστασία από εκρήξεις 
- Μέρος 1: Βασικές έννοιες και μεθοδολογία. 
 
IEC 60079-14: 2002 
EN 60079-14: 2003-08 
Ηλεκτρικές συσκευές για εκρηκτικές ατμόσφαιρες αερίων 
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- Μέρος 14: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές (εκτός από ορυχεία) Ενότητα 
6.5 εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι επιπτώσεις των κεραυνών πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη. Ενότητα 12,3 περιγράφει τις λεπτομερείς διατάξεις για τις εγκαταστάσεις της ζώνης 
0. Ιδιαίτερα μεγάλη ισοδυναμική σύνδεση είναι απαραίτητη σε όλες τις ζώνες. 
 
IEC 31J/120/CDV: 2006 
pr EN 60079-14: 2006-06 
Εκρηκτικές ατμόσφαιρες 
- Μέρος 14: Σχεδιασμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, επιλογή υλικών και υλοποίηση. 
 
IEC 61241-17: 2005-01 
ΕΝ 61241-17: 2005-05 
Ηλεκτρικές συσκευές για χρήση με ύπαρξη εύφλεκτης σκόνης 
- Μέρος 17: Επιθεώρηση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε επικίνδυνες 
περιοχές με εκρηκτικές ατμόσφαιρες (εκτός από ορυχεία). 
 
VDE σειρά έγγραφο 65: "Ηλεκτρική προστασία από τις εκρήξεις, σύμφωνα με το πρότυπο 
DIN VDE 0165", VDE Verlag, Berlin [eng. "Ηλεκτρική προστασία από τις εκρήξεις, 
σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0165"], Παράρτημα 9: PTB - Δελτίο για την 
αντικεραυνική προστασία των κυκλωμάτων φυσικής ασφάλειας σε δοχεία. Τα εύφλεκτα υγρά 
εισάγονται με [eng. δελτίο PTB για την προστασία των κυκλωμάτων φυσικής ασφάλειας 
τοποθετημένα σε δοχεία κατά των κεραυνών]. 
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3.2 Εκτίμηση των κινδύνων βλάβης και επιλογή των 

προστατευτικών διατάξεων 

3.2.1 Διαχείριση κινδύνων 

Διαχείριση κινδύνων με πρόβλεψη περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των κινδύνων για την 
εταιρεία. Παρέχει τη βάση στην οποία οι αποφάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν, ώστε να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι αυτοί, και αυτό καθιστά σαφές ποιους κινδύνους που θα πρέπει να 
καλύπτει η ασφάλιση. Κατά την εξέταση της διαχείρισης των ασφαλειών, θα πρέπει να 
ληφθεί υπό ψη,  ωστό σο , ό τι η ασφάλιση δεν είναι πάντα ένα κατάλληλο  μέσο  για την 
επίτευξη ορισμένων σκοπών (π.χ. διατηρώντας τη δυνατότητα χορήγησης). Οι πιθανότητες 
ότι ορισμένοι κίνδυνοι θα προκύψουν δεν μπορούν να αλλάξουν από την ασφάλιση. 
 
Οι εταιρίες που παράγουν ή παρέχουν υπηρεσίες χρησιμοποιώντας εκτεταμένη ηλεκτρονική 
εγκατάσταση (και αυτό ισχύει σήμερα για τις περισσότερες εταιρίες), θα πρέπει επίσης να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους που παρουσιάζονται από κεραυνούς. Θα πρέπει 
να ληφθεί υπό ψη το γεγο νό ς ό τι η ζημία πο υ προ κλήθηκε από  τη μη διαθεσιμό τητα των 
ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, στην παραγωγή και τις υπηρεσίες, καθώς επίσης και τις 
απώλειες των δεδομένων, είναι συχνά πολύ μεγαλύτερη από τη ζημία στο υλικό (των 
πληγέντων) της εγκατάστασης. 
 
Στην περίπτωση της αντικεραυνικής προστασίας, την καινοτόμο σκέψη σχετικά με τους 
κινδύνους βλάβης, σιγά-σιγά αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Ο σκοπός της ανάλυσης 
κινδύνου είναι να συγκεκριμενοποιήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τον κίνδυνο των 
κτιρίων και κατασκευών, καθώς και το περιεχόμενό τους, λόγω των άμεσων και έμμεσων 
κεραυνών. Αυτός ο νέος τρόπος σκέψης έχει ενσωματωθεί στο διεθνές πρότυπο IEC 62305-2: 
2006 ή το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62305-2: 2006. 
 
Η ανάλυση των κινδύνων που παρουσιάζεται στο IEC 62305-2 (EN 62305-2) εξασφαλίζει ότι 
είναι δυνατόν να συνταχτεί ένας σχεδιασμός αντικεραυνικής προστασίας ο οποίος να είναι 
κατανοητός από όλους τους εμπλεκόμενους, και ο οποίος να ικανοποιεί τις βέλτιστες τεχνικές 
και οικονομικές απαιτήσεις, δηλαδή, η απαραίτητη προστασία να μπορεί να εγγυηθεί με όσο 
το δυνατόν λιγότερες δαπάνες. Τα προστατευτικά μέτρα τα οποία προκύπτουν από την 
ανάλυση του κινδύνου περιγράφονται στη συνέχεια λεπτομερώς στα επόμενα τμήματα του 
προτύπου, στο νέο IEC 62305 (ΕΝ 62305) σειρά. 
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3.2.2 Βασικές αρχές αξιολόγησης κινδύνου 

Σύμφωνα με το IEC 62305-2 (ΕΝ 62305-2), οι (R) κίνδυνοι βλάβης λόγω κεραυνών μπορούν 
γενικά να βρεθούν χρησιμοποιώντας τη σχέση: 
 

 
 

Σχήμα. 3.2.3.1 Πυκνότητα κεραυνών στη Γερμανία (μέσος όρος 1999 - 2005) [75] 
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R = N . P . L 
 
Ν: Είναι αριθμός των επικίνδυνων συμβάντων, δηλαδή η συχνότητα των κεραυνών στην 
περιοχή που είναι υπό εξέταση (πόσοι κεραυνοί συμβαίνουν ετησίως στο χώρο που είναι υπό 
εξέταση) 
P: Πιθανότητα βλάβης (ποια είναι η πιθανότητα ώστε ένα χτύπημα κεραυνού να προκαλέσει 
ένα πολύ συγκεκριμένο είδος της βλάβης) 
L: Απώλεια, δηλαδή την ποσοτική αξιολόγηση της ζημίας (ποιες είναι οι επιπτώσεις, το ποσό 
της ζημίας, την έκταση και τις συνέπειες ενός πολύ συγκεκριμένου τύπου βλάβης). 
 
Το καθήκον της εκτίμησης των κινδύνων περιλαμβάνει ως εκ τούτου τον προσδιορισμό των 
τριών παραμέτρων Ν, Ρ και L για όλες τις σχετικές συνιστώσες του κινδύνου. Αυτό 
συνεπάγει τη δημιουργία και τον καθορισμό πολλών επιμέρους παραμέτρων. Η σύγκριση του 
κινδύνου R καθορίζεται με ένα ανεκτό επίπεδο κινδύνου RT και δίνει τη δυνατότητα στη 
συνέχεια μιας κατάστασης να γίνει σχετική με τις απαιτήσεις και τη διαστασιολόγηση των 
μέτρων προστασίας από τους κεραυνούς. 
Εξαίρεση απο τελεί η εξέταση των ο ικονο μικών ζημιών.  Για αυτό  το  είδο ς της ζημιάς τα 
προστατευτικά μέτρα πρέπει να δικαιολογούνται απόλυτα από οικονομικής πλευράς. Δεν 
υπάρχει ανεκτό επίπεδο κινδύνου RT, αλλά μάλλον μια ανάλυση κόστους-οφέλους. 
 
 

3.2.3 Συχνότητα κεραυνών 

Θα γίνει διάκριση μεταξύ των ακόλουθων συχνοτήτων των κεραυνών που μπορεί να είναι 
σημαντικές για ένα κτίριο ή κατασκευή: 
 

Σχετική θέση κτιρίου ή κατασκευής Cd 
Αντικείμενο που περιβάλλεται από τα υψηλότερα αντικείμενα ή τα δέντρα 0,25 
Αντικείμενο περιβάλλεται από δέντρα ή αντικείμενα του ίδιου ή χαμηλότερου 
ύψους 0,5 

Αυτόνομο αντικείμενο: δεν χρειάζονται περαιτέρω αντικείμενα από κοντά (σε 
απόσταση 3Η) 1 

Αυτόνομο αντικείμενο: πάνω από ένα βουνό ή μια στρογγυλεμένη κορυφή του 
λόφου 2 

 
Πίνακας 3.2.3.1 Συντελεστής τοποθεσίας Cd 

 
ND: Συχνότητα των άμεσων κεραυνών που χτυπούν σε κτίριο ή κατασκευή. 
NM: Συχνότητα κοντινών κεραυνών με ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. 
NL: Συχνότητα των άμεσων κεραυνών που χτυπούν σε δίκτυα κοινής ωφελείας και 
εισέρχονται σε κτίριο ή κατασκευή. 
NI: Συχνότητα κεραυνών που χτυπούν δίπλα σε δίκτυα κοινής ωφελείας και εισέρχονται σε 
κτίριο ή κατασκευή. 
 
Ο υπολογισμός των συχνοτήτων από κεραυνούς δίνεται λεπτομερώς στο παράρτημα Α του 
προτύπου IEC 62305-2 (EN 62305-2). Για πρακτικούς υπολογισμούς, συνιστάται να ληφθεί η 
ετήσια πυκνότητα των σύννεφων λάμψεις προς τη γη Ng για την εξεταζόμενη περιοχή από το 
σχήμα 3.2.3.1. Εάν ένα λεπτότερο πλέγμα χρησιμοποιείται, οι τοπικές τιμές των γραμμικών 
πυκνοτήτων του κεραυνού μπορεί ακόμα και να αποκλίνουν αισθητά από αυτές των μέσων 
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τιμών. Λόγω του σχετικά σύντομου χρονικού διαστήματος που έχει καταγραφεί ο χάρτης των 
επτά ετών, και του μεγάλου μέσου όρου της περιοχής, σύμφωνα με τον αριθμό αδείας, στις 
περιοχές πλάκας η εφαρμογή ενός συντελεστή ασφαλείας 25% συνιστάται με τις τιμές που 
δίνονται στο Σχήμα 3.2.3.1. 
Για τη συχνότητα των άμεσων κεραυνών σε κτίρια ή κατασκευές έχουμε: 
 

ND = Ng . Ad . Cd . 10-6 
 
Η Ad είναι η αντίστοιχη περιοχή παρακολούθησης του απομονωμένου κτιρίου ή κατασκευής 
(Σχήμα 3.2.3.2), Cd είναι ένας παράγοντας περιοχής, έτσι ώστε η επίδραση του 
περιβάλλοντος (οικιστική, το έδαφος, τα δέντρα, κλπ.) να μπορεί να ληφθεί υπόψη (Πίνακας 
3.2.3.1). 
 
Ομοίως, η συχνότητα επιθέσεων των κοντινών κεραυνών NM μπορεί να υπολογιστεί: 
 

NM = Ng . Am . 10-6 
 

 
 
Σχήμα. 3.2.3.2 Ισοδύναμη περιοχή παρακολούθησης Αd για άμεσους κεραυνούς σε μια 
αυτόνομη κατασκευή. [75] 
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Σχήμα. 3.2.3.3 Ισοδύναμες περιοχές παρακολούθησης Ad, Al, Aa για άμεσους κεραυνούς σε 
κατασκευές / γραμμές παροχής και Am, Ai για έμμεσους κεραυνούς κοντά σε κατασκευές / 
γραμμές παροχής. [75] 
 
Η Am προκύπτει από το σχέδιο μιας γραμμής σε απόσταση 250 μ. γύρω από το κτίριο ή την 
κατασκευή (Σχήμα 3.2.3.3). Η ισοδύναμη ζώνη παρακολούθησης Ad Cd του κτιρίου ή της 
κατασκευής υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές του περιβάλλοντος και στη συνέχεια 
αφαιρείται από την περιοχή που περικλείεται. Οι κεραυνοί στην περιοχή Am οδηγούν 
αποκλειστικά σε μαγνητικά κύματα που επάγονται στους βρόχους της εγκατάστασης στο 
εσωτερικό του κτιρίου ή της κατασκευής. 
 
Η συχνότητα των άμεσων κεραυνών που εισέρχονται σε μια γραμμή κοινής ωφέλειας  ενός 
κτιρίου ή μια κατασκευής NL είναι: 
 

NL = Ng . Al . Ce . Ct . 10-6 
 
Η περιοχή ΑΙ (σχήμα 3.2.3.3) είναι μία συνάρτηση του τύπου της γραμμής (εναέρια γραμμή, 
καλωδιακή), για το μήκος της LC γραμμής. Στην περίπτωση των καλωδίων, είναι μία 
συνάρτηση της ειδικής αντίστασης γείωσης ρ. Και για τις εναέριες γραμμές είναι μία 
συνάρτηση του HC, ύψος της γραμμής πάνω από το επίπεδο του εδάφους (Πίνακας 3.2.3.2). 
Εάν το μήκος της γραμμής δεν είναι γνωστό, ή αν είναι πολύ χρονοβόρο για να εξακριβωθεί, 
τότε, στη χειρότερη περίπτωση, μία τιμή της LC = 1.000 m μπορεί να ρυθμιστεί. 
 
HC: Ύψος (m) της γραμμής πάνω από το επίπεδο του εδάφους. 
ρ: Ειδική αντίσταση (Ωm) μέσα ή πάνω, στην οποία η γραμμή έχει μια μέγιστη τιμή ρ = 500 
Ωm. 
LC: Μήκο ς (m) της γραμμής, που μετράται από το κτίριο ή την κατασκευή στην πρώτη 
σύνδεση διανομής, ή στην πρώτη θέση όπου έχει εγκατασταθεί προστασία από υπερτάσεις, 
μέχρι ένα μέγιστο μήκος 1000 m. 
H:  Ύψος (m) του κτιρίου ή της κατασκευής. 
Hb: Ύψος (m) του κτιρίου ή της κατασκευής. 
Ha: Ύψος (m) του κτιρίου ή γειτονικής κατασκευής που συνδέεται μέσω της γραμμής. 
Εάν, εντός της περιοχής ΑΙ υπάρχει μια γραμμή μέσης τάσης, και όχι μια χαμηλής τάσης, 
τότε ένας μετασχηματιστής μειώνει την ένταση της υπέρτασης στην είσοδο του κτιρίου ή της 
κατασκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό λαμβάνεται υπόψη από το συντελεστή διόρθωσης 
Ct = 0,2. Ο συντελεστής διόρθωσης Ce (συντελεστής περιβάλλοντος) είναι τελικά μια 
συνάρτηση της πυκνότητας του κτιρίου (Πίνακας 3.2.3.3). 
Η συχνότητα NL πρέπει να καθορίζεται χωριστά για κάθε γραμμή κοινής ωφέλειας που 
εισέρχεται σε κτίριο ή κατασκευή. Τα κτίρια ή οι κατασκευές που είναι υπό εξέταση, εντός 
των περιοχών των κεραυνών ΑΙ, οδηγούνται κατά κανόνα, σε μία υψηλή ενεργειακή 
εκφόρτιση που μπορεί να δημιουργήσει μια πυρκαγιά, μια έκρηξη, μια μηχανική ή χημική 
αντίδραση. Η συχνότητα NL ως εκ τούτου, δεν αποτελεί καθαρή υπέρταση που οδηγεί σε 
βλάβες ή βλάβες των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, αλλά μηχανικές και 
θερμικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τους κεραυνούς. 
Υπερτάσεις σε δίκτυα κοινής ωφελείας που εισέρχονται σε κτίρια ή κατασκευές 
περιγράφονται από τη συχνότητα των κεραυνών δίπλα σε τέτοιες χρήσιμες γραμμές NI: 
 
 
 
 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 37 

 Εναέρια γραμμή Yπόγειο καλώδιο 
Al HcHbHaLc ⋅⋅+⋅− 6)](3[  ρ⋅+⋅− )](3[ HbHaLc  

Ai Lc⋅1000  ρ⋅⋅ Lc25  
 

Πίνακας 3.2.3.2 Ισοδύναμη διακοπή στις περιοχές Al Ai σε m2 
 

Περιβάλλον Ce 
Πόλη με ψηλά κτίρια ή κατασκευές (υψηλότερα από 20m) 0 
Πόλη (με κτίρια ή κατασκευές με ύψη μεταξύ 10m και 20m) 0.1 
Προάστια (κτίρια ή κατασκευές που δεν υπερβαίνουν τα 10m) 0.5 
Ύπαιθρος 1 

 
Πίνακας 3.2.3.3 Συντελεστής περιβάλλοντος Ce 

 
Nl = Ng . Ai . Ct . Ce . 10-6 

 
Η περιοχή ΑΙ (σχήμα 3.2.3.3) είναι και πάλι μία συνάρτηση του τύπου της γραμμής (εναέρια 
γραμμή, καλωδιακή), για το μήκος της LC γραμμής. Στην περίπτωση των καλωδίων, είναι μία 
συνάρτηση της ειδικής αντίστασης γείωσης ρ. Και για τις εναέριες γραμμές είναι μία 
συνάρτηση του HC, ύψος της γραμμής πάνω από το επίπεδο του εδάφους (Πίνακας 3.2.3.2). 
Το ίδιο (χειρότερο) σενάριο ισχύει. Η AI περιοχή είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερη από ότι Αl. 
Αυτό καθιστά ανοχή για το γεγονός ότι οι υπερτάσεις με αποτελέσματα (βλάβες ή ζημιές) σε 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα, μπορούν να προκληθούν επίσης από κεραυνούς που 
είναι σε μακρινή απόσταση από την γραμμή μας. 
Οι συντελεστές διόρθωσης Ct και Ce αντιστοιχούν σε εκείνα που αναφέρονται παραπάνω. Η 
συχνότητα Nl στη συνέχεια, πρέπει επίσης να καθοριστεί ξεχωριστά για κάθε γραμμή κοινής 
ωφέλειας που εισέρχεται σε κτίριο ή κατασκευή. 
 
 

3.2.4 Πιθανότητες βλάβης 

Η παράμετρος, πιθανότητα βλάβης, δείχνει την πιθανότητα για έναν υποτιθέμενο κεραυνό 
που θα προκαλέσει ένα πολύ συγκεκριμένο είδος βλάβης. Θεωρείται, συνεπώς, ότι υπάρχουν 
κεραυνοί στην σχετική περιοχή. Η τιμή της πιθανότητας βλάβης μπορεί να έχει μια μέγιστη 
τιμή 1. Διακρίνουμε τις εξής οκτώ πιθανότητες βλάβης: 
 
PA: Ηλεκτροπληξία υπέστησαν έμβια όντα, ως αποτέλεσμα άμεσου κεραυνού σε κτίριο ή 
κατασκευή. 
 
PB: Φωτιά, έκρηξη, μηχανικές και χημικές αντιδράσεις, ως αποτέλεσμα άμεσου κεραυνού σε 
κτίριο ή κατασκευή. 
 
PC: Αποτυχία των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συστημάτων, ως αποτέλεσμα άμεσου 
κεραυνού σε κτίριο ή κατασκευή. PC = PSPD 
 
PM: Αποτυχία των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συστημάτων, ως αποτέλεσμα ενός κεραυνού 
στο έδαφος δίπλα από το κτίριο ή την κατασκευή. 
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PU: Ηλεκτροπληξία υπέστησαν έμβια όντα, ως αποτέλεσμα άμεσου κεραυνού στις γραμμές 
κοινής ωφελείας που εισέρχονται σε κτίριο ή κατασκευή. 
 
PV: Φωτιά, έκρηξη, μηχανικές και χημικές αντιδράσεις, ως αποτέλεσμα άμεσου κεραυνού 
στις γραμμές κοινής ωφελείας που εισέρχονται σε κτίριο ή κατασκευή. 
 
PW: Αποτυχία των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συστημάτων, ως αποτέλεσμα άμεσου 
κεραυνού στις γραμμές κοινής ωφελείας που εισέρχονται σε κτίριο ή κατασκευή. 
 
PZ: Αποτυχία των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συστημάτων, ως αποτέλεσμα ενός κεραυνού 
στο έδαφος δίπλα από τις γραμμές κοινής ωφελείας που εισέρχονται στο κτίριο ή την 
κατασκευή. 
 
Οι πιθανότητες αυτών των βλαβών παρουσιάζονται λεπτομερώς στο  παράρτημα Β της IEC 
62305-2 (EN 62305 - 2). Μπορούν να ληφθούν είτε απευθείας από τους πίνακες ή να είναι η 
προκύπτουσα συνάρτηση ενός συνδυασμού περαιτέρω παραγόντων επιρροής. Δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη υποδιαίρεση σε απλές (βασικές) πιθανότητες και παράγοντες μείωσης. Μερικοί 
παράγοντες μείωσης, πλέον, έχουν ανατεθεί στο παράρτημα Γ, δηλαδή τις απώλειες, για 
παράδειγμα, PB και PC που αντιπροσωπεύουν ζημιογόνους παράγοντες. Και οι δύο τιμές των 
παραμέτρων που παρουσιάζονται στους πίνακες 3.2.4.1 και 3.2.4.2. Εφίσταται ακόμα η 
προσοχή στο γεγονός ότι και άλλες αποκλίνουσες τιμές, είναι πιθανό να βασίζονται σε 
λεπτομερείς εξετάσεις ή εκτιμήσεις. 
 
 

Χαρακτηριστικά κτιρίου ή κατασκευής 
Κατηγορία του συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας 

(LPS) 
PB 

Κτίριο ή κατασκευή που δεν προστατεύεται 
από LPS – 1 

Κτίριο ή κατασκευή που προστατεύεται από 
LPS 

IV 0.2 
ΙΙΙ 0.1 
ΙΙ 0.05 
Ι 0.02 

Κτίριο ή κατασκευή με σύστημα αέρα-τερματισμού σύμφωνα με την 
κατηγορία LPS και μεταλλική πρόσοψη ή μια συγκεκριμένη ενίσχυση, όπως 
φυσικά προβλέπεται για τα σύστημα αγωγών. 

0.01 

Κτίριο ή κατασκευή με μεταλλική οροφή ή με σύστημα αέρα-τερματισμού, 
κατά προτίμηση συμπεριλαμβανομένων φυσικών υλικών, τα οποία 
προστατεύουν όλες τις υπερκατασκευές στις στέγες εξ ολοκλήρου από τους 
άμεσους κεραυνούς, και μια μεταλλική πρόσοψη ή οπλισμένο σκυρόδεμα 
όπως φυσικά προβλέπεται για τα σύστημα αγωγών. 

0.001 

 
Πίνακας 3.2.4.1 Συντελεστής ζημιών, για να περιγράψει τα μέτρα προστασίας κατά της 
σωματικής βλάβης. 
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Επίπεδο προστασίας από κεραυνούς (LPL) Συντελεστής 
ζημιών PSPD 

Καμία συντονισμένη προστασία από υπερτάσεις 1 
ΙΙΙ – IV 0.03 

II 0.02 
I 0.01 

Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις (SPD) με ένα προστατευτικό 
χαρακτηριστικό καλύτερο από ό, τι η LPL I (υψηλότερη ικανότητα 
μεταφοράς ρεύματος κεραυνού, σε χαμηλότερο επίπεδο προστασίας, 
κ.λπ.) 

0.005 – 
0.001 

 
Πίνακας 3.2.4.2 Συντελεστής ζημιών PSPD, για να περιγράψει τα μέτρα προστασίας από 
υπερτάσεις ως συνάρτηση του επιπέδου προστασίας από κεραυνούς. 
 
 

3.2.5 Τα είδη των ζημιών και οι πηγές των βλαβών 

Ανάλογα με την κατασκευή, τη χρήση και το περιεχόμενο του κτιρίου ή της δομής, οι 
σχετικοί τύποι ζημιών μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί. Το IEC 62305-2 (EN 62305-2) 
αναγνωρίζει τους ακόλουθους τέσσερις τύπους ζημιών: 
L1: Απώλεια της ανθρώπινης ζωής (τραυματισμός ή θάνατος, άτομου) 
L2: Απώλειες υπηρεσιών για το κοινό. 
L3: Απώλειες αναντικατάστατων πολιτιστικών στοιχείων. 
L4: Οικονομικές απώλειες. 
 
Τα είδη αναφέρονται σε απώλειες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των διαφορετικών πηγών 
βλάβης: Οι πηγές της βλάβης, επομένως, αντιπροσωπεύουν κυριολεκτικά τα «αίτια» σε μια 
αιτιώδη σχέση, το είδος της απώλειας, το "αποτέλεσμα" (βλέπε πίνακα 3.2.5.1). Οι πιθανές 
πηγές βλάβης για ένα είδος απώλειας μπορεί να είναι πολλαπλές. Επομένως, είναι αναγκαίο 
να καθοριστούν πρώτα τα σχετικά είδη βλάβης για ένα κτίριο ή μια κατασκευή. Είναι δυνατό 
εν συνεχεία να οριστούν οι πηγές των ζημιών που θα καθοριστούν. 
 

 Κτίριο ή κατασκευή 
Σημείο 
πλήξεις Παράδειγμα Προέλευση 

ζημιών 
Είδος 

βλάβης 
Είδος 

απώλειας 

Κτίριο ή 
κατασκευή 

 

S1 
D1 
D2 
D3 

L1, L4b 
L1, L2, L3, L4 

L1a, L2, L4 

Γη, δίπλα 
στην δομή 

 

S2 D3 L1a, L2, L4 
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Είσοδος 
γραμμής 
παροχής 

 

S3 
D1 
D2 
D3 

L1, L4b 
L1, L2, L3, L4 

L1a, L2, L4 

Γη, δίπλα 
στην είσοδο 

γραμμής 
παροχής 

 

S4 D3 L1a, L2, L4 

a Για τα νοσοκομεία και τα κτίρια ή τις κατασκευές με κίνδυνο έκρηξης. 
b Για αγροτικά ακίνητα (απώλειες ζώων) 
 
Προέλευση ζημιών σε σχέση με το σημείο του πλήγματος 
S1: Άμεσος κεραυνός σε κτίριο ή κατασκευή. 
S2: Χτύπημα κεραυνού στη γη κοντά σε κτίριο ή κατασκευή. 
S3: Άμεσος κεραυνός στην είσοδο της γραμμής παροχής. 
S4: Χτύπημα κεραυνού στη γη κοντά στην είσοδο της γραμμής παροχής. 
 
Είδος βλάβης 
D1: Ηλεκτροπληξία για έμβια όντα, ως αποτέλεσμα της επαφής και της βηματικής 
τάσης. 
D2: Φωτιά, έκρηξη, μηχανικές και χημικές αντιδράσεις, ως αποτέλεσμα φυσικής 
επιδράσεις, της εκκένωσης του κεραυνού. 
D3: Βλάβη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων ως αποτέλεσμα των 
υπερτάσεων. 
 
Είδος απώλειας 
L1: Τραυματισμός ή θάνατος προσώπων. 
L2: Απώλειες υπηρεσιών για το κοινό. 
L3: Απώλειες αναντικατάστατων πολιτιστικών στοιχείων. 
L4: Οικονομικές απώλειες. 
 

 
Πίνακας 3.2.5.1 Προέλευση των ζημιών, τα είδη των ζημιών και τύποι απωλειών ανάλογα με 
το σημείο του πλήγματος. 
 
 

3.2.6 Συντελεστής απωλειών 

Αν ένα συγκεκριμένο είδος ζημίας έχει συμβεί σε ένα κτίριο ή μια κατασκευή, τότε το 
αποτέλεσμα αυτής της βλάβης πρέπει να αξιολογείται. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, για μια 
βλάβη ή μια ζημιά σε ένα σύστημα DP (L4 είδος της απώλειας: οικονομικές απώλειες) να 
έχουμε πολύ διαφορετικές συνέπειες. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν την 
επιχείρηση, τότε η αγωγή, μόνο για την ζημία στον εξοπλισμό θα είναι μερικών χιλιάδων 
ευρώ. Αν, ωστόσο, η πλήρης δραστηριότητα μιας εταιρείας εξαρτάται από την μόνιμη 
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διαθεσιμότητα του συστήματος DP (τηλεφωνικό κέντρο, τράπεζα, μηχανική 
αυτοματοποίηση), τότε, εκτός από την καταστροφή της συσκευής, υπάρχει επίσης μια 
δυσανάλογη υψηλή επακόλουθη ζημιά ως αποτέλεσμα της δυσαρέσκειας του πελάτη, οι 
πελάτες θα απευθυνθούν σε άλλους προμηθευτές, χωρίς τα εμπόδια των επιχειρηματικών 
διαδικασιών, για την απώλεια της παραγωγής, κλπ. 
Τα αποτελέσματα της βλάβης αξιολογούνται χρησιμοποιώντας τον συντελεστή απώλειας L. 
Κυρίως κατανέμονται στα εξής: 
 
Lt: Απώλεια από τραυματισμό ως αποτέλεσμα της επαφής και της βηματικής τάσης. 
 
Lf: Απώλεια λόγω φυσικής βλάβης. 
 
Lo: Απώλεια λόγω βλάβης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. 
 
Ανάλογα με το σχετικό τύπο της βλάβης, καθίσταται δυνατή η έκταση της βλάβης, η τιμή της 
ή οι επιπτώσεις που πρέπει να αξιολογηθούν. Το παράρτημα Γ του IEC 62305 - 2 (EN 62305 
- 2) δίνει τις βασικές αρχές για τον υπολογισμό της ζημίας από τους τέσσερις τύπους βλάβης. 
Είναι συχνή περίπτωση, ωστόσο, ότι είναι εξαιρετικά χρονοβόρο να εφαρμοστεί από τις 
εξισώσεις. Για συνήθεις περιπτώσεις, το ανωτέρω παράρτημα Γ παρέχει επίσης προτάσεις για 
τις τυπικές τιμές του συντελεστή βλάβης L, ανάλογα με τις υποκείμενες αιτίες βλάβης. 
 
Εκτός από τους πραγματικούς συντελεστές απωλειών το παράρτημα Γ περιγράφει επίσης 
τρεις συντελεστές rx για τη μείωση ενός συντελεστή αύξησης h: 
 
ra: Συντελεστής μείωσης για τις επιπτώσεις της επαφής και της βηματικής τάσης ανάλογα με 
το είδος του εδάφους ή του δαπέδου. 
 
r: Συντελεστής μείωσης για περιοριστικά μέτρα των συνεπειών της πυρκαγιάς. 
 
rf: Συντελεστής μείωσης για χαρακτηριστικό κίνδυνο πυρκαγιάς σε ένα κτίριο ή μια 
κατασκευή. 
 
h: Συντελεστής αύξησης της σχετικής τιμής μιας απώλειας, αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος 
κίνδυνος (π.χ. εξαιτίας του πανικού, δυνητικά τίθεται σε κίνδυνο το περιβάλλον του κτιρίου ή 
της κατασκευής). 
 
Παρά το γεγονός ότι μετατοπίστηκε από το IEC 62305-2 (EN 62305 - 2) το παράρτημα Β 
(ζημιογόνων παραγόντων) του παραρτήματος Γ, πλέον, οι τιμές των παραμέτρων, ωστόσο, 
παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. 
 
 

3.2.7 Σχετικές συνιστώσες κινδύνου για διαφορετικούς κεραυνούς 

Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της αιτίας της βλάβης, το είδος της βλάβης και των σχετικών 
συνιστωσών, εκ των οποίων προκύπτουν κίνδυνοι. Αρχικά, αυτά χρησιμεύουν για να 
αντιπροσωπεύσουν την εξάρτηση από το σημείο του πλήγματος της εκκένωσης του 
κεραυνού, και οι συνιστώσες των κινδύνων που προέρχονται από αυτό. 
Αν ένας κεραυνός χτυπήσει άμεσα ένα κτίριο ή μια κατασκευή, προκύπτουν τα ακόλουθα 
στοιχεία κινδύνου (Πίνακας 3.2.7.1): 
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RA: Συνιστώσες κινδύνου για ηλεκτροπληξία σε ζωντανά όντα, ως αποτέλεσμα των άμεσων 
κεραυνών. 
RB: Συνιστώσες κινδύνου για τη σωματική βλάβη, ως αποτέλεσμα των άμεσων κεραυνών. 
RC: Κίνδυνος δυσλειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, ως 
αποτέλεσμα των υπερτάσεων που προκαλούνται από τους άμεσους κεραυνούς. 
 
Αν ένας κεραυνός χτυπήσει στη γη κοντά σε ένα κτίριο ή μια κατασκευή, ή γειτονικό κτίριο, 
δημιουργείται η ακόλουθη συνιστώσα κίνδυνου: 
 
RM: Κίνδυνος δυσλειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, ως 
αποτέλεσμα των υπερτάσεων που προκαλούνται από κεραυνούς απευθείας στο έδαφος δίπλα 
από το κτίριο ή την κατασκευή. 
 
Αν ένας κεραυνός χτυπήσει άμεσα δίκτυα κοινής ωφελείας που εισέρχονται σε ένα κτίριο ή 
μια κατασκευή, προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία κινδύνου: 
 
RU: Συνιστώσες κινδύνου για ηλεκτροπληξία σε έμβια όντα σε περίπτωση άμεσου κεραυνού 
που χτυπά δίκτυα κοινής ωφελείας που εισέρχονται σε ένα κτίριο ή μια κατασκευή. 
 
RV: Συνιστώσες κινδύνου για σωματική βλάβη σε περίπτωση άμεσου κεραυνού που χτυπά 
δίκτυα κοινής ωφελείας που εισέρχονται σε ένα κτίριο ή μια κατασκευή. 
 
RW: Κίνδυνος βλάβης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, ως αποτέλεσμα των 
υπερτάσεων που προκαλούνται από άμεσους κεραυνούς στα δίκτυα κοινής ωφελείας που 
εισέρχονται σε ένα κτίριο ή μια κατασκευή. 
 
Αν ένας κεραυνός χτυπήσει τελικά στο έδαφος δίπλα στα δίκτυα κοινής ωφελείας που 
εισέρχονται σε ένα κτίριο ή μια κατασκευή, δημιουργείται η ακόλουθη συνιστώσα κίνδυνου: 
 
RZ: Κίνδυνος βλάβης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, ως αποτέλεσμα των 
υπερτάσεων που προκαλούνται από άμεσους κεραυνούς στο έδαφος δίπλα από τις γραμμές 
κοινής ωφέλειας που εισέρχεται σε ένα κτίριο ή κατασκευή. 
 
Οι οκτώ συνιστώσες των κινδύνων συνολικά (η οποίες βασικά θα πρέπει να καθορίζονται 
ξεχωριστά για κάθε τύπο βλάβης) μπορεί τώρα να συνδυάζονται σύμφωνα με δύο 
διαφορετικά κριτήρια: το σημείο πλήγματος των κεραυνών και την αιτία της ζημίας. 
Εάν ο συνδυασμός σύμφωνα με το σημείο πλήγματος παρουσιάζει ενδιαφέρον, δηλαδή η 
εκτίμηση του Πίνακα 3.2.7.1 ανάλογα τις με στήλες, τότε ο κίνδυνος 
 
⇒ ως αποτέλεσμα του άμεσου κεραυνού σε κτίριο ή μια κατασκευή είναι: 
 

Rd = RA + RB + RC 
 
⇒ ως αποτέλεσμα του έμμεσου κεραυνού δίπλα σε κτίριο ή μια κατασκευή είναι: 
 

Ri = RM + RU + RV + RW + RZ 
 
Αν,  από  την άλλη πλευρά,  είναι επιθυμητό  να διερευνηθεί η αιτία της βλάβης,  τό τε ο ι 
κίνδυνοι μπορούν να συνδυαστούν ακολούθως: 
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⇒ Για ηλεκτροπληξία σε ανθρώπους ή ζώα, ως αποτέλεσμα της επαφής και της βηματικής 
τάσης: 
 

Rs = RA + RU 
 
⇒ Για πυρκαγιά, έκρηξη, μηχανική και χημική αντίδραση, προκαλούνται από μηχανικές και 
θερμικές επιδράσεις του κεραυνού: 
 

Rf = RB + RV 
 
Για βλάβη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, λόγω υπέρτασης: 
 

Ro = RC + RM + RW + RZ 
 
 

Προέλευση 
των ζημιών 

 
 
 
 
 
 

Είδος της 
βλάβης 

Χτύπημα κεραυνού (σχετικά με την κατασκευή) 
Άμεσο Έμμεσο 

S1 
Άμεσος 

κεραυνός 
στην 

κατασκευή 

S2 
Κεραυνός 

στη γη, 
δίπλα από 

την 
κατασκευή 

S3 
Άμεσος 

κεραυνός, 
στην είσοδο 
της γραμμής 

παροχής 

S4 
Χτύπημα 

κεραυνού στη 
γη, δίπλα στην 

είσοδο της 
γραμμής 
παροχής 

D1 
Ηλεκτροπληξία 
για έμβια όντα 

RA = ND . 
PA . ra . Lt 

 
RU = (NL + 

NDA) . 
PU . ra . Lt 

 Rs = RA + RU 

D2 
Πυρκαγιά, 

έκρηξη, 
μηχανικές και 

χημικές 
επιδράσεις 

RB = ND . 
PB . r . h . 

rf . Lf 
 

RV = (NL + 
NDA) . 

PV . r . h . rf . Lf 
 Rf = RB + RV 

D3 
Παρεμβολές, 
για ηλεκτρικά 

και 
ηλεκτρονικά 
συστήματα 

RC = ND . 
PC . Lo 

RM = NM . 
PM . Lo 

RW = (NL + 
NDA) . 
PW . Lo 

RZ = (NI – NL) . 
PZ . Lo 

Ro = RC + RM 
+ RW + RZ 

 Rd = RA + 
RB + RC Ri = RM + RU + RV + RW + RZ 

 
Πίνακας 3.2.7.1 Εκτός από τον κίνδυνο των συνιστωσών RU, RV και RW, υπάρχει και η 
συχνότητα των άμεσων κεραυνών στην γραμμή παροχής NL και η συχνότητα των άμεσων 
κεραυνών στο συνδεδεμένο κτίριο ή κατασκευή NDA (συγκρίνετε σχήμα 3.2.3.3) . Στην 
περίπτωση κινδύνου της συνιστώσας RZ, ωστόσο, η συχνότητα του κεραυνού που χτυπά 
δίπλα στην γραμμή παροχής ΝΙ πρέπει να μειωθεί από τη συχνότητα του άμεσου κεραυνού 
στην γραμμή παροχής NL. 
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Τύποι απωλειών RT 
L1 Απώλεια ανθρώπινης ζωής (τραυματισμός ή θάνατος, ατόμου) 10-5/χρόνο 
L2 Απώλεια υπηρεσιών για το κοινό 10-3/χρόνο 
L3 Απώλεια αναντικατάστατων πολιτιστικών αγαθών 10-3/χρόνο 

 
Πίνακας 3.2.8.1 Ενδεικτικές τιμές για τον ανεκτό κίνδυνο RT 

 
 

 
 
Σχήμα. 3.2.9.1 Διάγραμμα ροής για την επιλογή των μέτρων προστασίας για τους τύπους 
απωλειών L1 … L3 [75] 
 
 

3.2.8 Ο αποδεκτός κίνδυνος ζημιάς του κεραυνού 

Κατά τη λήψη μιας από φασης σχετικά με την επιλογή των μέτρων προ στασίας από  
κεραυνούς, πρέπει κανείς να εξετάσει κατά πόσον ο κίνδυνος βλάβης R καθορίζεται για κάθε 
συγκεκριμένο τύπο βλάβης ή υπερβαίνει μια ανεκτή (δηλαδή μια ακόμα αποδεκτή) RT τιμή ή 
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όχι. Αυτό, ωστόσο, είναι μόνο για τους τρεις τύπους των απωλειών L1 - L3, τα οποία είναι, 
αυτά του λεγομένου δημοσίου συμφέροντος. Για κτήρια ή κατασκευές, τα οποία, 
προστατεύονται επαρκώς από τις επιπτώσεις των κεραυνών, τότε, αυτά πρέπει να διαθέτουν: 
 

TRR ≤  
 
Η R αντιπροσωπεύει το άθροισμα για όλες τις συνιστώσες του κινδύνου που σχετίζονται με 
τον αντίστοιχο τύπο της απώλειας L1 - L3: 
 

VRR ∑=  
 
Το IEC 62305-2 (EN 62305-2) παρέχει αποδεκτές μέγιστες τιμές RT για αυτά τα τρία είδη 
απώλειας (Πίνακας 3.2.8.1). 
 
 

3.2.9 Επιλογή των μέτρων προστασίας από κεραυνούς 

Τα μέτρα για την προστασία από κεραυνούς προορίζονται να οδηγήσουν στον περιορισμό 
του κινδύνου βλάβης R σε τιμές μικρότερες του αποδεκτού κινδύνου βλάβης RT. 
Χρησιμοποιώντας ένα λεπτομερή υπολογισμό των κινδύνων ζημιών για τους τύπους των 
ζημιών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο κτήριο ή κατασκευή σε κάθε περίπτωση, 
δηλαδή με την κατανομή τους σε επιμέρους συνιστώσες του κινδύνου RA, RB, RC, RM, RU, 
RV, RW και RZ, είναι δυνατόν να επιλέγουν τα μέτρα προστασίας από κεραυνούς με ένα 
εξαιρετικά στοχευμένο τρόπο. 
Το διάγραμμα ροής στο πρότυπο IEC 62305 με 2 (ΕΝ 62305-2) (Σχήμα 3.2.9.1) απεικονίζει 
τη διαδικασία. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι ο υπολογιζόμενος κίνδυνος ζημιάς R 
υπερβαίνει το ανεκτό επίπεδο του κινδύνου βλάβης RT, το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
εξεταστεί είναι κατά πόσον ο κίνδυνος των σωματικών βλαβών που προκλήθηκαν από την 
άμεση πτώση του κεραυνού σε ένα κτήριο ή μια κατασκευή RB υπερβαίνει το ανεκτό επίπεδο 
του κινδύνου βλάβης RT. Αν είναι αυτή η περίπτωση, τότε, ένα πλήρες σύστημα προστασίας 
από κεραυνούς, με κατάλληλη εξωτερική και εσωτερική αντικεραυνική προστασία πρέπει να 
εγκατασταθεί. Αν η RB είναι αρκετά μικρή, τότε, το δεύτερο βήμα, είναι, να εξεταστεί κατά 
πόσον ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί αρκετά από τα μέτρα προστασίας κατά των 
ηλεκτρομαγνητικών παλμών του κεραυνού (LEMP). 
 
Η διαδικασία σύμφωνα με το σχήμα 3.2.9.1 καθιστά δυνατό να επιλεγούν εκείνα τα 
προστατευτικά μέτρα που οδηγούν σε μείωση των συνιστωσών κινδύνου, τα οποία σε κάθε 
περίπτωση έχουν σχετικά υψηλές τιμές, δηλαδή, προστατευτικά μέτρα των οποίων οι βαθμοί 
απόδοσης στην περίπτωση "υπό εξέταση" είναι συγκριτικά υψηλοί. 
 
 

3.2.10  Οικονομικές απώλειες / Οικονομική απόδοση των μέτρων 

προστασίας 

Ο τύπος της απώλειας L4, οικονομικές απώλειες, είναι σημαντικός για πολλά κτίρια ή 
κατασκευές. Εδώ δεν είναι πλέον δυνατό να συνεργαστεί με έναν ανεκτό κίνδυνο βλάβης RT. 
Πρέπει κανείς, μάλλον, να συγκρίνει αν τα προστατευτικά μέτρα δικαιολογούνται από 
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οικονομική άποψη. Δεν αποτελεί απόλυτη παράμετρο, όπως ένας καθορισμένος ανεκτός 
κίνδυνος βλάβης RT, είναι μέτρο σύγκρισης, αλλά σχετικός: Διαφορετικές καταστάσεις για 
την προστασία του κτιρίου ή της κατασκευής συγκρίνονται, και η βέλτιστη λύση, δηλαδή το 
κόστος των ζημιών, ως αποτέλεσμα της κεραυνοπληξίας, να παραμένει όσο το δυνατόν 
χαμηλότερο, τότε θα υλοποιηθεί. Έτσι, διάφορες παραλλαγές μπορούν και πρέπει να 
εξετάζονται. 
 
Η βασική διαδικασία απεικονίζεται στο Σχήμα 3.2.10.1, 3.2.10.2 Το σχήμα δείχνει το 
αντίστοιχο διάγραμμα ροής από το IEC 62305-2 (ΕΝ 62305 έως 2). Στην αρχή η νέα αυτή 
μέθοδος σίγουρα θα αφυπνίσει νέες συζητήσεις μεταξύ των εμπειρογνωμόνων, διότι 
επιτρέπει μια (πρόχειρη) εκτίμηση του κόστους, ακόμη και πριν από τον πραγματικό 
σχεδιασμό των μέτρων προστασίας από κεραυνούς. Αυτή είναι λεπτομερής, χορηγείται η 
αντίστοιχη βάση δεδομένων και μπορεί να καταστήσει μια καλή υπηρεσία. 
 
Συνήθως, όχι μόνο το είδος της απώλειας L4, αλλά, επίσης και ένας ή περισσότεροι από τους 
άλλους τύπους των απωλειών L1- L3 είναι συναφείς για ένα κτίριο ή μια κατασκευή. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, πρώτα απ 'όλα η διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.2.9.1 δηλαδή, 
ισχύει ο κίνδυνος βλάβης R για κάθε μία από τις απώλειες L1 - L3 και θα πρέπει να είναι 
χαμηλότερες από το ανεκτό κίνδυνο βλάβης RT. Στην περίπτωση αυτή, ένα δεύτερο στάδιο 
είναι να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων μέτρων προστασίας 
σύμφωνα με το Σχήμα 3.2.10.1 και το Σχήμα 3.2.10.2. Φυσικά και εδώ, πάλι αρκετές 
παραλλαγές της προστασίας είναι δυνατές, η πλέον ευνοϊκή τελικώς θα υλοποιηθεί, ωστόσο, 
με την προϋπόθεση ότι για όλους τους σχετικούς τύπους των απωλειών δημοσίου 
συμφέροντος L1 - L3, πάντοτε R<RT. 
 
 

 
 
Σχήμα. 3.2.10.1 Βασική διαδικασία σε περίπτωση ενός καθαρού οικονομικού ανταλλάγματος 
και ο υπολογισμός των ετησίων δαπανών. [75] 
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Σχήμα. 3.2.10.2 Διάγραμμα ροής για την επιλογή των μέτρων προστασίας στην περίπτωση 
των οικονομικών απωλειών. [75] 
 
 

3.2.11  Περίληψη 

Στην πράξη, είναι χρονοβόρο και δεν είναι πάντα εύκολο να εφαρμοστούν οι διαδικασίες και 
τα στοιχεία που δίνονται. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τους εμπειρογνώμονες στον τομέα 
της αντικεραυνικής προστασίας, και ιδίως, εκείνων που βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού, 
από τη μελέτη αυτού του αντικείμενου. Η ποσοτική εκτίμηση του κινδύνου βλάβης του 
κεραυνού για ένα κτήριο ή μια κατασκευή είναι μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την 
κατάσταση που επικρατούσε συχνά στο παρελθόν, όπου οι αποφάσεις υπέρ ή κατά των 
μέτρων προστασίας από κεραυνούς ήταν σύνηθες να γίνονται αποκλειστικά με βάση τις 
υποκειμενικές εκτιμήσεις οι οποίες δεν ήταν πάντα κατανοητές από όλα τα μέρη. 
Μια ποσοτική αξιολόγηση αυτού του τύπου είναι ως εκ τούτου μια σημαντική προϋπόθεση 
για την απόφαση αν θα οριστούν μέτρα αντικεραυνικής προστασίας για ένα κτίριο ή μια 
κατασκευή, και αν ναι, σε ποιο βαθμό και ποια θα είναι αυτά. Μακροπρόθεσμα επομένως, θα 
κάνει μια συμβολή στην αποδοχή της αντικεραυνικής προστασίας και την πρόληψη των 
ζημιών. 
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3.2.12  Βοηθήματα σχεδιασμού 

Για πρακτικές εφαρμογές, είναι χρονοβόρα και δεν είναι πάντα απλή η εφαρμογή της 
διαδικασίας για την εκτίμηση του κινδύνου ζημίας για τα κτίρια και τις κατασκευές. Μπορεί 
ωστόσο να βελτιωθεί αισθητά με την χρήση ενός υπολογιστή ώστε να βοηθήσει στη λύση. 
Στο "DEHNsupport" οι διαδικασίες από την ημερομηνία του IEC 62305-2 (EN 62305-2), 
έχουν μετατραπεί σε ένα φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό. Με το "DEHNsupport" ο 
χρήστης έχει μια συγκροτημένη βοήθεια για το σχεδιασμό. Οι ακόλουθες ενισχύσεις για τον 
σχεδιασμό είναι διαθέσιμες: 
⇒ Η ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με το IEC 62305-2 (EN 62305-2) 
⇒ Υπολογισμός της απόστασης διαχωρισμού 
⇒ Υπολογισμός του μήκους των ηλεκτροδίων γείωσης 
⇒ Υπολογισμός του μήκους της ράβδου αέρα τερματισμού 
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4O ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

“ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” 
 
 

 
 

Σχήμα. 4.1 Στοιχεία ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. [75] 
 
Τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να προστατεύουν τα κτίρια και τις 
κατασκευές από πυρκαγιά ή μηχανική καταστροφή, και τα άτομα στα κτίρια από τους 
τραυματισμούς ή ακόμη και το θάνατο. 
Ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας αποτελείται από μια εξωτερική και μια εσωτερική 
αντικεραυνική προστασία (Εικόνα 4.1). 
Οι λειτουργίες της εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας είναι οι εξής: 
⇒ Κατευθύνει τους άμεσους κεραυνούς σε ένα σύστημα αέρα-τερματισμού 
⇒ Ασφαλής αγωγιμότητα του ρεύματος κεραυνού προς τη γη μέσω ενός καθορισμένου 
συστήματος αγωγών 
⇒ Διανομή του ρεύματος κεραυνού στη γη μέσω ενός συστήματος γης-τερματισμού 
 
Η λειτουργία της εσωτερικής αντικεραυνικής προστασίας είναι η εξής: 
⇒ Η πρόληψη επικίνδυνων σπινθήρων στο εσωτερικό του κτιρίου ή της κατασκευής. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των ισοδυναμικών συνδέσεων ή με μια απόσταση ασφαλείας 
μεταξύ των εξαρτημάτων του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και άλλων αγώγιμων 
στοιχείων στο εσωτερικό του κτιρίου ή της κατασκευής. 
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Η ισοδυναμική σύνδεση κεραυνού μειώνει τις πτώσεις δυναμικού που προκαλούνται από το 
ρεύμα του κεραυνού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνδεση όλων των ξεχωριστών αγώγιμων 
μερών της εγκατάστασης, απευθείας μέσω των αγωγών για προστασία από τις υπερτάσεις 
(SPDs) (Εικόνα 4.2). 
 

 
 

Σχήμα. 4.2 Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (LPS) [75] 
 
Οι τέσσερις κατηγορίες των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας (LPS) - I, II, III και IV 
- προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κανόνων κατασκευής, και βασίζονται στο 
αντίστοιχο επίπεδο προστασίας από κεραυνούς. Κάθε σετ αποτελεί κατηγορία, και εξαρτάται 
(π.χ. από την ακτίνα της κυλιόμενης σφαίρας, το μέγεθος του πλέγματος) και οι ανεξάρτητες 
κατηγορίες (π.χ. διατομές, υλικά) από τους κατασκευαστικούς κανόνες. 
 
Για να εξασφαλιστεί η συνεχής διαθεσιμότητα των σύνθετων εγκαταστάσεων της 
πληροφορικής, ακόμη και σε περίπτωση άμεσου κεραυνού, είναι απαραίτητο να έχουμε 
συνέχεια των μέτρων για την προστασία από υπερτάσεις των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, 
οι οποίες συμπληρώνουν το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. Αυτός ο εκτενής 
κατάλογος των μέτρων περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7 υπό την έννοια των ζωνών προστασίας 
από τους κεραυνούς. 
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5O ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

“ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” 
 

5.1 Συστήματα αέρα-τερματισμού 

Η λειτουργία των συστημάτων αέρα-τερματισμού ενός συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας είναι να παρεμποδίζει άμεσους κεραυνούς που καταστρέφουν τις δομές που 
πρέπει να προστατευτούν. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για την αποτροπή ανεξέλεγκτων 
κεραυνών στη δομή που πρόκειται να προστατευθεί. 
Με τη σωστή διαστασιολόγηση των συστημάτων αέρα-τερματισμού, οι επιδράσεις ενός 
κεραυνού σε μία δομή μπορούν να περιοριστούν με ελεγχόμενο τρόπο. 
 
Τα συστήματα αέρα-τερματισμού μπορούν να αποτελούνται από τα ακόλουθα εξαρτήματα 
και μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους ως απαιτείται: 
⇒ Ράβδοι 
⇒ Εκτεινόμενα σύρματα και καλώδια 
⇒ Αλληλοσυνδεόμενοι αγωγοί 
 
Κατά τον καθορισμό της χωροθέτησης των συστημάτων αέρα-τερματισμού του συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία των γωνιών 
και των ακμών της δο μής πο υ πρέπει να προ στατευτεί.  Αυτό  ισχύει ιδιαίτερα για τα 
συστήματα αέρα-τερματισμού επί των επιφανειών των στεγών και τα άνω τμήματα των 
προσόψεων. Το πιο σημαντικό, τα συστήματα αέρα-τερματισμού πρέπει να τοποθετούνται 
στις γωνίες και στις ακμές. 
 
Τρεις μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της διάταξης και τη 
χωροθέτηση των συστημάτων αέρα-τερματισμού (Σχήμα 5.1.1): 
⇒ Μέθοδος κυλιόμενης σφαίρας 
⇒ Μέθοδος πλέγματος 
⇒ Μέθοδος προστατευτικής γωνίας 
 
Η μέθοδος της κυλιόμενης σφαίρας είναι η καθολική μέθοδος του σχεδιασμού και συνιστάται 
ιδιαίτερα για πολύπλοκες γεωμετρικές εφαρμογές. Οι τρεις διαφορετικές μέθοδοι 
περιγράφονται παρακάτω. 
 
 

Μέγιστο ύψος κτιρίου 

Κατηγορία του LPS Ακτίνα της κυλιόμενης 
σφαίρας (r) Μέγεθος πλέγματος (Μ) 

I 20 m 5 x 5 m 
II 30 m 10 x 10 m 
III 45 m 15 x 15 m 
IV 60 m 20 x 20 m 
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Σχήμα. 5.1.1 Μέθοδος για τον σχεδιασμό του συστήματος αέρα-τερματισμού για τα ψηλά 
κτίρια. [75] 
 
 

5.1.1 Σχεδιάζοντας τις μεθόδους και τους τύπους των συστημάτων αέρα-

τερματισμού 

Η μέθοδος κυλιόμενης σφαίρας - "γεωμετρικό-ηλεκτρικό μοντέλο" 
Για το κεραυνικό πλήγμα στη γη, ένας "πρώτος" καθοδικός κεραυνός μεγαλώνει βήμα-βήμα 
σε μια σειρά από τραντάγματα από το σύννεφο προς τη γη. Όταν ο "πρώτος" έχει εισχωρήσει 
κοντά στην γη, μέσα σε λίγες δεκάδες, ή σε λίγες εκατοντάδες μέτρα, η ηλεκτρική αντοχή της 
μόνωσης του αέρα κοντά στο έδαφος έχει υπερβεί. Ακόμη ένας "πρώτος" κεραυνός 
(παρόμοιος με τον "πρώτο" καθοδικό) αρχίζει να αναπτύσσεται προς τα επάνω, προς την 
αρχή του καθοδικού: αυτός είναι ο ανοδικός. Αυτό το σημείο (που συναντιούνται) 
προσδιορίζει το χτύπημα του κεραυνού (Σχήμα 5.1.1.1). 
 

 
Σχήμα. 5.1.1.1 Έναρξη "πρώτου" ανοδικού που ορίζει το σημείο του χτυπήματος. [75] 
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Το σημείο έναρξης του "πρώτου" ανοδικού κεραυνού συνεπάγει το επόμενο σημείο του 
χτυπήματος, και εξαρτάται κυρίως από την αρχή του "πρώτου" καθοδικού. Η αρχή του 
"πρώτου" καθοδικού ίσα που μπορεί να προσεγγίσει την γη μέσα σε μια ορισμένη απόσταση. 
Αυτή η απόσταση ορίζεται από την συνεχώς αυξανόμενη ισχύ του ηλεκτρικού πεδίου στο 
έδαφος, καθώς και από την αρχή της καθοδικής προσέγγισης του "πρώτου". Η μικρότερη 
απόσταση μεταξύ της αρχής του "πρώτου" καθοδικού και του σημείου έναρξης του "πρώτου" 
ανοδικού ονομάζεται τελική απόσταση χτυπήματος hb (και είναι αντίστοιχο προς την ακτίνα 
της κυλιόμενης σφαίρας). 
 
Αμέσως μετά η ηλεκτρική ισχύς υπερβαίνει το μονωτικό σε ένα σημείο, ο "πρώτος" ανοδικός 
που οδηγεί στο τελικό χτύπημα και καταφέρνει να διασχίσει την απόσταση του τελικού 
χτυπήματος, σχηματίζεται. Παρατηρήσεις της προστατευτικής επίδρασης των καλωδίων 
προστασίας, και πυλώνες, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για το λεγόμενο "γεωμετρικό – 
ηλεκτρικό μοντέλο". 
 
Αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι ο επικεφαλής καθοδικός ("πρώτος") προσεγγίζει τα 
αντικείμενα στο έδαφος, δεν επηρεάζεται από τίποτα, μέχρι να φτάσει στην τελική απόσταση 
χτυπήματος. 
 
Το σημείο του πλήγματος στη συνέχεια προσδιορίζεται από το αντικείμενο που βρίσκεται 
πλησιέστερα προς την κεφαλή του "πρώτου" καθοδικού. Ο "πρώτος" ανοδικός ξεκινώντας 
από αυτό το σημείο "τον αναγκάζει με τον τρόπο του μέσω του" (Σχήμα 5.1.1.2). 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.1.2 Μοντέλο μίας κυλιόμενης σφαίρας. Αναφ: Καθ. Α. Kern, Άαχεν [75] 
 
Μια κυλιόμενη σφαίρα δεν μπορεί να αγγίξει μόνο το καμπαναριό, αλλά και το κυρίως ναό 
της εκκλησίας σε διάφορα σημεία. Όλα τα σημεία επαφής είναι τα πιθανά σημεία του 
χτυπήματος. 
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Ταξινόμηση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και ακτίνα της κυλιόμενης 
σφαίρας. 
Σε μία πρώτη προσέγγιση, μία αναλογικότητα υπάρχει μεταξύ της μέγιστης τιμής του 
ρεύματος κεραυνού και του ηλεκτρικού φορτίου που αποθηκεύεται στον "πρώτο" καθοδικό. 
Επιπλέον, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου του εδάφους, όπως και η προσέγγιση του 
"πρώτου" καθοδικού, είναι επίσης γραμμικά και εξαρτώνται από το φορτίο που αποθηκεύεται 
στον "πρώτο" καθοδικό, σε μία πρώτη προσέγγιση. 
 
Έτσι, υπάρχει μία αναλογία μεταξύ της μέγιστης τιμής του ρεύματος Ι του κεραυνού και της 
τελικής απόστασης του πλήγματος hB (= ακτίνα της κυλιόμενης σφαίρας): 
 

65.010 Ir ⋅=  
r σε m 
I σε kA 
 
Η προστασία των δομών από τους κεραυνούς περιγράφεται στο πρότυπο IEC 62305 - 1 (EN 
62305-1). Μεταξύ άλλων, το πρότυπο αυτό καθορίζει την κατάταξη του συγκεκριμένου 
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και ορίζει τα μέτρα για την προστασία από τους 
κεραυνούς. 
 
Κατά τη διάκριση μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών του συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας, η κλάση I παρέχει την καλύτερη προστασία σε σύγκριση με ένα σύστημα 
αντικεραυνικής προστασίας κλάσης IV, που παρέχει την λιγότερη. Η αποτελεσματικότητα 
παρακολούθησης Ei των συστημάτων αέρα-τερματισμού είναι συνακόλουθη με την 
κατηγορία του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, δηλαδή ποιο ποσοστό των 
μελλοντικών κεραυνών ελέγχεται με ασφάλεια από τα συστήματα αέρα-τερματισμού. Από τα 
ανωτέρω προκύπτει η τελική απόσταση του πλήγματος και συνεπώς η ακτίνα της 
"κυλιόμενης σφαίρας". 
 
Οι συσχετισμοί μεταξύ των τάξεων των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας, η 
αποτελεσματικότητα παρακολούθησης Ei των συστημάτων αέρα-τερματισμού, η τελική 
απόσταση πλήγματος/η ακτίνα της "κυλιόμενης σφαίρας", και η τρέχουσα μεγίστη τιμή 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1.1.1. 
 

Επίπεδο 
αντικεραυνικής 

προστασίας 
LPL 

Πιθανότητες για τις οριακές 
τιμές των παραμέτρων του 

ρεύματος κεραυνού 

Ακτίνα της 
κυλιόμενης 

σφαίρας 
(τελική 

απόσταση 
πλήγματος hB) 

r σε m 

Ελάχ. τιμή 
αιχμής του 

ρεύματος Ι σε 
kA 

<Μέγ. τιμές 
acc. Στον 

Πίνακα 5 IEC 
62305-1 (ΕΝ 

62.305-1) 

>Ελάχ. τιμές 
acc. Στον 

Πίνακα 6 IEC 
62305-1 (ΕΝ 

62.305-1) 
IV 0.84 0.97 60 16 
III 0.91 0.97 45 10 
II 0.97 0.98 30 5 
I 0.99 0.99 20 3 

 
Πίνακας 5.1.1.1 Σχέσεις μεταξύ επιπέδου αντικεραυνικής προστασίας, παρακολούθησης 
κριτηρίου Ei, τελικής απόστασης πλήγματος hB και ελάχ. τιμή αιχμής του ρεύματος Ι. Αναφ: 
Πίνακας 5, 6 και 7 του IEC 62305 έως 1 (ΕΝ 62305-1) 
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Λαμβάνουμε ως βάση την υπόθεση του "γεωμετρικού ηλεκτρικού μοντέλου", ότι, ο 
επικεφαλής του "πρώτου" καθοδικού προσεγγίζει τα αντικείμενα στη γη με αυθαίρετο τρόπο, 
δεν επηρεάζεται από τίποτα, μέχρι να φτάσει στην τελική απόσταση πλήγματος. Μια γενική 
μέθοδος μπορεί να προκύψει, η οποία, θα επιτρέπει στον «όγκο» να προστατεύεται από 
οποιαδήποτε διάταξη που είναι προς επιθεώρηση. Η διεξαγωγή της μεθόδου της κυλιόμενης 
σφαίρας απαιτεί ένα μοντέλο σε κλίμακα (π.χ. σε μια κλίμακα 1:100) του κτιρίου / της 
κατασκευής που είναι προς προστασία, η οποία να περιλαμβάνει τα εξωτερικά περιγράμματα, 
ανάλογα με την περίπτωση, στα συστήματα αέρα-τερματισμού. Ανάλογα με την θέση του 
αντικειμένου που είναι υπό εξέταση, είναι επίσης αναγκαίο να περιλαμβάνουν τις 
περιβάλλουσες δομές και τα αντικείμενα, καθώς αυτά θα μπορούσαν να δράσουν ως «φυσικά 
προστατευτικά μέτρα" για το υπό εξέταση αντικείμενο. 
 
Επιπλέον, μια ρεαλιστική κλίμακα της σφαίρας οφείλει σύμφωνα με την κατηγορία του 
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, ακτίνα που να αντιστοιχεί στην τελική απόσταση 
πλήγματος (ανάλογα με το επίπεδο του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, η ακτίνα r 
της «κυλιόμενης σφαίρας» πρέπει να αντιστοιχεί σε μια ρεαλιστική κλίμακα με ακτίνες 20, 
30, 45 ή 60 μ). Το κέντρο της χρησιμοποιούμενης «κυλιόμενης σφαίρας» αντιστοιχεί στον 
επικεφαλή του "πρώτου" καθοδικού προς τον οποίο οι αντίστοιχοι "πρώτοι" ανοδικοί θα 
προσεγγίσουν. 
 
Η «κυλιόμενη σφαίρα» τυλίγεται τώρα γύρω από το αντικείμενο που είναι υπό εξέταση, και 
τα σημεία επαφής που αντιπροσωπεύουν τα πιθανά σημεία του χτυπήματος σημειώνονται σε 
κάθε περίπτωση. Η «κυλιόμενη σφαίρα» στη συνέχεια τυλίγεται γύρω από το αντικείμενο 
προς όλες τις κατευθύνσεις. Όλα τα σημεία επαφής σημειώνονται και πάλι. Όλα τα πιθανά 
σημεία του χτυπήματος ως εκ τούτου εμφανίζονται στο μοντέλο. Είναι επίσης δυνατό να 
καθοριστούν οι περιοχές που μπορεί να πληγούν από πλευρικά χτυπήματα. Οι φυσικώς 
προστατευόμενες ζώνες που προκύπτουν από την γεωμετρία και το περιβάλλον του 
αντικειμένου που πρόκειται να προστατευθεί, μπορούν επίσης να φανούν καθαρά. Αγωγοί 
αέρα-τερματισμού δεν απαιτούνται σε αυτά τα σημεία (Σχήμα 5.1.1.3). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.1.3 Σχηματική εφαρμογή της μεθόδου της "κυλιόμενης σφαίρας" σε ένα κτίριο με 
πολύ δομημένη επιφάνεια. [75] 
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Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ωστόσο, ότι τα ίχνη του κεραυνού έχουν βρεθεί επίσης σε 
καμπαναριά και σε μέρη που δεν έχουν αγγιχτεί άμεσα από την μεταφορά της «κυλιόμενης 
σφαίρας». Αυτό εντοπίζεται στο γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση πολλαπλών 
κεραυνικών πληγμάτων, η βάση του κεραυνού κινείται λόγω των συνθηκών του ανέμου. 
Κατά συνέπεια, σε μια περιοχή περίπου ενός μέτρου που μπορεί να έρθει γύρω από το σημείο 
του χτυπήματος, που προσδιορίζεται, μπορεί επίσης να εμφανιστεί ένας κεραυνούς. 
 
Παράδειγμα 1: Νέο κτίριο διοίκησης στο Μόναχο 
Κατά τη φάση του σχεδιασμού του νέου κτιρίου διοίκησης, η σύνθετη γεωμετρία οδήγησε 
στην απόφαση να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο κυλιόμενης σφαίρας για να εντοπίσει τις 
περιοχές που απειλούνται από κεραυνούς. 
Αυτό ήταν δυνατό επειδή ένα αρχιτεκτονικό μοντέλο του νέου κτιρίου ήταν διαθέσιμο σε 
κλίμακα 1:100. 
Προσδιορίστηκε ότι η αντικεραυνική προστασία του συστήματος απαιτούσε Κλάση Ι, 
δηλαδή, η ακτίνα της κυλιόμενης σφαίρας στο μοντέλο είναι 20 cm (Σχήμα 5.1.1.4). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.1.4 Κατασκευή νέου διοικητικού κτιρίου: Μοντέλο με "κυλιόμενη σφαίρα" acc. 
για συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, Κλάσης Ι Αναφ: WBG Wiesinger [75] 
 
Τα σημεία όπου η "κυλιόμενη σφαίρα" αγγίζει τα μέρη του κτιρίου, μπορεί να πληγούν από 
ένα άμεσο χτύπημα κεραυνού με το αντίστοιχο ελάχιστο ρεύμα μέγιστης τιμής 3 kA (Σχήμα 
5.1.1.5). Ως εκ τούτου, αυτά τα σημεία απαιτούν κατάλληλα συστήματα αέρα-τερματισμού. 
Εάν, επιπλέον, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν εντοπιστεί σε αυτά τα σημεία ή στο άμεσο 
περιβάλλον τους (π.χ. στην οροφή του κτιρίου), επιπλέον μέτρα αέρα-τερματισμού πρέπει 
πραγματοποιηθούν εκεί. 
 
Η εφαρμογή της μεθόδου "κυλιόμενης σφαίρας" σημαίνει ότι τα συστήματα αέρα-
τερματισμού δεν έχουν εγκατασταθεί, και η προστασία δεν απαιτείται. Από την άλλη πλευρά, 
οι περιοχές που έχουν ανάγκη από περισσότερη προστασία θα μπορούσε να εξοπλιστούν 
αναλόγως, όπου χρειάζεται (Σχήμα 5.1.1.5). 
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Σχήμα. 5.1.1.5 Κατασκευή κτιρίου διοίκησης DAS: Κάτοψη (απόσπασμα) για τις ζώνες που 
απειλούνται από κεραυνούς, για τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Κλάσης I Αναφ: 
WBG Wiesinger [75] 
 
Παράδειγμα 2: Καθεδρικός ναός του Aachen 
Ο καθεδρικός ναός βρίσκεται στο κέντρο της παλιάς πόλης του Άαχεν και περιβάλλεται από 
πολλά ψηλά κτίρια. Δίπλα στον καθεδρικό ναό υπάρχει ένα μοντέλο κλίμακας (1:100) ο 
σκοπός του οποίου είναι να καταστεί ευκολότερο για τους επισκέπτες να κατανοήσουν τη 
γεωμετρία του κτιρίου. Τα κτίρια γύρω από τον καθεδρικό ναό του Άαχεν παρέχουν μερική 
φυσική προστασία έναντι κεραυνών. 
Ως εκ τούτου, και για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας από 
κεραυνούς, τα μοντέλα από τα σημαντικότερα στοιχεία των γύρω κτιρίων έγιναν σύμφωνα με 
την ίδια κλίμακα (1:100) (Σχήμα 5.1.1.6). 
Σχήμα 5.1.1.6 δείχνει επίσης "κυλιόμενη σφαίρα" για την αντικεραυνική προστασία των 
συστημάτων, Κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ (δηλαδή με ακτίνα 30 cm και 45 cm) στο μοντέλο. 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.1.6 Καθεδρικός ναός του Aachen: Μοντέλο του περιβάλλοντός και οι "κυλιόμενες 
σφαίρες" για την αντικεραυνική προστασία των συστημάτων, Κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ Αναφ: Καθ. 
Δρ Α. Kern, Άαχεν [75] 
 
Ο στόχος εδώ ήταν να αποδείξουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα 
αέρα-τερματισμού καθώς μειώνεται η ακτίνα της κυλιόμενης σφαίρας, δηλαδή, ποιες 
περιοχές του Καθεδρικού ναού του Άαχεν έπρεπε επιπλέον να θεωρούνται ότι διατρέχουν 
κίνδυνο να χτυπηθούν από κεραυνούς, εάν ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας Κλάσης 
II με χαμηλότερο βαθμό προστασίας χρησιμοποιούνταν. 
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Η "κυλιόμενη σφαίρα" με τη μικρότερη ακτίνα (σύμφωνα με την Κλάση του συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας, με το υψηλότερο επίπεδο προστασίας από κεραυνούς) αγγίζει 
φυσικά το μοντέλο σε όλα τα σημεία που έχουν ήδη αγγιχτεί από την "κυλιόμενη σφαίρα" με 
την μεγαλύτερη ακτίνα. Έτσι, απαιτείται μόνον να καθοριστούν τα πρόσθετα σημεία επαφής. 
Όπως αποδεικνύεται, κατά την διαστασιολόγηση του συστήματος αέρα-τερματισμού για μια 
δο μή ή μία κατασκευή, το  οπο ίο  τοπο θετείται στην ο ρο φή, η κάμψη της "κυλιόμενης 
σφαίρας" είναι αποφασιστικής σημασίας. 
Ο ακόλουθος τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του βάθους διείσδυσης p 
της "κυλιόμενης σφαίρας" όταν οι κύλινδροι της "κυλιόμενης σφαίρας" είναι "πάνω σε 
ράγες", για παράδειγμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας δύο πτυσσόμενα 
σύρματα, για παράδειγμα. 
 

( )[ ]2122 2/drrp −−=  
 
r Ακτίνα της κυλιόμενης σφαίρας 
d Απόσταση μεταξύ δύο ράβδων αέρα-τερματισμού ή δύο παράλληλων αγωγών αέρα-
τερματισμού 
 
 
Σχήμα 5.1.1.7 Απεικονίζει αυτή τη μελέτη. 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.1.7 Βάθος διείσδυσης p της κυλιόμενης σφαίρας. [75] 
 
 
Οι ράβδοι αέρα-τερματισμού χρησιμοποιούνται συχνά για την προστασία της επιφάνειας της 
οροφής, ή οι εγκαταστάσεις τοποθετούνται στην οροφή, έναντι άμεσων κεραυνών. Η 
τετραγωνική διάταξη των ράβδων αέρα-τερματισμού, οι οποίες δεν αποτελούνται συνήθως 
από πτυσσόμενα καλώδια, σημαίνει ότι η σφαίρα δεν "κυλάει πάνω σε ράγες", αλλά "κάθεται 
βαθύτερα" αντ’αυτού, αυξάνοντας έτσι το βάθος διείσδυσης της σφαίρας (Σχήμα 5.1.1.8). 
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Σχήμα. 5.1.1.8 Τα συστήματα αέρα-τερματισμού των εγκαταστάσεων τοποθετούνται στην 
οροφή σε μια προστατευμένη περιοχή. [75] 
 
Το ύψος Δh των ράβδων αέρα-τερματισμού πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερο από την τιμή 
του καθορισμένου βάθους διείσδυσης p, και επομένως μεγαλύτερο  από  την κάμψη της 
κυλιόμενης σφαίρας. Το πρόσθετο ύψος της ράβδου αέρα-τερματισμού εξασφαλίζει ότι η 
"κυλιόμενη σφαίρα" δεν αγγίζει τη δομή που πρόκειται να προστατευθεί. 
Άλλος ένας τρόπος καθορισμού του ύψους των ράβδων αέρα-τερματισμού είναι να 
χρησιμοποιήσουμε τον Πίνακα 5.1.1.2. 
 

d Κάμψη κυλιόμενης σφαίρας [m] (στρογγυλοποίηση προς τα πάνω) 
Απόσταση 
μεταξύ των 

ράβδων αέρα-
τερματισμού[m] 

Κατηγορία LPS κυλιόμενης σφαίρας με ακτίνα σε μέτρα 

I (20 m) II (30 m) III (45 m) IV (60 m) 

2 0.03 0.02 0.01 0.01 
4 0.10 0.07 0.04 0.03 
6 0.23 0.15 0.10 0.08 
8 0.40 0.27 0.18 0.13 
10 0.64 0.42 0.28 0.21 
12 0.92 0.61 0.40 0.30 
14 1.27 0.83 0.55 0.41 
16 1.67 1.09 0.72 0.54 
18 2.14 1.38 0.91 0.68 
20 2.68 1.72 1.13 0.84 
23 3.64 2.29 1.49 1.11 
26 4.80 2.96 1.92 1.43 
29 6.23 3.74 2.40 1.78 
32 8.00 4.62 2.94 2.17 
35 10.32 5.63 3.54 2.61 

 
Πίνακας 5.1.1.2 Κάμψη της "κυλιόμενης σφαίρας" πάνω από δύο ράβδους αέρα-τερματισμού 
ή δύο παράλληλους αγωγούς αέρα-τερματισμού. 
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Το βάθος διείσδυσης της κυλιόμενης σφαίρας ρυθμίζεται από τη μεγαλύτερη απόσταση των 
ράβδων αέρα-τερματισμού. Χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη απόσταση, το βάθος διείσδυσης 
p (κάμψη) μπορεί να ληφθεί από τον πίνακα. Οι ράβδοι αέρα-τερματισμού πρέπει να έχουν 
διαστάσεις σύμφωνα με το  ύψο ς των δο μών που εδράζο νται στην ο ρο φή (σε σχέση με τη 
θέση της ράβδου αέρα-τερματισμού) και επίσης το βάθος διείσδυσης (Σχήμα 5.1.1.9). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.1.9 Υπολογισμός Δh για διάφορες ράβδους αέρα-τερματισμού σύμφωνα με τη 
μέθοδο "κυλιόμενης σφαίρας". [75] 
 
Εάν για παράδειγμα, το συνολικό ύψος μιας ράβδου αέρα-τερματισμό είναι 1.15 m, είτε 
υπολογιστεί ή είτε ληφθεί από τον πίνακα, μια ράβδος αέρας-τερματισμού με ένα τυπικό 
μήκος 1,5 m  χρησιμοποιείται κανονικά. 
 
Μέθοδος πλέγματος 
Ένα "δικτυωτό" σύστημα αέρα-τερματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως, 
ανεξάρτητα από το ύψος της κατασκευής και το σχήμα της οροφής. Ένα δικτυωτό σύστημα 
αέρα-τερματισμού με μέγεθος πλέγματος ανάλογα με την κατηγορία του συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας είναι τοποθετημένο σε στέγες (Πίνακας 5.1.1.3). 
 

Κατηγορία του LPS Μέγεθος πλέγματος 
I 5 x 5 m 
II 10 x 10 m 
III 15 x 15 m 
IV 20 x 20 m 

 
Πίνακας 5.1.1.3 Μέγεθος πλέγματος. 

 
Για λόγους απλούστευσης, η κάμψη της κυλιόμενης σφαίρας υποτίθεται ότι είναι μηδέν για 
ένα δικτυωτό σύστημα αέρα-τερματισμού. 
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Με τη χρήση της σκεπής και τις εξωτερικές ακμές της δομής, καθώς και τα μεταλλικά φυσικά 
τμήματα της κατασκευής που χρησιμεύουν ως ένα σύστημα αέρος-τερματισμού, τα 
μεμονωμένα κύτταρα μπορούν να τοποθετηθούν όπως επιθυμείτε. 
Οι αγωγοί αέρα-τερματισμού στις εξωτερικές ακμές της κατασκευής πρέπει να καθοριστούν 
όσο το δυνατό πιο κοντά στις άκρες. 
Μια μεταλλική σοφίτα μπορεί να χρησιμεύσει ως αγωγός αέρα-τερματισμού ή σαν καθοδικός 
αγωγός του συστήματος, εάν οι ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις για τα φυσικά στοιχεία 
του συστήματος αέρα-τερματισμού τηρούνται (Σχήμα 5.1.1.10). 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.1.10 Πλέγματα του συστήματος αέρα-τερματισμού. [75] 
 
Μέθοδος προστατευτικής γωνίας 
Η μέθοδος προστατευτικής γωνίας προέρχεται από το ηλεκτρικό-γεωμετρικό μοντέλο του 
κεραυνού. Η προστατευτική γωνία προσδιορίζεται από την ακτίνα της κυλιόμενης σφαίρας. 
Η προστατευτική γωνία σε συγκρίσιμη με την ακτίνα της κυλιόμενης σφαίρας δίνεται όταν 
μια κλίση τέμνει την κυλιόμενη σφαίρα με τέτοιο τρόπο ώστε οι προκύπτουσες περιοχές να 
έχουν το ίδιο μέγεθος (Σχήμα 5.1.1.11). 
 

 
Σχήμα. 5.1.1.11 Προστατευτική γωνία και σύγκριση με την ακτίνα της κυλιόμενης σφαίρας. 
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Η μέθοδος αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται για δομές με συμμετρικές διαστάσεις (π.χ. 
απότομη στέγη) ή σε οροφές με κατασκευές (π.χ. κεραίες, σωλήνες εξαερισμού). 
Η προστατευτική γωνία εξαρτάται από την κατηγορία του συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας και το ύψος του συστήματος αέρα-τερματισμού πάνω από το επίπεδο αναφοράς 
(Σχήμα 5.1.1.12). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.1.12 Προστατευτική γωνία α ως συνάρτηση του ύψους h ανάλογα με την 
κατηγορία του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. [75] 
 
Οι αγωγοί αέρα-τερματισμού, οι ράβδοι αέρα-τερματισμού, οι ιστοί και τα καλώδια, θα 
πρέπει να εξασφαλιστούν ότι προστατεύονται, και όλα τα μέρη του κτιρίου να βρίσκονται 
εντός του τόμου της προστασίας του συστήματος αέρα-τερματισμού. 
 
Η ζώνη προστασίας μπορεί να είναι "κωνικού σχήματος" ή "μορφής αντίσκηνου", εάν ένα 
καλώδιο, για παράδειγμα, εκταθεί πάνω από αυτό (Εικόνες. 5.1.1.13 έως 5.1.1.15). 
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Σχήμα. 5.1.1.13 Ζώνη προστασίας κωνικής μορφής. [75] 
 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.1.14 Παραδείγματα συστημάτων αέρα-τερματισμού με προστατευτική γωνία α. 
[75] 
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Σχήμα. 5.1.1.15 Περιοχή που προστατεύεται από έναν αγωγό αέρα-τερματισμού. [75] 
 
Η γωνία α εξαρτάται από την κατηγορία του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και το 
ύψος του αγωγού αέρα-τερματισμού πάνω από το έδαφος. 
 
 
Εάν οι ράβδοι αέρα-τερματισμού έχουν εγκατασταθεί πάνω στην επιφάνεια της στέγης για 
την προστασία των κατασκευών, τοποθετημένα επ' αυτού, η προστατευτική γωνία α μπορεί 
να είναι διαφορετική. Στο σχήμα 5.1.1.16, η επιφάνεια της στέγης είναι το επίπεδο αναφοράς 
για την προστατευτική γωνία α1. Το έδαφος είναι το επίπεδο αναφοράς για την 
προστατευτική γωνία α2. Επομένως, η γωνία α2 σύμφωνα με το Σχήμα 5.1.1.12 και τον 
Πίνακα 5.1.1.4 είναι μικρότερη από α1. 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.1.16 Εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, ο "όγκος" προστατεύεται 
από μια κάθετη ράβδο αέρα-τερματισμού. [75] 
 
h1: Φυσικό ύψος της ράβδου αέρα-τερματισμού. 
 
Σημείωση: Η προστατευτική γωνία α1 αναφέρεται στο ύψος h1 του συστήματος αέρα-
τερματισμού, πάνω από την επιφάνεια της στέγης που προστατεύεται (επίπεδο αναφοράς). Η 
προστατευτική γωνία α2 αναφέρεται στο ύψος του h2 = h1 + Η, ενώ η επιφάνεια της γης είναι 
το επίπεδο αναφοράς. 
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Μέθοδος προστατευτικής γωνίας για απομονωμένα συστήματα αέρα-τερματισμού σε 
εγκαταστάσεις στις οροφές των κτιρίων. 
Ειδικά προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν όταν εγκαταστάσεις στις οροφές των κτιρίων, οι 
οποίες συχνά εγκαθίστανται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, προεξέχουν από τις ζώνες 
προστασίας, π.χ. το πλέγμα. Εάν, αυτές οι εγκαταστάσεις στις οροφές των κτιρίων περιέχουν 
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ανεμιστήρες, κεραίες, συστήματα μέτρησης ή 
τηλεοπτικές κάμερες, απαιτούνται επιπλέον πρόσθετα μέτρα προστασίας. 
Εάν αυτός ο εξοπλισμός συνδέεται απευθείας με το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής 
προστασίας, τότε, στην περίπτωση ενός κεραυνού, μερικά ρεύματα κυκλοφορούν εντός της 
δομής. Αυτή η υπέρταση θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή του ευαίσθητου 
εξοπλισμού. Άμεσοι κεραυνοί σε τέτοιες κατασκευές, που προεξέχουν πάνω από την οροφή, 
μπορούν να προληφθούν έχοντας ένα απομονωμένο σύστημα αέρα-τερματισμού. 
Οι ράβδοι αέρα-τερματισμού όπως φαίνονται στο Σχήμα 5.1.1.17 είναι κατάλληλοι για την 
προστασία των μικρότερων εγκαταστάσεων στις οροφές των κτιρίων (με ηλεκτρικό 
εξοπλισμό). Σχηματίζουν ένα «κωνικό σχήμα» στη ζώνη προστασίας και έτσι εμποδίζουν από 
έναν άμεσο κεραυνό την κατασκευή που είναι τοποθετημένη στην οροφή. 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.1.17 Προστασία εγκαταστάσεων μικρών διαστάσεων, σε οροφές έναντι άμεσων 
κεραυνών, μέσω των ράβδων αέρα-τερματισμού. [75] 
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Η απόσταση διαχωρισμού s πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση του 
ύψους της ράβδου αέρα-τερματισμού (βλέπε Κεφάλαιο 5.6). 
 
Απομονωμένα και μη απομονωμένα συστήματα αέρα-τερματισμού. 
Κατά το σχεδιασμό του εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας μιας 
κατασκευής, θα γίνει διάκριση μεταξύ δύο τύπων συστημάτων αέρα-τερματισμού: 
 
⇒ απομονωμένα 
⇒ μη απομονωμένα 
 
Οι δύο τύποι μπορούν να συνδυαστούν. 
 
Το σύστημα αέρα-τερματισμού ενός μη απομονωμένου συστήματος εξωτερικής 
αντικεραυνικής προστασίας μιας κατασκευής, μπορεί να εγκατασταθεί με τους ακόλουθους 
τρόπους: 
 
Αν η οροφή είναι κατασκευασμένη από μη εύφλεκτο υλικό, οι αγωγοί του συστήματος αέρα-
τερματισμού μπορεί να εγκατασταθούν στην επιφάνεια της δομής (π.χ. αέτωμα ή επίπεδο 
οροφής). Κανονικά χρησιμοποιούνται μη εύφλεκτα υλικά στο κτίριο. Τα στοιχεία του 
εξωτερικού συστήματος της αντικεραυνικής προστασίας μπορούν να τοποθετηθούν 
απευθείας στη δομή (σχ. 5.1.1.18 και 5.1.1.19). 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.1.18 Στέγη με αέτωμα και συγκράτηση αγωγού. [75] 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.1.19 Επίπεδη στέγη με συγκράτηση αγωγού: Προστασία των φώτων θόλου. [75] 
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Αν η οροφή είναι κατασκευασμένη από εύφλεκτα υλικά όπως π.χ. αχυρένιες σκεπές, τότε η 
απόσταση μεταξύ των εύφλεκτων τμήματα της οροφής, οι ράβδοι αέρα-τερματισμού, οι 
αγωγοί αέρα-τερματισμού ή το πλέγμα αέρα-τερματισμού του συστήματος αέρος-
τερματισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,4 m. 
 
Εύφλεκτα τμήματα της δομής που πρόκειται να προστατευθεί δεν πρέπει να είναι σε άμεση 
επαφή με τα τμήματα του συστήματος εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας. Ούτε μπορεί 
να βρίσκονται κάτω από την οροφή, η οποία μπορεί να τρυπηθεί σε περίπτωση κεραυνού 
(δείτε επίσης το Κεφάλαιο 5.1.5 Αχυροσκεπές). 
 
Με τα απομονωμένα συστήματα αέρα-τερματισμού, όλη η δομή προστατεύεται από τους 
άμεσους κεραυνούς μέσω των ράβδων αέρα-τερματισμού, τους ιστούς αέρα-τερματισμού ή 
τις κεραίες με καλώδια που εκτίνονται πάνω της. Κατά την εγκατάσταση των συστημάτων 
αέρα-τερματισμού, η απόσταση διαχωρισμού της δομής πρέπει να διατηρείται (Εικόνες 
5.1.1.20 και 5.1.1.21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 68 

 
 
Σχήμα. 5.1.1.20 Απομονωμένο εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με δύο 
ξεχωριστές κεραίες αέρα-τερματισμού σύμφωνα με την μέθοδο προστατευτικής γωνίας: 
Προβολή σε μια κατακόρυφη περιοχή. [75] 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.1.21 Απομονωμένο εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, που 
αποτελείται από δύο ξεχωριστούς ιστούς αέρος-τερματισμού, που συνδέονται με έναν 
οριζόντιο αγωγό αέρα-τερματισμού: Προβολή σε κατακόρυφη επιφάνεια με δύο κεραίες 
(κάθετη τομή). [75] 
 
Η απόσταση του διαχωρισμού μεταξύ του συστήματος αέρα-τερματισμού και της δομής 
πρέπει να διατηρείται. 
 
Τα συστήματα αέρα-τερματισμού που είναι απομονωμένα από τις δομές χρησιμοποιούνται 
συχνά, όταν η οροφή καλύπτεται με εύφλεκτα υλικά, π.χ. καλαμιά ή επίσης για επικίνδυνες 
εγκαταστάσεις, π.χ. εγκαταστάσεις ντεπόζιτου. 
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Βλέπε επίσης το κεφάλαιο 5.1.5 "Συστήματα αέρα-τερματισμού για τις δομές με 
καλαμοσκεπές". 
Μια άλλη μέθοδος για το σχεδιασμό των απομονωμένων συστημάτων αέρα-τερματισμού 
συνίσταται για την διασφάλιση των συστημάτων αέρα-τερματισμού (ράβδοι αέρα-
τερματισμού, αγωγοί ή καλώδια) με ηλεκτρικά μονωτικά υλικά όπως το GRP (πλαστικό 
γυαλί ενισχυμένο με ίνες). 
Αυτή η μορφή της απομόνωσης μπορεί να περιοριστεί σε τοπική χρήση ή να εφαρμόζεται σε 
ολόκληρα τμήματα της εγκατάστασης. Χρησιμοποιείται συχνά για εγκαταστάσεις στις 
οροφές των κτιρίων, όπως τα συστήματα ανεμιστήρων ή εναλλάκτες θερμότητας με μια 
ηλεκτρικά αγώγιμη σύνδεση στη δομή (βλέπε επίσης το κεφάλαιο 5.1.8). 
 
Φυσικά εξαρτήματα στα συστήματα αέρα-τερματισμού 
Μεταλλικά δομικά μέρη, όπως σοφίτες, υδρορροές, κιγκλιδώματα ή επικαλύψεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως φυσικά εξαρτήματα ενός συστήματος αέρα-τερματισμού. 
Εάν μια δο μή έχει μία κατασκευή από χαλύβδινο σκελετό με μια μεταλλική στέγη και η 
πρόσοψη είναι κατασκευασμένη από αγώγιμο υλικό, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, κάτω από ορισμένες συνθήκες. 
 
Η μεταλλική επένδυση στα τοιχώματα της οροφής στη δομής που πρόκειται να προστατευθεί 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ των διαφόρων μερών είναι 
μόνιμη. Αυτές οι μόνιμες ηλεκτρικές συνδέσεις μπορούν να γίνουν με π.χ. χαλκοσυγκόλληση, 
συγκόλληση, συμπίεση, βίδωμα ή πριτσίνωμα, για παράδειγμα. 
Εάν δεν υπάρχει ηλεκτρική σύνδεση, οι συμπληρωματικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν για 
αυτά τα στοιχεία, π.χ. γεφύρωση με πλεξούδες ή καλώδια γεφυρώσεως. 
 
Εάν το πάχος του μεταλλικού φύλλου δεν είναι μικρότερο από την τιμή t’ στον πίνακα 
5.1.1.5, και εάν δεν υπάρχει καμία απαίτηση να ληφθεί υπόψη το σημείο τήξεως των φύλλων 
στο σημείο του πλήγματος ή της ανάφλεξης του εύφλεκτου υλικού βάσει της επένδυσης, τότε 
τέτοια φύλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα αέρα-τερματισμού. 
Το πάχος υλικού δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας. 
Αν είναι όμως απαραίτητο να ληφθούν προληπτικά μέτρα κατά της τήξης ή της αφόρητης 
θέρμανσης στο σημείο του πλήγματος, το πάχος του μεταλλικού φύλλου δεν πρέπει να είναι 
μικρότερο από την τιμή t στον Πίνακα 5.1.1.5. 
 

Κλάση του LPS Υλικό Πάχοςa t mm Πάχοςb t’ mm 

I έως IV 

Μόλυβδος - 2.0 
Χάλυβας 

(ανοξείδωτος, 
γαλβανισμένος) 

4 0.5 

Τιτάνιο 4 0.5 
Χαλκός 5 0.5 

Αλουμίνιο 7 0.65 
Ψευδάργυρος - 0.7 

a αποτρέπει την διάτρηση, την υπερθέρμανση, και την ανάφλεξη. 
b μόνο για μεταλλικές πλάκες, εάν η πρόληψη της διάτρησης, της υπερθέρμανσης, 
και της ανάφλεξη δεν είναι σημαντική. 

 
Πίνακας 5.1.1.5 Ελάχ. πάχος των μεταλλικών πλακών. 
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Το απαιτούμενο πάχος t από τα γενικά υλικά δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, για παράδειγμα, για 
μεταλλικές στέγες. 
Για σωλήνες ή δοχεία, ωστόσο, είναι δυνατό να πληρούν τις απαιτήσεις για αυτά τα ελάχιστα 
πάχη. Αν όμως, η άνοδος της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σωλήνα ή της δεξαμενής 
αποτελεί κίνδυνο για το μέσο που περιέχει (κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης), τότε αυτοί δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως συστήματα αέρα-τερματισμού (βλέπε επίσης Κεφάλαιο 
5.1.4). 
Εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με το κατάλληλο ελάχιστο πάχος, τα εξαρτήματα, 
π.χ. σωλήνες ή δοχεία, πρέπει να βρίσκονται σε μια περιοχή που προστατεύεται από τους 
άμεσους κεραυνούς. 
 
Ένα λεπτό στρώμα βαφής, 1 mm πίσσας ή 0,5 mm PVC δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μόνωση 
σε περίπτωση άμεσου κεραυνού. Τέτοιες επικαλύψεις καταρρέουν όταν υποβάλλεται στις 
υψηλές ενέργειες που κατατίθενται κατά τη διάρκεια ενός άμεσου κεραυνού. 
Δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις στις αρθρώσεις των φυσικών εξαρτημάτων των 
καθοδικών αγωγών του συστήματος. 
 
Εάν αγώγιμα μέρη βρίσκονται στην επιφάνεια της οροφής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
ένα φυσικό σύστημα αέρα-τερματισμού αν δεν υπάρχει αγώγιμη σύνδεση μέσα στην δομή. 
Συνδέοντας, π.χ. σωλήνες ή ηλεκτρικούς αγωγούς στη δομή, μερική ρεύματα του κεραυνού 
μπορούν να εισέλθουν στη δομή και να επηρεάσουν ή ακόμα και να καταστρέψουν 
ευαίσθητο ηλεκτρικό / ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
Για να αποφευχθούν αυτά τα επιμέρους ρεύματα του κεραυνού από διεισδύσεις, 
απομονωμένα συστήματα αέρα-τερματισμού πρέπει να εγκαθίστανται για τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις στις οροφές των κτιρίων. 
 
Το απομονωμένο σύστημα αέρα-τερματισμού μπορεί να σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας την 
μέθοδο κυλιόμενης σφαίρας ή την μέθοδο προστατευτικής γωνίας. Ένα σύστημα αέρα-
τερματισμού με ένα μέγεθος πλέγματος ανάλογο με την κατηγορία του χρησιμοποιούμενου 
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας μπορεί να εγκατασταθεί όταν η όλη διάταξη 
απομονώνεται (υπερυψωμένη) από την κατασκευή που πρόκειται να προστατευθεί κατά 
τουλάχιστον την απαιτούμενη απόσταση διαχωρισμού s. 
Ένα καθολικό σύστημα για την εγκατάσταση εξαρτημάτων των απομονωμένων συστημάτων 
αέρα-τερματισμού περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5.1.8. 
 
 

5.1.2 Συστήματα αέρα-τερματισμού για κτίρια με αέτωμα στις στέγες 

Συστήματα αέρα-τερματισμού στις στέγες είναι τα μεταλλικά εξαρτήματα στο σύνολό τους, 
π.χ. αγωγοί αέρα-τερματισμού, ράβδοι αέρα-τερματισμού, ακμές αέρα-τερματισμού. 
Τα τμήματα της δο μής πο υ συνήθως πλήττο νται από  κεραυνο ύς,  ό πως η κο ρυφή το υ 
αετώματος, οι καμινάδες, οι κορυφογραμμές και η οξεία γωνία, τα άκρα του αετώματος και 
οι μαρκίζες, τα στηθαία, οι κεραίες και άλλες κατασκευές που προεξέχουν, οποίες εδράζονται 
στην οροφή, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με συστήματα αέρα-τερματισμού. 
 
Κανονικά, ένα πλέγμα δικτύου αέρα-τερματισμού είναι εγκατεστημένο στην επιφάνεια του 
αετώματος της στέγης, στο εν λόγω δίκτυο το μέγεθος του πλέγματος αντιστοιχεί στην 
κατάλληλη κατηγορία αντικεραυνικής προστασίας του συστήματος (π.χ. 15 x 15 m για 
σύστημα αντικεραυνικής προστασίας Κλάσης III) (Σχήμα 5.1. 2.1). 
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Σχήμα. 5.1.2.1 Σύστημα αέρα-τερματισμού σε ένα αέτωμα. [75] 
 
Με τη χρήση της κορυφογραμμής και τις εξωτερικές ακμές της δομής, καθώς και τα 
μεταλλικά μέρη της δο μής πο υ χρησιμεύο υν ως ένα σύστημα αέρα-τερματισμού, τα 
επιμέρους πλέγματα μπορούν να τοποθετηθούν όπως προτιμούμε. Οι αγωγοί αέρα-
τερματισμού στις εξωτερικές ακμές της κατασκευής πρέπει να εγκατασταθούν όσο το δυνατό 
πιο κοντά στα άκρα. 
 
Γενικώς, η μεταλλική υδρορροή χρησιμοποιείται για το κλείσιμο του «πλέγματος» του 
συστήματος αέρα-τερματισμού στην επιφάνεια της στέγης. Αν η ίδια η υδρορροή είναι 
συνδεδεμένη έτσι ώστε να είναι ηλεκτρικά αγώγιμη, τότε ένας σφιγκτήρας υδρορροής είναι 
τοποθετημένος στην διασταύρωση του συστήματος αέρα-τερματισμού και στην υδρορροή. 
Οι εγκαταστάσεις στις οροφές των κτιρίων που είναι κατασκευασμένες από μη αγώγιμο 
ηλεκτρικό υλικό (π.χ. σωλήνες εξαερισμού PVC) θεωρούνται ότι προστατεύονται επαρκώς 
αν δεν προεξέχουν περισσότερο από h = 0,5 m από το επίπεδο του πλέγματος (Σχήμα 
5.1.2.2). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.2.2 Ύψος μιας κατασκευής σε οροφή, κατασκευασμένη από μη-αγώγιμο 
ηλεκτρικό υλικό (π.χ. PVC) h ≤ 0,5 μ [75] 
 
Εάν η προεξοχή είναι h > 0,5 m, η δομή πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα αέρα-
τερματισμού (π.χ. ακμές παρακολούθησης) και συνδέεται με το πλησιέστερο αγωγό αέρα-
τερματισμού. Ένας τρόπος να γίνει αυτό θα ήταν να χρησιμοποιηθεί ένα σύρμα με διάμετρο 8 
mm με ένα μέγιστο ελεύθερο μήκος 0,5 m, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.1.2.3. 
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Σχήμα. 5.1.2.3 Πρόσθετο σύστημα αέρα-τερματισμού για σωλήνες εξαερισμού. [75] 
 
Μεταλλικές κατασκευές που τοποθετούνται στην οροφή χωρίς αγώγιμη σύνδεση στη δομή 
δεν θα πρέπει να συνδέονται με το σύστημα αέρα-τερματισμού, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
⇒ Κατασκευές που τοποθετούνται στην οροφή μπορούν να προεξέχουν μια μέγιστη 
απόσταση 0,3 m από το επίπεδο του πλέγματος 
⇒ Κατασκευές που τοποθετούνται στην οροφή μπορούν να έχουν μέγιστο κλειστό χώρο του 
1 m2 (π.χ. φεγγίτες) 
⇒ Κατασκευές που τοποθετούνται στην οροφή μπορούν να έχουν μέγιστο μήκος 2 m (π.χ. 
μέρος της στέγης με μεταλλικό φύλλο) 
 
Μόνο αν πληρούνται και οι τρεις προϋποθέσεις, δεν απαιτείται τερματικό. 
 
Επιπλέον, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, η απόσταση διαχωρισμού των αγωγών 
αέρα-τερματισμού και των καθοδικών αγωγών πρέπει να διατηρείται (Σχήμα 5.1.2.4). 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.2.4 Κτίριο με φωτοβολταϊκά συστήματα 
Αναφ. Wettingfeld Αντικεραυνική προστασία, Κρέφελντ, Γερμανία [75] 

 
Οι ράβδοι αέρα-τερματισμού για καμινάδες πρέπει να στηθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι 
ολόκληρη η καμινάδα είναι στη ζώνη προστασίας. Η μέθοδος προστατευτικής γωνίας 
εφαρμόζεται κατά την διαστασιολόγηση των ράβδων αέρα-τερματισμού. 
Αν η καπνοδόχος είναι χτισμένη με τούβλα ή κατασκευάστηκε με προκατασκευασμένα 
τμήματα, η ράβδος αέρα-τερματισμού μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας επί της καπνοδόχου. 
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Εάν υπάρχει ένας σωλήνας με μεταλλικό παρέμβλημα στο εσωτερικό της καπνοδόχου, π.χ. 
όπως διαπιστώθηκε κατά την ανάπλαση παλαιών κτιρίων, η απόσταση διαχωρισμού σε αυτό 
το αγώγιμο στοιχείο πρέπει να τηρείται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα όπου τα απομονωμένα 
συστήματα αέρα-τερματισμού που χρησιμοποιούν και ράβδους αέρα-τερματισμού στήνονται 
σε απόσταση. Ο σωλήνας με μεταλλικό παρέμβλημα πρέπει να συνδεθεί με την ισοδυναμική 
σύνδεση. Η συναρμολόγηση για την προστασία των παραβολικών κεραιών είναι 
συγκεκριμένα παρόμοια με εκείνη για την προστασία των καπνοδόχων που έχουν εσωτερικό 
σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Σε περίπτωση ενός άμεσου κεραυνού σε κεραίες, μερικά ρεύματα κεραυνού μπορούν να 
εισέλθουν στην δομή που πρόκειται να προστατευθεί μέσω των θωρακίσεων των 
ομοαξονικών καλωδίων και να προκαλέσουν τις επιπτώσεις και την καταστροφή που 
περιγράφηκε προηγουμένως. Για να αποφευχθεί αυτό, οι κεραίες είναι εξοπλισμένες με 
απομονωμένα συστήματα αέρα-τερματισμού (π.χ. ράβδοι αέρα-τερματισμού) (Σχήμα 
5.1.2.5). 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.2.5 Κεραία με ράβδο αέρα-τερματισμού. [75] 
 
Τα συστήματα αέρα-τερματισμού επάνω στην σκεπή έχουν μια μορφής τέντας για ζώνη 
προστασίας (σύμφωνα με την μέθοδο προστατευτικής γωνίας). Η γωνία εξαρτάται από το 
ύψος πάνω από το επίπεδο αναφοράς (π.χ. επιφάνεια της γης) και την κατηγορία του 
επιλεγμένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. 
 
 

5.1.3 Συστήματα αέρα-τερματισμού για δομές με επίπεδη οροφή 

Ένα σύστημα αέρα-τερματισμού για δομές με επίπεδες οροφές (Σχήματα 5.1.3.1 και 5.1.3.2) 
έχει σχεδιαστεί με τη μέθοδο πλέγματος. Ένας τύπος πλέγματος του συστήματος αέρα-
τερματισμού με μέγεθος που αντιστοιχεί στην κατηγορία του συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας είναι εγκατεστημένος στην οροφή (Πίνακας 5.1.1.3). 
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Σχήμα. 5.1.3.1 Σύστημα αέρα-τερματισμού. [75] 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.3.2 Σύστημα αέρα-τερματισμού σε μια επίπεδη οροφή. [75] 
 
Το Σχήμα 5.1.3.3 απεικονίζει την πρακτική εφαρμογή του δικτυωτού συστήματος αέρα-
τερματισμού σε συνδυασμό με την προστασία των ράβδων αέρα-τερματισμού, οι κατασκευές 
τοποθετούνται στην οροφή, π.χ. φώτα θόλου, φωτοβολταϊκά κύτταρα ή ανεμιστήρες. 
Κεφάλαιο 5.1.8 μας δείχνει πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις στις οροφές 
των κτιρίων. 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.3.3 Χρήση των ράβδων αέρα-τερματισμού. [75] 
 
Η συγκράτηση αγωγών οροφής στις επίπεδες στέγες εγκαθίστανται σε διαστήματα περίπου 1 
m. Οι αγωγοί αέρα-τερματισμού συνδέονται με το πατάρι, αυτοί είναι φυσικά εξαρτήματα 
του συστήματος αέρα-τερματισμού. Δεδομένου ότι έχουμε μεταβολές στη θερμοκρασία, το 
ίδιο γίνεται με το μήκος των υλικών που χρησιμοποιούνται για το πατάρι, και επομένως τα 
επιμέρους τμήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με "πλάκες ολίσθησης". 
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Εάν το πατάρι χρησιμοποιείται ως ένα σύστημα αέρα-τερματισμού, αυτά τα μεμονωμένα 
τμήματα πρέπει να είναι μόνιμα διασυνδεδεμένα έτσι ώστε να είναι ηλεκτρικά αγώγιμα, 
χωρίς να περιορίζεται η ικανότητά τους να επεκταθούν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
γεφύρωσης με πλεξούδες, ιμάντες, ή καλώδια (Σχήμα 5.1.3.4). 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.3.4 Γεφύρωση παταριού. [75] 
 
Οι αλλαγές που προκαλούνται στο μήκος από τις μεταβολές της θερμοκρασίας πρέπει επίσης 
να λαμβάνονται υπόψη για τους αγωγούς αέρα-τερματισμού και τους καθοδικούς αγωγούς 
των συστημάτων (βλ. Κεφάλαιο 5.4). 
Ένας κεραυνός στο πατάρι μπορεί να προκαλέσει την τήξη των υλικών που 
χρησιμοποιούνται. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, γι’αυτό ένα συμπληρωματικό σύστημα αέρα-
τερματισμού π.χ. με άκρες αέρα-τερματισμού θα πρέπει να εγκατασταθεί, η θέση του 
καθορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο κυλιόμενης σφαίρας (Σχήμα 5.1.3.5). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.3.5 Παράδειγμα πώς να προστατεύσετε μια μεταλλική οροφή με πατάρι, αν η τήξη 
μέσα είναι απαράδεκτη (μπροστινή όψη) [75] 
 
Συγκράτηση αγωγού για επίπεδες οροφές, συγκολλημένο ομοιογενώς 
 
Στον αέρα, οι πλάκες οροφής μπορούν να κινηθούν οριζόντια σε όλη την επιφάνεια της 
οροφής, εάν καθοριστούν μηχανικά στην επιφάνεια. Ένας ειδικός καθορισμός θέσης 
απαιτείται για τον αγωγό αέρα-τερματισμού και την πρόληψη συγκράτησης των αγωγών στα 
συστήματα αέρα-τερματισμού, από το να μετατοπίζονται πάνω στην λεία επιφάνεια. 
Συνήθως, η συγκράτηση αγωγών στις οροφές δεν μπορεί να συνδεθεί μόνιμα με τις πλάκες 
των οροφών, δεδομένου ότι οι τελευταίοι δεν επιτρέπουν συνήθως την εφαρμογή των 
συγκολλήσεων. 
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Ένας απλός και ασφαλής τρόπος για τον καθορισμό της θέσης είναι η χρήση συγκράτησης 
των αγωγών οροφής Τύπου KF σε συνδυασμό με τους ιμάντες (κόβουμε τις λωρίδες για να 
ταιριάζουν) που είναι κατασκευασμένοι από το υλικό επιστέγασμα της οροφής. Ο ιμάντας 
συσφίγγεται μέσα στην πλαστική χειρολαβή και οι δύο πλευρές συγκολλούνται ώστε να 
σφραγιστούν. Η συγκράτηση του αγωγού και ο ιμάντας πρέπει να είναι τοποθετημένοι 
ακριβώς δίπλα σε μια κοινή πλάκα της οροφής σε απόσταση περίπου 1 m. Η λωρίδα του 
φύλλου συγκολλείται στο φύλλο της οροφής σύμφωνα με τον κατασκευαστή του φύλλου 
οροφής. Αυτό εμποδίζει τον αγωγό αέρα-τερματισμού να μετατοπισθεί στις επίπεδες οροφές. 
Εάν η κλίση της οροφής είναι μεγαλύτερη από 5°, κάθε συγκράτηση του αγωγού οροφής 
πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ένα στοιχείο στερέωσης θέσης. Εάν οι συνθετικές πλάκες 
οροφής εξασφαλίζονται με μηχανικά μέσα, οι συγκρατήσεις των αγωγών οροφής πρέπει να 
τοποθετούνται στο άμεσο περιβάλλον των μηχανικών στοιχείων στερέωσης. 
Κατά την εκτέλεση αυτού του έργου, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η συγκόλληση και η σύνδεση 
της εργασίας σχετικά με την σφράγιση επηρεάζει την εγγύηση που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή της οροφής. 
Η εργασία που θα πραγματοποιηθεί θα πρέπει ως εκ τούτου να γίνει μόνο με τη σύμφωνη 
γνώμη του υπεύθυνου οροφής για τη συγκεκριμένη οροφή, ή να γίνει από τον ίδιο του τον 
εαυτό (Σχήμα 5.1.3.6). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.3.6 Συνθετικό επίπεδο πλακών οροφής – Οροφή με συγκράτηση αγωγού Τύπου 
KF / KF2 [75] 
 
 

5.1.4 Συστήματα αέρα-τερματισμού σε μεταλλικές οροφές 

Στους σύγχρονους βιομηχανικούς και εμπορικούς σκοπούς, τα οικοδομήματα έχουν συχνά 
μεταλλικές οροφές και προσόψεις. Τα μεταλλικά φύλλα και οι πλάκες στις στέγες είναι 
συνήθως από 0,7 έως 1,2 mm πάχος. 
Σχήμα 5.1.4.1 Δείχνει ένα παράδειγμα κατασκευής μιας μεταλλικής στέγης. 
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Σχήμα. 5.1.4.1 Τύποι μεταλλικών στεγών, π.χ. στέγες με στρογγυλή μόνιμη ραφή. [75] 
 
Όταν η οροφή έχει πληγεί από έναν άμεσο κεραυνό, μέσω της τήξης ή της εξαέρωσης μπορεί 
να προκληθεί μια τρύπα η οποία σχηματίζεται στο σημείο του χτυπήματος. Το μέγεθος της 
τρύπας εξαρτάται από την ενέργεια του κεραυνού και τα χαρακτηριστικά του υλικού, (π.χ. 
πάχος). Το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ είναι το τι επακολουθεί μετά τη βλάβη, π.χ. νερό που 
εισέρχεται σε αυτό το σημείο. Ημέρες ή εβδομάδες μπορεί να περάσουν πριν παρατηρηθεί η 
βλάβη. Η μόνωση οροφής γίνεται νωπή και η οροφή έχει βραχεί και δεν είναι πλέον 
αδιάβροχη. 
Ένα παράδειγμα βλάβης, αξιολογείται χρησιμοποιώντας το BLIDS (Blitz-Informations 
Dienst von Siemens – Siemens Lightning Information Service) και παρουσιάζει αυτό το 
πρόβλημα (Σχήμα 5.1.4.2). Ένα ρεύμα περίπου. 20.000 Α χτύπησε ένα μεταλλικό φύλλο και 
έκανε μια τρύπα (Σχήμα 5.1.4.2: Λεπτομέρεια Α). Δεδομένου ότι το μεταλλικό φύλλο δεν 
γειώνεται από ένα σύστημα καθοδικών αγωγών, βραχυκυκλώνεται στα φυσικά μεταλλικά 
στοιχεία του τοιχώματος που βρίσκονται στην γύρω περιοχή (Σχήμα 5.1.4.2: Λεπτομέρεια Β), 
που με τη σειρά τους  προκάλεσαν την οπή. 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.4.2 Παράδειγμα βλάβης: Κάλυμμα μεταλλικής πλάκας. [75] 
 
Για να αποφεύγουμε τέτοιου είδους ζημιές, ένα κατάλληλο σύστημα εξωτερικής 
αντικεραυνικής προστασίας με καλώδια και σφιγκτήρες μπορεί να μεταφέρει τα ρεύματα του 
κεραυνού που είναι "τοποθετημένα" ακόμη και σε μια λεπτή μεταλλική οροφή. Το πρότυπο 
αντικεραυνικής προστασίας IEC 62305 - 3 (EN 62305-3) απεικονίζει σαφώς τον κίνδυνο 
βλάβης για μεταλλικές οροφές. Σε περίπτωση που ένα εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής 
προστασίας είναι απαραίτητο, τα μεταλλικά φύλλα πρέπει να έχουν τις ελάχιστες τιμές που 
αναφέρονται στον Πίνακα 5.1.1.5. 
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Το πάχος t δεν είναι σημαντικό για τα υλικά της οροφής. Μεταλλικά φύλλα με πάχος t’ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα φυσικό σύστημα αέρα-τερματισμού μόνο αν η 
διάτρηση, η υπερθέρμανση και τήξη είναι ανεκτή. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευής πρέπει να 
δεχτεί και να ανεχτεί αυτό το είδος βλάβης στην οροφή, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλέον 
καμία εγγύηση ότι η οροφή θα προσφέρει προστασία από τη βροχή. Επίσης, οι γερμανικοί 
κανόνες για τις οροφές, σχετικά με την αντικεραυνική προστασία, συνδέονται με οροφές που 
απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. 
 
Αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι διατεθειμένος να ανεχτεί τη βλάβη στην οροφή σε περίπτωση 
κεραυνού, τότε ένα ξεχωριστό σύστημα αέρα-τερματισμού πρέπει να εγκατασταθεί σε μια 
μεταλλική οροφή. Το σύστημα αέρα-τερματισμού πρέπει να είναι εγκατεστημένο για να 
διασφαλιστεί ότι η κυλιόμενη σφαίρα (ακτίνα r που αντιστοιχεί στην κατηγορία του 
επιλεγμένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας), δεν έρχεται σε επαφή με την 
μεταλλική οροφή (Σχήμα 5.1.4.3). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.4.3 Σύστημα αέρα-τερματισμού σε μια μεταλλική στέγη – Προστασία έναντι 
(δημιουργίας) των ρευμάτων. [75] 
 
Κατά την τοποθέτηση του συστήματος αέρα-τερματισμού, συνιστάται η εγκατάσταση ενός 
λεγόμενου "σκαντζόχοιρου στέγης" με αγωγούς και άκρες αέρα-τερματισμού. 
Στην πράξη, τα ύψη των άκρων αέρα-τερματισμού σύμφωνα με τον Πίνακα 5.1.4.1 είναι 
δοκιμασμένα και ελεγμένα, ανεξάρτητα από την κατηγορία των εμπλεκομένων συστημάτων 
αντικεραυνικής προστασίας. 
 

Κατάλληλο για όλες τις κατηγορίες των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 
Απόσταση των οριζόντιων αγωγών Ύψος των άκρων αέρα-τερματισμού*) 

3 m 0.15 m 
4 m 0.25 m 
5 m 0.35 m 
6 m 0.45 m 

*) προτεινόμενες τιμές 
 
Πίνακας 5.1.4.1 Αντικεραυνική προστασία για μεταλλικές οροφές – Ύψος των άκρων αέρα-
τερματισμού. 
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Δεν πρέπει να ανοίγονται τρύπες στις μεταλλικές οροφές κατά τον καθορισμό των αγωγών 
και των άκρων αέρα-τερματισμού. Διάφορες συγκρατήσεις αγωγών είναι διαθέσιμες για τα 
διάφορα είδη μεταλλικών στεγών (μόνιμης στρογγυλής ραφής, μόνιμης ραφής, 
τραπεζοειδείς). Σχήμα 5.1.4.4a δείχνει ένα πιθανό σχέδιο για μια μεταλλική στέγη με μόνιμη 
στρογγυλή ραφή. 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.4.4a Συγκρατήσεις αγωγών για μεταλλικές στέγες – Μόνιμης στρογγυλής ραφής. 
[75] 
 
1) Παράλληλος συνδετήρας 
St/tZn Αρ. είδους 307 000 
 
2) Συγκράτηση του αγωγού οροφής για μεταλλικές στέγες, ελεύθερος αγωγός που οδηγείται 
με συγκράτηση αγωγού DEHNgrip 
StSt Αρ. είδους 223 011 
Al Αρ. είδους 223 041 
 
3) Συγκράτηση του αγωγού οροφής για μεταλλικές στέγες με σταθερό αγωγό που οδηγείται 
με πλαίσιο σύσφιξης 
StSt Αρ. είδους 223 010 
Al Αρ. είδους 223 040 
 
Κατά την το πο θέτηση των αγωγών,  πρέπει να δο θεί προ σο χή ώστε η συγκράτηση  το υ 
αγωγού που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της οροφής να είναι σχεδιασμένη να οδηγεί 
έναν σταθερό αγωγό, ενώ όλες οι άλλες συγκρατήσεις του αγωγού πρέπει να είναι 
σχεδιασμένες να οδηγούν έναν χαλαρό αγωγό, λόγω της γραμμικής αντιστάθμισης που 
προκαλείται από αλλαγές της θερμοκρασίας (Σχήμα 5.1.4.4b). 
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Σχήμα. 5.1.4.4b Συγκρατήσεις αγωγών για μεταλλικές στέγες – Μόνιμης στρογγυλής ραφής. 
[75] 
 
 
Η συγκράτηση του αγωγού που οδηγεί σταθερό αγωγό απεικονίζεται στο σχήμα 5.1.4.5 
χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός τραπεζοειδή φύλλου οροφής. 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.4.5 Μοντέλο κατασκευής ενός τραπεζοειδή φύλλου οροφής, συγκράτηση του 
αγωγού με πλαίσιο σύσφιξης. [75] 
 
 
Το Σχήμα 5.1.4.5 δείχνει επίσης μια άκρη αέρα-τερματισμού δίπλα στη συγκράτηση του 
αγωγού. Η συγκράτηση του αγωγού πρέπει να συνδεθεί στη βίδα στερέωσης πάνω από την 
πλάκα καλύψεως της τρύπας ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε είσοδο νερού. 
 
 
Το Σχήμα 5.1.4.6 χρησιμοποιεί το παράδειγμα μιας στρογγυλής μόνιμης ραφής στην οροφή 
για να τονίσει τον χαλαρό αγωγό που οδηγεί. 
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Σχήμα. 5.1.4.6 Μοντέλο κατασκευής της στέγης με μόνιμη ραφή. [75] 
 
Το Σχήμα 5.1.4.6 δείχνει επίσης τη σύνδεση στην οροφή με μια στρογγυλή μόνιμη ραφή στα 
άκρα της στέγης, η οποία είναι ικανή να μεταφέρει ρεύματα. 
 
Απροστάτευτες εγκαταστάσεις που προεξέχουν πάνω από την οροφή, π.χ. τα φώτα θόλου και 
τα καλύμματα των καμινάδων, εκτίθενται στα σημεία του χτυπήματος και της εκκένωσης του 
κεραυνού. Για την πρόληψη αυτών των εγκαταστάσεων από να χτυπηθούν από έναν άμεσο 
κεραυνό, ράβδοι αέρα-τερματισμού πρέπει να είναι τοποθετημένοι δίπλα στις εγκαταστάσεις 
που προεξέχουν πάνω από την οροφή. Το ύψος των ράβδου αέρα-τερματισμού προκύπτει από 
την προστατευτική γωνία α (Σχήμα 5.1.4.7). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.4.7 Ράβδος αέρα-τερματισμού για ένα φως θόλου σε μια στέγη με μόνιμη 
στρογγυλή ραφή. [75] 
 
 

5.1.5 Αρχή του συστήματος αέρα-τερματισμού για κατασκευές με αχυρένια 

οροφή 

Ο σχεδιασμός του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας Κλάσης III πληροί γενικά τις 
απαιτήσεις μιας τέτοιας κατασκευής. Σε ειδικές μεμονωμένες περιπτώσεις, μια ανάλυση των 
κινδύνων με βάση IEC 62.305 έως 2 (EN 62305-2) μπορεί να διεξαχθεί. 
 
Οι αγωγοί αέρα-τερματισμού σε τέτοιες στέγες (από άχυρο ή καλάμια) πρέπει να 
τοποθετηθούν σε απομονωμένα στηρίγματα για να είναι ελεύθεροι να μετακινηθούν. 
Ορισμένες αποστάσεις πρέπει επίσης να διατηρηθούν γύρω από τις μαρκίζες. 
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Σε περίπτωση μεταγενέστερης εγκατάστασης ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας 
σε μια στέγη, οι αποστάσεις πρέπει να αυξηθούν. Αυτό επιτρέπει να διατηρηθούν οι 
απαραίτητες ελάχιστες αποστάσεις όταν πραγματοποιηθούν επισκευές στις στέγες. Για τα 
συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Κλάσης ΙΙΙ, η τυπική απόσταση του καθοδικού 
αγωγού του συστήματος είναι 15 m. 
Η ακριβής απόσταση των καθοδικών αγωγών και κάθε άλλο αποτέλεσμα από τον υπολογισμό 
της απόστασης του διαχωρισμού, συμφωνεί με το πρότυπο IEC 62305-3 (EN 62305 έως 3). 
 
Το Κεφάλαιο 5.6 εξηγεί πώς να υπολογιστεί η απόσταση διαχωρισμού. 
 
Ιδανικά, οι αγωγοί στην κορυφογραμμή θα πρέπει να εκτείνονται μέχρι 15 m περίπου, και οι 
καθοδικοί αγωγοί μέχρι 10 m περίπου, χωρίς πρόσθετα στηρίγματα. 
Τα εξαρτήματα στερέωσης θέσεις πρέπει να είναι σφιχτά συνδεδεμένα με την κατασκευή της 
οροφής (δοκάρια και ράγες) μέσω βιδών και ροδελών (Σχήματα 5.1.5.1 έως 5.1.5.3). 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.5.1 Σύστημα αέρα-τερματισμού για κτίρια με αχυρένιες σκεπές. [75] 
 
Τα σημεία και τα σύμβολα 
Αγωγός αέρα-τερματισμού 
Σημείο σύνδεσης 
Απομονωμένο σημείο/Σημείο μέτρησης 
Αγωγός γης 
Καθοδικός αγωγός 
 

Σημαντικές αποστάσεις (ελάχιστη τιμή) 
a 0.6 m Αγωγός αέρα-τερματισμού/Αέτωμα 
b 0.4 m Αγωγός αέρα-τερματισμού/Στέγη 
c 0.15 m Μαρκίζες/Μαρκίζες στήριξης 
d 2.0 m Αγωγός αέρα-τερματισμού/Καταστήματα με δέντρα 
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Σχήμα. 5.1.5.2 Εξαρτήματα για αχυρένιες σκεπές. [75] 
 
 

Θέση Περιγραφή DIN Αρ. κομ. 
1 Καπάκι σύσφιξης με ράβδο αέρα-τερματισμού 48811 A 145 309 
2 Ξύλινος στύλος 48812 145 241 
3 Στήριγμα για αγωγό στέγης – 240 000 
4 Μαρκίζα στήριξης 48827 239 000 
5 Τροχαλία τεντώματος 48827 B 241 002 
6 Αγωγός αέρα-τερματισμού π.χ. καλώδιο αλουμ. – 840 050 

 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.5.3 Αχυρένια στέγη. [75] 
 
Μεταλλικά εξαρτήματα που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια της στέγης (όπως πτερύγια 
καιρού, συστήματα άρδευσης, κεραίες, μεταλλικές πλάκες, αγωγοί) θα πρέπει να είναι εξ 
ολοκλήρου στην προστατευόμενη περιοχή του απομονωμένου συστήματος αέρα-
τερματισμού. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, αποτελεσματική προστασία κατά των κεραυνών μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με ένα απομονωμένο σύστημα εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας, με ράβδους 
αέρα-τερματισμού κοντά στη δομή, ή αγωγούς αέρα-τερματισμού ή διασυνδεδεμένους ιστούς 
αέρα-τερματισμού που γειτνιάζουν με τη δομή. 
Εάν μια αχυρένια στέγη συνορεύει με μεταλλικό υλικό της σκεπής, και, εάν η δομή είναι 
εξοπλισμένη με ένα εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, τότε ένα ηλεκτρικό μη-
αγώγιμο υλικό στεγών, πλάτους 1 m τουλάχιστον, π.χ. πλαστικό, θα πρέπει να εισαχθεί 
μεταξύ της αχυρένιας οροφής και της άλλης οροφής. 
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Τα κλαδιά των δέντρων πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από μια 
αχυρένια στέγη. Εάν τα δέντρα είναι πολύ κοντά, και υψηλότερα από μία κατασκευή, τότε 
ένας αγωγός αέρα-τερματισμού πρέπει να τοποθετηθεί στην άκρη της στέγης που 
αντιμετωπίζει τα δέντρα (άκρη των μαρκίζων, αέτωμα), και να συνδέεται με το σύστημα 
αντικεραυνικής προστασίας. Οι απαραίτητες αποστάσεις πρέπει να διατηρηθούν. 
 
Ένας άλλος τρόπος για την προστασία των κατασκευών με αχυρένιες σκεπές, κατά το 
χτύπημα του κεραυνού, είναι να στηθεί ένας ιστός αέρα-τερματισμού, έτσι ώστε η όλη δομή 
είναι στην προστατευμένη περιοχή. 
 
Η μέθοδος αυτή μπορεί να βρεθεί στο κεφάλαιο 5.1.8 απομονωμένο σύστημα αέρα-
τερματισμού (τηλεσκοπικός χαλύβδινος ιστός αντικεραυνικής προστασίας). 
Μια νέα αρχιτεκτονική και πολύ ελκυστική δυνατότητα των απομονωμένων συστημάτων 
αντικεραυνικής προστασίας είναι η χρήση απομονωμένων καθοδικών αγωγών. 
Παράδειγμα για την εγκατάσταση απομονωμένων συστημάτων με καθοδικούς αγωγούς: 
Ανακατασκευή της οροφής μιας ιστορικής αγροικίας στην Κάτω Σαξονία (Σχήμα 5.1.5.4). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.5.4 Ιστορική αγροικία με εξωτερική αντικεραυνική προστασία (Αναφ. 
Φωτογραφίας: Hans Thormählen GmbH & Co.KG) [75] 
 
Αναφορικά με τους οικοδομικούς κανονισμούς (LBO) του αντίστοιχου ομοσπονδιακού 
κράτους, καθώς και με το μοντέλο οικοδομικών κανονισμών (MBO), η αρμόδια αρχή των 
κτιρίων αποφασίζει για την αναγκαιότητα ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. 
Οι οικοδομικοί κανονισμοί της Κάτω Σαξονίας (NBauO) ορίζουν για παράδειγμα στην § 20 
(3) ότι: 
"Κτίρια ή κατασκευές, που λόγω της τοποθεσίας, του τύπου κατασκευής ή της χρήσης, 
είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε κεραυνούς, ή όπου ένα τέτοιο χτύπημα μπορεί να έχει 
σοβαρές συνέπειες, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μόνιμα αποτελεσματικά συστήματα 
αντικεραυνικής προστασίας." 
 
Όσον αφορά την αύξηση των συμβάντων των ζημιών που προκαλούνται από κεραυνούς και 
υπερτάσεις, οι ασφαλιστές ακινήτων απαιτούν ότι τα μέτρα αντικεραυνικής προστασίας και 
οι υπερτάσεις να λαμβάνονται υπόψη πριν από  τη σύναψη της νέας σύμβασης,  ή να 
αναπροσαρμόζονται οι υφιστάμενες ασφαλιστικές συμβάσεις. Η βάση για την εκτίμηση του 
κινδύνου είναι μια ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με το IEC 62.305-2 (EN 62305 έως 2). 
Στην ιστορική αγροικία, ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας Κλάσης III έχει 
εγκατασταθεί, το οποίο πληροί τις τυπικές απαιτήσεις για κτίρια με αχυρένιες σκεπές IEC 
62305-3 (EN 62305-3). 
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Η κορυφογραμμή της κατασκευής προστατεύεται από ένα δικτυωτό πλαστικό κάλυμμα για 
να αποφευχθεί η σύγκρουση με τα πουλιά. 
 
Πριν από το σχεδιασμό του συστήματος αέρα-τερματισμού, οι προστατευόμενες περιοχές 
πρέπει να καθορίζονται από την μέθοδο κυλιόμενης σφαίρας. Μια σφαίρα ακτίνας 45 μέτρων 
ισχύει στην περίπτωση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας Κλάσης ΙΙΙ, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του προτύπου. Το ύψος του συστήματος αέρα-τερματισμού διαπιστώθηκε ότι 
είναι 2,30 m, έτσι οι δύο καπνοδόχοι στη κορυφογραμμή και οι τρεις νέοι φεγγίτες στη μια 
πλευρά της στέγης, είναι εντός της προστατευόμενης περιοχής (Σχήμα 5.1.5.5). 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.5.5 Τομή σε κεντρικό κτίριο. [75] 
Υπόμνημα: 
Καθοδικός αγωγός 
HVI ® αγωγός (κάτω από τη στέγη) 
Αγωγός γείωσης 
Απομονωμένο σημείο 
Αχυρένια στέγη 
 
Ένας μονωτικός σωλήνας (με ενισχυμένο γυαλί ακόρεστων πλαστικών ινών) επιλέχθηκε για 
να κρατήσει το σύστημα αέρα-τερματισμού αντίστοιχα αυξημένο και να υποστηρίξει τον 
απομονωμένο καθοδικό αγωγό του συστήματος. Το κάτω μέρος του μονωτικού σωλήνα είναι 
από αλουμίνιο για να εξασφαλιστεί η μηχανική ευστάθεια. Λόγω της επαγωγής των 
γειτονικών εξαρτημάτων ανεπιθύμητοι σπινθήρες είναι δυνατόν να εμφανιστούν σε αυτό το 
τμήμα. Για να αποφευχθεί αυτό, δεν πρέπει υπάρχουν γειωμένα εξαρτήματα ή ηλεκτρικές 
συσκευές σε απόσταση 1 m από το σύστημα αέρα-τερματισμού. 
Η ηλεκτρική απομόνωση των συστημάτων αέρα-τερματισμού και των καθοδικών αγωγών, αφ 
'ενός και των εγκαταστάσεων μετάλλου πρέπει να προστατεύονται, και τα συστήματα 
τροφοδοσίας και οι τεχνολογικές πληροφορίες του κτιρίου ή της δομής που πρέπει να 
προστατεύονται από την άλλη πλευρά, μπορούν να επιτευχθούν με τη απόσταση διαχωρισμού 
s μεταξύ αυτών αγώγιμων μερών. Αυτό πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το IEC 62305-3 
(EN 62305-3). Ο απομονωμένος αγωγός HVI καθορίζεται με την ισοδύναμη απόσταση 
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διαχωρισμού στον αέρα s = 0,75 m ή s = 1,50 m για τα στερεά δομικά υλικά. Σχήμα 5.1.5.6 
δείχνει πώς το καθοδικό σύστημα αγωγών είναι τοποθετημένο. 
Ο αγωγός HVI λειτουργεί σε ένα μονωτικό σωλήνα. Η κατασκευή του απαιτεί έναν κορυφαίο 
καθοδικό αγωγό HVI μέσω των κεντρικών ζυγών γείωσης, η ισοδυναμική σύνδεση των 
μέτρων πραγματοποιείται από έναν εύκαμπτο αγωγό H07V-K 1 x 16 mm2. Το μονωτικό του 
σωλήνα είναι σταθερό σε μια ειδική κατασκευή (ξύλινη διασταύρωση), και πιο κάτω οι 
καθοδικοί αγωγοί κατευθύνονται κατά μήκος των δοκών της στέγης, κάτω από τα πηχάκια 
(Σχήμα 5.1.5.6). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.5.6 Σχηματικό διάγραμμα και διάγραμμα καθοδικού αγωγού εγκατάστασης στη 
δοκό. [75] 
 
Υπόμνημα: 
Καθοδικός αγωγός 
HVI ® αγωγός (κάτω από τη στέγη) 
Αγωγός γείωσης 
Απομονωμένο σημείο 
Αχυρένια στέγη 
 
Στις μαρκίζες, οι αγωγοί HVI οδηγούνται μέσα από τις σανίδες (Σχήμα 5.1.5.7). 
 

 
Σχήμα. 5.1.5.7 HVI αγωγός οδηγείται μέσα από την σανίδα. [75] 
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Για αρχιτεκτονικούς λόγους οι καθοδικοί αγωγοί αλουμινίου έχουν εγκατασταθεί πιο κάτω. 
Όπως και για το σύνολο της εγκατάστασης, η διασταύρωση του αγωγού HVI χωρίς μόνωση, 
και οι γυμνοί καθοδικοί αγωγοί κοντά στο σύστημα γείωσης συγκολλούνται με βάση τις 
οδηγίες τοποθέτησης του συστήματος DEHNconductor. Μία μονάδα συγκόλλησης δεν είναι 
αναγκαία. 
 
 

5.1.6 Αγωγοί σε οροφές με κυκλοφορία οχημάτων 

Δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν αγωγοί αέρα-τερματισμού (π.χ. με τσιμεντόλιθους) σε 
στέγες με κυκλοφορία. Μια πιθανή λύση είναι να εγκατασταθούν οι αγωγοί αέρα-
τερματισμού είτε σε σκυρόδεμα ή στους αρμούς μεταξύ των τμημάτων διέλευσης. Αν ο 
αγωγός αέρα-τερματισμού έχει εγκατασταθεί σε αυτούς τους αρμούς, ξεφυτρώνουν παντού 
«κεφάλια/μανιτάρια» από συλλέκτες που έχουν εγκατασταθεί στις διασταυρώσεις του 
πλέγματος, όπως ορίζεται από τα σημεία του χτυπήματος. 
Το μέγεθος του πλέγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή, σύμφωνα με την κατηγορία του 
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (βλ. κεφάλαιο 5.1.1, Πίνακας 5.1.1.3). 
 
Αν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα είναι άτομα σε αυτήν την περιοχή κατά τη διάρκεια μιας 
καταιγίδας, τότε αρκεί να εγκαταστήσετε τα μέτρα που περιγράφονται παραπάνω. 
Άτομα που μπορούν να πάνε σε αυτή την περιοχή, από το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων 
πρέπει να ενημερώνονται μέσω μιας ένδειξης ότι πρέπει να εγκαταλείψουν αμέσως αυτή την 
περιοχή όταν εμφανίζεται μια καταιγίδα, και να μην επιστρέψουν κατά τη διάρκεια της 
καταιγίδας (Σχήμα 5.1.6.1). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.6.1 Αντικεραυνική προστασία για οροφές στάθμευσης αυτοκινήτων – Προστασία 
Κτιρίων [75] 
 
Προσοχή! Να φυλάσσεστε από το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της 
καταιγίδας 
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«κεφάλια/μανιτάρια» από συλλέκτες μετά ασφαλτόστρωση 
«κεφάλια/μανιτάρια» από συλλέκτες Art.-Nr. 108 001 
Αγωγοί εγκαθίστανται εντός σκυροδέματος ή στους αρμούς του οδοστρώματος (πλάκες) 
 
Αν είναι δυνατό, επίσης, για τα άτομα που βρίσκονται στην οροφή κατά τη διάρκεια μιας 
καταιγίδας, το σύστημα αέρα-τερματισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένο για την προστασία 
των προσώπων αυτών, από τους άμεσους κεραυνούς, με την προϋπόθεση ότι έχουν ένα ύψος 
2,5 m (με τεντωμένα τα χέρια). 
 
Το σύστημα αέρα-τερματισμού μπορεί να είναι διαστασιολογημένο έτσι ώστε να 
χρησιμοποιεί την μέθοδο κυλιόμενης σφαίρας ή την μέθοδο προστατευτικής γωνίας ανάλογα 
με την κλάση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (Σχήμα 5.1.6.2). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.6.2 Αντικεραυνική προστασία για οροφές στάθμευσης αυτοκινήτων – Προστασία 
του κτιρίου και της ζωής IEC 62305 - 3 (EN 62305 - 3) Παράρτημα Ε [75] 
 
Ύψος της ράβδου αέρα-τερματισμού, διαστάσεις ανάλογα με την απαιτούμενη 
προστατευτική γωνία 
 
Αυτά τα συστήματα αέρα-τερματισμού μπορούν επίσης να κατασκευαστούν από εκτεινόμενα 
καλώδια ή ράβδους αέρα-τερματισμού. Αυτοί οι ράβδοι αέρα-τερματισμού στερεώνονται σε 
δομικά στοιχεία όπως στηθαία ή κάτι παρόμοιο για παράδειγμα. 
 
Επιπλέον, οι ιστοί κεραυνού, για παράδειγμα, μπορούν επίσης να δράσουν ως ράβδοι αέρα-
τερματισμού για την αποφυγή κινδύνων ζωής. Με αυτή την εκδοχή, όμως, πρέπει να δοθεί 
προσοχή στα επιμέρους ρεύματα κεραυνού που μπορούν να διεξαχθούν στη δομή μέσω των 
γραμμών τροφοδοσίας. Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε ισοδυναμικές συνδέσεις 
κεραυνού και μέτρα για αυτές τις γραμμές. 
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5.1.7 Συστήματα αέρα-τερματισμού για τις πράσινες και επίπεδες οροφές 

Μια φυτεμένη οροφή μπορεί να έχει οικονομική και οικολογική έννοια. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι παρέχει ηχομόνωση στο κτίριο, προστατεύει τον φλοιό της οροφής, καταστέλλει 
τη σκόνη από τον αέρα του περιβάλλοντος, παρέχει επιπλέον θερμομόνωση, φιλτράρει και 
συγκρατεί νερό της βροχής και είναι ένας φυσικός τρόπος για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και των συνθηκών εργασίας. Επιπλέον, σε πολλές περιοχές, είναι δυνατόν να 
λαμβάνουν επιδοτήσεις από δημόσια κεφάλαια για την καλλιέργεια φυτών στην οροφή. 
Γίνεται διάκριση μεταξύ της αποκαλούμενης εκτεταμένης και της εντατικής καλλιέργειας. 
Μια εκτεταμένη φυτεμένη έκταση απαιτεί λιγότερη φροντίδα, σε αντίθεση με μια εντατική 
φυτεμένη έκταση που χρειάζεται λίπασμα, άρδευση και κλάδεμα. Για τους δύο τύπους 
φυτεμένης έκτασης, είτε υπόστρωμα χώματος ή υπόστρωμα κόκκων πρέπει να τοποθετηθεί 
στην οροφή. 
Είναι ακόμη πιο δαπανηρό, αν το κοκκώδες υπόστρωμα πρέπει να αφαιρεθεί λόγω άμεσου 
κεραυνού. 
Εάν δεν υπάρχει σύστημα εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας, η μόνωση της οροφής 
μπορεί να καταστραφεί στο σημείο του χτυπήματος. 
 
Η εμπειρία έχει δείξει ότι, ανεξάρτητα από τη μορφή της φροντίδας που απαιτείται, το 
σύστημα αέρα-τερματισμού ενός εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, 
μπορεί και πρέπει επίσης, να εγκατασταθεί στην επιφάνεια της πράσινης στέγης. 
 
Για ένα δικτυωτό σύστημα αέρα-τερματισμού, το πρότυπο IEC 62305-3 (EN 62305-3) 
αντικεραυνικής προστασίας υπαγορεύει το μέγεθος του πλέγματος το οποίο εξαρτάται από 
την κατηγορία του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας που επιλέγουμε (βλέπε κεφάλαιο 
5.1.1, Πίνακας 5.1.1.3). Ένας αγωγός αέρα-τερματισμού που έχει εγκατασταθεί στο 
εσωτερικό με μια στρώση προστασίας είναι δύσκολο να ελεγχθεί μετά από αρκετά χρόνια, 
επειδή οι άκρες αέρα-τερματισμού ή τα «κεφάλια/μανιτάρια» από τους συλλέκτες είναι 
κατάφυτα και δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμα, και συχνά έχουν καταστραφεί από τις εργασίες 
συντήρησης. Επιπλέον, οι αγωγοί αέρα-τερματισμού που εγκαθίστανται μέσα σε μια στρώση 
προστασίας είναι πιο επιρρεπείς στη διάβρωση. Οι αγωγοί αέρα-τερματισμού των πλεγμάτων 
που έχουν εγκατασταθεί ομοιόμορφα πάνω από την στρώση προστασίας είναι πιο εύκολο να 
ελεγχθούν, ακόμη και αν γίνει κατάφυτος ο χώρος, το ύψος του συστήματος 
παρακολούθησης μπορεί να ανυψωθεί με τη βοήθεια των άκρων και ράβδων αέρα-
τερματισμού και να «μεγαλώσει» με τα φυτά της οροφής. Τα συστήματα αέρα-τερματισμού 
μπορούν να σχεδιαστούν με διάφορους τρόπους. Ο συνήθης τρόπος είναι να εγκαταστήσουμε 
ένα σύστημα αέρα-τερματισμού είναι το δικτυωτό με μέγεθος πλέγματος 5 m x 5 m (σύστημα 
αντικεραυνικής προστασίας κλάσης I) μέχρι το μέγιστο μέγεθος πλέγματος 15 m x 15 m 
(σύστημα αντικεραυνικής προστασίας κλάσης III) στην επιφάνεια της οροφής, ανεξάρτητα 
από το ύψος της δομής. Είναι προτιμότερο να προσδιοριστεί η θέση της εγκατάστασης του 
πλέγματος λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές ακμές της οροφής και τις οποιεσδήποτε 
μεταλλικές κατασκευές που ενεργούν ως σύστημα αέρα-τερματισμού. 
 
Ο ανοξείδωτος χάλυβας (Αρ. Υλικού 1.4571) έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα καλό υλικό για 
τους αγωγούς των συστημάτων αέρα-τερματισμού σε στέγες με φυτά. 
Καλώδια αλουμινίου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εγκατάσταση αγωγών με στρώση 
προστασίας (με χωμάτινο υπόστρωμα ή κόκκους), (σχήματα 5.1.7.1 έως 5.1.7.3). 
 
 
 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 90 

 
 

Σχήμα. 5.1.7.1 Πράσινη στέγη. [75] 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.7.2 Σύστημα αέρα-τερματισμού σε μια πράσινη στέγη. [75] 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.7.3 Αγωγός που οδηγείται στη στρώση προστασίας. [75] 
 
 

5.1.8 Απομονωμένα συστήματα αέρα-τερματισμού 

Στις εγκαταστάσεις οροφής, τα συστήματα κλιματισμού και ψύξης, (π.χ. για τους κεντρικούς 
υπολογιστές) εγκαθίστανται σήμερα πάνω σε στέγες των μεγαλυτέρων συγκροτημάτων 
γραφείων και σε βιομηχανικές δομές. Κεραίες, ηλεκτρικά ελεγχόμενα φώτα θόλου, 
διαφημιστικές πινακίδες με ενσωματωμένο φωτισμό και όλα τα άλλα που προεξέχουν στην 
οροφή της δομής με αγώγιμη σύνδεση, (π.χ. μέσω των ηλεκτρικών καλωδίων ή αγωγών) 
εντός της κατασκευής, πρέπει να αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο. 
Σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας για την αντικεραυνική προστασία, οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις οροφής στις δομές προστατεύονται έναντι των άμεσων κεραυνών μέσω 
χωριστών συστημάτων αέρα-τερματισμού. Αυτό αποτρέπει τα μερικά ρεύματα κεραυνού από 
την είσοδο τους στη δομή, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή ακόμη και να 
καταστρέψουν τις ευαίσθητες ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. 
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Στο παρελθόν, αυτές οι εγκαταστάσεις οροφής συνδέονταν άμεσα. 
Αυτή η άμεση σύνδεση σημαίνει ότι μέρη του ρεύματος κεραυνού εισέρχονται στη δομή. 
Αργότερα, καθιερώθηκε η "έμμεση σύνδεση" μέσω ενός διακένου σπινθηρισμού. Αυτό 
σημαίνει ότι οι άμεσοι κεραυνοί στις εγκαταστάσεις οροφής μπορούν επίσης να εκρέουν 
μέσω των "εσωτερικών αγωγών" σε κάποιο βαθμό, και στην περίπτωση ενός πιο μακρινού 
κεραυνού στη δομή, το διάκενο σπινθηρισμού δεν πρέπει να λειτουργεί. Η τάση λειτουργίας 
του είναι 4 kV περίπου, και συνεπώς επιτυγχάνεται μερικό ρεύμα κεραυνού μέσα στη δομή 
μέσω του ηλεκτρικού καλωδίου, για παράδειγμα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει ή ακόμη και να 
καταστρέψει ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της δομής. 
Ο μόνος τρόπος για την πρόληψη αυτών των ρευμάτων που πρέπει να μεταφέρονται είναι να 
χρησιμοποιήσουμε απομονωμένα συστήματα αέρα-τερματισμού που διατηρούν τις 
αποστάσεις διαχωρισμού. 
Το Σχήμα 5.1.8.1 δείχνει μερικά ρεύματα κεραυνού να διαπερνούν το εσωτερικό της δομής. 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.8.1 Σύνδεση της εγκατάστασης οροφής. [75] 
 
Αυτές οι πολύ διαφορετικές εγκαταστάσεις οροφής μπορούν να προστατεύονται με διάφορα 
σχέδια των απομονωμένων συστημάτων αέρα-τερματισμού. 
 
Ράβδοι αέρα-τερματισμού 
 
Για τις μικρότερες εγκαταστάσεις οροφής (π.χ. μικρούς ανεμιστήρες), η προστασία μπορεί να 
επιτευχθεί με τη χρήση μεμονωμένων ράβδων ή συνδυάζοντας πολλούς ράβδους αέρα-
τερματισμού. Οι ράβδοι αέρα-τερματισμού μέχρι το ύψος των 2 m μπορούν να 
σταθεροποιηθούν με μια ή δύο συγκεκριμένες βάσεις συσσώρευσης στην κορυφή (π.χ. Αρ. 
είδους 102 010) ως υποστήριξη της εγκατάστασης (Σχήμα 5.1.8.2). 
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Σχήμα. 5.1.8.2 Απομονωμένο σύστημα αέρα-τερματισμού, η προστασία παρέχεται από μια 
ράβδο αέρα-τερματισμού. [75] 
 
Εάν οι ράβδοι αέρα-τερματισμού είναι υψηλότεροι από 2,5 m ή 3 m, πρέπει να 
σταθεροποιηθούν στο αντικείμενο, που πρέπει να προστατεύεται από τους συγκρατήρες 
απόστασης που είναι κατασκευασμένα από ηλεκτρικώς μονωτικό υλικό (π.χ. DEHNiso 
συγκρατήρας απόστασης) (Σχήμα 5.1.8.3). 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.8.3 Ράβδος αέρα-τερματισμού με συγκρατήρα απόστασης. [75] 
 
Η γωνία στήριξης είναι μια πρακτική λύση όταν οι ράβδοι αέρα-τερματισμού πρέπει να 
στερεώνονται, έναντι των επιπτώσεων των πλευρικών ανέμων (Σχήματα 5.1.8.4 και 5.1.8.5). 
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Σχήμα. 5.1.8.4 Γωνία στήριξης για ράβδους αέρα-τερματισμού. [75] 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.8.5 Στοιχείο στήριξης για ράβδο αέρα-τερματισμού. [75] 
 
Εάν απαιτούνται υψηλότεροι ράβδοι αέρα-τερματισμού (π.χ. για μεγαλύτερη εγκατάστασης 
οροφής), που δεν μπορούν να στερεωθούν με τίποτα, τότε οι ράβδοι αέρα-τερματισμού 
μπορούν να εγκατασταθούν με τη χρήση ειδικών στηριγμάτων. 
Η στήριξη των ράβδων αέρα-τερματισμού μέχρι το ύψος των 8,5 m μπορεί να γίνει 
χρησιμοποιώντας ένα τρίποδο. Αυτά τα στηρίγματα στερεώνονται στο πάτωμα με βάσεις 
τυποποιημένου σκυροδέματος (το ένα πάνω στο άλλο). Οι επιπρόσθετες γραμμές απαιτούν 
ένα ύψος πάνω 6 μ., ώστε να αντέχουν τις καταπονήσεις που προκαλούνται από τον άνεμο. 
 
Αυτές οι στηρίξεις των ράβδων αέρα-τερματισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα 
ευρύ φάσμα εφαρμογών (π.χ. κεραίες, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις). Το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό αυτού του τύπου συστήματος αέρος-τερματισμού είναι ο σύντομος χρόνος 
εγκατάστασής του καθώς δεν πρέπει να ανοίγονται τρύπες και μόνο λίγα στοιχεία πρέπει να 
βιδώνονται μεταξύ τους (Σχήματα 5.1.8.6 στο 5.1.8.7). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.8.6 Απομονωμένο σύστημα αέρα-τερματισμού για φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. 
[75] 
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Σχήμα. 5.1.8.7 Απομονωμένο σύστημα αέρα-τερματισμού για τις εγκαταστάσεις οροφής στις 
δομές. [75] 
 
Για την πλήρη προστασία των κατασκευών ή των εγκαταστάσεων με ράβδους αέρα-
τερματισμού (π.χ. φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, αποθήκες πυρομαχικών), χρησιμοποιούνται 
ιστοί αντικεραυνικής προστασίας. Αυτοί οι ιστοί εγκαθίστανται σε μια βάση από σκυρόδεμα. 
Ένα ύψος 19 μ. πάνω από το επίπεδο του εδάφους μπορεί να επιτευχθεί, ή και ακόμη 
υψηλότερο, εάν αυτά χρησιμοποιούνται κατά παραγγελία. Είναι επίσης δυνατό να εκτείνεται 
ένα καλώδιο μεταξύ αυτών των ιστών, εάν είναι ειδικά σχεδιασμένο για αυτό το σκοπό. Τα 
τυποποιημένα μήκη του χαλύβδινου τηλεσκοπικού ιστού αντικεραυνικής προστασίας, που 
παρέχεται σε τμήματα, προσφέρουν τεράστια πλεονεκτήματα για τη μεταφορά. 
Περισσότερες πληροφορίες (π.χ. εγκατάσταση, συναρμολόγηση) για αυτούς τους 
χαλύβδινους τηλεσκοπικούς ιστούς αντικεραυνικής προστασίας μπορούμε να βρούμε στις 
Οδηγίες Εγκατάστασης Αρ. 1574 (Σχήματα 5.1.8.8 και 5.1.8.9). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.8.8 Επιπρόσθετη προστασία στη "μεταβατική" περιοχή με αντιδιαβρωτική ζώνη 
για την υπόγεια εφαρμογή. [75] 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.8.9 Εγκατάσταση χαλύβδινου τηλεσκοπικού ιστού αντικεραυνικής προστασίας. 
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Επέκταση μέσω καλωδίων ή αγωγών 
 
Σύμφωνα με το IEC 62305-3 (EN 62305-3), οι αγωγοί αέρα-τερματισμού μπορούν να 
εγκατασταθούν πάνω από τη δομή που πρέπει να προστατευτεί. 
Οι αγωγοί αέρα-τερματισμού δημιουργούν μια σκηνή διαμορφωμένη με προστατευτικό χώρο 
στο πλάι, και με ένα κωνικό σχήμα στα άκρα. Η προστατευτική γωνία α εξαρτάται από την 
κατηγορία του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και το ύψος του συστήματος αέρα-
τερματισμού πάνω από το επίπεδο αναφοράς. 
 
Η μέθοδος της κυλιόμενης σφαίρας,  με την αντίστο ιχη ακτίνα (ανάλογα με την κλάση του 
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τις διαστάσεις 
των αγωγών ή καλωδίων. 
 
Ο τύπος του πλέγματος του συστήματος αέρα-τερματισμού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
εάν μια κατάλληλη απόσταση διαχωρισμού s μεταξύ των εξαρτημάτων της εγκατάστασης και 
του συστήματος αέρα-τερματισμού πρέπει να διατηρηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
απομονώνουμε τον συγκρατήρα απόστασης σε συγκεκριμένες βάσεις που έχουν 
εγκατασταθεί κατακόρυφα, π.χ. για την καθοδήγηση του πλέγματος σε ένα υπερυψωμένο 
επίπεδο (Σχήμα 5.1.8.10). 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.8.10 Εγκατεστημένο σύστημα αέρα-τερματισμού. [75] 
Αναφ: Blitzschutz Wettingfeld, Krefeld. Γερμανία 

 
DEHNiso-Combi 
 
Ένα φιλικός τρόπος προς το χρήστη, για την εγκατάσταση αγωγών ή καλωδίων, σύμφωνα με 
τις τρεις διαφορετικές μεθόδους σχεδιασμού για τα συστήματα αέρα-τερματισμού 
(κυλιόμενης σφαίρας, προστατευτικής γωνίας, πλέγματος) παρέχεται από το DEHNiso-
Combi, πρόγραμμα προϊόντων. 
 
Οι μονωτικοί αλουμινένιοι σωλήνες με "απομονωμένη απόσταση" (GRP – Γυαλί – Πλαστικό 
με ενισχυμένο ίνες), οι οποίοι είναι στερεωμένοι στο αντικείμενο που πρέπει να προστατεύει, 
παρέχουν έναν τρόπο ώστε να καθοδηγούν τα καλώδια. Με τη βοήθεια του συγκρατήρα 
απόστασης GRP, στη συνέχεια, ένας ξεχωριστός καθοδικός αγωγός του συστήματος ή ένα 
συμπληρωματικό σύστημα αέρα-τερματισμού (π.χ. πλέγμα) υλοποιείται. 
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Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή περιέχονται στα φυλλάδια DS 123E, 111E 
DS και στο σύνολο των οδηγιών εγκατάστασης Αριθ. 1475. 
Οι τύποι του σχεδιασμού που περιγράφονται μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, όπως 
είναι επιθυμητό για την προσαρμογή των απομονωμένων συστημάτων αέρα-τερματισμού 
στις τοπικές συνθήκες (Σχήματα 5.1.8.11 έως 5.1.8.14). 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.8.11 Στήριξη τρίποδου για υποστήριξη μονωτικών σωλήνων. [75] 
 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.8.12 Απομονωμένα συστήματα αέρος-τερματισμού με DEHNiso-Combi. [75] 
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Σχήμα. 5.1.8.13 Λεπτομερείς εικόνα από DEHNiso-Combi. [75] 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.8.14 Απομονωμένο σύστημα αέρα-τερματισμού με DEHNiso-Combi. [75] 
 
 

5.1.9 Συστήματα αέρα-τερματισμού σε καμπαναριά και εκκλησίες 

Εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας 
 
Σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN EN 62305-3, Συμπλήρωμα 2, τα συστήματα 
αντικεραυνικής προστασίας κλάσης ΙΙΙ πληρούν τις συνήθεις απαιτήσεις για τις εκκλησίες και 
τα καμπαναριά. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των 
σημαντικών πολιτισμικών δομών, μια ειδική ανάλυση κινδύνων σύμφωνα με το πρότυπο IEC 
62305-2 (EN 62305-2) πρέπει να πραγματοποιηθεί. 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 98 

Κύριος ναός 
 
Σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN EN 62305-3, Συμπλήρωμα 2, ο κυρίως ναός πρέπει 
να έχει το δικό του σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και, εάν ένα καμπαναριό είναι 
συνδεδεμένο, το σύστημα αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη συντομότερη διαδρομή με ένα 
σύστημα καθοδικών αγωγών του καμπαναριού. Στα "πτερύγια" του ναού, οι αγωγοί αέρα-
τερματισμού κατά μήκος της εγκάρσιας κορυφογραμμής πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ένα 
σύστημα καθοδικών αγωγών σε κάθε άκρο. 
 
Καμπαναριό 
 
Τα καμπαναριά μέχρι το ύψος των 20 m πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ένα σύστημα 
καθοδικών αγωγών. Αν το καμπαναριό και ο κυρίως ναός ενώνονται, τότε το σύστημα 
καθοδικών αγωγών πρέπει να συνδέεται με το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής 
προστασίας του κυρίως ναού από την συντομότερη διαδρομή (Σχήμα 5.1.9.1). 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.9.1 Εγκατάσταση συστήματος καθοδικού αγωγού σε ένα καμπαναριό. [75] 
 
Εάν το σύστημα καθοδικού αγωγού στο καμπαναριό συμπίπτει με ένα σύστημα καθοδικού 
αγωγού του κυρίως ναού, τότε, ένα κοινό σύστημα καθοδικών αγωγών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη θέση. Σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN EN 62305-3, 
Συμπλήρωμα 2, τα καμπαναριά πάνω από 20 m ύψος πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
τουλάχιστον δύο καθοδικούς αγωγούς. Τουλάχιστον ένας από τους καθοδικούς αγωγούς 
πρέπει να συνδέεται με το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας του κυρίως ναού 
μέσω της συντομότερης διαδρομής. 
 
Οι καθοδικοί αγωγοί σε καμπαναριά πρέπει πάντα να κατευθύνονται προς το έδαφος, έξω 
από το καμπαναριό. Η εγκατάσταση μέσα στο καμπαναριό δεν επιτρέπεται (DIN EN 62305-3 
Συμπλήρωμα 2). Επιπλέον, η απόσταση διαχωρισμού s σε μεταλλικά εξαρτήματα και 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο καμπαναριό (π.χ. μηχανισμοί ρολογιού, καμπαναριό) και 
κάτω από την οροφή (π.χ. κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης) πρέπει να διατηρηθεί με 
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την κατάλληλη ρύθμιση στο εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. Η απαιτούμενη 
απόσταση διαχωρισμού μπορεί να αποτελεί πρόβλημα, ιδίως στο ρολόι. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η αγώγιμη σύνδεση στη δομή μπορεί να αντικατασταθεί με έναν συνδετήρα 
απομόνωσης (π.χ. ένα σωλήνα GRP) για την πρόληψη επικίνδυνων σπινθήρων στα μέρη του 
συστήματος της εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας. 
 
Στις πιο σύγχρονες εκκλησίες που χτίστηκαν με οπλισμένο σκυρόδεμα, οι χάλυβες οπλισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καθοδικοί αγωγοί, εάν μπορεί να διασφαλισθεί ότι θα 
παρέχουν συνεχή αγώγιμη σύνδεση. Εάν χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα τμήματα 
οπλισμένου σκυροδέματος, ο οπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα σύστημα καθοδικού 
αγωγού, αν τα τερματικά για τη σύνδεση του οπλισμού διατίθενται διαρκώς στα τμήματα του 
προκατασκευασμένου σκυροδέματος. 
 
Στη Γερμανία η ισοδυναμική σύνδεση του κεραυνού με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
(σύστημα ρεύματος, τηλεφώνου και μεγαφωνικής εγκατάστασης) πρέπει να πραγματοποιείται 
στην είσοδο του κτιρίου, για τον έλεγχο των κουδουνιών, των συστημάτων χρονισμού στο 
καμπαναριό, και το σύστημα ελέγχου και συγχρονισμού, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα 2 του 
DIN EN 62305-3. 
 
 

5.1.10  Συστήματα αέρα-τερματισμού ανεμογεννητριών (WT) 

Προϋποθέσεις για την προστασία έναντι των κεραυνών 
 
Το IEC 61400-24 περιγράφει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των 
ανεμογεννητριών κατά των κεραυνών. Στις οδηγίες για την πιστοποίηση του γερμανικού 
Lloyd, ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας Κλάσης III απαιτείται για ανεμογεννήτρια 
με ύψος άξονα στα 60 m, και Κλάσης II εάν ο άξονας είναι σε ύψος άνω των 60  m. Στην 
περίπτωση των υπεράκτιων εγκαταστάσεων αντικεραυνικής προστασίας απαιτείται ένα 
σύστημα Κλάσης Ι. Αυτό μπορεί να ελέγξει τους κεραυνούς μαζί με ρεύματα μέτρησης, μέχρι 
και 200.000 Α. Αυτές οι απαιτήσεις βασίζονται στην πείρα, όσον αφορά τη λειτουργία των 
ανεμογεννητριών και την εκτίμηση του κινδύνου της ζημίας σύμφωνα με IEC 62305-2 (EN 
62305 έως 2). 
 
 
Η αρχή ενός συστήματος εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας για ανεμογεννήτριες 
 
Το σύστημα εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας περιλαμβάνει συστήματα αέρα-
τερματισμού, καθοδικών αγωγών και ένα σύστημα γείωσης-τερματισμού που προστατεύει 
από τις μηχανικές ζημιές και τη φωτιά. Όταν ο κεραυνός χτυπά τις ανεμογεννήτριες συνήθως 
επηρεάζει τα πτερύγια. Ως εκ τούτου, δέκτες, για παράδειγμα, έχουν ενσωματωθεί για τον 
προσδιορισμό των καθορισμένων σημείων του χτυπήματος (Σχήμα 5.1.10.1). 
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Σχήμα. 5.1.10.1 Ανεμογεννήτρια με ενσωματωμένους δέκτες στα πτερύγια του δρομέα. [75] 

 
Για να μπορέσουν τα συνδεδεμένα ρεύματα κεραυνού να ρέουν στη γη με ελεγχόμενο τρόπο, 
οι δέκτες στα πτερύγια συνδέονται στον δρομέα με έναν μεταλλικό αγωγό διασύνδεσης 
(ταινία στερεού αγωγού St / Tzn 30 mm x 3,5 mm ή χάλκινο καλώδιο 50 mm2). Ψήκτρες από 
ανθρακονήματα ή διάκενα αέρος σπινθηρισμού, στη συνέχεια με τη σειρά τους. Και η γέφυρα 
των ρουλεμάν στην κεφαλή της "ατράκτου", ώστε να αποφευχθεί η συγκόλληση των 
περιστρεφόμενων τμημάτων της κατασκευής. 
 
Για την προστασία των εξαρτημάτων της "ατράκτου", όπως και στα ανεμόμετρα σε 
περίπτωση ενός χτυπήματος κεραυνού, ράβδοι αέρα-τερματισμού ή κλωβοί αέρα-
τερματισμού έχουν εγκατασταθεί (Σχήμα 5.1.10.2). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.10.2 Αντικεραυνική προστασία για τους δείκτες ταχύτητας του αέρα στις 
ανεμογεννήτριες. [75] 
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Στον μεταλλικό πύργο, σε περίπτωση έκδοσης προεντεταμένου σκυροδέματος, οι 
ενσωματωμένοι καθοδικοί αγωγοί στο σκυρόδεμα (στρόγγυλος αγωγός St / Tzn Ø 8 ... 10 
mm ή ταινία αγωγών St / Tzn 30 mm x 3,5 mm) χρησιμοποιούνται ως  καθοδικοί αγωγοί του 
συστήματος. Η ανεμογεννήτρια είναι γειωμένη από ένα ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης στη 
βάση του πύργου και με ένα ενωμένο πλέγμα με το ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης του 
κτιρίου λειτουργίας. Αυτό δημιουργεί μια "ισοδυναμική επιφάνεια" η οποία εμποδίζει πιθανές 
διαφορές δυναμικού στην περίπτωση ενός κεραυνού. 
 
 

5.1.11  Η ένταση του ανέμου πιέζει τις ράβδους αέρα-τερματισμού της 

αντικεραυνικής προστασίας 

Οι στέγες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως περιοχές για τις τεχνικές εγκαταστάσεις. 
Ειδικά κατά την επέκταση του τεχνικού εξοπλισμού στη δομή, οι εκτεταμένες εγκαταστάσεις 
βρίσκονται περισσότερο από ποτέ στις στέγες των μεγαλυτέρων συγκροτημάτων γραφείων 
και βιομηχανικών δομών. Είναι απαραίτητο για την προστασία της εγκατάστασης οροφής, 
όπως κλιματισμός και συστήματα ψύξης, πομποί για κυψέλες σε πολυάριθμα κτίρια, λάμπες, 
αεραγωγοί φυσικού αερίου και άλλες συσκευές να συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής 
τάσης (Σχήμα 5.1.11.1). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.11.1 Προστασία έναντι άμεσων κεραυνών με αυτοστηριζόμενες ράβδους αέρα-
τερματισμού. [75] 
 
Σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα της αντικεραυνικής προστασίας που περιέχονται στη σειρά 
IEC 62305 (EN 62305), οι εγκαταστάσεις οροφής μπορούν να προστατεύονται από τους 
άμεσους κεραυνούς με απομονωμένα συστήματα αέρα-τερματισμού. Αυτό προϋποθέτει την 
απομόνωση των δύο συστημάτων αέρα-τερματισμού, όπως οι ράβδοι αέρα-τερματισμού, οι 
μικρές άκρες αέρα-τερματισμού ή τα πλέγματα αέρα-τερματισμού, και οι καθοδικοί αγωγοί, 
δηλαδή να εγκατασταθούν με επαρκή απόσταση διαχωρισμού από τις εγκατάστασης οροφής 
εντός της ζώνης προστασίας. Η κατασκευή ενός απομονωμένου συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας δημιουργεί μια ζώνη προστασίας στην οποία δεν μπορεί να συμβεί απευθείας 
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πτώση κεραυνού. Εμποδίζει επίσης τα μερικά ρεύματα κεραυνού από την είσοδο στο δίκτυο 
της χαμηλής τάσης και ως εκ τούτου της δομής. Αυτό είναι σημαντικό δεδομένου ότι η 
είσοδος των μερικών ρευμάτων κεραυνού στο κτίριο μπορεί να επηρεάσει ή να καταστρέψει 
τις ευαίσθητες ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. 
Οι εκτεταμένες εγκαταστάσεις οροφής είναι επίσης εξοπλισμένες με ένα απομονωμένο 
σύστημα αέρα-τερματισμού. Αυτές συνδέονται μεταξύ τους και επίσης με τη γείωση-
τερματισμού του συστήματος. Μεταξύ άλλων το μέγεθος της ζώνης προστασίας που 
δημιουργείται εξαρτάται από τον αριθμό και το ύψος των εγκατεστημένων συστημάτων 
αέρα-τερματισμού. 
Μια ενιαία ράβδος αέρα-τερματισμού είναι επαρκής για να παρέχει την προστασία που 
απαιτείται στις μικρότερες εγκατάστασης οροφής. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εφαρμογή 
της μεθόδου κυλιόμενης σφαίρας σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62305-3 (EN 62305-3) 
(Σχήμα 5.1.11.2). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.11.2 Διαδικασία για την εγκατάσταση των συστημάτων αέρα-τερματισμού 
σύμφωνα με το IEC 62305-3 (EN 62305-3) [75] 
 
 

Μέγιστο ύψους κτιρίου 

Κλάση του LPS Ακτίνα κυλιόμενης 
σφαίρας (r) Μέγεθος πλέγματος (M) 

Ι 20 m 5 x 5 m 
ΙΙ 30 m 10 x 10 m 
ΙΙΙ 45 m 15 x 15 m 
IV 60 m 20 x 20 m 
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Με την μέθοδο κυλιόμενης σφαίρας, μια κυλιόμενη σφαίρα της οποίας η ακτίνα εξαρτάται 
από την κατηγορία του επιλεγέντος συστήματος αντικεραυνικής προστασίας κυλιέται σε όλες 
τις πιθανές κατευθύνσεις πάνω από τη δομή που πρέπει να προστατευτεί. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της διαδικασίας, η κυλιόμενη σφαίρα πρέπει να αγγίζει το έδαφος (επίπεδο αναφοράς) 
ή και το σύστημα αέρα-τερματισμού και μόνο. 
Αυτή η μέθοδος παράγει ένα όγκο προστασίας όπου οι άμεσοι κεραυνοί δεν είναι δυνατόν να 
εμφανιστούν. 
Για να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος δυνατός όγκος προστασίας, καθώς επίσης και για να 
μπορέσουμε να προστατεύσουμε μεγαλύτερη εγκατάσταση οροφής έναντι άμεσων κεραυνών, 
οι ατομικές ράβδοι αέρα-τερματισμού πρέπει να στηθούν ιδανικά στο αντίστοιχο ύψος. Για 
την πρόληψη των αυτοστηριζόμενων ράβδων αέρα-τερματισμού από την κλίση και το 
σπάσιμο απαιτείται μια κατάλληλη σχεδιασμένη βάση και συμπληρωματικά στηρίγματα 
(σχήμα 5.1.11.3). 
 

 
 

Σχήμα. 5.1.11.3 Αυτοστηριζόμενη ράβδος αέρα-τερματισμού με μεταβλητό τρίποδα. [75] 
 
Προϋπόθεση για μια αυτοστηριζόμενη ράβδο αέρα-τερματισμού πρέπει να είναι το όσο το 
δυνατόν ψηλότερο χτίσιμο ώστε να δοκιμάζεται έναντι των υψηλότερων πιέσεων που 
ασκούνται από τα ενεργά φορτία του ανέμου. Μια αύξηση 40% στην ταχύτητα του ανέμου, 
για παράδειγμα, διπλασιάζει την ενεργή κλίση στη στιγμή. Την ίδια στιγμή, από το σημείο 
εφαρμογής απαιτείται ένα ελαφρύ αυτοστηριζόμενο σύστημα με ράβδους αέρα-τερματισμού, 
που είναι εύκολο στην μεταφορά και την εγκατάσταση. Για να εξασφαλιστεί ότι είναι 
ασφαλείς στη χρήση τους, οι ράβδοι αέρα-τερματισμού στις στέγες, πρέπει να αποδεικνύουν 
την μηχανική σταθερότητα. 
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Η πίεση που ασκείται από φορτία ανέμου 
 
Δεδομένου ότι οι αυτοστηριζόμενες ράβδοι αέρα-τερματισμού έχουν εγκατασταθεί σε 
εκτεθειμένες περιοχές (π.χ. σε στέγες), οι μηχανικές καταπονήσεις που προκύπτουν λόγω της 
ανάλογης θέσης και των επερχομένων ταχυτήτων του ανέμου, αντιστοιχούν στις πιέσεις που 
έχουν υποστεί και τα πλαίσια των κεραιών. Οι αυτοστηριζόμενες ράβδοι αέρα-τερματισμού 
πρέπει να ανταποκρίνονται στις ίδιες απαιτήσεις όσον αφορά την μηχανική τους 
σταθερότητα, όπως ορίζεται στο γερμανικό πρότυπο DIN 4131 για πλαίσια των κεραιών. 
DIN 4131 χωρίζει τη Γερμανία σε 4 ζώνες ανέμου, με ζώνη να εξαρτάται από την ταχύτητα 
του ανέμου (Σχήμα 5.1.11.4). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.11.4 Διαίρεση της Γερμανίας σε ζώνες φορτίου ανέμου και των αντίστοιχων 
τιμών της δυναμικής πίεσης και των μέγιστων ταχυτήτων του ανέμου. 
Αναφ: DIN 4131:1991-11: Ατσάλινα πλαίσια κεραίας, Berlin: Beuth-Verlag, GmbH [75] 
 

Ζώνη Δυναμική πίεση q 
[kN/m2] 

Ταχύτητα ανέμου 
v [km/h] Ένταση ανέμου 

Ι 0.8 126.7 

12 – 17 ΙΙ 1.05 145.1 
ΙΙΙ 1.4 161.5 
IV 1.7 184.7 
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Κατά τον υπολογισμό των μελλοντικών -πραγματικών- τάσεων φορτίου του ανέμου, εκτός 
από τη ζώνη που εξαρτάται από φορτίο του ανέμου, το ύψος της δομής (η δομή στέκεται 
μόνη της σε ανοιχτό έδαφος ή ενσωματώνεται με άλλα κτίρια), πρέπει επίσης να 
συμπεριληφθούν και οι τοπικές συνθήκες. Από το σχήμα 5.1.11.4 μπορεί να δει κανείς ότι 
περίπου το 95% της επιφάνειας της Γερμανίας βρίσκεται εντός της Ζώνης Ανέμου I και II. 
Επομένως οι ράβδοι αέρα-τερματισμού έχουν σχεδιαστεί γενικά για Ζώνη Ανέμου II. Η 
χρήση των αυτοστηριζόμενων ράβδων αέρα-τερματισμού στη Ζώνη Ανέμου ΙΙΙ και στη Ζώνη 
Ανέμου IV πρέπει να αξιολογείται για κάθε επιμέρους περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τάσεις που προκύπτουν. 
Σύμφωνα με το DIN 4131 μια σταθερή δυναμική πίεση πάνω από το τις κατασκευές πρέπει 
να αναμένεται για τις δομές, μέχρι το ύψος των 50 m. Για τους υπολογισμούς, το μέγιστο 
ύψος της δομής θεωρήθηκε στα 40 m, έτσι ώστε ένα συνολικό ύψος (ύψος της δομής συν το 
μήκος των ράβδων αέρα-τερματισμού) να διατηρείται κάτω από το σημείο των 50 m. 
Κατά το σχεδιασμό των αυτοστηριζόμενων ράβδων αέρα-τερματισμού, πρέπει να πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις για τις καταπονήσεις από το φορτίο του ανέμου: 
 
⇒ Αντοχή κλίσης των ράβδων αέρα-τερματισμού 
 
⇒ Ανθεκτικότητα θραύσης των ράβδων 
 
⇒ Διατήρηση της απαιτούμενης απόστασης διαχωρισμού για το αντικείμενο που πρέπει να 
προστατευτεί, ακόμα και κάτω από φορτία ανέμου (πρόληψη ανεπίτρεπτης παραμόρφωσης) 
 
 
Προσδιορισμός της αντίστασης κλίσης 
 
Η δυναμική πίεση που προκύπτει (εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέμου), ο συντελεστής 
αντίστασης cw και η επαφή του ανέμου επί της ράβδου αέρα-τερματισμού, δημιουργούν ένα 
ομοιόμορφο φορτίο q επί της επιφανείας η οποία παράγει μια αντίστοιχη ροπή κλίσης MT 
σχετικά με την αυτοστηριζόμενη ράβδο αέρα-τερματισμού. Για να εξασφαλιστεί ότι η 
αυτοστηριζόμενη ράβδος αέρα-τερματισμού είναι σταθερή, η ροπή κλίσης ΜΤ πρέπει να 
καταπολεμηθεί από ένα φορτίο ροπής ΜΟ, η οποία παράγεται από τον στύλο. Το μέγεθος της 
ροπής φορτίου ΜΟ εξαρτάται από το βάρος και την ακτίνα το υ στύλο υ.  Εάν η ροπή 
ανατροπής είναι μεγαλύτερη από την ροπή καταπόνησης, τότε το φορτίο ανέμου ωθεί την 
ράβδο αέρα-τερματισμού προς τα πάνω. 
Η απόδειξη της σταθερότητας των αυτοστηριζόμενων ράβδων αέρα-τερματισμού λαμβάνεται 
επίσης από στατικούς υπολογισμούς. Εκτός από τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών 
που χρησιμοποιήθηκαν, οι ακόλουθες πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό: 
 
⇒ Η επαφή του ανέμου επί της ράβδου αέρα-τερματισμού: Καθορίζεται από το μήκος και 
τη διάμετρο των επιμέρους τμημάτων της ράβδου αέρα-τερματισμού. 
 
⇒ Η επαφή του ανέμου επί των στηριγμάτων: Πολύ υψηλές αυτοστηριζόμενες ράβδοι 
αέρα-τερματισμού σταθεροποιούνται μαζί με 3 στηρίγματα τοποθετημένα σε ίσες αποστάσεις 
γύρω από την προστατευόμενη περιφέρεια. Η επαφή του ανέμου επί των εν λόγω 
στηριγμάτων αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη περιοχή όπου αυτά τα στηρίγματα 
τοποθετούνται επάνω σε ένα επίπεδο σε ορθή γωνία προς την κατεύθυνση του ανέμου. 
Δηλαδή, τα μήκη των στηριγμάτων μειώνεται αντίστοιχα όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από 
τον υπολογισμό. 
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⇒ Το βάρος της ράβδου αέρα-τερματισμού και των στηριγμάτων: Το βάρος της ράβδου 
αέρα-τερματισμού και των στηριγμάτων λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ροπής 
φορτίου. 
 
⇒ Το βάρος του στύλου: Ο στύλος είναι ένας τρίποδας με βαρίδια από τσιμεντόλιθους. Το 
βάρος αυτού του στύλου αποτελείται από το βάρος του τρίποδα και τα επιμέρους βάρη των 
χρησιμοποιούμενων τσιμεντόλιθων. 
 
⇒ Μοχλός κλίσης του στύλου: Ο μοχλός κλίσης υποδηλώνει τη μικρότερη απόσταση 
μεταξύ του κέντρου του τρίπο δα και της γραμμής ή το  σημείο  γύρω από  το  ο πο ίο  το  όλο 
σύστημα θα γείρει. 
 
Η απόδειξη της ευστάθειας λαμβάνεται συγκρίνοντας τις ακόλουθες ροπές: 
 
⇒ Την στιγμιαία κλίση που σχηματίζεται από τον άνεμο εξαρτάται από το φορτίο της 
δύναμης στη ράβδο αέρα-τερματισμό ή των ιμάντων και του βραχίονα της ράβδου αέρα-
τερματισμού. 
 
⇒ Την ροπή φορτίου που σχηματίζεται από το βάρος του στύλου, το βάρος της ράβδου 
αέρα-τερματισμού και των στηριγμάτων, και το μήκος της κλίσης μέσω του τρίποδου. 
 
Σταθερότητα επιτυγχάνεται όταν ο λόγος της ροπής φορτίου στην ροπή ανατροπής 
αναλαμβάνει μια τιμή > 1. 
Βασικά: όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία της ροπής φορτίου στην στιγμιαία κλίση, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η σταθερότητα. 
Η απαιτούμενη σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 
 
⇒ Προκειμένου να διατηρηθεί μικρή η επαφή του ανέμου επί της ράβδου αέρα-τερματισμού, 
οι διατομές που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Το φορτίο επί 
της ράβδου αέρα-τερματισμού μειώνεται, αλλά, ταυτόχρονα, μειώνεται και η μηχανική 
αντοχή της ράβδου αέρα-τερματισμού (κίνδυνος θραύσεως). Επομένως, είναι σημαντικό να 
γίνει ένας «συμβιβασμός» μεταξύ μιας μικρότερης δυνατής διατομής για τη μείωση του 
φορτίου ανέμου και μιας μεγαλύτερης δυνατής διατομής για να επιτευχθεί η απαιτούμενη 
αντοχή. 
 
⇒ Η σταθερότητα μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση μεγαλυτέρου βάρους στη βάση / ή 
μεγαλύτερης ακτίνας στους στύλους. Αυτό συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τις περιορισμένες 
περιοχές για ανέγερση, και τη γενική απαίτηση για χαμηλό βάρος και εύκολη μεταφορά. 
 
 
Υλοποίηση 
 
Προκειμένου να παρέχουν την μικρότερη δυνατή επιφάνεια επαφής του ανέμου επί της 
ράβδου, οι διατομές των ράβδων αέρα-τερματισμού βελτιστοποιούνται σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών. Για την ευκολότερη μεταφορά και την εγκατάσταση, η 
ράβδος αέρα-τερματισμού αποτελείται από ένα σωλήνα αλουμινίου (σε τμήματα, αν αυτό 
είναι επιθυμητό) και μια αλουμινένια ράβδο αέρα-τερματισμού. Για να κρατήσει ο στύλος 
την ράβδο αέρα-τερματισμού είναι αρθρωμένος και είναι διαθέσιμος σε δύο τύπους. Οροφή 
γηπέδου έως 10° μπορεί να αντισταθμιστεί. 
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Προσδιορισμός της αντοχής θραύσης 
 
Δεν είναι μόνο η σταθερότητα της ράβδου αέρα-τερματισμού πρέπει να αποδειχθεί, αλλά και 
η αντοχή της στη θραύση, αφού η εμφάνιση του φορτίου ανέμου ασκεί πιέσεις κάμψης στην 
αυτοστηριζόμενη ράβδο αέρα-τερματισμού. Η τάση κάμψης σε τέτοιες περιπτώσεις δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη καταπόνηση. Η τάση κάμψης συμβαίνει να 
είναι υψηλότερη και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις ράβδους αέρα-τερματισμού. Οι 
ράβδοι αέρα-τερματισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένοι για να εξασφαλίσουν ότι τα φορτία 
ανέμου που μπορεί να προκύψουν στη Ζώνη Ανέμου II δεν μπορούν να προκαλέσουν τη 
μόνιμη παραμόρφωση των ράβδων. Δεδομένου ότι η ακριβής γεωμετρία της ράβδου αέρα-
τερματισμού και η μη γραμμική απόδοση των χρησιμοποιουμένων υλικών πρέπει να ληφθεί 
υπόψη, η απόδειξη της αντοχής θραύσης των αυτοστηριζόμενων ράβδων αέρα-τερματισμού 
επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων. Η 
μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων FEM για συντομία, είναι μια αριθμητική μέθοδος για 
τον υπολογισμό των τάσεων και των παραμορφώσεων των πολύπλοκων γεωμετρικών δομών. 
Η δομή που είναι υπό εξέταση είναι κατανεμημένη στη λεγόμενη «μέθοδο των 
πεπερασμένων στοιχείων» χρησιμοποιώντας φανταστικές επιφάνειες και γραμμές που 
διασυνδέονται μέσω των κόμβων. 
 
Ο υπολογισμός προϋποθέτει τα εξής στοιχεία: 
 
⇒ FEM-Μοντέλο υπολογισμού 
Το υπολογιστικό μοντέλο FEM αντιστοιχεί στην απλοποιημένη γεωμετρία της 
αυτοστηριζόμενης ράβδου αέρα-τερματισμού. 
 
⇒ Τα χαρακτηριστικά των υλικών 
Η απόδοση του υλικού αντιπροσωπεύεται από τις λεπτομέρειες της εγκάρσιας διατομής, το 
μέτρο της ελαστικότητας, την πυκνότητα και την πλευρική συστολή. 
 
⇒ Τα φορτία 
Το φορτίο του ανέμου εφαρμόζεται στο γεωμετρικό μοντέλο ως ένα φορτίο πίεσης. 
 
Η αντοχή θραύσεως προσδιορίζεται με τη σύγκριση της επιτρεπόμενης τάσης κάμψεως 
(παράμετρος υλικού) και τη μέγιστη πίεση κάμψεως που μπορεί να προκύψει (υπολογίζεται 
από τη ροπή κάμψης και τη πραγματική εγκάρσια τομή στο σημείο της μέγιστης πίεσης). 
 
Η αντοχή στη θραύση επιτυγχάνεται εάν η αναλογία της πραγματικής επιτρεπομένης πίεσης 
κάμψης είναι > 1. Βασικά, η ίδια αρχή ισχύει επίσης και εδώ: όσο μεγαλύτερη είναι η 
αναλογία της πραγματικής επιτρεπόμενης πίεσης κάμψης, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
αντίσταση θραύσης. 
 
Χρησιμοποιώντας το μοντέλο υπολογισμού FEM, οι πραγματικές ροπές κάμψεως για δύο 
ράβδους αέρα-τερματισμού (μήκος = 8.5 m) υπολογίσθηκαν ως συνάρτηση του ύψους τους 
με και χωρίς στηρίγματα (Σχήμα 5.1.11.5). 
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Σχήμα. 5.1.11.5 Σύγκριση της πορείας κάμψης κατά τη στιγμή που οι αυτοστηριζόμενες 
ράβδοι αέρα-τερματισμού είναι χωρίς στηρίγματα (μήκος = 8,5 m). [75] 
 
Αυτό απεικονίζει σαφώς την επίδραση ενός πιθανού στηρίγματος για την πορεία των ροπών. 
Στη μέγιστη ρο πή κάμψης της ράβδο υ αέρα-τερματισμού χωρίς στήριγμα στο σταθερό 
σημείο, είναι περίπου 1270 Nm, το στήριγμα μειώνει τη ροπή κάμψης σε περίπου 460 Nm. 
Αυτό το στήριγμα καθιστά δυνατή τη μείωση των τάσεων στη ράβδο αέρα-τερματισμού σε 
τέτοιο βαθμό ώστε για το μέγιστο να αναμένονται φορτία ανέμου, η αντοχή των υλικών που 
χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνεται και η ράβδος αέρα-τερματισμού δεν καταστρέφεται. 
 
Υλοποίηση 
Τα στηρίγματα δημιουργούν ένα πρόσθετο "σημείο έδρασης" το οποίο μειώνει σημαντικά τις 
τάσεις κάμψεως που συμβαίνουν στη ράβδο αέρα-τερματισμού. Χωρίς συμπληρωματική 
αντιστήριξη, οι ράβδοι αέρα-τερματισμού δεν θα αντιμετωπίσουν τις πιέσεις της Ζώνης 
Ανέμου II. Ως εκ τούτου, οι ράβδοι αέρα-τερματισμού που είναι υψηλότεροι από 6 m 
εξοπλίζονται με στηρίγματα. 
 
Εκτός από τις ροπές κάμψης, ο υπολογισμός FEM παρέχει επίσης τις εφελκυστικές δυνάμεις 
που εμφανίζονται στην αντιστήριξη, των οποίων η δύναμη πρέπει επίσης να αποδειχθεί. 
 
Προσδιορισμός του ανέμου-φορτίου-εξαρτώμενη παραμόρφωση της ράβδου αέρα-
τερματισμού 
Μία περαιτέρω σημαντική τιμή που υπολογίζεται με το μοντέλο FEM είναι η παραμόρφωση 
του άκρου της ράβδου αέρα-τερματισμού από τα φορτία του ανέμου, επειδή η ράβδος αέρας-
τερματισμού λυγίζει. Η κάμψη των αποτελεσμάτων της ράβδου σε μια μεταβολή του όγκου 
που πρέπει να προστατευθεί. Τα αντικείμενα για να προστατεύονται δεν βρίσκονται πλέον 
στη ζώνη προστασίας και δεν μπορούν πλέον να διατηρηθούν. 
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Η εφαρμογή του μοντέλου υπολογισμού σε μια αυτοστηριζόμενη ράβδο αέρα-τερματισμού 
με ή χωρίς στηρίγματα παράγει τα ακόλουθα αποτελέσματα (Σχήματα 5.1.11.6 και 5.1.11.7). 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.11.6 FEM μοντέλο της αυτοστηριζόμενης ράβδου αέρα-τερματισμού χωρίς 
αντιστήριξη (μήκος = 8,5 m). [75] 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.1.11.7 FEM μοντέλο της αυτοστηριζόμενης ράβδου αέρα-τερματισμού με 
αντιστήριξη (μήκος = 8,5 m). [75] 
 
Για το παράδειγμα, ο υπολογισμός δίνει μια μετατόπιση του άκρου της ράβδου αέρα-
τερματισμού με αντιστήριξη γύρω στα 1150 mm. Χωρίς αντιστήριξη θα υπάρξει μια 
απόκλιση της τάξεως των 3740 mm, μια θεωρητική τιμή που υπερβαίνει το κρίσιμο σημείο 
της υπό εξέταση ράβδου αέρα-τερματισμού. 
 
Υλοποίηση 
Πάνω από ένα ορισμένο ύψος ράβδου, συμπληρωματικά στηρίγματα μειώνουν αυτήν την 
απόσταση σημαντικά. Επιπλέον, αυτό μειώνει επίσης και το φορτίο κάμψεως επί της ράβδου. 
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Συμπέρασμα 
Η αντοχή στη κλίση, η αντοχή στη θραύση και η παραμόρφωση είναι οι καθοριστικοί 
παράγοντες κατά τον σχεδιασμό των ράβδων αέρα-τερματισμού. Η βάση και οι ράβδοι αέρα-
τερματισμού πρέπει να συντονιστούν για να εξασφαλιστεί ότι τα φορτία που προκύπτουν ως 
αποτέλεσμα των ταχυτήτων ανέμου της Ζώνης ΙΙ, δεν θα προκαλέσουν την κλίση της ράβδου, 
ούτε θα προκαλέσουν βλάβη. Θα πρέπει ακόμη να ληφθεί υπόψη ότι οι μεγάλες 
παραμορφώσεις της ράβδου αέρα-τερματισμού μειώνουν την απόσταση διαχωρισμού και 
συνεπώς αφόρητες γειτνιάσεις μπορεί να προκύψουν. Μεγαλύτερες ράβδοι αέρα-
τερματισμού απαιτούν συμπληρωματική αντιστήριξη για την πρόληψη τέτοιων απαράδεκτων 
παραμορφώσεων από τις άκρες των ράβδων αέρα-τερματισμού. Τα μέτρα που περιγράφονται 
εξασφαλίζουν ότι οι αυτοστηριζόμενες ράβδοι αέρα-τερματισμού μπορούν να 
αντιμετωπίσουν την ταχύτητα της Ζώνης Ανέμου II σύμφωνα με το DIN 4131 (γερμανικό 
πρότυπο). 
 
 

5.2 Καθοδικός αγωγός του συστήματος 

Ο καθοδικός αγωγός του συστήματος είναι η ηλεκτρική αγώγιμη σύνδεση μεταξύ του 
συστήματος αέρα-τερματισμού και του συστήματος γης-τερματισμού. Η λειτουργία του 
καθοδικού αγωγού του συστήματος είναι να οδηγήσει με ευκολία το ρεύμα κεραυνού στο 
σύστημα γη-τερματισμού, χωρίς ανυπόφορες αυξήσεις στη θερμοκρασία, για παράδειγμα, 
που θα μπορούσαν να βλάψουν τη δομή. 
Για την αποφυγή των ζημιών που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του 
κεραυνικού ρεύματος στο σύστημα γη-τερματισμού, ο καθοδικός αγωγός πρέπει να 
τοποθετηθεί για να εξασφαλίσει ότι, από το σημείο του πλήγματος στη γη, 
 
⇒ υπάρχουν αρκετές παράλληλες διαδρομές ρεύματος, 
 
⇒ το μήκος των διαδρομών του ρεύματος να διατηρείται όσο το δυνατόν συντομότερο 
(ευθεία, κάθετη, χωρίς βρόχους), 
 
⇒ οι συνδέσεις με τα αγώγιμα στοιχεία της δομής να γίνονται όπου απαιτείται (απόσταση < s; 
s = απόσταση διαχωρισμού). 
 
 

5.2.1 Προσδιορισμός του αριθμού των αγωγών καθόδου 

Ο αριθμός των αγωγών καθόδου εξαρτάται από την περίμετρο των εξωτερικών άκρων της 
οροφής (περίμετρος της προβολής στην επιφάνεια του εδάφους). 
Οι αγωγοί καθόδου πρέπει να είναι τοποθετημένοι για να εξασφαλιστεί ότι, ξεκινώντας στις 
γωνίες της δομής, διανέμονται όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται στην περίμετρο. 
Ανάλογα με τα δομικά χαρακτηριστικά (π.χ. πύλες, προκατασκευασμένα εξαρτήματα), οι 
αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων αγωγών καθόδου μπορεί να είναι διαφορετικές. Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ο συνολικός αριθμός των αγωγών καθόδου που 
απαιτείται για την αντίστοιχη κατηγορία του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. 
Το πρότυπο IEC 62305-3 (EN 62305-3) δίνει τυπικές αποστάσεις μεταξύ των αγωγών 
καθόδου και των αγωγών δαχτυλιδιού για κάθε κατηγορία του συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας (Πίνακας 5.2.1.1). 
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Κλάση του LPS Τυπική απόσταση 
I 10 m 
II 10 m 
III 15 m 
IV 20 m 

 
Πίνακας 5.2.1.1 Αποστάσεις μεταξύ αγωγών σύμφωνα με το IEC 62305-3 (EN 62305-3) 
 
Ο ακριβής αριθμός των αγωγών καθόδου μπορεί να καθοριστεί μόνο από τον υπολογισμό της 
απόστασης διαχωρισμού s. Εάν η υπολογιζόμενη απόσταση διαχωρισμού δεν μπορεί να 
διατηρηθεί για τον προβλεπόμενο αριθμό των αγωγών καθόδου μιας δομής, τότε ένας τρόπος 
για την ικανοποίηση αυτής της απαίτησης είναι να αυξηθεί ο αριθμός των αγωγών καθόδου. 
Οι παράλληλες διαδρομές ρεύματος βελτιώσουν τον τρέχοντα συντελεστή διαχωρισμού kc. 
Αυτό το μέτρο μειώνει το ρεύμα στους αγωγούς καθόδου, και η απαιτούμενη απόσταση 
διαχωρισμού μπορεί να διατηρηθεί. 
Φυσικά συστατικά της δομής (π.χ. στηρίγματα οπλισμένου σκυροδέματος, χαλύβδινος 
σκελετός) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν ως συμπλήρωμα για τους αγωγούς καθόδου, 
εάν μπορεί να εξασφαλιστεί η συνεχής ηλεκτρική αγωγιμότητα. 
Με τη διασύνδεση των αγωγών καθόδου στο επίπεδο του εδάφους (αγωγός βάσης) και 
χρησιμοποιώντας αγωγούς δακτυλίου για υψηλότερες δομές, είναι δυνατόν να εξισορροπηθεί 
η κατανομή του ρεύματος κεραυνού, η οποία με τη σειρά της, μειώνει την απόσταση 
διαχωρισμού s. Η τελευταία σειρά προτύπων IEC 62305 (EN 62305) αποδίδει μεγάλη 
σημασία στην απόσταση διαχωρισμού. Τα μέτρα που προβλέπονται μπορούν να αλλάξουν 
την απόσταση διαχωρισμού θετικά για τις δομές και έτσι το ρεύμα κεραυνού μπορεί με 
ασφάλεια να αποφορτιστεί. 
Εάν αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν για τη διατήρηση της απαιτούμενης απόστασης 
διαχωρισμού, είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα νέο είδος υψηλής τάσης 
ανθεκτικών απομονωμένων αγωγών (HVI). Αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.2.4. 
Το Κεφάλαιο 5.6 περιγράφει πώς μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής απόσταση διαχωρισμού. 
 
 

5.2.2 Σύστημα αγωγών καθόδου για ένα μη απομονωμένο σύστημα 

αντικεραυνικής προστασίας 

Οι αγωγοί καθόδου κατά κύριο λόγο τοποθετούνται απευθείας επάνω στη δομή (χωρίς 
απόσταση). Το κριτήριο για την απευθείας εγκατάσταση τους στη δομή είναι η άνοδος της 
θερμοκρασίας σε περίπτωση που ο κεραυνός χτυπήσει το σύστημα αντικεραυνικής 
προστασίας. Εάν ο τοίχος κατασκευάζεται από πυρίμαχο υλικό ή υλικό με το φυσιολογικό 
επίπεδο της αναφλεξιμότητας, οι αγωγοί καθόδου μπορεί να εγκατασταθούν απευθείας επί ή 
εντός του τοίχου. 
Λόγω των προδιαγραφών των κανονισμών κτιρίου των γερμανικών ομοσπονδιακών κρατών, 
τα εύφλεκτα υλικά γενικά δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό σημαίνει ότι οι αγωγοί καθόδου των 
συστημάτων μπορούν συνήθως να τοποθετούνται απευθείας στη δομή. 
Ξύλο με μεγάλο όγκο και πυκνότητα μεγαλύτερη από 400 kg/m2 και πάχος μεγαλύτερο από 2 
mm θεωρείται ότι έχει κανονικό επίπεδο αναφλεξιμότητας. Εξ ου και ο αγωγός καθόδου του 
συστήματος που μπορεί να τοποθετηθεί σε ξύλινα στηρίγματα, για παράδειγμα. 
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Εάν ο τοίχος είναι κατασκευασμένος από εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό, οι αγωγοί καθόδου 
μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στην επιφάνεια του τοίχου, με την προϋπόθεση ότι η 
άνοδος της θερμοκρασίας όταν ρέει το ρεύμα κεραυνού δεν είναι επικίνδυνη. 
 
Η μέγιστη άνοδος της θερμοκρασίας ΔT των διαφόρων αγωγών K για κάθε κατηγορία του 
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας αναφέρεται στον Πίνακα 5.2.2.1. 
 

q 
mm2 Ø 

Τύπος του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας 
Αλουμίνιο Σίδηρος Χαλκός Ανοξείδωτος χάλυβας 

III 
+ 
IV 

II I 
III 
+ 
IV 

II I 
III 
+ 
IV 

II I 
III 
+ 
IV 

II I 

16  146 454 * 1120 * * 56 143 309 * * * 
50 8 mm 12 28 52 37 96 211 5 12 22 190 460 940 
78 10 mm 4 9 17 15 34 66 3 5 9 78 174 310 

* τήξη / εξάτμιση 
 
Πίνακας 5.2.2.1 Μεγίστη αύξηση της θερμοκρασίας ΔT από διαφορετικά υλικά αγωγών K. 
 
Οι τιμές αυτές σημαίνουν ότι, σε γενικές γραμμές, είναι ακόμη επιτρεπτή η εγκατάσταση 
αγωγών καθόδου κάτω από τη θερμομόνωση, διότι αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας δεν 
παρουσιάζει κανένα κίνδυνο πυρκαγιάς για τα μονωτικά υλικά. Αυτό εξασφαλίζει ότι το 
μέτρο παρέχει επίσης επιβράδυνση πυρκαγιάς. 
Κατά την εγκατάσταση των αγωγών καθόδου του συστήματος ή κάτω από τη θερμομόνωση, 
η άνοδος της θερμοκρασίας (στην επιφάνεια) μειώνεται εάν χρησιμοποιηθεί ένα πρόσθετο 
περίβλημα από PVC. Σύρμα αλουμινίου επενδυμένο με PVC μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί. 
Εάν ο τοίχος είναι κατασκευασμένος από εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό, και η άνοδος της 
θερμοκρασίας των αγωγών καθόδου παρουσιάζει κίνδυνο, τότε οι αγωγοί καθόδου πρέπει να 
τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε -να εξασφαλιστεί- η απόσταση μεταξύ των αγωγών 
καθόδου και του τοίχου να είναι μεγαλύτερη από 0,1 m. Τα στοιχεία στερέωσης μπορούν να 
αγγίζουν τον τοίχο. Η στήριξη της δομής πρέπει να διευκρινίζει αν το τείχος, όπου ο αγωγός 
καθόδου του συστήματος είναι εγκατεστημένος, είναι κατασκευασμένος από εύφλεκτα υλικά. 
 
Στη Γερμανία, ο ακριβής ορισμός των όρων "άφλεκτο", "κανονικό επίπεδο ευφλεκτότητας" 
και "εξαιρετικά εύφλεκτο" μπορούν να ληφθούν από το Συμπλήρωμα 1 του DIN EN 62305-3 
(VDE 0185-305-3). 
 
 

5.2.2.1 Εγκατάσταση του συστήματος των αγωγών καθόδου 

Οι αγωγοί καθόδου θα πρέπει να τοποθετηθούν ώστε να είναι άμεση η συνέχιση των αγωγών 
αέρα-τερματισμού. Θα πρέπει να εγκατασταθούν ευθεία και κάθετα, έτσι ώστε να 
αντιπροσωπεύουν την συντομότερη δυνατή άμεση σύνδεση προς τη γη. 
Βρόχοι, π.χ. μαρκίζες που προεξέχουν ή κατασκευές, πρέπει να αποφεύγονται. Εάν αυτό δεν 
είναι δυνατό, η απόσταση μετράται όπου βρίσκονται πιο κοντά τα δύο σημεία του 
συστήματος των αγωγών καθόδου, και το μήκος l του συστήματος των αγωγών καθόδου, 
μεταξύ των σημείων αυτών, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις όσον αφορά την απόσταση 
διαχωρισμού s (Σχήμα 5.2.2.1.1). 
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Σχήμα. 5.2.2.1.1 Βρόχος αγωγών καθόδου. [75] 
 
Η απόσταση διαχωρισμού s υπολογίζεται με βάση το συνολικό μήκος L = L1 + L2 + L3. 
 
Οι αγωγοί καθόδου δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε υδρορροές και σωλήνες καθόδου, ακόμη 
και αν είναι επενδυμένοι με ένα μονωτικό υλικό. Το υγρό στα λούκια θα διαβρώσει άσχημα 
τους αγωγούς καθόδου. 
 
Εάν το αλουμίνιο χρησιμοποιείται ως αγωγός καθόδου, δεν πρέπει να εγκατασταθεί 
απευθείας πάνω (χωρίς απόσταση), μέσα ή κάτω από σοβά, κονίαμα, σκυρόδεμα, ούτε θα 
πρέπει να εγκατασταθεί στο έδαφος. Εάν αυτό είναι εξοπλισμένο με ένα περίβλημα από PVC, 
τότε το αλουμίνιο μπορεί να εγκατασταθεί στο σοβά, στο κονίαμα ή στο σκυρόδεμα, αν είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί ότι το περίβλημα δεν θα καταστραφεί μηχανικά, ούτε θα υποστεί 
ρωγμή η μόνωση σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Συνιστάται, στην τοποθέτηση των αγωγών καθόδου να διατηρείται η απαιτούμενη απόσταση 
διαχωρισμού s σε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα (Εικόνα 5.2.2.1.2). 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.2.1.2 Σύστημα αγωγών καθόδου. [75] 
 
Η σύνδεση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, ευθεία και να εγκατασταθεί κάθετα. 
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Σωλήνες καθόδου (υδρορροές) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως αγωγοί καθόδου, 
εφόσον είναι κολλημένοι ή καρφωμένοι. 
Οι υδρορροές μέταλλου πρέπει να είναι συνδεδεμένες με τους αγωγούς καθόδου στα σημεία 
όπου διασταυρώνονται (Σχήμα 5.2.2.1.3). 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.2.1.3 Σύστημα αέρα-τερματισμού με σύνδεση στην υδρορροή. [75] 
 
Η βάση των υδρορροών μετάλλου θα πρέπει να συνδεθεί με την ισοδυναμική σύνδεση ή το 
σύστημα γη-τερματισμού, ακόμα και αν ο σωλήνας δεν χρησιμοποιείται ως ένας αγωγός 
καθόδου. Δεδομένου ότι συνδέεται με τις μαρκίζες των υδρορροών, μέσω των οποίων ρέει το 
ρεύμα κεραυνού, η σωλήνα καθόδου (υδρορροή) λαμβάνει επίσης ένα μέρος του ρεύματος 
κεραυνού που πρέπει να οδηγηθεί στο σύστημα γη-τερματισμού. Το Σχήμα 5.2.2.1.4 
απεικονίζει ένα πιθανό σχέδιο. 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.2.1.4 Γειωμένη σωλήνα καθόδου (υδρορροή). [75] 
 
 

5.2.2.2 Φυσικά εξαρτήματα των συστημάτων αγωγών καθόδου 

Όταν χρησιμοποιούμε φυσικά εξαρτήματα της δομής ως ένα σύστημα καθοδικών αγωγών, ο 
αριθμός των αγωγών που προβλέπεται να εγκατασταθεί ξεχωριστά μπορεί να μειωθεί ή, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί και να παραλειφθεί εντελώς. 
 
Τα ακόλουθα τμήματα μιας δομής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως "φυσικά εξαρτήματα" 
του συστήματος των αγωγών καθόδου: 
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⇒ Οι μεταλλικές κατασκευές 
Υπό την προϋπόθεση ότι η ασφαλής σύνδεση μεταξύ των διαφόρων τμημάτων είναι μόνιμη 
και οι διαστάσεις τους είναι σύμφωνες με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους αγωγούς 
καθόδου. Αυτές οι εγκαταστάσεις μετάλλου μπορούν επίσης να είναι επενδυμένες με 
μονωτικό υλικό. Η χρήση αγωγών που περιέχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, καθώς και οι 
υπόλοιποι αγωγοί, δεν επιτρέπονται εάν οι σφραγίσεις στις φλάντζες/σύνδεσμοι είναι μη-
μεταλλικοί ή οι φλάντζες/σύνδεσμοι των συνδεδεμένων σωλήνων δεν είναι συνδεδεμένοι με 
άλλο τρόπο έτσι ώστε να είναι ηλεκτρικά αγώγιμοι. 
 
⇒ Ο μεταλλικός σκελετός της δομής 
Αν το μεταλλικό πλαίσιο των δομών με σκελετό από χάλυβα ή ο διασυνδεδεμένος οπλισμός 
του χάλυβα της δομής χρησιμοποιείται ως σύστημα καθοδικών αγωγών, τότε δεν απαιτούνται 
αγωγοί δακτυλίου, δεδομένου ότι οι επιπλέον αγωγοί δακτυλίου δεν θα βελτίωναν τη 
διάσπαση του ρεύματος. 
 
⇒ Η ασφαλής διασυνδεδεμένη ενίσχυση της δομής 
Η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα φυσικό εξάρτημα 
του συστήματος καθοδικών αγωγών, εκτός εάν μπορεί να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση 
γίνεται με ασφαλή διασύνδεση. Ξεχωριστοί εξωτερικοί αγωγοί καθόδου θα πρέπει να 
εγκατασταθούν. 
 
⇒ Προκατασκευασμένα τμήματα 
Προκατασκευασμένα τμήματα θα πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να παρέχουν τερματικές 
συνδέσεις για ενίσχυση. Προκατασκευασμένα τμήματα θα πρέπει να έχουν μια ηλεκτρικά 
αγώγιμη σύνδεση μεταξύ όλων των τερματικών συνδέσεων. Τα επιμέρους εξαρτήματα θα 
πρέπει να διασυνδέονται στο χώρο κατά την εγκατάσταση (Σχήμα 5.2.2.2.1). 
 

 
 
Σχήμα. 5.2.2.2.1 Η χρήση των φυσικών εξαρτημάτων – τα νέα κτίρια είναι κατασκευασμένα 
από έτοιμο σκυρόδεμα. [75] 
 
Σταθερός ακροδέκτης γείωσης Αρ. είδους 478 200 
Γεφύρωση πλεξούδα Αρ. είδους 377 115 
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Σημείωση: 
Στην περίπτωση του προεντεταμένου σκυροδέματος, πρέπει να δοθεί προσοχή στον ιδιαίτερο 
κίνδυνο ενδεχόμενης ανυπόφορης μηχανικής επίδρασης που απορρέει από το ρεύμα 
κεραυνού και προκύπτει από τη σύνδεση με το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. 
Για το προεντεταμένο σκυρόδεμα, οι συνδέσεις με ράβδους τάνυσης ή τα καλώδια θα πρέπει 
να γίνουν μόνο έξω από την περιοχή τάνυσης. Η άδεια του προσώπου που είναι υπεύθυνο για 
την ανέγερση της κατασκευής πρέπει να δοθεί πριν από τη χρήση τάνυσης ράβδους ή 
καλωδίων ως αγωγών καθόδου. 
Εάν η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών δεν διασυνδέεται με ασφάλεια, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ένα σύστημα καθοδικών αγωγών. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να 
εγκατασταθούν εξωτερικοί αγωγοί καθόδου. 
 
Επιπλέον, στοιχεία πρόσοψης, τοποθετήσεις καναλιών και μεταλλικές υποδομές των 
προσόψεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα φυσικό σύστημα καθοδικών αγωγών, υπό 
την προϋπόθεση ότι: 
 
⇒ Οι διαστάσεις ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις των αγωγών καθόδου. Για 
λαμαρίνες, το πάχος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 0,5 mm. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα 
τους σε κάθετη κατεύθυνση πρέπει να διασφαλίζεται. Οι προσόψεις του μετάλλου που 
χρησιμοποιούνται ως ένα σύστημα καθοδικών αγωγών, πρέπει να αλληλοσυνδέονται για να 
διασφαλιστεί ότι οι επιμέρους πλάκες διασυνδέονται με ασφάλεια μεταξύ τους μέσω 
βιδών/πριτσίνια, ή των γεφυρωτών συνδέσεων. Πρέπει να υπάρχει μια ασφαλής σύνδεση 
ικανή να μεταφέρει τα ρεύματα στο σύστημα αέρα-τερματισμού καθώς επίσης και στο 
σύστημα γη-τερματισμού. 
 
⇒ Αν οι μεταλλικές πλάκες δεν είναι αλληλοσυνδεμένες σύμφωνα με την ανωτέρω απαίτηση, 
αλλά ο σκελετός διασφαλίζει ότι είναι συνεχώς αγώγιμος, η σύνδεση για το σύστημα αέρα-
τερματισμού μαζί με τη σύνδεση για το σύστημα γη-τερματισμού, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως ένας αγωγός καθόδου του συστήματος (Σχήματα 5.2.2.2.2 και 
5.2.2.2.3). 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.2.2.2 Μεταλλικά συμπληρωματικά τεμάχια, με αγώγιμη γεφύρωση. [75] 
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Γεφύρωση πλεξούδα Αρ. είδους 377 015 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.2.2.3 Σύνδεση γείωσης μιας μεταλλικής πρόσοψης. [75] 
 
Οι μεταλλικές υδρορροές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυσικοί αγωγοί καθόδου, εφόσον 
είναι διασυνδεδεμένες με ασφάλεια (συγκολλημένες ή καρφωμένες αρθρώσεις) και πληρούν 
το ελάχιστο πάχος του τοιχώματος του σωλήνα των 0,5 mm. Εάν μια υδρορροή δεν είναι 
διασυνδεδεμένη με ασφάλεια, μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τον συμπληρωματικό 
αγωγό καθόδου. Αυτό το είδος της εφαρμογής απεικονίζεται στο Σχήμα 5.2.2.2.4. Η σύνδεση 
της υδρορροής στο σύστημα γη-τερματισμού πρέπει να είναι ικανή για να μεταφέρει τα 
ρεύματα κεραυνού αφού ο αγωγός συγκρατείται μόνο κατά μήκος του σωλήνα. 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.2.2.4 Αγωγός καθόδου εγκατεστημένος κατά μήκος μιας υδρορροής. [75] 
 
 

5.2.2.3 Σημεία μετρήσεων 

Πρέπει να υπάρχει ένα σημείο μετρήσεως σε κάθε σύνδεση ενός αγωγού καθόδου με το 
σύστημα γη-τερματισμού (πάνω από το μόλυβδο, αν είναι δυνατόν). 
 
Τα σημεία μέτρησης πρέπει να επιτρέπουν την επιθεώρηση των ακόλουθων χαρακτηριστικών 
του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας: 
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⇒ Τις συνδέσεις των αγωγών καθόδου μέσω των συστημάτων αέρα-τερματισμού στον 
επόμενο αγωγό καθόδου. 
 
⇒ Τις διασυνδέσεις των τερματικών προεξοχών μέσω του συστήματος γης-τερματισμού, π.χ. 
στην περίπτωση του δακτυλίου ή του θεμελιακού ηλεκτροδίου γείωσης (ηλεκτρόδιο γείωσης 
Τύπου Β) 
 
⇒ Την αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης του ενιαίου ηλεκτρόδιου γείωσης (ηλεκτρόδιο 
γείωσης Τύπου Α) 
 
Σημεία μετρήσεως δεν απαιτούνται αν ο δομικός σχεδιασμός (π.χ. το οπλισμένο σκυρόδεμα ή 
ο χαλύβδινος σκελετός) δεν επιτρέπει την "ηλεκτρική" αποσύνδεση του "φυσικού" 
συστήματος των αγωγών καθόδου στο σύστημα γη-τερματισμού (π.χ. θεμελιακή γείωση). 
 
Το σημείο μετρήσεως μπορεί να ανοίξει μόνο με τη βοήθεια ενός εργαλείου για τη λήψη 
μετρήσεων, διαφορετικά θα πρέπει να κλείσει. 
 
Κάθε σημείο μετρήσεως πρέπει να είναι σε θέση να αποδίδει με σαφήνεια τον σχεδιασμό του 
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. Γενικώς, όλα τα σημεία μέτρησης σημειώνονται με 
αριθμούς (Σχήμα 5.2.2.3.1). 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.2.3.1 Σημείο μετρήσεων με αριθμό πινακίδας. [75] 
 
 

5.2.2.4 Εσωτερικοί αγωγοί καθόδου 

Εάν οι ακμές της δομής (μήκος και πλάτος) είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες από την 
απόσταση μεταξύ των αγωγών καθόδου που αντιστοιχούν στην κατηγορία της 
αντικεραυνικής προστασίας, τότε συμπληρωματικοί εσωτερικοί αγωγοί καθόδου πρέπει να 
εγκατασταθούν (σχήμα 5.2.2.4.1). 
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Σχήμα. 5.2.2.4.1 Σύστημα αέρα-τερματισμού που είναι εγκατεστημένο σε μεγάλες στέγες – 
Εσωτερικό σύστημα αγωγού καθόδου. [75] 
 
Εάν η απόσταση διαχωρισμού είναι πολύ μικρή, τα αγώγιμα μέρη της κατασκευής κτιρίου 
πρέπει να συνδέονται με το σύστημα αέρα-τερματισμού. Τα αποτελέσματα από τα ρεύματα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
Οι διαστάσεις του πλέγματος των εσωτερικών αγωγών καθόδου είναι περίπου 40m x 40m. 
Μεγάλες κατασκευές με επίπεδες στέγες, όπως μεγάλες αίθουσες παραγωγής ή και κέντρα 
διανομής, απαιτούν συχνά τους εσωτερικούς αγωγούς καθόδου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι 
αγωγοί μέσω της επιφάνειας της στέγης, πρέπει να εγκαθίσταται κάτω από μια στέγαση, που 
είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση ότι η οροφή παρέχει προστασία από τη βροχή. 
Οι συνέπειες των επιμέρους ρευμάτων του κεραυνού μέσω των εσωτερικών αγωγών καθόδου 
εντός της δομής πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το προκύπτον ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στην 
περιοχή του αγωγού καθόδου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό του εσωτερικού 
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (προσοχή στις εισροές στα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά 
συστήματα.) 
 

5.2.2.5 Αυλές 

Δομές με κλειστές αυλές που έχουν περίμετρο μεγαλύτερη από 30 m (εικόνα 5.2.2.5.1) θα 
πρέπει να έχουν συστήματα καθοδικών αγωγών που έχουν εγκατασταθεί με τις αποστάσεις 
που φαίνονται στον Πίνακα 5.2.1.1. 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.2.5.1 Αγωγοί καθόδου για τις αυλές. [75] 
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Αυλές με περίμετρο μεγαλύτερη από 30 m. Τυπικές αποστάσεις ανάλογα με την κατηγορία 
του LPS. 
 
 

5.2.3 Αγωγοί καθόδου ενός απομονωμένου συστήματος εξωτερικής 

αντικεραυνικής προστασίας 

Εάν ένα σύστημα αέρα-τερματισμού που περιλαμβάνει ράβδους αέρα-τερματισμού σε 
απομονωμένες κεραίες (ή ιστούς), τότε είναι ταυτόχρονα ένα σύστημα αέρα-τερματισμού και 
ένα σύστημα καθοδικών αγωγών (Σχήμα 5.2.3.1). 
Κάθε επιμέρους ιστός απαιτεί τουλάχιστον έναν αγωγό καθόδου. Χαλύβδινοι ιστοί ή ιστοί με 
ένα διασυνδεδεμένο χαλύβδινο οπλισμό, δεν απαιτούν κανένα συμπληρωματικό σύστημα 
καθοδικών αγωγών. 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.3.1 Ιστοί αέρα-τερματισμού απομονωμένοι από το κτίριο. [75] 
 
Για οπτικούς λόγους, ένα μεταλλικό κοντάρι σημαίας, για παράδειγμα, μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως ένα σύστημα αέρα-τερματισμού. Η απόσταση διαχωρισμού s μεταξύ του 
συστήματος αέρα-τερματισμού των αγωγών καθόδου και της δομής θα πρέπει να διατηρηθεί. 
Εάν το σύστημα αέρα-τερματισμού αποτελείται από ένα ή περισσότερα εκτεταμένα σύρματα 
ή καλώδια, κάθε άκρο του καλωδίου με το οποίο συνδέονται οι αγωγοί απαιτεί τουλάχιστον 
ένα αγωγό καθόδου (Σχήμα 5.2.3.2). 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.3.2 Ιστοί αέρα-τερματισμού εκτεταμένοι με καλώδια. [75] 
 
Εάν το σύστημα αέρα-τερματισμού σχηματίζει ένα δίκτυο αλληλοσυνδεόμενων αγωγών, δηλ. 
τα επιμέρους εκτεταμένα σύρματα ή καλώδια διασυνδέονται για να σχηματίσουν ένα πλέγμα 
(όντας διασυνδεδεμένο), πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας αγωγός καθόδου στο τέλος 
κάθε καλωδίου και οι αγωγοί να είναι δεμένοι με το (Σχήμα 5.2.3.3). 
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Σχήμα. 5.2.3.3 Ιστοί αέρα-τερματισμού εκτεταμένοι με διασταυρωμένα καλώδια σύνδεσης 
(πλέγμα). [75] 
 
 

5.2.4 Υψηλή τάση-αντίσταση, απομονωμένος αγωγός καθόδου του 

συστήματος αντικεραυνικής προστασίας – αγωγός HVI 

Πλήθος δομών χρησιμοποιούνται προκειμένου να δημιουργηθούν πλήρη δίκτυα κυψελών. 
Μερικές από αυτές τις δομές έχουν συστήματα αντικεραυνικής προστασίας. Για να 
σχεδιασμό και την εφαρμογή του ιστού της υποδομής σύμφωνα με τα πρότυπα, η πραγματική 
κατάσταση πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη φάση του σχεδιασμού, ενώ τα σχετικά πρότυπα 
πρέπει να είναι αυστηρώς διαφοροποιημένα. 
Για τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, υπάρχουν τρεις βασικές 
διαφορετικές καταστάσεις: 
 
⇒ Η κατασκευή δεν διαθέτει σύστημα αντικεραυνικής προστασίας 
 
⇒ Η κατασκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που δεν είναι 
πλέον ικανό να λειτουργήσει 
 
⇒ Η κατασκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που 
λειτουργεί 
 
Η κατασκευή δεν διαθέτει σύστημα αντικεραυνικής προστασίας 
Στη Γερμανία οι κυψέλες κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0855-300. 
Αυτό ασχολείται με τη γείωση των κυψελών. Σύμφωνα με την αντίληψη για την προστασία 
από υπερτάσεις των φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων τηλεφωνίας, συμπληρωματική 
προστασία από υπερτάσεις είναι ενσωματωμένη στο τμήμα μετρητή. 
 
Η κατασκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που δεν 
είναι πλέον ικανό να λειτουργήσει 
Στη Γερμανία, οι κυψέλες συνδέονται με το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, 
όπως απαιτείται από την Κλάση του καθοριζομένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας 
(LPS). Το ρεύμα του κεραυνού και οι διαδρομές που απαιτούνται για την τοποθεσία 
κυττάρων διερευνώνται και αξιολογούνται. Περιλαμβάνει την αντικατάσταση μη 
λειτουργικών στοιχείων της υπάρχουσας εγκατάστασης οι οποίες απαιτούν την αποφόρτιση 
του ρεύματος κεραυνού, όπως ο αγωγός αέρα-τερματισμού, ο αγωγός καθόδου του 
συστήματος και η σύνδεση με το σύστημα γη-τερματισμού. Οι παρατηρούμενες ελλείψεις σε 
τμήματα της εγκατάστασης που δεν χρειάζονται πρέπει να κοινοποιούνται εγγράφως στον 
κάτοχο της κατασκευής. 
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Η κατασκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που 
λειτουργεί 
Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα περισσότερα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας έχουν 
σχεδιαστεί σύμφωνα με την LPS Κλάση III. Τακτικές επιθεωρήσεις προβλέπονται για 
ορισμένες δομές. Θα πρέπει να προγραμματιστούν για την ενσωμάτωση της εγκατάστασης 
κυψελών σύμφωνα με την Κλάση του καθοριζομένου συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας (LPS). Για εγκαταστάσεις με LPS Κλάση I και II, το περιβάλλον της 
εγκατάστασης πρέπει να καταγράφεται φωτογραφικά για να εξασφαλιστεί ότι, αν προκύψουν 
μεταγενέστερα προβλήματα με γειτνιάσεις, η κατάσταση κατά τη στιγμή της κατασκευής 
μπορεί να αποδειχθεί. Εάν μια κυψέλη είναι χτισμένη σε μια δομή με ένα λειτουργικό 
σύστημα εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας, η ανέγερσή της διέπεται από τις πιο 
σύγχρονες προδιαγραφές αντικεραυνικής προστασίας (IEC 62305 (EN 62305)). Σε αυτή την 
περίπτωση, για παράδειγμα, στη Γερμανία το DIN VDE 0855-300 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο για την ισοδυναμική σύνδεση του καλωδίου κεραίας. Γειτνιάσεις πρέπει να 
υπολογιστούν ανάλογα με την κατηγορία του LPS. Όλα τα μηχανικά εξαρτήματα που 
χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα υποψήφια μερικά ρεύματα 
κεραυνού. Για λόγους τυποποίησης, όλα τα στοιχεία για τον καθορισμό του χάλυβα και οι 
κατασκευές για τη συγκράτηση των πολλών κεραιών κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένες για LPS Κλάση I. Η σύνδεση θα πρέπει να γίνει μέσω της συντομότερης 
διαδρομής, η οποία δεν είναι αποτελεί πρόβλημα, όμως, οι αγωγοί αέρα-τερματισμού σε 
επίπεδες στέγες συνήθως έχουν σχεδιαστεί για να συνδυαστούν. Εάν υπάρχει ένα λειτουργικό 
σύστημα αντικεραυνικής προστασίας στο κτίριο υποδοχής, αυτό θα πρέπει να έχει μια 
υψηλότερη προτεραιότητα από μια κεραία εγκατάστασης στη γη. 
 
Λόγω του τρόπου με τον οποίο σχεδιάστηκε η κλάση του συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, πρέπει να καθοριστεί το στάδιο των 
συζητήσεων του έργου: 
 
⇒ Αν τα εξαρτήματα του τεχνολογικού συστήματος βρίσκονται επίσης στην οροφή, είναι 
προτιμότερο για την εγκατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου η εξωτερική πλευρά της δομής. 
 
⇒ Αν τα εξαρτήματα του τεχνολογικού συστήματος βρίσκονται στην οροφή, και αν 
πρόκειται να στηθεί ένας κεντρικός ιστός, η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με 
ένα απομονωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. 
 
⇒ Αν τα εξαρτήματα του τεχνολογικού συστήματος βρίσκονται εντός της δομής, είναι 
προτιμότερο να έχουμε ένα απομονωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. Πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η υποδομή των κυψελών, να έχει σχεδιαστεί για να είναι γεωμετρικά μικρή, 
έτσι ώστε το κόστος του απομονωμένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας να είναι 
οικονομικά βιώσιμο. 
 
Η πείρα έχει δείξει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα υφιστάμενα συστήματα αντικεραυνικής 
προστασίας έχουν παλιές ατέλειες οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς την αποτελεσματικότητα 
της εγκατάστασης. Τα ελαττώματα αυτά σημαίνουν ότι ακόμη και αν η κυψέλη είναι σωστά 
"δεμένη" για το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, η ζημία μπορεί να 
προκληθεί ακόμα και εντός της δομής. 
 
Για να μπορέσει ένας σχεδιαστής των δικτύων κινητής τηλεφωνίας να ανεγείρει 
εγκαταστάσεις κεραιών, σύμφωνα με τα πρότυπα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, το μόνο 
πράγμα που έχει στη διάθεσή του να χρησιμοποιήσει για το απομονωμένο σύστημα 
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αντικεραυνικής προστασίας είναι οι οριζόντιοι συγκράτηρες απόστασης. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, όμως, ο σχεδιασμός της εγκατάστασης της κεραίας, θα μπορούσε πραγματικά 
να θεωρηθεί αρχιτεκτονική αισθητική (Σχήμα 5.2.4.1). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.2.4.1 Απομονωμένο σύστημα αέρα-τερματισμού με βάση στήριξης εξ αποστάσεως. 
[75] 
 
 
Τα συστήματα αέρα-τερματισμού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.2.4.1 δεν ισχύουν για περιοχές 
όπου οι κεραίες πρέπει να είναι ευχάριστες στην όψη. 
 
Ο απομονωμένος αγωγός HVI είναι μια καινοτόμος λύση που παρέχει το πρόγραμμα 
εγκατάστασης των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας με νέες δυνατότητες για το 
σχεδιασμό και την εύκολη διατήρηση της απόστασης διαχωρισμού (Σχήμα 5.2.4.2). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.2.4.2 Απομονωμένο σύστημα αέρα-τερματισμού κυψελών – Εφαρμογή του 
συστήματος αγωγού DEHN. [75] 
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5.2.4.1 Εγκατάσταση και λειτουργία των απομονωμένων αγωγών καθόδου του 
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας HVI 

Βασική αντίληψη του απομονωμένου συστήματος καθοδικών αγωγών είναι να καλύψει το 
ρεύμα κεραυνού ο αγωγός μεταφοράς με ένα μονωτικό υλικό, επιτρέποντας την αναγκαία 
απόσταση διαχωρισμού s σε άλλα αγώγιμα μέρη της δομής, των ηλεκτρικών αγωγών και των 
αγωγών που θα πρέπει να συγκρατούνται. Λάθος γειτνιάσεις πρέπει να αποφεύγονται. 
Βασικά, οι ακόλουθες απαιτήσεις για το απομονωμένο σύστημα καθοδικών αγωγών πρέπει 
να πληρούνται, εάν χρησιμοποιούνται μονωτικά υλικά για να αποφευχθούν οι απαράδεκτες 
γειτνιάσεις: 
 
⇒ Η δυνατότητα του ρεύματος κεραυνού αποδεικνύει τη σύνδεση του συστήματος 
καθοδικών αγωγών με το σύστημα αέρα-τερματισμού (ράβδος αέρα-τερματισμού, αγωγός 
αέρα-τερματισμού, άκρη αέρα-τερματισμού, κλπ.) μέσω των τερματικών. 
 
⇒ Η συμμόρφωση με την απαιτούμενη απόσταση διαχωρισμού s από επαρκή διηλεκτρική 
αντοχή του συστήματος των καθοδικών αγωγών στην περιοχή του σημείου εισόδου, καθώς 
και στην πορεία του συστήματος καθοδικών αγωγών. 
 
⇒ Η επαρκής ικανότητα μεταφοράς ρεύματος, λόγω της επαρκούς διατομής του συστήματος 
καθοδικών αγωγών. 
 
⇒ Η δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα γη-τερματισμού ή ισοδυναμική σύνδεση. 
 
Η επένδυση των αγωγών καθόδου με μονωτικά υλικά υψηλής διηλεκτρικής αντοχής 
ουσιαστικά επιτρέπει να μειωθεί η απόσταση διαχωρισμού. Ορισμένες τεχνολογικές 
απαιτήσεις υψηλής τάσης, ωστόσο, πρέπει να πληρούνται. Αυτό είναι απαραίτητο, όπως η 
διηλεκτρική αντοχή του απομονωμένου συστήματος καθοδικών αγωγών εξαρτάται από την 
θέση της και την εμφάνιση της ανοδικής πορείας των εκκενώσεων. 
 
Η χρήση των αθωράκιστων, απομονωμένων αγωγών καθόδου αποτελεί θεμελιώδη λύση που 
είναι ανεξάρτητη όσον αφορά την τοποθέτηση. Ένας αγωγός, όμως, ο οποίος έχει μόνο ένα 
περίβλημα από μονωτικό υλικό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ήδη σχετικά χαμηλές 
τάσεις "παρόρμησης" που προκαλούνται θα απελευθερώσουν ανοδικές πορείες εκκενώσεων 
στην περιοχή των γειτνιάσεων (π.χ. μεταξύ των μετάλλων, οι συγκρατήρες γειωμένων 
αγωγών και τα σημεία τροφοδοσίας), οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μια συνολική 
ανάφλεξη στην επιφάνεια των μεγάλων τμημάτων του αγωγού. Περιοχή τιμών από μονωτικό 
υλικό, μέταλλο (σε δυναμικό υψηλής τάσης ή γειωμένο) έρχεται σε επαφή με τον αέρα και 
είναι κρίσιμο όσον αφορά την ανοδική πορεία των εκκενώσεων. Αυτή η περιοχή υπόκειται σε 
υψηλή τάση τονιζόμενη λόγω του δυναμικού που προκύπτει από ανοδική πορεία των 
εκκενώσεων, με αποτέλεσμα μια αισθητά μειωμένη αντίσταση τάσης. Έρπουσες εκκενώσεις 
πρέπει να ληφθούν υπόψη, όποτε συνήθη (κάθετα προς την επιφάνεια του μονωτικού υλικού) 
εξαρτήματα του ηλεκτρικού πεδίου Ε, οδηγούν στην τάση απόζευξης της ανοδικής πορείας 
των εκκενώσεων υπέρβασης και, τα εξαρτήματα στο πεδίο επιβάλουν εφαπτομενικώς προς 
την αύξηση της ανοδικής πορείας των εκκενώσεων (Εικόνα 5.2.4.1.1). 
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Σχήμα. 5.2.4.1.1 Βασική ανάπτυξη της ανοδικής πορείας της εκκένωσης σε ένα απομονωμένο 
αγωγό καθόδου χωρίς ειδική επίστρωση. [75] 
 
Η ανοδική πορεία των εκκενώσεων -απελευθέρωσης- τάσης καθορίζει την αντίσταση του 
συνόλου της μόνωσης, που είναι στο μέγεθος των 250 έως 300 kV κεραυνικής κρουστικής 
τάσης. 
Με το ομοαξονικό καλώδιο ενιαίου αγωγού -ο αγωγός HVI- φαίνεται στο Σχήμα 5.2.4.1.2, η 
εμφάνιση ανοδικής πορείας της εκκένωσης αποφεύγεται και το ρεύμα του κεραυνού 
διεξάγεται με ασφάλεια στη γη. 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.4.1.2 Στοιχεία του αγωγού HVI [75] 
 
Απομονωμένοι αγωγοί καθόδου με έλεγχο του πεδίου και ημιαγώγιμη θωράκιση αποτρέπουν 
την ανοδική πορεία των εκκενώσεων από ένα στοχευόμενο επηρεασμό του ηλεκτρικού 
πεδίου στην περιοχή του σημείου εισόδου. Επιτρέπουν το ρεύμα του κεραυνού να διεξάγεται 
στο ειδικό καλώδιο, η ασφαλής εκκένωση του κεραυνικού ρεύματος και η απαιτούμενη 
απόσταση διαχωρισμού s που πρέπει να τηρούνται. Η ημιαγώγιμη θωράκιση του 
ομοαξονικού καλωδίου εισόδου μονώνει από το ηλεκτρικό πεδίο. Πρέπει να είναι ομόφρον, 
ωστόσο, ότι το μαγνητικό πεδίο γύρω από το ρεύμα μεταφοράς του εσωτερικού αγωγού δεν 
επηρεάζεται. 
Η βελτιστοποίηση του πεδίου ελέγχου επιτρέπει την προσαρμοσμένη σφράγιση του καλωδίου 
με μονάδα μήκους 1,50 m για να πραγματοποιήσουμε την απαιτούμενη ισοδύναμη απόσταση 
διαχωρισμού στον αέρα s ≤ 0,75 m και στην περίπτωση του στερεού υλικού κατασκευής s ≤ 
1,50 m (Σχήμα 5.2.4.1.3). 
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Σχήμα. 5.2.4.1.3 Αγωγός HVI και τα εξαρτήματα του συστήματος αγωγού DEHN. [75] 
 
Αυτή η ειδική μονάδα συγκόλλησης του καλωδίου γίνεται με ένα προσαρμοσμένο στοιχείο 
σύνδεσης στο σύστημα αέρα-τερματισμού (σημείο παροχής) και ο ακροδέκτης ισοδυναμικής 
σύνδεσης σε μια σταθερή απόσταση. Σε σύγκριση με ένα ομοαξονικό καλώδιο με μεταλλική 
θωράκιση, το σύνολο της ημιαγώγιμης επικάλυψης του καλωδίου έχει μια σαφώς υψηλότερη 
αντίσταση. Ακόμη και με μια πολλαπλή ισοδυναμική σύνδεση της επικάλυψης καλωδίου 
μόνο ασήμαντα επιμέρους ρεύματα του κεραυνού θα παρασυρθούν μέσα στο κτίριο. 
 
Εκτός από την απαιτούμενη απόσταση διαχωρισμού s, το μέγιστο μήκος του αγωγού Lmax 
ενός τέτοιου απομονωμένου συστήματος καθοδικών αγωγών υπολογίζεται με τον παρακάτω 
τύπο: 
 

ci

m

kk
Sk

L
⋅
⋅

=max  

 
 

5.2.4.2 Παραδείγματα εγκατάστασης 

Εφαρμογές κυττάρων 
Οι εγκαταστάσεις κυττάρων συχνά ανεγείρονται σε δομές υποδοχής. Υπάρχει συνήθως μια 
συμφωνία μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης της κυψέλης και του 
ιδιοκτήτη της δομής που αναφέρει ότι η ανέγερση της εγκατάστασης κυψέλης δεν πρέπει να 
αυξήσει τον κίνδυνο για τη δομή. Για την προστασία από τους κεραυνούς, αυτό σημαίνει 
ειδικότερα, ότι κανένα επιμέρους ρεύμα του κεραυνού δεν πρέπει να εισαχθεί στη δομή, αν 
υπάρχει κεραυνικό πλήγμα στον σκελετό. Ένα μερικό ρεύμα κεραυνού μέσα στη δομή θα 
θέσει σε ιδιαίτερο κίνδυνο τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. 
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Σχήμα. 5.2.4.2.1 Ένταξη μιας νέας 2G/3G κεραίας στο υπάρχον σύστημα αντικεραυνικής 
προστασίας χρησιμοποιώντας τον αγωγό HVI. [75] 
 
Το Σχήμα 5.2.4.2.1 δείχνει μια πιθανή λύση για το "απομονωμένο σύστημα αέρα-
τερματισμού" στη δομή του πλαισίου μιας κεραίας. Η άκρη αέρα-τερματισμού πρέπει να 
καθορίζεται με την κατασκευή του πλαισίου της κεραίας και με τη βοήθεια ενός μονωτικού 
σωλήνα με μη αγώγιμο υλικό, έτσι ώστε να απομονώνεται. Το ύψος της άκρης αέρα-
τερματισμού διέπεται από την απαίτηση ότι η δομή του πλαισίου και οποιαδήποτε ηλεκτρική 
συσκευή που αποτελεί μέρος της εγκατεστημένης κυψέλης (BTS – βάση σταθμού 
πομποδέκτη) πρέπει να τοποθετείται στη ζώνη προστασίας της άκρης αέρα-τερματισμού. 
 
Δομές με αρκετά συστήματα κεραιών πρέπει να είναι εξοπλισμένες με πολλαπλά 
"απομονωμένα συστήματα αέρα-τερματισμού". Οι Εικόνες 5.2.4.2.2a και 5.2.4.2.2b 
απεικονίζουν την εγκατάσταση σε μια θέση της κεραίας. 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.4.2.2a Σωλήνας μόνωσης στην περιοχή της κεραίας. [75] 
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Σχήμα. 5.2.4.2.2b Σύνδεση της κεραίας στη δομή του πλαισίου για την κατεύθυνση του 
δυναμικού. [75] 
 
Εγκαταστάσεις οροφής στις δομές 
Μεταλλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οροφής προεξέχουν πάνω από το επίπεδο της 
οροφής και είναι εκτεθειμένες σε σημεία για κεραυνοπληξία. Ο κίνδυνος του μερικού 
ρεύματος κεραυνού που ρέει εντός της δομής είναι επίσης λόγω των υφιστάμενων αγώγιμων 
συνδέσεων με τους αγωγούς και τους ηλεκτρικούς αγωγούς που οδηγούν στη δομή. Για να 
αποφευχθεί αυτό και να δημιουργηθεί η απαραίτητη απόσταση διαχωρισμού για όλη τη δομή, 
εύκολα, το σύστημα αέρα-τερματισμού πρέπει να εγκατασταθεί με ένα τερματικό στο 
απομονωμένο σύστημα καθοδικών αγωγών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.2.4.2.3a και 5.2.4.2. 
3β. 

 
 
Σχήμα. 5.2.4.2.3a Ανεμιστήρας με ράβδο αέρα-τερματισμού και βαθμονομημένο καλώδιο. 
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Σχήμα. 5.2.4.2.3b Ράβδος αέρα-τερματισμού, υπερυψωμένος δακτυλιοειδής αγωγός που 
συνδέεται με το απομονωμένο σύστημα καθοδικών αγωγών. [75] 
 
Ως εκ τούτου, όλες οι μεταλλικές και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οροφής, που προεξέχουν 
πάνω από το επίπεδο της οροφής, είναι εντός της προστατευόμενης περιοχής από τους 
κεραυνούς. Το ρεύμα του κεραυνού θα «διοχετεύεται» κατά μήκος της δομής και διανέμεται 
από το σύστημα γη-τερματισμού. 
 
Εάν διάφορες κατασκευές τοποθετούνται στην οροφή, στη συνέχεια, σύμφωνα με τη βασική 
απεικόνιση στο Σχήμα 5.2.4.2.4, αρκετά μεμονωμένα συστήματα αέρα-τερματισμού πρέπει 
να εγκατασταθούν. Αυτό πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι δομές που 
προεξέχουν πάνω από την οροφή πρέπει να είναι διατεταγμένες σε χώρο ο οποίος 
προστατεύεται από κεραυνούς (ζώνη αντικεραυνικής προστασίας LPZ 0B). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.2.4.2.4 Κρατώντας την απαιτούμενη απόσταση διαχωρισμού με τάση-ελεγχόμενη 
από τον απομονωμένο αγωγό καθόδου (HVI) [75] 
 
Αγωγός καθόδου του συστήματος 
Ιδιαίτερα προβληματική από την οπτική άποψη είναι συχνά η ενσωμάτωση ενός συστήματος 
αγωγών καθόδου, λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη απόσταση διαχωρισμού s. 
Ο αγωγός HVI π.χ. μπορεί να εγκατασταθεί ή ακόμη και ενσωματωθεί στην πρόσοψη (Σχήμα 
5.2.4.2.5). Αυτό το νέο είδος απομονωμένου συστήματος καθοδικών αγωγών συμβάλλει πιο 
ευχάριστα στην αρχιτεκτονική δομή. Λειτουργικότητα και σχεδιασμός μπορεί να είναι μια 
οντότητα. Συνεπώς, αυτή η καινοτόμος τεχνολογία είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της 
σύγχρονης αρχιτεκτονικής. 
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Σχήμα. 5.2.4.2.5 Σύστημα αέρα-τερματισμού με βαθμονομημένο καλώδιο και απομονωμένο 
σύστημα καθοδικών αγωγών. [75] 
 

5.2.4.3 Παράδειγμα έργου: Εκπαίδευση και κατοικημένα κτίρια 

Δομή 
 

 
 
Σχήμα 5.2.4.3.1 Η δομή χτίστηκε με συμβατικό τρόπο από το ισόγειο στον 6ο όροφο. Σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία, στον 7ο όροφο συνδέθηκε με την υπάρχουσα επιφάνεια της 
στέγης. [75] 
 
Η εξωτερική πρόσοψη του 7ου ορόφου αποτελείται από μεταλλικά φύλλα. 
Το κέντρο των μέσων ενημέρωσης βρίσκεται στον 3ο όροφο, το ισόγειο χρησιμοποιείται για 
τη διοίκηση. Όλα τα άλλα πατώματα μέχρι τον 7ο όροφο χρησιμοποιούνται για 
διαμερίσματα. Η επιφάνεια της στέγης του 6ου και του 7ου ορόφου έχει σαν τελείωμα μια 
μεταλλική σοφίτα της οποίας τα εξαρτήματα είναι διασυνδεδεμένα έτσι ώστε να μην είναι 
αγώγιμα. 
Η πλήρης δομή είναι 25,80 μέτρα ύψος (χωρίς τη σοφίτα) μέχρι το επίπεδο της οροφής. 
Στη συνέχεια, πέντε συστήματα κεραιών για συστήματα κινητής τηλεφωνίας με μικροκύματα 
έχουν εγκατασταθεί με διάφορους φορείς των δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην επιφάνεια 
της στέγης του 7ου ορόφου. Οι κεραίες στήθηκαν τόσο στις γωνίες και στο μέσον της 
επιφάνειας της στέγης. 
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Τα καλώδια (ομοαξονικά καλώδια) από τις τέσσερις κεραίες στις γωνίες της επιφάνειας της 
στέγης έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή της σοφίτας στην νοτιοδυτική γωνία. Από αυτό το 
σημείο, τα καλώδια οδηγούνται μέσω ενός μεταλλικού καλωδίου-αγωγού το οποίο είναι 
συνδεδεμένο στη σοφίτα των επιφανειών της στέγης του 7ου και 6ο ορόφου, στην αίθουσα 
BTS στον 6ο όροφο. 
Τα καλώδια από την μεσαία κεραία εγκαθίστανται μέσω ενός μεταλλικού καλωδίου-αγωγού 
απευθείας στο 2ο δωμάτιο BTS στο βόρειο-ανατολική πλευρά της δομής στον 6ο όροφο. 
Αυτό το κανάλι καλωδίων είναι επίσης συνδεδεμένο με τις γύρω σοφίτες. 
Η δομή ήταν εξοπλισμένη με ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. Η νέα εγκατάσταση 
του εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας για την προστασία από τη φθορά 
της δομής και τους κινδύνους της ζωής σχεδιάστηκε σύμφωνα με την εθνική αντικεραυνική 
προστασία και το πρότυπο DIN V VDE V 0185-3, το οποίο ίσχυε όταν το κτίριο είχε 
ανεγερθεί. 
Κατά την εγκατάσταση των κεραιών, τα ισοδυναμικά μέτρα συγκόλλησης και γείωσης του 
συστήματος διεξήχθησαν σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN VDE 0855 Μέρος 300. 
Η γείωση των συστημάτων, όμως, δεν απομονώθηκε από το υπάρχον σύστημα εξωτερικής 
αντικεραυνικής προστασίας στο σύστημα γη-τερματισμού στο επίπεδο του εδάφους, αλλά 
απευθείας στο σύστημα αέρα-τερματισμού. 
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση κεραυνών, τα επιμέρους ρεύματα του κεραυνού οδηγούνται 
κατευθείαν στη δομή μέσω του ομοαξονικού καλωδίου θωράκισης. Αυτά τα επιμέρους 
ρεύματα του κεραυνού δεν παρουσιάζουν μόνο κίνδυνο για τη ζωή, παρουσιάζουν επίσης 
κίνδυνο για το υπάρχον τεχνικό εξοπλισμό της δομής. 
 
Νέα έννοια 
Ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας οφείλει να αποτρέπει τα μερικά ρεύματα κεραυνού 
να οδηγούνται κατευθείαν στη δομή μέσω των στοιχείων της κεραίας (κατασκευή πλαισίου, 
θωρακίσεις των καλωδίων και εγκατάσταση συστημάτων). Την ίδια στιγμή, οι απαιτούμενες 
αποστάσεις διαχωρισμού s μεταξύ των κατασκευών πλαισίου των κεραιών και του 
συστήματος αέρα-τερματισμού επί της επιφανείας οροφής του 7ου δαπέδου πρέπει να 
πραγματοποιηθούν. 
Αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας ενός 
συμβατικού σχεδιασμού. Με την εγκατάσταση του αγωγού HVI, το σύστημα αντικεραυνικής 
προστασίας κατασκευάζεται με ένα απομονωμένο σύστημα αέρα-τερματισμού. Αυτό απαιτεί 
τα ακόλουθα στοιχεία: 
⇒ Άκρες αέρα-τερματισμού σε μονωτικές σωλήνες με υλικό GRP, να ασφαλίζονται 
απευθείας στον ιστό της κεραίας (Σχήμα 5.2.4.2.2a). 
 
⇒ Αγωγούς καθόδου με άκρες αέρα-τερματισμού μέσω ενός αγωγού ΗVI σε σύνδεση με τον 
απομονωμένο αγωγό δακτυλίου (Σχήμα 5.2.4.3.2). 
 
⇒ Σφραγισμένο σημείο τροφοδοσίας για να εξασφαλιστεί η αντίσταση ενάντια των 
βραχυκυκλωμάτων στην είσοδο (Σχήματα 5.2.4.2.2a και 5.2.4.2.2b). 
 
⇒ Απομονωμένο αγωγό δακτυλίου με μονωτικά στηρίγματα από GRP, να υποστηρίζει τόσο 
ψηλά, σύμφωνα με τον υπολογισμό της απαιτούμενης απόστασης διαχωρισμού. 
 
⇒ Αγωγοί καθόδου εγκατεστημένοι ξεχωριστά από τον απομονωμένο αγωγό δακτυλίου, 
μέσω των αντίστοιχων μεταλλικών σοφίτων και μεταλλικών προσόψεων, στους γυμνούς 
μεταλλικούς καθοδικούς αγωγούς στον 6ο όροφο με την απαιτούμενη απόσταση του 
διαχωρισμού s κάτω στη σοφίτα (Σχήμα 5.2.4.3.3). 
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⇒ Συμπληρωματικός δακτυλιοειδείς αγωγός, όλοι αγωγοί καθόδου διασυνδέονται σε ύψος 15 
m περίπου για τη μείωση της απαιτούμενης απόστασης διαχωρισμού s του συστήματος 
παρακολούθησης των αγωγών καθόδου (Σχήματα 5.2.4.3.4 και 5.2.4.4.1). 
Τα διάφορα στάδια της υλοποίησης εξηγούνται λεπτομερώς και συνοψίζονται στο Σχήμα 
5.2.4.3.4. 

 
 
Σχήμα. 5.2.4.3.2 Απομονωμένο σύστημα αέρα-τερματισμού και να απομονωμένος αγωγός 
δακτυλίου. Αναφ: Η. Bartels GmbH, Oldenburg, Γερμανία [75] 
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Σχήμα. 5.2.4.3.3 Καθοδικός αγωγός απομονωμένου (αγωγού) δακτυλίου. [75] 
 

 
 
Σχήμα. 5.2.4.3.4 Συνολική θέα σε ένα πρόσφατο εγκατεστημένο σύστημα εξωτερικής 
αντικεραυνικής προστασίας. [75] 
 
Επίσης είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη σχεδιαστική φιλοσοφία συζητήθηκε 
λεπτομερώς με τον κατασκευαστή του συστήματος, ώστε να αποφευχθούν λάθη κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Κατά το σχεδιασμό του εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, δόθηκε 
προσοχή ώστε το δάπεδο στον 6ο όροφο (Σχήμα 5.2.4.3.1) και τα χαμηλότερα επίπεδα 
(Σχήμα 5.2.4.3.4) να είναι επίσης στη ζώνη προστασίας/προστατευτικής γωνίας του 
συστήματος αέρα-τερματισμού. 
 
 

5.2.4.4 Απόσταση διαχωρισμού 

Κατά τον υπολογισμό της απαιτούμενης απόστασης διαχωρισμού s, όχι μόνο το ύψος της 
δομής, αλλά και τα ύψη των επιμέρους κεραιών με το απομονωμένο σύστημα αέρα-
τερματισμού πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
Κάθε μία από τις τέσσερις γωνιακές κεραίες προεξέχει 3,6 m πάνω από το επίπεδο της 
στέγης. Η κεραία στη μέση προεξέχει 6,6 m πάνω από το επίπεδο της στέγης. 
Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της δομής, προκύπτουν τα εξής συνολικά ύψη που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της εγκατάστασης: 
 
⇒ 4 γωνιακές κεραίες στη βάση του άκρου αέρα-τερματισμού + 29,40 m 
 
⇒ 1 κεραία στο μέσον του επιπέδου της στέγης, στη βάση του άκρου αέρα-τερματισμού + 
32,40 m 
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⇒ Τρεις ακόμη, απομονωμένες ξεχωριστές ράβδοι αέρα-τερματισμού στη δυτική πλευρά του 
επιπέδου της στέγης και δύο απομονωμένοι ιστοί αέρα-τερματισμού στο μπαλκόνι του 6ου 
ορόφου, στη νότια πλευρά, συνθέτουν τη ζώνη προστασίας του ολοκληρωμένου επιπέδου της 
στέγης. 
 
Ένα ειδικό καλώδιο, αγωγός DEHN, τύπου HVI, χρησιμοποιήθηκε ως απομονωμένος αγωγός 
καθόδου, που επιτρέπει την ισοδύναμη απόσταση διαχωρισμού s = 0,75 m (αέρας) / 1,5 m 
(στερεά δομικά υλικά) να διατηρηθεί. 
 
Ο υπολογισμός των απαιτούμενων αποστάσεων διαχωρισμού έγινε όπως φαίνεται στο Σχήμα 
5.2.4.4.1 για τους τρεις επιμέρους τομείς: 
 
1. Μερική περιοχή στο επίπεδο των + 32,4 m και στο επίπεδο των + 29,4 m (κεραίες) και + 
27,3 m (απομονωμένος αγωγός δακτυλίου) στην οροφή. 
 
2. Μερική περιοχή στο επίπεδο + 27,3 m έως + 15,0 m (απομονωμένος δακτυλιοειδής αγωγός 
στη στέγη, χαμηλότερος συμπληρωματικός δακτυλιοειδής αγωγός). 
 
3. Μερική περιοχή στο επίπεδο + 15,0 έως ± 0 m (χαμηλότερος δακτυλιοειδής αγωγός στο 
επίπεδο του εδάφους). 
 

 
 

Σχήμα. 5.2.4.4.1 Υπολογισμός της απαιτούμενης απόστασης διαχωρισμού. [75] 
 
Ο πλήρης αγωγό ς καθό δο υ του συστήματος περιλαμβάνει έξι αγωγούς καθόδου, τον 
απομονωμένο δακτυλιοειδή αγωγό στο ύψος + 27,3 m και τον συμπληρωματικό δακτυλιοειδή 
αγωγό στο επίπεδο των + 15,0 m. Ο δακτυλιοειδής αγωγός στο επίπεδο των + 15,0 m 
συνδέεται με τον δακτυλιοειδή αγωγό γείωσης μέσω των έξι αγωγών καθόδου των κατοικιών 
της δομής και τέσσερις επιπλέον αγωγούς καθόδου συνδεμένους στα τμήματα της δομής. 
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Αυτό παράγει ένα διαφορετικό διαχωρισμό του ρεύματος στις μεμονωμένες επιμέρους 
περιοχές που έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό του συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας. 
Η ισοδυναμική σύνδεση που απαιτείται και η γείωση των εξαρτημάτων της κεραίας στην 
επιφάνεια της οροφής (συμπεριλαμβανομένων των αγωγών-καλωδίων, οι μεταλλικές 
προσόψεις και οι σοφίτες και στα δύο επίπεδα της στέγης) έγινε χρησιμοποιώντας δύο 
συμπληρωματικά καλώδια γείωσης ΝΥΥ 1 x 25 mm2 συνδεμένα με την ισοδυναμική 
σύνδεση των επιμέρους σταθμών BTS. 
Η ανέγερση αυτού του απομονωμένου συστήματος αέρα-τερματισμού στην επιφάνεια της 
οροφής επί των συστημάτων των κεραιών, καθώς και οι απομονωμένοι αγωγοί καθόδου γύρω 
από τα μεταλλικά μέρη της δομής, αποτρέπουν τα μερικά ρεύματα κεραυνού από την είσοδο 
της δομής. 
 

Υλικό Διαμόρφωση Ελάχ. εγκάρσια 
τομή σε mm2 Παρατηρήσεις 10) 

Χαλκός 

στερεό επίπεδο υλικό 
στερεό στρόγγυλο υλικό 7) 
καλώδιο 
στερεό στρόγγυλο υλικό 3), 4) 

50 8) 
50 8) 
50 8) 
200 8) 

ελάχ. πάχος 2 mm 
διάμετρος 8 mm 
ελάχ. διάμετρος κάθε 
καλωδίου 1,7 mm 
διάμετρος 16 mm 

Κασσίτερος με 
επένδυση χαλκού 1) 

στερεό επίπεδο υλικό 
στερεό στρόγγυλο υλικό 7) 
καλώδιο 

50 8) 
50 8) 
50 8) 

ελάχ. πάχος 2 mm 
διάμετρος 8 mm 
ελάχ. διάμετρος κάθε 
καλωδίου 1,7 mm 

Αλουμίνιο 
στερεό επίπεδο υλικό 
στερεό στρόγγυλο υλικό 
καλώδιο 

70 
50 8) 
50 8) 
200 8) 

ελάχ. πάχος 3 mm 
διάμετρος 8 mm 
ελάχ. διάμετρος κάθε 
καλωδίου 1,7 mm 

Κράμα αλουμινίου 

στερεό επίπεδο υλικό 
στερεό στρόγγυλο υλικό 
καλώδιο 
στερεό στρόγγυλο υλικό 3) 

50 8) 
50 
50 8) 
200 8) 

ελάχ. πάχος 2,5 mm 
διάμετρος 8 mm 
ελάχ. διάμετρος κάθε 
καλωδίου 1,7 mm 
διάμετρος 16 mm 

Θερμογαλβανισμένος 
χάλυβας 2) 

στερεό επίπεδο υλικό 
στερεό στρόγγυλο υλικό 9) 
καλώδιο 
στερεό στρόγγυλο υλικό 3), 4), 9) 

50 8) 
50 
50 8) 
200 8) 

ελάχ. πάχος 2,5 mm 
διάμετρος 8 mm 
ελάχ. διάμετρος κάθε 
καλωδίου 1,7 mm 
διάμετρος 16 mm 

Ανοξείδωτος 
χάλυβας 5) 

στερεό επίπεδο υλικό 6) 
στερεό στρόγγυλο υλικό 6) 
καλώδιο 
στερεό στρόγγυλο υλικό 3), 4) 

50 8) 
50 
70 8) 
200 8) 

ελάχ. πάχος 2 mm 
διάμετρος 8 mm 
ελάχ. διάμετρος κάθε 
καλωδίου 1,7 mm 
διάμετρος 16 mm 

1) Eν θερμώ εμβάπτιση ή ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, ελάχιστο πάχος της επίστρωσης 1 μm. 
2) Η επικάλυψη πρέπει να είναι λεία, συνεχή και χωρίς υπολείμματα ροής, ελάχιστο πάχος 50 μm. 
3) Για τις ράβδους αέρα-τερματισμού. Για εφαρμογές μηχανικών φορτίων, όπως τα φορτία του ανέμου 
που δεν είναι κρίσιμα, ένα μέγιστο μήκος 1 m της ράβδου αέρα-τερματισμού με διάμετρο 10 mm και 
με μια επιπλέον στερέωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
4) Για τις ράβδους μολύβδου στη γη. 
5) Χρώμιο ≥ 16%, Νικέλιο ≥ 8%, Άνθρακας ≤ 0,03% 
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6) Για τον ανοξείδωτο χάλυβα σε σκυρόδεμα ή/και σε άμεση επαφή με τα εύφλεκτα υλικά, η ελάχ. 
διατομή για τα στερεά στρογγυλά υλικά πρέπει να είναι αυξημένη έως 78 mm2 (10 mm διάμετρος) και 
για τα στερεά επίπεδα υλικά έως 75 mm2 (3 mm πάχος). 
7) Για ορισμένες εφαρμογές, όπου η μηχανική δύναμη δεν είναι σημαντική, 28 mm2 (διαμέτρου 6 mm) 
υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί των 50 mm2 (διαμέτρου 8 mm). Τότε απόσταση των στοιχείων 
στερέωσης πρέπει να μειωθεί. 
8) Αν οι θερμικές και μηχανικές απαιτήσεις είναι σημαντικές, η ελάχ. διατομή για τα στερεά επίπεδα 
υλικά μπορεί να αυξηθεί σε 60 mm2 και για τα στερεά στρόγγυλα υλικά σε 78 mm2. 
9) Σε μια ειδική ενέργεια από 10000 kJ / Ω το ελάχ. τμήμα που διασχίζεται για την πρόληψη από την 
τήξη είναι 16 mm2 (χαλκός), 25 mm2 (αλουμίνιο), 50 mm2 (χάλυβας) και 50 mm2 (ανοξείδωτος 
χάλυβας). Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπετε παράρτημα Ε. 
10) Το πάχος, το πλάτος και η διάμετρος καθορίζονται με ανοχή ± 10%. 

 
Πίνακας 5.3.1 Υλικά, διάταξη και ελάχ. διατομές των αγωγών αέρα-τερματισμού, των 
ράβδων αέρα-τερματισμού και αγωγών καθόδου σύμφωνα με το IEC 62305-3 (EN 62305-3) 
Πίνακας 6 
 
 

5.3 Υλικά και ελάχιστες διαστάσεις των αγωγών και των 

αγωγών καθόδου αέρα-τερματισμού 

Ο πίνακας 5.3.1 δίνει τις ελάχιστες διατομές, τη μορφή και τα υλικά των συστημάτων αέρα-
τερματισμού. 
Οι απαιτήσεις αυτές προκύπτουν από την ηλεκτρική αγωγιμότητα των υλικών να μεταφέρουν 
ρεύματα κεραυνού (άνοδος θερμοκρασίας) και τις μηχανικές καταπονήσεις κατά τη χρήση. 
Όταν χρησιμοποιούμε ένα στρογγυλό αγωγό Ø 8 mm ως άκρη αέρα-τερματισμού, το μέγιστο 
ελεύθερο επιτρεπόμενο ύψος είναι 0,5 m. Το όριο ύψους για έναν στρογγυλό αγωγό Ø 10 mm 
είναι 1 m σε ελεύθερο μήκος. 
 
Σημείωση: 
Σύμφωνα με το IEC 62305-3 (EN 62305-3) Άρθρο 1, Πίνακας 8, η ελάχιστη διατομή για 
αγωγό διασύνδεσης μεταξύ δύο ισοδυναμικών ράβδων σύνδεσης είναι 14 mm2 Cu. 
Οι δοκιμές με PVC-μονωμένο αγωγό χαλκού και έναν παλμικό ρεύμα 100 kA (10/350 μs) 
καθορίζουν μια άνοδο της θερμοκρασίας περίπου 56 Κ. Έτσι, ένα καλώδιο ΝΥΥ 1 x 16 mm2 
Cu μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας αγωγός καθόδου ή ως ένα επιφανειακό και υπόγειο 
καλώδιο διασύνδεσης, για παράδειγμα. 
 
 

5.4 Συνδεσμολογία και διαστάσεις για τα συστήματα αέρα-

τερματισμού και καθοδικών αγωγών 

Οι ακόλουθες διαστάσεις (Σχήμα 5.4.1) έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και είναι κατά κύριο 
λόγο προσδιορισμένες από τις μηχανικές δυνάμεις που δρουν στα εξαρτήματα του 
εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. 
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Αυτές οι μηχανικές δυνάμεις δεν προκύπτουν τόσο πολύ ως αποτελέσματα των δυνάμεων 
που δημιουργούνται από ηλεκτροδυναμικά ρεύματα του κεραυνού, αλλά περισσότερο ως 
αποτελέσματα των δυνάμεων συμπίεσης και των δυνάμεων εφελκυσμού, π.χ. λόγω της 
θερμοκρασίας εξαρτώνται από τις αλλαγές στο μήκος, τα φορτία ανέμου ή το βάρος του 
χιονιού. 
 
Οι πληροφορίες που αφορούν τη μέγιστη απόσταση 1,2 m μεταξύ των συγκρατήρων του 
αγωγού σχετίζονται κυρίως με St/Tzn (σχετικά άκαμπτο). Για τη χρήση αλουμινίου, 
αποστάσεις του 1 m έχουν γίνει το πρότυπο στην πράξη. 
IEC 62305-3 (EN 62305-3), δίνει τις ακόλουθες διαστάσεις συναρμολόγησης για ένα 
εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (Σχήματα 5.4.1 και 5.4.2). 
 
Το Σχήμα 5.4.3 απεικονίζει την εφαρμογή σε μια επίπεδη στέγη. 
 

 
 
Σχήμα. 5.4.1 Λεπτομερή παραδείγματα από ένα εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής 
προστασίας σε ένα κτίριο με κεκλιμένη κεραμοσκεπή. [75] 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.4.2 Ράβδος αέρα-τερματισμού για καμινάδες. [75] 
 
Εάν είναι δυνατόν, η απόσταση διαχωρισμού για τα παράθυρα, τις πόρτες και τα άλλα 
ανοίγματα πρέπει να διατηρηθεί κατά την εγκατάσταση των αγωγών καθόδου. Περαιτέρω 
σημαντικές διαστάσεις συναρμολόγησης απεικονίζονται στα σχήματα 5.4.3 - 5.4.5. 
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Σχήμα. 5.4.3 Εφαρμογή σε επίπεδη στέγη. [75] 
 
 
Εγκατάσταση των ηλεκτροδίων γείωσης στην επιφάνεια (π.χ. ηλεκτρόδια γείωσης δακτυλίου) 
γύρω από τη δομή σε βάθος > 0,5 m και σε απόσταση περίπου 1 m από τη δομή (Σχήμα 
5.4.4). 
 

 
 

Σχήμα. 5.4.4 Διαστάσεις των ηλεκτροδίων γείωσης δακτυλίου. [75] 
 
Για τις καταχωρήσεις στη γη ή για τους ακροδέκτες του ηλεκτρόδιου θεμελιακής γείωσης 
(ηλεκτρόδια γείωσης δακτυλίου), πρέπει να εξεταστεί η προστασία από τη διάβρωση. Μέτρα 
όπως οι αντιδιαβρωτικές ταινίες ή σύρματα με περίβλημα από PVC με ένα ελάχιστο μήκος 
0,3 m πάνω και κάτω από το έδαφος (καταχώρηση γης), πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
προστασία (Σχήμα 5.4.5). 
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Σχήμα. 5.4.5 Σημεία που απειλούνται από τη διάβρωση. [75] 
 
Μία οπτικά αποδεκτή και αντιδιαβρωτική δυνατότητα σύνδεσης παρέχεται από τον 
ανοξείδωτο χάλυβα σε σταθερό ακροδέκτη γείωσης που είναι εγκατεστημένος σε σκυρόδεμα. 
Επιπλέον, πρέπει επίσης να υπάρχει αντιδιαβρωτική προστασία του ακροδέκτη ισοδυναμικής 
σύνδεσης στο εσωτερικό του κτιρίου από την υγρασία στους υγρούς χώρους. 
 
Οι συνδυασμοί των παρακάτω υλικών (μέσα στα συστήματα αέρα-τερματισμού, στους 
αγωγούς καθόδου και στα τμήματα της δομής) έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα διαβρωτικές περιβαλλοντικές συνθήκες που θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτές οι τιμές λαμβάνονται από την εμπειρία (Πίνακας 5.4.1). 
 

Υλικό Χάλυβα(tZn) Αλουμίνιο Χαλκός StSt Τιτάνιο Κασσίτερος 
Χάλυβα(tZn) ναι ναι όχι ναι ναι ναι 
Αλουμίνιο ναι ναι όχι ναι ναι ναι 
Χαλκός όχι όχι ναι ναι όχι ναι 
StSt ναι ναι ναι ναι ναι ναι 
Τιτάνιο ναι ναι όχι ναι ναι ναι 
Κασσίτερος ναι ναι ναι ναι ναι ναι 

 
Πίνακας 5.4.1 Συνδυασμοί υλικών. 

 
 

5.4.1 Μεταβολή του μήκους των μεταλλικών συρμάτων 

Στην πράξη, οι εξαρτώμενες από τη θερμοκρασία μεταβολές του μήκους αέρα-τερματισμού 
και των αγωγών καθόδου συχνά υποτιμούνται. 
Τα παλαιότερα καταστατικά και οι διατάξεις συνιστούσαν ένα κομμάτι επέκτασης για κάθε 
20 m ως γενικό κανόνα, σε πολλές περιπτώσεις. Αυτή η διάταξη βασιζόταν στη χρήση των 
συρμάτων χάλυβα, η οποία κάποτε ήταν συνήθης και η μονή που χρησιμοποιούνταν για 
υλικά. Οι υψηλότερες τιμές για τους συντελεστές γραμμικής διαστολής από ανοξείδωτο 
χάλυβα, χαλκό και αλουμίνιο ιδίως, είναι υλικά από τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη. 
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Κατά τη διάρκεια του έτους, μεταβολές θερμοκρασίας 100 Κ πρέπει να αναμένονται πάνω 
και γύρω από την οροφή. Οι προκύπτουσες μεταβολές στο μήκος για διαφορετικά μεταλλικά 
συρμάτινα υλικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.1.1. Είναι αξιοσημείωτο ότι, για το 
χάλυβα και αλουμίνιο, οι θερμοκρασίες που εξαρτώνται από τις αλλαγές στο μήκος 
διαφέρουν κατά ένα συντελεστή 2. 
 

Υλικό 

Συντελεστής γραμμικής 
διαστολής α 

Κ
1

10
1

6  

ΔL ⇒ Τύπος υπολογισμού: TLL ∆⋅⋅=∆ α  
Υποτιθέμενη μεταβολή της θερμοκρασίας στην 
οροφή: ΔΤ = 100Κ 

Χάλυβας 11.5 mmmcmcmL /1.1115.0100100105.11 6 ⋅=⋅⋅⋅=∆ −  
StSt 16 mmmcmcmL /6.116.01001001016 6 ⋅=⋅⋅⋅=∆ −  
Χαλκός 17 mmmcmcmL /7.117.01001001017 6 ⋅=⋅⋅⋅=∆ −  
Αλουμίνιο 23.5 mmmcmcmL /3.2235.0100100105.23 6 ⋅=⋅⋅⋅=∆ −  

 
Πίνακας 5.4.1.1 Υπολογισμός της θερμοκρασίας που σχετίζεται με μεταβολή του μήκους ΔL 
σε μεταλλικά σύρματα στην αντικεραυνική προστασία. 
 
Οι διατάξεις διέπουν τη χρήση των τμημάτων επέκτασης στην πράξη, έτσι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 5.4.1.2. Όταν χρησιμοποιούμε τα κομμάτια, πρέπει να ληφθεί υπόψη ώστε να 
παρέχουν ευέλικτη εξίσωση μήκους. Δεν αρκεί για να κάμψουν τα μεταλλικά καλώδια σε 
σχήμα S από αυτά τα "κομμάτια επέκτασης", τα χειροποίητα δεν είναι επαρκώς ευέλικτα. 
 

Υλικό 

Επιφάνεια κάτω από το καθορισμένο 
σύστημα αέρα-τερματισμού ή 

καθοδικών αγωγών 
Απόσταση από τα 

κομμάτια 
επέκτασης σε m 

μαλακή, π.χ 
επίπεδη στέγη με 

πίσσα ή συνθετικά 
προστατευτικά 

επιχρίσματα 
οροφής 

σκληρή, π.χ 
κεραμίδια ή τούβλα 

Χάλυβας Χ  ≈15 
 Χ ≤20 

StSt/Χαλκός Χ  ≈10 
 Χ ≤15 

Αλουμίνιο Χ Χ ≤10 
Χρήση κομματιών επέκτασης, εφόσον δεν προβλέπεται καμία άλλη αντιστάθμιση 
μήκους 

 
Πίνακας 5.4.1.2 Κομμάτια επέκτασης στην αντικεραυνική προστασία - Προτεινόμενη 
εφαρμογή. 
 
Κατά τη σύνδεση των συστημάτων αέρα-τερματισμού, για παράδειγμα σε μεταλλικές σοφίτες 
γύρω από τις ακμές των σκεπών, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει μια εύκαμπτη σύνδεση 
με κατάλληλα εξαρτήματα ή μέτρα. Εάν αυτή η εύκαμπτη σύνδεση δεν γίνει, υπάρχει 
κίνδυνος το μεταλλικό κάλυμμα της σοφίτας να καταστραφεί από την εξαρτώμενη 
θερμοκρασία της μεταβολής του μήκους. 
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Για την αντιστάθμιση της εξαρτώμενης θερμοκρασίας της μεταβολής του μήκος των αγωγών 
αέρα-τερματισμού, τα κομμάτια της επέκτασης πρέπει να χρησιμοποιούνται για εξισώσουν 
την επέκταση (Σχήμα 5.4.1.1). [75] 
 

 
 
Σχήμα. 5.4.1.1 Σύστημα αέρα-τερματισμού – Αντιστάθμιση της επέκτασης με γεφύρωση 
πλεξούδας. [75] 
 
 

5.4.2 Εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας για μια βιομηχανική 

δομή και ένα κατοικήσιμο σπίτι 

Το Σχήμα 5.4.2.1a επεξηγεί τον σχεδιασμό του εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας για ένα κατοικήσιμο σπίτι μαζί με το γκαράζ και το Σχήμα 5.4.2.1b μια 
βιομηχανική δομή. 
Οι Εικόνες 5.4.2.1a και 5.4.2.1b και οι πίνακες 5.4.2.1a και b δείχνουν παραδείγματα των 
εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα. 
 

 
 

Σχήμα. 5.4.2.1a Εξωτερική αντικεραυνική προστασία ενός κατοικήσιμου κτιρίου. [75] 
 

Θέση Τμήμα περιγραφής Αρ. είδους 
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1 Κυκλικός αγωγός Ø 8 mm - DEHNALU, 
μεσαίας σκληρότητας μαλακής περιστροφής 

840 008 
840 018 

2 Χαλύβδινη ταινία 30 x 3,5 mm                                            St/tZn 
Κυκλικός αγωγός Ø 10 mm                                            StSt V4A 

810 335 
860 010 

3 Συγκρατήρες αγωγών οροφής                                              St/tZn 
για την κορυφογραμμή και τα κεραμίδια                                StSt 
                                                                                                 StSt 
                                                                                                 StSt 
                                                                                                 StSt 
                                                                                                 StSt 

202 020 
204 109 
204 249 
204 269 
206 109 
206 239 

4 Συγκρατήρες αγωγών οροφής                                                 StSt 
για αγωγούς μέσα σε επιφάνειες στεγών                                StSt 
                                                                                             St/tZn 
                                                                                             St/tZn 
                                                                                             St/tZn 
                                                                                                 StSt 
                                                                                             St/tZn 

204 149 
204 179 
202 010 
202 050 
202 080 
206 209 
206 309 

5 DEHNsnap 
DEHNgrip 
συγκρατήρες αγωγών με πέλμα και φλάντζα 
συγκρατήρες αγωγών για θερμομόνωση 

204 006 
207 009 
275 160 
273 740 

6 Σφαιρικός σφιγκτήρας υδρορροής                                       St/tZn 
                                                                                                 StSt 
Μονή-βίδα σύσφιξης της υδρορροής                                   St/tZn 
                                                                                                 StSt 

339 050 
339 059 
339 100 
339 109 

7 MV Σφιγκτήρας                                                                   St/tZn 
MV Σφιγκτήρας                                                                      StSt 

390 050 
390 059 

8 Σφιγκτήρας υδρορροής της στέγης                                      St/tZn 343 000 
9 Σφιγκτήρας υδρορροής ρυθμιζόμενος για 60 – 150 mm 

Σφιγκτήρας υδρορροής για οποιαδήποτε διατομή 
KS σύνδεσμος για τη σύνδεση αγωγών 
KS σύνδεσμος                                                                         StSt 

423 020 
423 200 
301 000 
301 009 

10 MV Σφιγκτήρας 390 051 
11 Γεφύρωση στήριγμα                                                   Αλουμινίου 

Γεφύρωση πλεξούδα                                                   Αλουμινίου 
377 006 
377 015 

12 Ράβδος μολύβδου γείωσης Ø 16 mm 
πλήρης 

480 150 
480 175 

13 Συγκρατήρες αγωγών με πέλμα και φλάντζα 
Συγκρατήρες αγωγών για θερμομόνωση 

275 260 
273 730 

14 Πινακίδα με αριθμό για τη σήμανση σε απομονωμένα σημεία 
 

480 006 
480 005 

15 Παράλληλη σύνδεση 
 
Μονάδα σταυρού 
SV Σφιγκτήρες                                                                     St/tZn 
SV Σφιγκτήρες                                                                        StSt 

305 000 
306 020 
319 201 
308 220 
308 229 

16 Ράβδος αέρα-τερματισμού με πλαστή καρτέλα 
Ράβδος αέρα-τερματισμού με στρογγυλεμένες άκρες 
Σφιγκτήρας ράβδου 

100 075 
483 075 
380 020 
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Πίνακας 5.4.2.1a Εξαρτήματα για την εξωτερική αντικεραυνική προστασία ενός 
κατοικήσιμου κτιρίου. [75] 
 

 
 

Σχήμα. 5.4.2.1b Εξωτερική αντικεραυνική προστασία μιας βιομηχανικής δομής. [75] 
 

Θέση Τμήμα περιγραφής Αρ. είδους 
1 Αγωγός ανοξείδωτου χάλυβα Ø 10 mm                                  StSt 860 010 
2 Σετ με ράβδους μολύβδου γείωσης                                     St/tZn 480 150 
3 Μονάδα σταυρού                                                                    StSt 319 209 
4 DEHNALU-DRAHT                                                        AlMgSi 840 008 
5 Συγκρατήρας αγωγού DEHNsnap 204 120 
6 Γεφύρωση πλεξούδα                                                                  Al 377 015 
7 Ράβδος αέρα-τερματισμού                                                AlMgSi 

με βάση από σκυρόδεμα και προσαρμοσμένη επίπεδη ροδέλα 
104 200 
120 340 

8 Συγκρατήρας αγωγού οροφής για επίπεδες στέγες 253 050 
9 Συγκρατήρας απόστασης DEHNiso                           ZDC-St/tZn 106 100 
10 Υπερυψωμένος δακτυλιοειδής αγωγός 

με βάση από σκυρόδεμα και προσαρμοσμένη επίπεδη ροδέλα 
με συγκρατήρα απόστασης                                                     StSt 

 
102 340 
106 160 

11 Απομονωμένη ράβδος αέρα-τερματισμού 105 500 
 
Πίνακας 5.4.2.1b Εξαρτήματα για την εξωτερική αντικεραυνική προστασία σε μία 
κατοικημένη δομή. 
 
Δεν λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα που απαιτούνται για ένα εσωτερικό σύστημα 
αντικεραυνικής προστασίας, όπως η ισοδυναμική σύνδεση κεραυνού και η προστασία από 
υπερτάσεις (βλέπε επίσης Κεφάλαιο 6). 
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στο DEHNsnap DEHN και το πρόγραμμα DEHNgrip των 
συγκρατήρων. Η παραγωγή συνθετικών DEHNsnap συγκρατήρων (Σχήμα 5.4.2.2) 
ενδείκνυται ως βασικό εξάρτημα (οροφής και τοίχων). Το κάλυμμα κουμπώνει απλά για να 
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καθορίσει τον αγωγό στην υποδοχή, ενώ εξακολουθεί να τον καθοδηγεί χαλαρά. Το ειδικό 
συμπληρωματικό τεχνικό πρόγραμμα δεν ασκεί μηχανικό φορτίο στη στερέωση. 
DEHNgrip (Σχήμα 5.4.2.2) είναι από ένα ανοξείδωτο σύστημα χάλυβα, οι συγκρατήρες χωρίς 
βίδες τέθηκαν στο πρόγραμμα για τη συμπλήρωση του DEHNsnap συστήματος των 
συνθετικών συγκρατήρων. 
Αυτό το σύστημα των συγκρατήρων χωρίς βίδες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί τόσο 
στέγη όσο και σαν ένας συγκρατήρας αγωγού τοίχου για αγωγούς Ø 8 mm. 
Απλά πατάμε τους αγωγούς και ο αγωγός είναι στερεωμένος σε DEHNgrip (Σχήμα 5.4.2.2). 
 

 
 

Σχήμα. 5.4.2.2 Συγκρατήρες αγωγών DEHNsnap και DEHNgrip. [75] 
 
 

5.4.3 Εφαρμογή των άκρων για την στερέωση των συγκρατήρων του 

αγωγού οροφής 

Κορυφογραμμή και κεραμίδια: 
Προσαρμόζουμε τους συγκρατήρες του αγωγού στον "τελευταίο όροφο" με μια βίδα 
ρύθμισης για να ταιριάζει με το μέγεθος του κεραμιδιού της κορυφογραμμής (Σχήμα 5.4.3.1). 
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Σχήμα. 5.4.3.1 Συγκράτηση αγωγού με DEHNsnap για τα κεραμίδια κορυφογραμμής. [75] 
 
Ο αγωγός που οδηγείται μπορεί επιπλέον, να προσαρμοστεί σταδιακά μέσω των 
συγκρατήρων του αγωγού από την κορυφή προς το κέντρο και στην πλευρά του κάτω 
μέρους. 
(Ο συγκρατήρας του αγωγού μπορεί να χαλαρώσει είτε στρέφοντάς τον ή ανοίγοντας τη βίδα 
στερέωσης.) 
⇒ SPANNsnap συγκρατήρας του αγωγού οροφής με DEHNsnap συνθετικό συγκρατήρα του 
αγωγού ή DEHNgrip ανοξείδωτο (χάλυβα) συγκρατήρα του αγωγού (Σχήμα 5.4.3.2). 
 

 
Σχήμα. 5.4.3.2 SPANNsnap με πλαστικό DEHNsnap συγκρατήρα αγωγού. [75] 

 
Η μόνιμη τάνυση οφείλεται στο ανοξείδωτο (χάλυβα) ελατήριο έντασης. Το οικουμενικό 
εύρος της τάνυσης είναι 180 έως 280 mm με τον ρυθμιζόμενο (πλευρικά) αγωγό που οδηγεί 
αγωγούς Rd 8 mm. 
⇒ FIRSTsnap συγκρατήρας του αγωγού με DEHNsnap συνθετικό συγκρατήρα του αγωγού 
για την τοποθέτηση σε υφιστάμενους σφιγκτήρες κορυφογραμμής για ξηρές κορυφογραμμές. 
Για ξηρές κορυφογραμμές, ο DEHNsnap συγκρατήρας του αγωγού (1) (Σχήμα 5.4.3.3) 
τοποθετείται πάνω στον σφιγκτήρα κορυφογραμμής που βρίσκεται ήδη στη δομή (2) και να 
σφίγγεται χειροκίνητα (μόνο για τη σειρά DEHNsnap). 
 

 
Σχήμα. 5.4.3.3 FIRSTsnap για την τοποθέτηση σε υπάρχον σφιγκτήρα κορυφογραμμής. [75] 
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Αυλακωτά κεραμίδια: 
UNIsnap ο συγκρατήρας του αγωγού στον τελευταίο όροφο με προσχηματισμένες αντηρίδες 
χρησιμοποιείται για τις επιφάνειες της στέγης. Ο συγκρατήρας του αγωγού μπορεί να 
καμφθεί με το χέρι πριν γαντζωθεί στις σανίδες. Επιπλέον, μπορεί επίσης να στερεωθεί με 
καρφιά (Σχήμα 5.4.3.4). 
 

 
 
Σχήμα. 5.4.3.4 UNIsnap συγκρατήρας του αγωγού οροφής με προσχηματισμένες αντηρίδες – 
Χρησιμοποιείται σε αυλακωτά κεραμίδια. [75] 
 
 
Λεία (επίπεδα) κεραμίδια (Σχήμα 5.4.3.5) 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.4.3.5 UNIsnap συγκρατήρας του αγωγού οροφής με προσχηματισμένες αντηρίδες – 
Χρησιμοποιείται σε λεία κεραμίδια, π.χ. επίπεδα κεραμίδια. [75] 
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Στέγες από σχιστόλιθο: 
Όταν το χρησιμοποιούμε στις στέγες σχιστόλιθο, το σύστημα εσωτερικού αγκίστρου 
κάμπτεται (Σχήμα 5.4.3.6) ή να εξοπλίζεται με ένα συμπληρωματικό σφιγκτήρα (αρ. 204 
089). 
 

 
 
Σχήμα. 5.4.3.6 UNIsnap συγκρατήρας του αγωγού οροφής με προσχηματισμένες αντηρίδες – 
Χρησιμοποιείται σε στέγες από σχιστόλιθο. [75] 
 
 
Αυλακωτά κεραμίδια: 
⇒ FLEXIsnap συγκρατήρας του αγωγού οροφής για αυλακωτά κεραμίδια, για άμεση 
τοποθέτηση στο αυλάκι (Σχήμα 5.4.3.7). 
 

 
 

Σχήμα. 5.4.3.7 Συγκρατήρας αγωγού για άμεση τοποθέτηση στις ραφές. [75] 
 
Ο εύκαμπτος ανοξείδωτος χάλυβας της αντηρίδας ωθείται μεταξύ των αυλακωτών πλακιδίων. 
Πιέζοντας στην κορυφή του αυλακωτού πλακιδίου, το ανοξείδωτο ατσάλι της αντηρίδας 
παραμορφώνεται και προσαρμόζεται στο σχήμα της εγκοπής. 
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Έτσι, στερεώνεται σφιχτά κάτω από το κεραμίδι. Αυτή η εφαρμογή με μία αλουμινένια 
αντηρίδα καθιστά εύκολη την προσαρμογή στο σχήμα της εγκοπής. 
Μια εγκοπή που παρέχεται στον τελικό υφιστάμενο γάντζο του παραθύρου. Η αντηρίδα του 
συγκρατήρα μπορεί επίσης να είναι καρφωμένη κάτω (τρύπες στην αντηρίδα). 
⇒ Συγκρατήρας του αγωγού οροφής με προσχηματισμένες αντηρίδες, για την αγκίστρωση 
στο κάτω μέρος της ραφής του κεραμιδιού της στέγης (Σχήμα 5.4.3.8). 
 

 
 
Σχήμα. 5.4.3.8 Συγκρατήρας του αγωγού οροφής για κρέμασμα στο κάτω μέρος της ραφής 
του κεραμιδιού της στέγης. [75] 
 
Επίπεδα κεραμίδια ή πλάκες: 
DEHNsnap ο συγκρατήρας του αγωγού (1) (Σχήμα 5.4.3.9) και η συσκευή σύσφιξης (2) 
πιέζεται ανάμεσα στα επίπεδα κεραμίδια (3) (π.χ. απλό κεραμίδι) ή πλάκες που σφίγγονται 
στο χέρι (μόνο για τη σειρά DEHNsnap). 
 

 
 
Σχήμα. 5.4.3.9 ZIEGELsnap, για την στερέωση μεταξύ των επίπεδων κεραμιδιών ή πλακών. 
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Επικαλυπτόμενες κατασκευές: 
Στην περίπτωση των επικαλυπτόμενων κατασκευών (3) (π.χ. πλάκες και φυσικές πλάκες), 
DEHNsnap ο συγκρατήρας του αγωγού (1) (Σχήμα 5.4.3.10), με σύσφιξη ακροδεκτών (2) 
ωθείται από την πλευρά του και ασφαλίζεται με ένα κατσαβίδι, όταν ο συγκρατήρας είναι 
ανοιχτός. Για πλάκες και πηχάκια, DEHNsnap μπορεί επίσης να περιστραφεί και να επιτρέψει 
να οδηγηθεί ένας κατακόρυφος αγωγό. 
 

 
 
Σχήμα. 5.4.3.10 PLATTENsnap συγκρατήρας του αγωγού οροφής για επικαλυπτόμενες 
κατασκευές. [75] 
 
 

5.5 Συστήματα γη-τερματισμού 

Μια λεπτομερής επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία του 
συστήματος γη-τερματισμού περιέχεται στο IEC 62305-3 (EN 62305-3) "Αντικεραυνική 
προστασία – Φυσικές βλάβες σε κατασκευές και κίνδυνος της ζωής", HD 637 S1 
"Εγκαταστάσεις ισχύος άνω του 1 kV", IEC 60050-826 "Διεθνές ηλεκτροτεχνικό λεξιλόγιο – 
Μέρος 826: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις" και IEC 60364-5-54 "Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
κτιρίων – Μέρος 5-54". Στη Γερμανία, το πρότυπο DIN 18014 εφαρμόζεται συμπληρωματικά 
για την θεμελίωση των ηλεκτροδίων γείωσης. Παρακάτω, θα επαναλάβουμε την ορολογία 
που απαιτείται για να κατανοήσουμε τα ακόλουθα σχέδια. 
 
 
Ορολογία 
 
Γη 
είναι το αγώγιμο έδαφος της οποίας το ηλεκτρικό δυναμικό σε κάθε σημείο ορίζεται ίσο με το 
μηδέν, όπως έχει συμφωνηθεί. Η λέξη "γη" και η ονομασία της είναι διττή, τόσο για τη γη ως 
ένα μέρος, καθώς και για τη γη ως ένα υλικό, π.χ. ο τύπος του εδάφους: πηλώδες, χώμα, 
άμμο, χαλίκι και πέτρα. 
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Αναφορά γης 
(ουδέτερος γης) είναι το μέρος της γης, ιδίως η επιφάνεια του εδάφους έξω από τη σφαίρα 
επιρροής ενός ηλεκτροδίου γείωσης ή του συστήματος γη-τερματισμού, στο οποίο, μεταξύ 
δύο αυθαίρετων σημείων, δεν υπάρχουν αισθητές τάσεις που προκύπτουν από τη γείωση 
ρεύματος, όταν συμβεί (Σχήμα 5.5.1). 
 

 
 
Σχήμα. 5.5.1 Το επιφανειακό δυναμικό της γης και των τάσεων σε μια θεμελιακή γείωση FE 
και ο έλεγχος του ηλεκτροδίου γης CE που διαρρέεται από τα ρεύματα. [75] 
 
UE Δυναμικό γης 
UB Τάση αφής 
UB1 Τάση αφής χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου (στο ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης) 
UB2 Τάση αφής με τη δυνατότητα ελέγχου (στα θεμέλια και έλεγχο στο ηλεκτρόδιο γείωσης) 
US Βηματική τάση 
φ Το δυναμικό στην επιφάνεια της γης 
FE Θεμελιακή γείωση 
CE Έλεγχος του ηλεκτροδίου γης (δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης) 
 
Ηλεκτρόδιο γείωσης 
είναι ένα αγώγιμο εξάρτημα ή διάφορα αγώγιμα εξαρτήματα σε ηλεκτρική επαφή με τη γη 
και σχηματίζουν μία ηλεκτρική σύνδεση με αυτή (περιλαμβάνει επίσης τα θεμελιακά 
ηλεκτρόδια γείωσης). 
 
Σύστημα γη-τερματισμού 
είναι ένα τοπικό περιορισμένο σύνολο των διασυνδεδεμένων αγώγιμων ηλεκτροδίων γείωσης 
ή μεταλλικών εξαρτημάτων που ενεργούν ως τέτοια, (π.χ. ενισχύσεις θεμελίων με μπετόν, 
μεταλλικά περιβλήματα καλωδίων σε επαφή με τη γη, κλπ.). 
 
Αγωγός γείωσης 
είναι ένας αγωγός που συνδέει ένα στοιχείο του συστήματος με ένα ηλεκτρόδιο γείωσης και 
το οποίο είναι εγκατεστημένο πάνω από το έδαφος ή μονωμένα στο έδαφος. 
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Γείωση αντικεραυνικής προστασίας 
είναι η εγκατεστημένη γείωση ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας για την 
εκκένωση των ρευμάτων του κεραυνού μέσα στη γη. 
Κάτω από ορισμένους τύπους ηλεκτροδίων γείωσης περιγράφεται η ταξινόμησή τους 
ανάλογα με τη θέση, τη μορφή και το προφίλ. 
 
 
Ταξινόμηση ανάλογα με την τοποθεσία 
 
Επιφάνεια του ηλεκτροδίου γείωσης 
είναι ένα ηλεκτρόδιο γείωσης που οδηγείται μέσα σε ένα ρηχό βάθος μέχρι 1 m. Μπορεί να 
αποτελείται από στρογγυλά αντικείμενα ή επίπεδες λωρίδες και να σχεδιαστεί ως ένα 
ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου αστέρα, δακτυλίου, πλέγματος ή σε συνδυασμό όλων αυτών. 
 
Ράβδος γης 
είναι μια ράβδος γείωσης που οδηγείται κάτω με ένα βαρίδι, σε μεγαλύτερα βάθη. Μπορεί να 
αποτελείται από στρογγυλό υλικό ή υλικό με ένα άλλο προφίλ, για παράδειγμα. 
 
Θεμελιακή γείωση 
περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους αγωγούς ενσωματωμένους στο σκυρόδεμα το οποίο είναι 
σε επαφή με τη γη σε μια ευρεία περιοχή. 
 
Έλεγχος ηλεκτροδίου γης 
είναι ένα ηλεκτρόδιο γείωσης του οποίου η μορφή και η διάταξη χρησιμεύει περισσότερο για 
τον έλεγχο του δυναμικού από το να διατηρηθεί μια ορισμένη αντίσταση ηλεκτροδίου 
γείωσης. 
 
Δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης 
είναι ένα ηλεκτρόδιο γείωσης που βρίσκεται κάτω ή πάνω από την επιφάνεια της γης, και 
οδηγείται, όπως ένα κλειστό δαχτυλίδι γύρω από τη δομή. 
 
Φυσικό ηλεκτρόδιο γείωσης 
είναι ένα μεταλλικό εξάρτημα σε επαφή με τη γη, είτε απευθείας με το νερό, είτε μέσω 
σκυροδέματος, του οποίου η αρχική λειτουργία δεν είναι ως ένα ηλεκτρόδιο γείωσης, αλλά 
να δρα ως ένα ηλεκτρόδιο γείωσης (ενισχύσεις θεμελίων από μπετόν, αγωγούς, κ.λπ.). 
 
Ταξινόμηση ανάλογα με το σχήμα και το προφίλ 
Μια διάκριση υπάρχει μεταξύ: επίπεδων ταινιών ηλεκτροδίων γείωσης, σταυροειδούς 
ηλεκτροδίων γείωσης και ράβδων γης. 
 
 
Τύποι αντίστασης 
 
Ειδική αντίσταση γείωσης 
ρΕ είναι η ειδική ηλεκτρική αντίσταση της γης.  Δίνεται σε Ωm και αντιπροσωπεύει την 
αντίσταση μεταξύ δύο αντίθετων πλευρών ενός κύβου της γης με τα άκρα 1 m σε μήκος. 
 
Αντίσταση ηλεκτροδίου γης 
RA ενός ηλεκτροδίου γείωσης είναι η αντίσταση της γης μεταξύ του ηλεκτροδίου γείωσης και 
της γης αναφοράς. Η RA είναι ουσιαστικά μια αντίσταση. 
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Προωθημένη αντίστασης γείωσης 
RST είναι η αντίσταση για τα ρεύματα κεραυνού που οδεύουν από το ένα σημείο του 
συστήματος γης-τερματισμού στη γη αναφοράς. 
 
 
Τάσεις και ρεύματα που μεταφέρουν τα συστήματα γη-τερματισμού, και 
έλεγχος των δυνατοτήτων 
 
Δυναμικό γης 
UE είναι η τάση που προκύπτει μεταξύ ενός συστήματος γη-τερματισμού και της γης 
αναφοράς (Σχήμα 5.5.1). 
 
Δυναμικό της επιφάνειας της γης 
φ είναι η τάση μεταξύ ενό ς σημείο υ της επιφάνειας της γης και της γης αναφοράς (Σχήμα 
5.5.1). 
 
Τάση επαφής 
UB είναι το μέρος του δυναμικού της επιφάνειας της γης, το οποίο μπορεί να καλυφθεί από 
τον άνθρωπο (Σχήμα 5.5.1), η τρέχουσα διαδρομή μέσω του ανθρώπινου σώματος λειτουργεί 
από το χέρι στο πόδι (οριζόντια απόσταση από μέρος της επαφής, περίπου 1 m) ή από το ένα 
χέρι στο άλλο. 
 
Βηματική τάση 
US είναι το μέρος του δυναμικού της επιφάνειας της γης, το οποίο μπορεί να καλυφθεί από 
τον άνθρωπο με ένα βήμα μήκους 1 m, η διαδρομή του ρεύματος μέσω του ανθρώπινου 
σώματος τρέχει από το ένα πόδι στο άλλο (Σχήμα 5.5.1). 
 
Δυνατότητα ελέγχου 
είναι η επίδραση των ηλεκτροδίων γείωσης στο δυναμικό της γης, ιδίως στο δυναμικό της 
επιφάνειας της γης (Σχήμα 5.5.1). 
 
Ισοδυναμική σύνδεση 
για το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας είναι η σύνδεση των μεταλλικών εγκαταστάσεων 
και των ηλεκτρικών συστημάτων του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας μέσω αγωγών, 
το ρεύμα του κεραυνού των αλεξικέραυνων ή η απομόνωση των κενών σπινθηρισμών. 
 
 
Αντίσταση ηλεκτροδίου γης / Ειδική αντίσταση γείωσης 
 
Αντίσταση ηλεκτροδίου γης RA 
Η αγωγιμότητα του ρεύματος κεραυνού μέσω του ηλεκτροδίου γείωσης στο έδαφος δεν 
συμβαίνει σε ένα σημείο, αλλά ενεργοποιεί μια συγκεκριμένη περιοχή γύρω από το 
ηλεκτρόδιο γείωσης. 
 
Ο τύπος του ηλεκτροδίου γείωσης και ο τρόπος που θα εγκατασταθεί πρέπει στο εξής να 
επιλέγονται για να εξασφαλιστεί ότι οι τάσεις που επηρεάζουν την επιφάνεια της γης (επαφής 
και βηματική τάση) δεν παίρνουν επικίνδυνες τιμές. 
Η αντίσταση του ηλεκτροδίου γης RA, ενός ηλεκτροδίου γης μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα με 
τη βοήθεια μιας μεταλλικής σφαίρας θαμμένης στο έδαφος. 
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Εάν η σφαίρα είναι θαμμένη αρκετά βαθιά, οι τρέχουσες ακτινωτές εκκενώσεις πρέπει να 
είναι εξίσου κατανεμημένες σε όλη την επιφάνεια της σφαίρας. Το Σχήμα 5.5.2a απεικονίζει 
αυτή την περίπτωση. Ως μέτρο σύγκρισης, το Σχήμα 5.5.2b απεικονίζει την περίπτωση μιας 
σφαίρας θαμμένης ακριβώς κάτω από την επιφάνεια της γης. 
 

 
 

Σχήμα. 5.5.2 Η κατανομή του ρεύματος από το σφαιρικό ηλεκτρόδιο γείωσης. [75] 
 
α) Σφαιρικό ηλεκτρόδιο γείωσης θαμμένο βαθιά στο έδαφος 
β) Σφαιρικό ηλεκτρόδιο γείωσης κοντά στην επιφάνεια του εδάφους 
 
Οι ομόκεντροι κύκλοι γύρω από την επιφάνεια της σφαίρας αντιπροσωπεύουν την επιφάνεια 
της ίσης τάσης. Η αντίσταση του ηλεκτροδίου γης RA απαρτίζεται από τις επιμέρους 
αντιστάσεις των επιμέρους στρωμάτων της σφαίρας και συνδέεται εν σειρά. Η αντίσταση του 
εν λόγω στρώματος της σφαίρας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο: 
 

q
lR E ⋅= ρ

 
 
όπου ρΕ είναι η ειδική αντίσταση γείωσης του εδάφους, υποθέτοντας ότι είναι ομοιογενές, 
όπου l είναι το πάχος ενός φανταστικού στρώματος της σφαίρας και όπου q είναι η μεσαία 
επιφάνεια αυτού του στρώματος της σφαίρας. 
 
Για να φανεί αυτό, υποθέτουμε ότι μια μεταλλική σφαίρα διαμέτρου 20 cm είναι θαμμένη σε 
ένα βάθος 3 m με μια συγκεκριμένη αντίσταση γείωσης των 200 Ωm. 
 
Αν τώρα η αύξηση στην αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης για τα διάφορα στρώματα της 
σφαίρας υπολογίζεται, στη συνέχεια, ως συνάρτηση της απόστασης από το κέντρο της 
σφαίρας, μια καμπύλη λαμβάνεται όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.5.3. 
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Σχήμα. 5.5.3 Αντίσταση του ηλεκτροδίου γης RA, ενός σφαιρικού ηλεκτροδίου γείωσης με Ø 
20 cm, βάθος 3 m, και ρΕ = 200 Ωm ως συνάρτηση της απόστασης x από το κέντρο της 
σφαίρας. [75] 
 
Η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης RA για το σφαιρικό ηλεκτρόδιο υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο: 
 

2
2

1

2
100 t

r

r
R

K

K

E
A

+
⋅

⋅
⋅

=
π

ρ  

 
ρΕ Ειδική αντίσταση γείωσης σε Ωm 
t Βάθος ταφής σε cm 
rK Ακτίνα του σφαιρικού ηλεκτροδίου γείωσης σε cm 
 
Αυτός ο τύπος δίνει την αντίσταση γείωσης του ηλεκτροδίου RA = 161 Ω για το σφαιρικό 
ηλεκτρόδιο γείωσης. 
 
Το ίχνος της καμπύλης στο Σχήμα 5.5.3 δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής 
αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης παρουσιάζεται σε άμεση γειτνίαση με το ηλεκτρόδιο 
γείωσης. Έτσι, για παράδειγμα, σε απόσταση 5 m από το κέντρο της σφαίρας, το 90% της 
συνολικής αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης RA έχει ήδη επιτευχθεί. 
 
Ειδική αντίστασης γείωσης ρΕ 
Η ειδική αντίσταση γείωσης ρΕ καθορίζει το μέγεθος της αντίστασης του ηλεκτροδίου 
γείωσης RA ενός ηλεκτροδίου γείωσης, είναι μία συνάρτηση της σύστασης του εδάφους, της 
ποσότητας της υγρασίας του έδαφος και της θερμοκρασίας. Και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 
μεγάλων ορίων. 
 
Τιμές για τους διάφορους τύπους του εδάφους 
Το Σχήμα 5.5.4 δίνει τα εύρη διακύμανσης της ειδικής αντίστασης γείωσης ρΕ για τους 
διάφορους τύπους του εδάφους. 
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Σχήμα. 5.5.4 Ειδική αντίσταση γείωσης ρΕ των διαφόρων τύπων του εδάφους. [75] 
 
Εποχιακές διακυμάνσεις 
Εκτεταμένες μετρήσεις (βιβλιογραφίας) έδειξαν ότι η ειδική αντίσταση γείωσης ποικίλλει 
σημαντικά ανάλογα με το βάθος ταφής του ηλεκτροδίου γείωσης. Λόγω του αρνητικού 
συντελεστή θερμοκρασίας του εδάφους (α = 0.02 ... 0,004), η ειδική αντίσταση γείωσης 
επιτυγχάνει ένα μέγιστο το χειμώνα και ένα ελάχιστο το καλοκαίρι. Επομένως, είναι σκόπιμο 
να μετατρέψουμε τις μετρούμενες τιμές που λαμβάνονται από ηλεκτρόδια γείωσης με τις 
μέγιστες μελλοντικές τιμές, δεδομένου ότι ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες (πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες), τις επιτρεπόμενες τιμές δεν πρέπει να τις υπερβαίνουν. Η καμπύλη 
της συγκεκριμένης αντίστασης γείωσης ρΕ σε συνάρτηση με την εποχή (θερμοκρασία του 
εδάφους) μπορεί να αναπαρασταθεί σε μια πολύ καλή προσέγγιση από μια καμπύλη 
ημιτονίου, με μέγιστο γύρω στα μέσα του Φεβρουαρίου και την ελάχιστη τιμή του γύρω στα 
μέσα του Αυγούστου. Έρευνες, έχουν δείξει επίσης ότι, για ηλεκτρόδια θαμμένα στη γη, όχι 
βαθύτερα από 1,5 m περίπου, η μέγιστη απόκλιση της ειδικής αντίστασης γείωσης από το 
μέσο όρο είναι περίπου ± 30% (Σχήμα 5.5.5). 
 

 
 
Σχήμα. 5.5.5 Ειδική αντίστασης γείωσης ρΕ συναρτήσει των εποχών, χωρίς τον επηρεασμό 
των βροχοπτώσεων (βάθος ταφής της γείωσης <1,5 m). [75] 
 
Για τα ηλεκτρόδια γείωσης που είναι βαθιά θαμμένα (ιδιαίτερα για τις ράβδους γης), η 
διακύμανση είναι απλώς ± 10%. Από την ημιτονοειδή καμπύλη της ειδικής αντίστασης 
γείωσης στο Σχήμα 5.5.5, η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης RA ενός συστήματος γη-
τερματισμού που μετράται σε μια συγκεκριμένη ημέρα μπορεί να μετατραπεί στη μέγιστη 
πιθανή τιμή. 
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Μέτρηση 
Η ειδική αντίσταση γείωσης ρΕ προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μια γέφυρα μέτρησης 
γείωσης με 4 σφιγκτήρες που λειτουργεί σύμφωνα με την μηδενική μέθοδο. 
 

 
 
Σχήμα. 5.5.6 Προσδιορισμός της ειδικής αντίστασης γείωσης ρΕ με τέσσερις τερματικούς 
μετρητές της γέφυρας acc. με τη μέθοδο WENNER. [75] 
 
Το Σχήμα 5.5.6 απεικονίζει τη διάταξη μέτρησης αυτής της μεθόδου μέτρησης που μετά 
ονομάστηκε WENNER. Η μέτρηση πραγματοποιείται από ένα σταθερό κεντρικό σημείο Μ 
το οποίο συγκρατείται για όλες τις μετέπειτα μετρήσεις. Οι τέσσερις ανιχνευτές μέτρησης 
(αιχμές γείωσης 30 ... 50 εκατοστών) που κινούνται στο έδαφος κατά μήκος της γραμμής a – 
a’ καθηλώνονται στο έδαφος. Από τη μετρούμενη αντίσταση R μπορεί κανείς να καθορίσει 
την ειδική αντίσταση γείωσης ρΕ του εδάφους: 
 

ReE ⋅⋅= πρ 2  
 
R μετρούμενη αντίσταση σε Ω 
e απόσταση αισθητήρα σε m 
ρΕ μέση ειδική αντίσταση γείωσης σε Ωm σε ένα βάθος που αντιστοιχεί στην απόσταση ε του 
αισθητήρα 
 
Με την αύξηση της απόστασης e του αισθητήρα και την εκ νέου ρύθμιση της μέτρησης της 
γείωσης με τη γέφυρα, η καμπύλη της ειδικής αντίστασης γείωσης ρΕ μπορεί να 
προσδιορισθεί ως συνάρτηση του βάθους. 
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Ηλεκτρόδιο γείωσης Πρόχειρη εκτίμηση Βοηθητική 
Επιφάνεια του ηλεκτροδίου γείωσης 
(ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου αστέρα) l

R E
A

ρ⋅
=

2

 
– 

Ράβδος Γης 
l

R E
A

ρ
=

 
– 

Δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης 
d

R E
A ⋅

⋅
=

3
2 ρ

 
213.1 Ad ⋅=  

Πλεγματοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης 
d

R E
A ⋅
=

2
ρ

 
213.1 Ad ⋅=  

Πλάκα γης 
a

R E
A ⋅
=

5.4
ρ

 
– 

Ημισφαιρικό ηλεκτρόδιο γείωσης 
d

R E
A ⋅
=
π
ρ

 
357.1 Vd ⋅=  

RA Αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης (Ω) 
ρΕ Ειδική αντίσταση γείωσης (Ωm) 
l Μήκος του ηλεκτροδίου γείωσης (m) 
d Διάμετρος ενός δακτυλιοειδούς ηλεκτροδίου γείωσης, της περιοχής του ισοδυνάμου 
κυκλώματος ή ενός ημισφαιρικού ηλεκτροδίου γείωσης (m) 
Α Περιοχή (m2) της κλειστής περιοχής ενός δακτυλιοειδούς ή πλεγματοειδούς 
ηλεκτροδίου γείωσης 
a Μήκος άκρου (m) ενός τετράγωνου επιπέδου γείωσης, για ορθογώνιες πλάκες 
τιμής: cb ⋅ , ενώ η b και c είναι οι δύο πλευρές του ορθογωνίου 
V Περιεκτικότητα (m3) ενός ενιαίου στοιχείου θεμελίωσης 

 
Πίνακας 5.5.1 Τύποι για τον υπολογισμό της αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης RA για 
διαφορετικά ηλεκτρόδια γείωσης. 
 
Υπολογισμός των αντιστάσεων του ηλεκτροδίου γείωσης 
Ο Πίνακας 5.5.1 δίνει τους τύπους για τον υπολογισμό των αντιστάσεων των ηλεκτροδίων 
γείωσης, από τους πιο κοινούς τύπους των ηλεκτροδίου γείωσης. Στην πράξη, αυτές οι 
προσεγγιστικές σχέσεις είναι αρκετά επαρκής. Οι ακριβής τύποι για τους υπολογισμούς 
πρέπει να λαμβάνονται από τα ακόλουθα τμήματα. 
 
Ευθύ επιφανειακό ηλεκτρόδιο γείωσης 
Τα επιφανειακά ηλεκτρόδια γείωσης είναι γενικά ενσωματωμένα οριζόντια στο έδαφος σε 
ένα βάθος 0,5 ... 1 m. Δεδομένου ότι το στρώμα του εδάφους που τα καλύπτει στεγνώνει τα 
ηλεκτρόδια γείωσης το καλοκαίρι, και το χειμώνα τα παγώνει, η αντίσταση ηλεκτροδίου 
γείωσης RA ενός τέτοιου ηλεκτροδίου γείωσης επιφανείας υπολογίζεται εάν καθοριστεί στην 
επιφάνεια του εδάφους: 

r
l

l
R E

A ln⋅
⋅

=
π
ρ  

 
RA Αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης ενός επιφανειακού τεντωμένου ηλεκτροδίου γείωσης σε 
Ω 
ρΕ Ειδική αντίσταση γείωσης σε Ωm 
l Μήκος του επιφανειακού ηλεκτροδίου γείωσης (m) 
r Πλάτος της χαλύβδινης ταινίας σε m ή διάμετρος του στρογγυλού καλωδίου σε m 
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Η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης RA ως συνάρτηση του μήκους του ηλεκτροδίου 
γείωσης μπορεί να ληφθεί από το Σχήμα 5.5.7. 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.5.7 Αντίσταση ηλεκτρόδιου γείωσης RA ως συνάρτηση του μήκους l του 
επιφανειακού ηλεκτροδίου γείωσης με διαφορετική ειδική αντίσταση γείωσης ρΕ. [75] 
 
 
Το Σχήμα 5.5.8 δείχνει την εγκάρσια και διαμήκη γείωση δυναμικού UE, για 8 m επίπεδου 
ηλεκτροδίου γείωσης. Η επίδραση του βάθους ταφής στο δυναμικό γείωσης μπορεί να φανεί 
καθαρά. 
 

 
 
Σχήμα. 5.5.8 Το δυναμικό της γης UE μεταξύ του αγωγού παροχής και της επιφάνεια του 
εδάφους ως συνάρτηση της απόστασης από το ηλεκτρόδιο γείωσης, με μια ταινία γείωσης (8 
μ.) σε διαφορετικά βάθη. [75] 
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Το Σχήμα 5.5.9 απεικονίζει τη βηματική τάση US ως συνάρτηση του βάθους ταφής. 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.5.9 Μεγίστη βηματική τάση US, ως συνάρτηση του βάθους ταφής για μια 
τεντωμένη ταινία γείωσης. [75] 
 
 
Στην πράξη, ο υπολογισμός γίνεται χρησιμοποιώντας τον προσεγγιστικό τύπο από τον πίνακα 
5.5.1: 
 

l
R E

A
ρ⋅

=
2

 
 
Ράβδος γης 
Η αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης RA της ράβδου γη υπολογίζεται χρησιμοποιώντας: 
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R E
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⋅

=
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ρ  

 
 
RA Αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης σε Ω 
ρΕ Ειδική αντίσταση γείωσης σε Ωm 
l Μήκος της ράβδου γης σε m 
r Ακτίνα της ράβδου γης σε m 
 
 
Σε μια προσέγγιση, η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης RA μπορεί να υπολογιστεί 
χρησιμοποιώντας τον κατά προσέγγιση τύπο που μας δίδεται από τον πίνακα 5.5.1: 
 

l
R E

A
ρ

=
 

 
Το σχήμα 5.5.10 δείχνει την αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης RA ως συνάρτηση του μήκους 
της ράβδου l και της ειδικής αντίστασης γείωσης ρΕ. 
 
Συνδυασμός των ηλεκτροδίων γείωσης 
Εάν ο ι συνθήκες του εδάφους απαιτούν αρκετές ράβδους γείωσης, η οδήγηση των ράβδων 
γείωσης βαθειά στο έδαφος ισχύει και για την αντίστοιχη ελάχιστη απόσταση των διαφόρων 
ράβδων γης που πρέπει να διασυνδέονται. 
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Η αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο και τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων που δίνονται στα διαγράμματα εφαρμόζονται σε χαμηλής 
συχνότητας d.c. ρεύματα και a.c. ρεύματα υπό την προϋπόθεση ότι η επέκταση του 
ηλεκτροδίου γείωσης είναι σχετικά μικρή (μερικές εκατοντάδες μέτρα). Για μεγαλύτερα 
μήκη, π.χ. για επιφανειακά ηλεκτρόδια γείωσης, το a.c. ρεύμα έχει επίσης ένα επαγωγικό 
τμήμα. 
Επιπλέον, οι υπολογισμοί των αντιστάσεων των ηλεκτροδίων γείωσης δεν ισχύουν για τα 
ρεύματα του κεραυνού. Αυτό είναι όπου το επαγωγικό μέρος παίζει ένα ρόλο, το οποίο 
μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές την κρουστική αντίσταση γείωσης για μεγαλύτερη 
επέκταση του συστήματος γη-τερματισμού. 
Η αύξηση του μήκους των ηλεκτροδίων στην επιφάνεια της γης ή των ράβδων γης άνω των 
30 m μειώνει τη κρουστική αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης μόνο κατά ένα ασήμαντο 
ποσοστό. Είναι επομένως σκόπιμο να συνδυάζουν διάφορα μικρότερα ηλεκτρόδια γείωσης. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, λόγω της αλληλεπίδρασης τους, πρέπει να ληφθεί πρόνοια ότι η 
πραγματική ολική αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης είναι μεγαλύτερη από την τιμή που 
υπολογίζεται από τις μεμονωμένες αντιστάσεις που συνδέονται παράλληλα. 
 
Ηλεκτρόδια γείωσης τύπου αστέρα 
Τα ηλεκτρόδια γείωσης τύπου αστέρα με τη μορφή των σταυροειδών επιφανειακών 
ηλεκτροδίων γείωσης είναι σημαντικά όταν σχετικές χαμηλές αντιστάσεις του ηλεκτροδίου 
γείωσης πρέπει να δημιουργηθούν σε ανεπαρκές έδαφος και σε προσιτή τιμή. 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.5.10 Αντίσταση ηλεκτρόδιου γείωσης RA των ράβδων γης ως συνάρτηση του 
μήκους l σε διαφορετικές ειδικές αντιστάσεις γείωσης ρΕ. [75] 
 
Η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης RA ενός σταυροειδούς επιφανειακού ηλεκτροδίου 
γείωσης του οποίου οι πλευρές είναι στις 90° μεταξύ τους υπολογίζεται με τη χρήση του 
παρακάτω τύπου: 
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RA Αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης ενός σταυροειδούς επιφανειακού ηλεκτροδίου γείωσης 
σε Ω 
ρΕ Ειδική αντίσταση γείωσης σε Ωm 
l Μήκος πλευράς σε m 
d Μισό εύρος ζώνης σε m ή διάμετρος του στρογγυλού καλωδίου σε m 
 
 
Ως μια πρόχειρη προσέγγιση, για μεγαλύτερα μήκη της διάταξης αστέρα ( l > 10 m ), η 
αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης RA μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας το 
συνολικό μήκος του αστέρα που λαμβάνεται από τις εξισώσεις του Πίνακα 5.5.1. 
 
 
Το σχήμα 5.5.11 δείχνει την καμπύλη της αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης RA ενός 
σταυροειδούς επιφανειακού ηλεκτροδίου γείωσης ως συνάρτηση του βάθους ταφής. 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.5.11 Αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης RA ενός σταυροειδούς επιφανειακού 
ηλεκτροδίου γείωσης (90°) ως συνάρτηση του βάθους ταφής. [75] 
 
 
Το Σχήμα 5.5.12 δείχνει την καμπύλη της τάσης γείωσης. 
 
 
Για ηλεκτρόδια γείωσης τύπου αστέρα, η γωνία μεταξύ των επιμέρους βραχιόνων πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από 60°. Σύμφωνα με το Σχήμα 5.5.12 η αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης 
ενός πλεγματοειδούς ηλεκτροδίου γείωσης δίνεται από τον τύπο: 
 

d
R E

A ⋅
=

2
ρ
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Σχήμα. 5.5.12 Το δυναμικό γης UE μεταξύ του αγωγού τροφοδοσίας του ηλεκτροδίου 
γείωσης και ενός σταυροειδούς επιφανειακού ηλεκτροδίου γείωσης (90°) ως συνάρτηση της 
απόστασης από το σταυροειδές κεντρικό σημείο (βάθος ταφής 0,5 m). [75] 
 
 
Όπου d είναι η διάμετρος του ανάλογου κύκλου που έχει το ίδιο εμβαδόν με το πλεγματοειδές 
ηλεκτρόδιο γείωσης, το οποίο προσδιορίζεται ως ακολούθως: 
Για ορθογώνιες ή πολυγωνικές διαστάσεις του πλεγματοειδούς ηλεκτροδίου γείωσης: 
 

π
Ad ⋅

=
4  

 
Μια περιοχή του πλεγματοειδούς ηλεκτροδίου γείωσης για τετραγωνικές διαστάσεις (μήκος 
ακμής β): 
 

bd ⋅= 1.1  
 
Το Σχήμα 5.5.13 απεικονίζει την καμπύλη της κρουστικής αντίστασης του ηλεκτροδίου 
γείωσης ενός επιφανειακού ηλεκτροδίου γείωσης με μονούς και πολλαπλούς αστέρες για 
τετραγωνικές τάσεις. 
 
 
Όπως μπορεί να φανεί από αυτό το διάγραμμα, για ένα δεδομένο μήκος, είναι πιο χρήσιμο να 
εγκαταστήσουμε ένα ακτινωτό ηλεκτρόδιο γείωσης από ένα και μόνο βραχίονα. 
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Σχήμα. 5.5.13 Κρουστική αντίσταση γείωσης Rst μονών ή πολλαπλών αστέρων ηλεκτρόδιων 
γείωσης με ίσο μήκος. [75] 
 
Z Αντίσταση υπέρτασης του αγωγού γείωσης 
RA Αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης 
n Ποσότητα των συνδεδεμένων παράλληλων ηλεκτροδίων γείωσης 
l Μέσο μήκος των ηλεκτροδίων γείωσης 
 
Θεμελιακή γείωση 
Η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης ενός μεταλλικού αγωγού σε μια βάση από σκυρόδεμα 
μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση χρησιμοποιώντας τον τύπο για τα ημισφαιρικά 
ηλεκτρόδια γείωσης: 
 

d
R E

A ⋅
=
π
ρ

 
 
Όπου d είναι η διάμετρος του αναλόγου ημισφαιρίου που έχει τον ίδιο όγκο με το θεμέλιο: 
 

357.1 Vd ⋅=  
 
V Όγκος της θεμελίωσης 
 
 
Κατά τον υπολογισμό της αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 
ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο εάν το σκυρόδεμα έχει 
μια μεγάλη επιφάνεια επαφής με το περιβάλλον του εδάφους. Απωθώντας το νερό, 
απομονώνοντας τη θωράκιση, αυξάνει σημαντικά η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης, ή 
απομονώνουμε το ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης (βλ. 5.5.2). 
 
Ράβδοι γης που συνδέονται παράλληλα 
Για να διατηρήσουμε τις αλληλεπιδράσεις εντός των αποδεκτών ορίων, οι αποστάσεις μεταξύ 
των επιμέρους ηλεκτροδίων γείωσης και των ράβδων γείωσης που συνδέονται παράλληλα 
δεν πρέπει να είναι μικρότερες από το βάθος της ράβδου, αν είναι δυνατόν. 
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Εάν τα επιμέρους ηλεκτρόδια γείωσης είναι τοποθετημένα περίπου σε ένα κύκλο και, αν όλα 
έχουν περίπου το ίδιο μήκος, τότε η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης μπορεί να 
υπολογιστεί ως εξής: 
 

p
RR A

A
′=  

 
Όπου RA΄ είναι η μέση αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης των επιμέρους ηλεκτροδίων 
γείωσης. Το p είναι ο συντελεστής μείωσης ως συνάρτηση του μήκους του ηλεκτροδίου 
γείωσης, η απόσταση των επιμέρους ηλεκτροδίων γείωσης και ο αριθμός των ηλεκτροδίων 
γείωσης μπορεί να ληφθεί από το σχήμα 5.5.14. 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.5.14 Ο συντελεστής μείωσης p για τον υπολογισμό της συνολικής αντίστασης του 
ηλεκτροδίου γείωσης RA των ράβδων γης που είναι συνδεδεμένες παράλληλα. [75] 
 
 
p Συντελεστής μείωσης 
n Ποσότητα των συνδεδεμένων παράλληλων ηλεκτροδίων γείωσης 
a Μέση απόσταση των ηλεκτροδίων γείωσης 
l Μέσο μήκος των ηλεκτροδίων γείωσης 
 
 
Συνδυασμός των επίπεδων ταινιών των ηλεκτρόδια γείωσης και των ράβδων γείωσης 
Εάν επαρκεί η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης που παρέχεται από τις ράβδους γείωσης, 
για παράδειγμα, βαθιά νερά που μεταφέρονται σε στρώματα σε αμμώδες έδαφος, τότε η 
ράβδος γείωσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το αντικείμενο που πρέπει 
να προστατευθεί. Εάν απαιτείται μία μεγάλη τροφοδοσία, είναι σκόπιμο να εγκατασταθεί ένα 
ακτινωτό πολλαπλό τύπου αστέρα ηλεκτρόδιο γείωσης παράλληλα με αυτό, προκειμένου να 
μειωθεί η αντίσταση όπως αυξάνεται το ρεύμα. 
 
Κατά προσέγγιση, η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης, μιας επίπεδης ταινίας ηλεκτροδίου 
γείωσης με τη ράβδο γείωσης μπορεί να υπολογίζεται όπως η επίπεδη ταινία του ηλεκτροδίου 
γείωσης που επεκτείνεται από την κίνηση στο βάθος της ράβδου γείωσης. 
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Δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης 
Για κυκλικά δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια γείωσης με μεγάλες διαμέτρους (d > 30 m), η 
αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης υπολογίζεται κατά προσέγγιση χρησιμοποιώντας τον 
τύπο για την επίπεδη ταινία του ηλεκτροδίου γείωσης (όπου περιφέρεια π ⋅ d χρησιμοποιείται 
για το μήκος του ηλεκτροδίου γείωσης): 
 

r
d

d
R E

A
⋅

⋅
⋅

=
π

π
ρ ln2  

 
r ακτίνα ή ο στρόγγυλος αγωγός ή τέταρτο πλάτος της επίπεδης ταινίας του ηλεκτροδίου 
γείωσης σε m 
 
 
Για μη κυκλικά δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια γείωσης, η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης 
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη διάμετρο d του ανάλογου κύκλου με την ίδια περιοχή: 
 

d
R E

A ⋅
⋅

=
3

2 ρ  

 
 

π
Ad ⋅

=
4

 
 
Α Περιοχή που περικλείεται από το δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης 
 
 
Υλοποίηση 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, κάθε εγκατάσταση που πρέπει να προστατευθεί, πρέπει να 
έχει το δικό της σύστημα γη-τερματισμού, που πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό από μόνο 
του, χωρίς να απαιτούνται μεταλλικοί σωλήνες νερού ή γειωμένοι αγωγοί της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης. 
Το μέγεθος της αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης RA έχει δευτερεύουσα σημασία για την 
προστασία μιας δομής ή της εγκατάστασης από τη φυσική φθορά. Είναι σημαντικό ότι η 
ισοδυναμική σύνδεση στο επίπεδο του εδάφους διεξάγεται συστηματικά και το ρεύμα του 
κεραυνού κατανέμεται με ασφάλεια στο έδαφος. 
Το ρεύμα του κεραυνού i αυξάνει τη δομή που πρέπει να προστατευτεί από το δυναμικό 
γείωσης UE σε σχέση με την αναφορά της γη. 
 

dt
diLRiU AE ⋅⋅+⋅=

2
1  

 
Το  δυναμικό  της επιφάνειας της γης μειώνεται με την αύξηση της από στασης από  το 
ηλεκτρόδιο γείωσης (Σχήμα 5.5.1). 
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Η επαγωγική πτώση τάσης κατά μήκος του ηλεκτροδίου γείωσης κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος κεραυνού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τα εκτεταμένα συστήματα γη-
τερματισμού (π.χ. όπως απαιτείται για τις μεγάλες επιφάνειες των ηλεκτροδίων της γης που 
διεξάγονται σε κακά εδάφη με βραχώδες υπόστρωμα). Σε γενικές γραμμές, η αντίσταση του 
ηλεκτροδίου γείωσης καθορίζεται μόνο από το ωμικό μέρος. 
 
Αν ο απομονωμένος αγωγός οδηγείται μέσα στη δομή, το δυναμικό γείωσης UE έχει πλήρη 
αξία σε σχέση με τον αγωγό. 
Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος των τρυπημάτων και βραχυκυκλωμάτων εδώ, οι εν λόγω 
αγωγοί συνδέονται μέσω απομόνωσης κενών σπινθήρα ή με ηλεκτροφόρους αγωγούς μέσω 
προστασία από υπερτάσεις (βλ. DEHN κύριο κατάλογο για Προστασία από Υπερτάσεις) στο 
σύστημα γη-τερματισμού, ως μέρος της ισοδυναμικής σύνδεσης κεραυνού. 
 
Προκειμένου να διατηρηθεί η τάση αφής και η βηματική τάση όσο το δυνατόν χαμηλότερα, 
το μέγεθος της αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης πρέπει να είναι περιορισμένο. 
Το σύστημα γη-τερματισμού μπορεί να σχεδιαστεί ως ένα ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης, 
ενός δακτυλιοειδούς ηλεκτροδίου γείωσης και, για τις κατασκευές με μεγάλες επιφάνειες, ως 
ένα πλεγματοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης και, σε ειδικές περιπτώσεις, επίσης, ως ατομικό 
ηλεκτρόδιο γείωσης. 
Στη Γερμανία τα ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης πρέπει να είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με 
το πρότυπο DIN 18014. 
Τα ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης πρέπει να σχεδιαστούν ως ένα κλειστό δακτυλίδι και να 
τοποθετηθούν στα θεμέλια των εξωτερικών τοίχων της δομής, ή της πλάκας θεμελίωσης, 
σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18014. Για μεγαλύτερες δομές, το ηλεκτρόδιο θεμελιακής 
γείωσης θα πρέπει να περιέχει διασυνδέσεις ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση του μέγιστου 
μεγέθους του πλέγματος 20 m Χ 20 m. 
Το ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης πρέπει να διατάσσεται έτσι ώστε να περικλείεται με 
μπετόν από όλες τις πλευρές. Για τις χαλύβδινες λωρίδες με μη οπλισμένο σκυρόδεμα, το 
ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην άκρη. 
 
Στην είσοδο του δωματίου λειτουργίας, η σύνδεση πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ του 
ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης και της μπάρας ισοδυναμικής σύνδεσης. Σύμφωνα με το 
IEC 62305-3 (EN 62305-3), ένα ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης πρέπει να είναι εξοπλισμένο 
με ακροδέκτες για τη σύνδεση των καθοδικών αγωγών του εξωτερικού συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας με το σύστημα γη-τερματισμού. 
Λόγω του κινδύνου διάβρωσης στο σημείο όπου ένας ακροδέκτης καλωδίου βγαίνει από το 
σκυρόδεμα, συμπληρωματική προστασία από τη διάβρωση θα πρέπει να εξεταστεί (με 
περίβλημα από PVC ή χρησιμοποιώντας ανοξείδωτο χάλυβα με Αρ. Υλικό 1.4571). 
Η ενίσχυση της πλάκας και της ταινίας των θεμελίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα 
ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης εάν οι απαιτούμενες τερματικές προεξοχές είναι 
συνδεδεμένες με την ενίσχυση και τις διασυνδεδεμένες ενισχύσεις μέσω των αρμών. 
Επιφανειακά ηλεκτρόδια γης θα πρέπει να εγκατασταθούν σε ένα βάθος τουλάχιστον 0,5 m. 
Η κρουστική αντίσταση γείωσης των ηλεκτροδίων γείωσης είναι συνάρτηση της μέγιστης 
τιμής του ρεύματος κεραυνού και της ειδικής αντίστασης γείωσης. Βλέπουμε επίσης το 
Σχήμα 5.5.13. Το πραγματικό μήκος του ηλεκτροδίου γείωσης για τον τρέχοντα κεραυνό 
υπολογίζεται κατά προσέγγιση ως εξής: 
 
Επιφάνεια του ηλεκτροδίου γείωσης: 
 

Eeffl ρι ⋅= ˆ28.0  
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Ράβδος γης: 
 

Eeffl ρι ⋅= ˆ2.0  
 
leff Ωφέλιμο μήκος του ηλεκτροδίου γείωσης σε m 
ˆι Μέγιστη τιμή του ρεύματος κεραυνού σε kA 
ρΕ Ειδική αντίσταση γείωσης Ωm 
 
Η κρουστική αντίσταση γείωσης Rst μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον τύπο στον 
(Πίνακας 5.5.1), όπου το ενεργό μήκος του leff ηλεκτροδίου γείωσης χρησιμοποιείται για το 
μήκος l. 
 
Τα επιφανειακά ηλεκτρόδια γης είναι πάντα συμφέρουσα όταν τα ανώτερα στρώματα του 
εδάφους έχουν μικρότερη ειδική αντίσταση από το υπέδαφος. 
Αν το έδαφος είναι σχετικά ομοιογενές (δηλαδή εάν η ειδική αντίσταση γείωσης στην 
επιφάνεια είναι περίπου η ίδια, όπως είναι στο βάθος), τότε, για μια δεδομένη αντίσταση του 
ηλεκτροδίου γείωσης, το κόστος κατασκευής των επιφανειακών ηλεκτροδίων γης και των 
ράβδων γης είναι περίπου το ίδιο. 
 
Σύμφωνα με το Σχήμα 5.5.15, μια ράβδος γης πρέπει να έχει περίπου το μισό μήκος ενός 
επιφανειακού ηλεκτροδίου γείωσης. 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.5.15 Αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης επιφάνειας RA και της ράβδου γης ως 
συνάρτηση του μήκους l του ηλεκτροδίου γείωσης. [75] 
 
Εάν η αγωγιμότητα του εδάφους είναι καλύτερη πιο βαθιά, από ότι είναι στην επιφάνεια, π.χ. 
λόγω του νερού στο έδαφος, τότε μια ράβδο γείωσης είναι γενικά πιο αποδοτική από το 
επιφανειακό ηλεκτρόδιο γείωσης. 
Το θέμα, εάν οι ράβδοι γης ή τα επιφανειακά ηλεκτρόδια γείωσης είναι πιο αποδοτικά σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί συχνά να αποφασιστεί μόνο με τη μέτρηση της ειδικής 
αντίστασης γείωσης ως συνάρτηση του βάθους. Δεδομένου ότι ράβδοι γης είναι εύκολοι στη 
συναρμολόγηση και επιτυγχάνουν εξαιρετικά σταθερές αντιστάσεις ηλεκτροδίων γείωσης, 
χωρίς την ανάγκη να σκάψεις μια τάφρο και χωρίς να βλάπτεται το έδαφος, τα ηλεκτρόδια 
γείωσης είναι επίσης κατάλληλα για τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων γης-
τερματισμού. 
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5.5.1 Συστήματα γη-τερματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62305-3 

(EN 62305-3) 

Τα συστήματα γης-τερματισμού είναι η συνέχεια των συστημάτων αέρα-τερματισμού και των 
αγωγών καθόδου, για την εκκένωση του ρεύματος κεραυνού μέσα στη γη. Περαιτέρω 
λειτουργίες του συστήματος γης-τερματισμού είναι η δημιουργία ισοδυναμικών συνδέσεων 
μεταξύ των αγωγών καθόδου και ενός πιθανού ελέγχου στην περιοχή των τειχών της δομής. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένα κοινό σύστημα γης-τερματισμού για τα διάφορα ηλεκτρικά 
συστήματα (αντικεραυνική προστασία, συστήματα χαμηλής τάσης και τα συστήματα 
τηλεπικοινωνιών) είναι προτιμότερο. Αυτό το σύστημα γης-τερματισμού πρέπει να συνδεθεί 
με την ισοδυναμική σύνδεση (MEBB - κύρια ράβδο ισοδυναμικής σύνδεσης). 
Δεδομένου ότι το IEC 62305-3 (EN 62305-3) προϋποθέτει μια συστηματική κεραυνική 
ισοδυναμική σύνδεση, καμία ιδιαίτερη τιμή δεν απαιτείται για την αντίσταση του 
ηλεκτροδίου γείωσης. 
Γενικά, ωστόσο, μια χαμηλή αντίσταση γείωσης (μικρότερη από 10 Ω, μετρούμενη με 
χαμηλή συχνότητα) συνιστάται. 
Το πρότυπο ταξινομεί ρυθμίσεις ηλεκτροδίου γείωσης σε τύπου Α και τύπου Β. 
 
Για αμφότερους τύπους Α και Β οι ρυθμίσεις του ηλεκτροδίου γείωσης, το ελάχιστο μήκος 
του ηλεκτροδίου γείωσης l1 του αγωγού γείωσης είναι συνάρτηση της κατηγορίας του 
συστήματος της αντικεραυνικής προστασίας (Σχήμα 5.5.1.1) 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.5.1.1 Ελάχιστο μήκος των ηλεκτροδίων γείωσης. 
 
Η ακριβής ειδική αντίσταση γείωσης μπορεί μόνο να καθοριστεί από επί τόπου μετρήσεις με 
τη "μέθοδο WENNER" (τεσσάρων αγωγών μέτρησης). [75] 
 
Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου Α 
Η διάταξη των ηλεκτροδίων γείωσης τύπου Α περιγράφει ξεχωριστά, τοποθετημένα 
οριζόντια, ηλεκτρόδια γείωσης τύπου αστέρα (ηλεκτρόδια γείωσης επιφανείας) ή κάθετα 
ηλεκτρόδια γείωσης (ράβδοι γης), καθένα από τα οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένο με ένα 
σύστημα καθοδικών αγωγών. 
Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ηλεκτρόδια γείωσης τύπου Α. Τα συστήματα 
αντικεραυνικής προστασίας Κλάσης III και IV απαιτούν ένα ελάχιστο μήκος 5 m για 
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ηλεκτρόδια γείωσης. Για τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, Κλάσης Ι και II το 
μήκος του ηλεκτροδίου γείωσης προσδιορίζεται ως συνάρτηση της ειδικής αντίστασης 
γείωσης. Το ελάχιστο μήκος για ηλεκτρόδια γείωσης l1 μπορεί να ληφθεί από το Σχήμα 
5.5.1.1. 
 
Ελάχιστο μήκος κάθε ηλεκτροδίου γείωσης είναι: 
l1 x 0,5 για κατακόρυφο ή κεκλιμένο ηλεκτρόδιο γείωσης 
l1 για ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου αστέρα 
 
Οι τιμές που καθορίζονται ισχύουν για κάθε ηλεκτρόδιο γείωσης. 
 
Για συνδυασμούς των διαφόρων ηλεκτροδίων γείωσης (κάθετοι και οριζόντιοι) το ισοδύναμο 
συνολικό μήκος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Το ελάχιστο μήκος για το ηλεκτρόδιο 
γείωσης μπορεί να αγνοηθεί εάν η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης είναι μικρότερη από 
10 Ω. 
 
Οι ράβδοι γης γενικά οδηγούνται κατακόρυφα προς τα κάτω, σε μεγαλύτερα βάθη στο 
φυσικό έδαφος, που γενικώς αντιμετωπίζεται αρχικά κάτω από τα θεμέλια. Τα μήκη των 
ηλεκτροδίων γείωσης των 9 m έχουν παράσχει το πλεονέκτημα που βρίσκονται σε 
μεγαλύτερα βάθη του εδάφους, σε στρώματα του οποίου η ειδική αντίσταση είναι γενικά 
χαμηλότερη από ότι στις περιοχές πιο κοντά στην επιφάνεια. 
 
Σε συνθήκες παγετού, συνιστάται να εξεταστούν τα πρώτα 100 εκ. του κατακόρυφου 
ηλεκτροδίου γείωσης ως αναποτελεσματικά. 
 
Ηλεκτρόδια γείωσης τύπου Α δεν πληρούν τις απαιτήσεις ισοδυναμικής σύνδεσης μεταξύ 
των αγωγών καθόδου και τις δυνατότητες ελέγχου. 
Ηλεκτρόδια γείωσης τύπου Α πρέπει να διασυνδέονται ώστε να χωριστεί το ρεύμα ισότιμα. 
Αυτό είναι σημαντικό για τον υπολογισμό της απόστασης διαχωρισμού s. Ηλεκτρόδια 
γείωσης τύπου Α μπορούν να διασυνδεθούν υπόγεια ή στην επιφάνεια. Κατά την αναβάθμιση 
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων η διασύνδεση των επιμέρους ηλεκτροδίων γείωσης μπορεί 
επίσης να πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση ενός αγωγού στο κτίριο ή στη δομή. 
 
Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου Β 
Τα ηλεκτρόδια γείωσης τύπου Β είναι δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια γείωσης γύρω από τη δομή 
που πρέπει να προστατευθεί, ή θεμελιακά ηλεκτρόδια γείωσης. Στη Γερμανία, οι απαιτήσεις 
για τα ηλεκτρόδια γείωσης περιγράφονται στο DIN 18014. 
Εάν δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα κλειστό "δακτυλίδι" γύρω από τη δομή, το "δακτυλίδι" 
πρέπει να συμπληρωθεί με αγωγο ύς στο εσωτερικό  της δο μής.  Αγωγο ί ή άλλα μεταλλικά 
εξαρτήματα τα οποία είναι -μόνιμα- ηλεκτρικά αγώγιμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν 
για το σκοπό αυτό. Τουλάχιστον το 80% του μήκους του ηλεκτροδίου γείωσης πρέπει να 
είναι σε επαφή με τη γη για να εξασφαλιστεί ότι, κατά τον υπολογισμό της απόστασης 
διαχωρισμού, το ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου Β μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η βάση. 
 
Τα ελάχιστα μήκη των ηλεκτροδίων γείωσης που αντιστοιχούν με τη διάταξη τύπου Β είναι 
μια συνάρτηση της Κλάσης του συστήματος της αντικεραυνικής προστασίας. Για τα 
συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Κλάσης Ι και ΙΙ, το ελάχιστο μήκος των ηλεκτροδίων 
γείωσης καθορίζεται επίσης ως συνάρτηση της ειδικής αντίστασης του εδάφους (βλέπετε 
επίσης σχήμα 5.5.4). 
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Για ηλεκτρόδια γείωσης τύπου Β, η μέση ακτίνα r του χώρου που περικλείεται από το 
ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να είναι μικρότερη από το δεδομένο ελάχιστο μήκος l1. 
Για να προσδιοριστεί η μέση ακτίνα r, η υπό εξέταση περιοχή μεταφέρεται σε ισοδύναμη 
κυκλική περιοχή και η ακτίνα καθορίζεται όπως φαίνεται στα σχήματα 5.5.1.2 και 5.5.1.3. 
 
Ακολουθεί ένα παράδειγμα υπολογισμού: 
 
Εάν η απαιτούμενη τιμή του l1 είναι μεγαλύτερη από την τιμή r που αντιστοιχεί στη δομή, 
συμπληρωματικά ηλεκτρόδια γείωσης τύπου αστέρα ή κάθετα ηλεκτρόδια γείωσης (ή λοξά 
ηλεκτρόδια γείωσης) πρέπει να προστεθούν, αντίστοιχα τα μήκη τους lr (ακτινικά/οριζόντια) 
και lv (κάθετα) δίνονται από τις ακόλουθες εξισώσεις: 
 

rllr −= 1  
 

2
1 rll −

=ν  

 

 
 
Σχήμα. 5.5.1.2 Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου Β – Προσδιορισμός της μέσης ακτίνας – 
Παράδειγμα υπολογισμού. [75] 
 
Όσον αφορά το "δακτυλίδι" ή τα ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης, η μέση ακτίνα r του χώρου 
που περικλείεται από το ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να μην είναι μικρότερη από l1. 
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Σχήμα. 5.5.1.3 Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου Β – Προσδιορισμός της μέσης ακτίνας. [75] 
 
Δεν απαιτούνται επιπλέον ηλεκτρόδια γείωσης! 
 
Ο αριθμός των συμπληρωματικών ηλεκτροδίων γείωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 
τον αριθμό των καθοδικών αγωγών, αλλά ένας ελάχιστος αριθμός  2. Αυτά τα 
συμπληρωματικά ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να συνδέονται με το δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο 
γείωσης έτσι ώστε να είναι σε ίση απόσταση γύρω από την περίμετρο. 
Αν τα συμπληρωματικά ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να συνδέονται με το ηλεκτρόδιο 
θεμελιακής γείωσης, πρέπει να ληφθεί μέριμνα με τα υλικά του ηλεκτροδίου γείωσης και τη 
σύνδεση με το ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί 
ανοξείδωτο ατσάλι με Αρ. Υλικό 1.4571 (Σχήμα 5.5.2.1). 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.5.2.1 Ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης με ακροδέκτη. [75] 
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Ακροδέκτης καλωδίου 
ελαχ. μήκους 1,5 m, αισθητά επισημαίνονται 
- Χαλύβδινη ταινία 30 mm x 3,5 mm 
- STST στρογγυλή χαλύβδινη μπάρα 10 mm 
- Στρογγυλή χαλύβδινη μπάρα 10 mm με επικάλυψη PVC 
- Σταθερό σημείο γείωσης 
 
Θεμελιακό ηλεκτρόδιο γείωσης 
- Χαλύβδινη ταινία 30 mm x 3,5 mm 
- Στρογγυλή χαλύβδινη μπάρα 10 mm 
 
Τα ακόλουθα συστήματα μπορούν να κάνουν πρόσθετες απαιτήσεις για το σύστημα γη-
τερματισμού, για παράδειγμα: 
 
⇒ Ηλεκτρικά συστήματα – τους όρους της αποσύνδεσης από την τροφοδοσία σε σχέση με το 
είδος του δικτύου (TN-, TT-, ΙΤ συστήματα) σύμφωνα με το IEC 60364-4-41: 2005, mod και 
HD 60364-4-41: 2007 
⇒ Ισοδυναμική σύνδεση σύμφωνα με το IEC 60364-5-54: 2002 και HD 60364-5-54: 2007 
⇒ Ηλεκτρονικά συστήματα – τα δεδομένα της τεχνολογίας των πληροφοριών 
⇒ Εγκατάσταση γείωσης κεραίας σύμφωνα με το VDE 0855 (Γερμανικό πρότυπο) 
⇒ Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
⇒ Υποσταθμός μέσα ή κοντά στη δομή σύμφωνα με το HD 637 S1 και EN 50341-1 
 
 

5.5.2 Συστήματα γη-τερματισμού, ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης και 

ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης για ειδικά διαρθρωτικά μέτρα 

Ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης – Ηλεκτρόδια γείωσης τύπου B 
Το DIN 18014 (Γερμανικό πρότυπο) καθορίζει τις απαιτήσεις για τα ηλεκτρόδια θεμελιακής 
γείωσης. 
Πολλά εθνικά και διεθνή πρότυπα ορίζουν τα ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης ως 
προτιμώμενο ηλεκτρόδιο γείωσης, διότι, όταν εγκατασταθεί επαγγελματικά, περικλείεται με 
σκυρόδεμα σε όλες τις πλευρές και ως εκ τούτου είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. Τα 
υγροσκοπικά χαρακτηριστικά του σκυροδέματος γενικώς, παράγουν μια επαρκώς χαμηλή 
αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης. 
Το ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης πρέπει να εγκατασταθεί ως ένα κλειστό δαχτυλίδι 
θεμελιακής ταινίας ή πλάκας έδρασης (Σχήμα 5.5.2.1) και ως εκ τούτου να ενεργεί κυρίως ως 
ισοδυναμική σύνδεση. Η διαίρεση σε πλέγματα ≤ 20 m x 20 m και οι εξωτερικοί ακροδέκτες 
που απαιτούνται για τη σύνδεση των αγωγών καθόδου του εξωτερικού συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας, και του εσωτερικού, για την αντιστάθμιση του δυναμικού, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (Σχήμα 5.5.2.2). 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 173 

 
 

Σχήμα. 5.5.2.2 Πλέγμα ενός ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης. [75] 
 
Σύσταση: Αρκετοί ακροδέκτες σε κάθε τεχνικό κέντρο 
 
Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18014, η εγκατάσταση του ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης 
είναι ένα μέτρο για να πραγματοποιηθεί από ηλεκτρολόγο μηχανικό ή να ελεγχθεί από 
αναγνωρισμένο ειδικό ηλεκτρολόγο μηχανικό. 
Το ζήτημα του πώς θα εγκαταστήσουμε το ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης πρέπει να 
αποφασιστεί σύμφωνα με το μέτρο που απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι το ηλεκτρόδιο 
θεμελιακής γείωσης περικλείεται από όλες τις πλευρές, όπως το σκυρόδεμα που χύνεται 
μέσα. 
 
 
Εγκατάσταση σε μη οπλισμένο σκυρόδεμα 
Μη ενισχυμένα θεμέλια, π.χ. ταινίες θεμελίωσης των κατοικιών (Σχήμα 5.5.2.3), απαιτούν τη 
χρήση των αποστατών. 
 

 
 

Σχήμα. 5.5.2.3 Ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης. [75] 
 
Μόνο με τη χρησιμοποίηση των διαχωριστών σε απόσταση περίπου 2 m, είναι δυνατό να 
διασφαλιστεί ότι το ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης "ανυψώνεται" και μπορεί να 
περικλείεται σε όλες τις πλευρές από σκυρόδεμα. 
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Εγκατάσταση σε οπλισμένο σκυρόδεμα 
Όταν χρησιμοποιούμε πατάκια χάλυβα, κλωβούς οπλισμού ή σίδερα οπλισμού θεμελίων, δεν 
είναι δυνατόν να συνδεθεί το ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης σε αυτά τα φυσικά εξαρτήματα 
του σιδήρου, αλλά αυτό πρέπει να γίνει. Η λειτουργία του ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης 
γίνεται έτσι ακόμη πιο ευνοϊκή. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να χρησιμοποιηθούν αποστάτες. 
Στις σύγχρονες μεθόδους για σκυρόδεμα, αυτό δονείται συνέχεια, εξασφαλίζοντας έτσι ότι το 
σκυρόδεμα "ρέει" κάτω από το ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης και περικλείεται από όλες τις 
πλευρές. 
Το Σχήμα 5.5.2.4 απεικονίζει μια πιθανή εφαρμογή για την οριζόντια εγκατάσταση μιας 
επίπεδης ταινίας ως ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης. Οι διασταυρώσεις του ηλεκτροδίου 
θεμελιακής γείωσης πρέπει να συνδέονται έτσι ώστε να είναι ικανές να μεταφέρουν ρεύματα. 
Ο γαλβανισμένος χάλυβας είναι επαρκής ως υλικό του ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης. 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.5.2.4 Ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης σε χρήση. [75] 
 
Οι ακροδέκτες έξω στο έδαφος πρέπει να έχουν συμπληρωματική προστασία από τη 
διάβρωση στο σημείο εξόδου. Κατάλληλα υλικά είναι, για παράδειγμα, ένας πλαστικός 
μανδύας από σύρμα και χάλυβα (λόγω του κινδύνου κατάγματος του πλαστικού μανδύα σε 
χαμηλές θερμοκρασίες, και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ληφθεί κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης), υψηλό κράμα ανοξείδωτου χάλυβα γείωσης, Υλικά Νο 1,4571, ή σταθερά 
τερματικά. 
Αν εγκατασταθεί επαγγελματικά, το ηλεκτρόδιο γείωσης περικλείεται από όλες τις πλευρές 
με σκυρόδεμα και ως εκ τούτου, είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. 
Κατά το σχεδιασμό του ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης, το πλέγμα δεν είναι μεγαλύτερο 
από 20 m x 20 m που πρέπει να υλοποιηθεί. Αυτό το μέγεθος πλέγματος δεν έχει καμία σχέση 
με την κατηγορία του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας του εξωτερικού συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας. 
Σύγχρονες τεχνικές οικοδόμησης χρησιμοποιούν διάφορους τύπους θεμελίων σε μια ευρεία 
ποικιλία σχεδίων και σφραγισμένων εκδόσεων. 
Οι κανονισμοί μόνωσης των ακροδεκτών έχουν επίσης επηρεάσει το σχεδιασμό των 
πεδιλοδοκών και των πλακών της θεμελίωσης. Για τα ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης, σε 
νέες κατασκευές, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18014, η μόνωση επηρεάζει την εγκατάσταση 
και τη διάταξή τους. 
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Περιμετρική μόνωση/Μόνωση βάσης 
"Περίμετρος" είναι η περιοχή του τοιχώματος και της βάσης της δομής. Η μόνωση της 
περιμέτρου είναι η εξωτερική θερμομόνωση γύρω από  τη δομή.  Η μόνωση της περιμέτρου 
εδράζεται στην εξωτερική στιβάδα σφράγισης που περικλείει τη δομή, έτσι ώστε να μην 
υπάρχει καμία γέφυρα θερμότητας και προστατεύει επιπλέον τη σφράγιση από μηχανικές 
βλάβες. 
Το μέγεθος της ειδικής αντίστασης της περιμέτρου των μονωτικών πλακών είναι ένας 
αποφασιστικός παράγοντας κατά την εξέταση της επίδρασης της περιμετρικής μόνωσης για 
την αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης, του ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης σε 
συμβατικές ρυθμίσεις στη θεμελίωση (πεδιλοδοκών, πλάκα θεμελίωσης). Έτσι, για ένα 
άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης με πυκνότητα 30 kg/m2, για παράδειγμα, μία ειδική αντίσταση 
5.4 ⋅ 1012 Ωm είναι δεδομένη. Αντιθέτως, η ειδική αντίσταση του σκυροδέματος βρίσκεται 
μεταξύ 150 Ωm και 500 Ωm. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι, στην περίπτωση της συνεχούς 
μόνωσης της περιμέτρου, ένα συμβατικό ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης που διατάσσεται 
στα θεμέλια δεν έχει πρακτικά καμία επίδραση. Η περιμετρική μόνωση ενεργεί επίσης ως 
ηλεκτρικός μονωτής. 
Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τους διάφορους τρόπους μόνωσης στα θεμέλια και 
στους τοίχους για τις δομές με περίμετρο και μόνωση βάσης. 
Τα Σχήματα 5.5.2.5 έως 5.5.2.7 δείχνουν την διάταξη των ηλεκτροδίων θεμελιακής γείωσης 
σε δομές με την περίμετρο και μόνωση βάσης. 
Η διάταξη της γείωσης στη ταινία θεμελίωσης με τη μόνωση στις προς τα έξω πλευρές και 
την πλάκα έδρασης δεν θεωρούνται κρίσιμης σημασίας (Σχήμα 5.5.2.5 και 5.5.2.6). 
Εάν η πλάκα θεμελίωσης είναι πλήρως μονωμένη, το ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να 
τοποθετηθεί κάτω από την πλάκα έδρασης. Το υλικό V4A (Αρ. Υλικού 1.4571) θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί (Σχήμα 5.5.2.7). 
Είναι αποτελεσματικό για την εγκατάσταση σταθερών ακροδεκτών γείωσης, ειδικά για 
ενισχυμένες δομές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η εγκατάσταση 
κατά τη φάση της κατασκευής να διεξάγεται επαγγελματικά (Σχήμα 5.5.2.8). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.5.2.5 Διάταξη ενός ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης με μια ταινία θεμελίωσης 
(μόνωση τοίχων υπογείου). [75] 
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Σχήμα. 5.5.2.6 Διάταξη ενός ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης με μια ταινία θεμελίωσης 
(μόνωση τοίχων υπογείου και πλάκα θεμελίωσης). [75] 
 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.5.2.7 Διάταξη ενός ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης σε περίπτωση κλειστής 
πλάκας δαπέδου (πλήρως μονωμένη). [75] 
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Μαύρη δεξαμενή, λευκή δεξαμενή 
Όσον αφορά τις δομές που ανεγείρονται σε περιοχές με υψηλό επίπεδο των υπόγειων υδάτων, 
ή σε περιοχές, όπως π.χ. σε πλαγιές λόφων, με το «επιτακτικό» νερό, τα κελάρια είναι 
εξοπλισμένα με ειδικά μέτρα για την πρόληψη της διεισδυτικής υγρασίας. Οι εξωτερικοί 
τοίχοι που περιβάλλονται από τη γη, και η πλάκα θεμελίωσης σφραγίζονται ενάντια στη 
διείσδυση του νερού για να εξασφαλιστεί ότι καμία ενοχλητική υγρασία δεν θα μπορεί να 
σχηματιστεί στο εσωτερικό του τοίχου. 
Σύγχρονες τεχνικές οικοδόμησης εφαρμόσουν και τις δύο προαναφερθείσες διαδικασίες για 
τη σφράγιση της διείσδυσης νερού. 
Ένα συγκεκριμένο ζήτημα στο πλαίσιο αυτό είναι κατά πόσον η αποτελεσματικότητα ενός 
ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης εξακολουθεί να παρέχεται για τη διατήρηση των μέτρων για 
την προστασία από τους κινδύνους της ζωής, σύμφωνα με το IEC 60364-4-41, και ως 
ηλεκτρόδιο γείωσης αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με το IEC 62305 - 3 (EN 62305-
3). 
 
 
Ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης για τις δομές με λευκή δεξαμενή 
Το όνομα "λευκή δεξαμενή" χρησιμοποιείται για να εκφράσει το αντίθετο του "μαύρη 
δεξαμενή". Η "λευκή δεξαμενή" δεν λαμβάνει καμία πρόσθετη επεξεργασία στην πλευρά που 
βλέπει τη γη, γι' αυτό είναι "λευκή". 
Η "λευκή δεξαμενή" είναι κατασκευασμένη από ειδικό τύπο σκυροδέματος. Λόγω των 
αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του σκυροδέματος το σώμα του 
σκυροδέματος είναι απολύτως αδιάβροχο. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν 
υπάρχει ο κίνδυνος της υγρασίας να διεισδύσει μερικά εκατοστά μέσα στην δεξαμενή. 
Επομένως ένα ηλεκτρόδιο γείωσης είναι εκτός των δομών με "λευκή δεξαμενή". 
Το Σχήμα 5.5.2.8 δείχνει το σχεδιασμό της γείωσης από ένα σταθερό ακροδέκτη γείωσης. 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.5.2.8 Σταθερός ακροδέκτης γείωσης. [75] 
 
 
Το Σχήμα 5.5.2.9 απεικονίζει τη διάταξη του ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης σε μια "λευκή 
δεξαμενή". 
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Σχήμα. 5.5.2.9 Διάταξη του ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης σε περίπτωση κλειστής 
δεξαμενής "λευκή δεξαμενή". [75] 
 
 
Ηλεκτρόδια γείωσης για τις δομές με μαύρη δεξαμενή 
Το όνομα "μαύρη δεξαμενή" προέρχεται από την πολυεπίπεδη μαύρη ταινία πίσσας που 
εφαρμόζεται στα τμήματα της δομής που είναι έξω από το έδαφος. Το σώμα της δομής είναι 
επικαλυμμένο με ασφαλτόπισσα/πίσσα το οποίο στη συνέχεια καλύπτεται γενικά μέχρι και 
από 3 στρώσεις πισσοταινίας. 
Ένας δακτυλιοειδής αγωγός, στην πλάκα θεμελίωσης πάνω από τη σφράγιση, μπορεί να 
λειτουργήσει ως το δυναμικό ελέγχου στη δομή. Λόγω της υψηλής σύνθετης αντίστασης 
εξωτερικής μόνωσης, ωστόσο, το ηλεκτρόδιο γείωσης είναι αναποτελεσματικό. 
Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της γείωσης που προβλέπονται στα 
διάφορα πρότυπα, ένα ηλεκτρόδιο γείωσης, π.χ. ένα δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης, 
πρέπει να εγκατασταθεί εξωτερικά γύρω από τη δομή ή κάτω από όλες τις σφραγίσεις σε 
κοκκώδες υπέδαφος. 
Όπου είναι δυνατόν, το εξωτερικό ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να οδηγηθεί στη δομή πάνω 
από την σφράγιση της δομής (Σχήμα 5.5.2.10), προκειμένου να εξασφαλιστεί η στεγανότητα 
της δεξαμενής, επίσης μακροπρόθεσμα. Μια αδιάβροχη διείσδυση της "μαύρης δεξαμενής" 
είναι δυνατή μόνο χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σινεμπλόκ για τα ηλεκτρόδια γείωσης. 
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Σχήμα. 5.5.2.10 Διευθέτηση της γείωσης σε περίπτωση κλειστής δεξαμενής "μαύρη 
δεξαμενή". [75] 
 
Ίνες σκυροδέματος θεμελιακών πλακών 
Οι ίνες σκυροδέματος είναι ένα είδος από σκυρόδεμα το οποίο σχηματίζει μια βαρέως τύπου 
πλάκα σκυροδέματος με χαλύβδινες ίνες που προστίθενται στο υγρό σκυρόδεμα πριν από την 
σκλήρυνση. 
Οι χαλύβδινες ίνες έχουν περίπου 6 cm μήκος και έχουν μια διάμετρο 1 - 2 mm. Οι 
χαλύβδινες ίνες είναι ελαφρώς κυματιστές και αναμιγνύονται εξίσου στο υγρό σκυρόδεμα. Η 
αναλογία των χαλύβδινων ινών είναι περίπου 20-30 kg/m3 σκυροδέματος. 
Η ανάμιξη δίνει στην πλάκα σκυροδέματος μια τόσο υψηλή αντοχή συμπίεσης και επίσης μια 
υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και, σε σύγκριση με μία συμβατική πλάκα σκυροδέματος με 
οπλισμό, παρέχει επίσης μια σημαντικά υψηλότερη ελαστικότητα. 
Το υγρό σκυρόδεμα χύνεται επί τόπου. Αυτό επιτρέπει να δημιουργούνται μεγάλες περιοχές 
με λεία επιφάνεια και χωρίς αρθρώσεις. Χρησιμοποιείται για πλάκα έδρασης στα θεμέλια για 
μεγάλες αίθουσες, για παράδειγμα. 
Οι ίνες σκυροδέματος δεν έχουν καμία ενίσχυση. Αυτό απαιτεί έναν συμπληρωματικό 
δακτυλιοειδή αγωγό ή ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο κατασκευασμένο για την εγκατάσταση των 
μέτρων γείωσης. Ο αγωγός γείωσης μπορεί να ρυθμιστεί στο σκυρόδεμα και, αν είναι 
κατασκευασμένος από γαλβανικό υλικό, πρέπει να περικλείεται σε όλες τις πλευρές. Αυτό 
είναι πολύ δύσκολο να γίνει στο χώρο του ξενοδοχείου. 
Κατά συνέπεια, συνιστάται να εγκαταστήσετε ένα ανθεκτικό στη διάβρωση υψηλό-κράμα 
ανοξείδωτου χάλυβα, Υλικό No.1.4571, κάτω από την επόμενη πλάκα σκυροδέματος. Οι 
αντίστοιχοι ακροδέκτες του καλωδίου πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
 
Σημείωση: 
Ένας ειδικός πρέπει να εγκαταστήσει τους αγωγούς γείωσης και τη σύνδεση των 
εξαρτημάτων στο σκυρόδεμα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος του έργου μπορεί να 
αναλάβει την εργασία μόνο εάν εποπτεύεται από έναν ειδικό. 
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5.5.3 Δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης – Ηλεκτρόδιο γείωσης Τύπου Β 

Στη Γερμανία το εθνικό πρότυπο DIN 18014 ορίζει ότι όλες οι νέες κατασκευές πρέπει να 
έχουν ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης. Το σύστημα γη-τερματισμού των υφιστάμενων δομών 
μπορεί να σχεδιαστεί με τη μορφή ενός δακτυλιοειδούς ηλεκτροδίου γείωσης (Σχήμα 
5.5.3.1). 
 

 
 

Σχήμα. 5.5.3.1 Δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης γύρω από ένα κατοικημένο κτήριο. [75] 
 
Αυτό το ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να είναι εγκατεστημένο σαν ένας κλειστός δακτύλιος 
γύρω από  τη δο μή ή,  εάν αυτό  δεν είναι δυνατό ,  μια σύνδεση για να κλείσει ο  δακτύλιο ς 
πρέπει να γίνει στο εσωτερικό της δομής. 
Το 80% των αγωγών του ηλεκτροδίου γείωσης πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να είναι σε 
επαφή με τη γη. Αν αυτό το 80% δεν μπορεί να επιτευχθεί, πρέπει να ελέγχεται αν τα 
συμπληρωματικά ηλεκτρόδια γείωσης Τύπου Α απαιτούνται. 
Οι απαιτήσεις για το ελάχιστο μήκος των ηλεκτροδίων γείωσης ανάλογα με την κλάση του 
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (βλ. κεφάλαιο 5.5.1). 
Κατά την εγκατάσταση του δακτυλιοειδούς ηλεκτροδίου γείωσης, πρέπει να δοθεί προσοχή 
ώστε να εγκατασταθεί σε βάθος > 0,5 m και σε απόσταση 1 m από τη δομή. 
Εάν το ηλεκτρόδιο γείωσης οδηγείται όπως περιγράφηκε προηγουμένως, μειώνει την 
βηματική τάση και συνεπώς δρα ως έλεγχος δυναμικού γύρω από τη δομή. 
Αυτό το ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να εγκατασταθεί σε φυσικό έδαφος. Εάν το θέσουμε σε 
χαλίκι ή έδαφος γεμάτο με τα απόβλητα κατασκευών (μπάζα) επιδεινώνεται η αντίσταση του 
ηλεκτροδίου γείωσης. 
Κατά την επιλογή του υλικού του ηλεκτροδίου γείωσης, όσον αφορά την διάβρωση, οι 
τοπικές συνθήκες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είναι επωφελής η χρήση του ανοξείδωτου 
χάλυβα. Αυτό το υλικό του ηλεκτροδίου γείωσης δεν διαβρώνεται ούτε ακολούθως απαιτεί 
όπως το σύστημα γη-τερματισμού που πρέπει να ανακαινιστεί με χρονοβόρα και δαπανηρά 
μέτρα όπως η αφαίρεση της πλακόστρωσης, η επένδυση της πίσσας ή ακόμα και τα βήματα 
για εγκατάσταση μιας νέας επίπεδης ταινίας. 
Επιπλέον, οι ακροδέκτες πρέπει να προστατεύονται ιδιαίτερα ενάντια στη διάβρωση. 
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5.5.4 Ράβδος γείωσης – Ηλεκτρόδιο γείωσης Τύπου Α 

Οι ράβδοι γείωσης, του συστήματος DEHN, είναι κατασκευασμένοι από ειδικό χάλυβα 
γαλβανισμένο εν θερμώ, ή αποτελούνται από υψηλό κράμα ανοξείδωτου χάλυβα με αρ. 
Υλικού 1.4571 (υψηλό κράμα ανοξείδωτου χάλυβας ηλεκτρόδιου γείωσης χρησιμοποιείται σε 
περιοχές με ιδιαίτερο κίνδυνο από διάβρωση). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των 
ράβδων γείωσης είναι το σημείο ζεύξης τους, το οποίο επιτρέπει στις ράβδους γείωσης να 
συνδεθούν χωρίς την αύξηση της διαμέτρου τους. Κάθε ράβδος έχει μια οπή στο κάτω άκρο 
της, ενώ το άλλο άκρο της ράβδου έχει ένα αντίστοιχο πείρο (Σχήμα 5.5.4.1). 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.5.4.1 Σύζευξη των ράβδων γείωσης της DEHN. [75] 
 
Με το ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου "S", της DEHN, το μαλακό μεταλλικό ένθετο 
παραμορφώνεται καθώς οδηγείται μέσα στην οπή, δημιουργώντας μια εξαιρετική ηλεκτρική 
και μηχανική σύνδεση. 
Με το ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου "Ζ", της DEHN, η υψηλή ποιότητα ζεύξης επιτυγχάνεται με 
έναν πολλαπλό οδοντωτό πείρο. 
Με το ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου "AZ", της DEHN, η υψηλή ποιότητα ζεύξης επιτυγχάνεται 
με έναν πολλαπλό οδοντωτό και επωμισμένο πείρο. 
 
Τα πλεονεκτήματα των ράβδων γείωσης της DEHN είναι: 
⇒ Ειδική ζεύξη 
⇒ Καμία αύξηση σε διάμετρο, έτσι ώστε η ράβδος γείωσης να είναι σε στενή επαφή με το 
έδαφος κατά μήκος όλου του μήκους της 
⇒ Αυτοκλειόμενη κατά την οδήγησή της σε ράβδους 
⇒ Απλή στην οδήγηση με σφυριά δόνησης (Σχήμα 5.5.4.2) ή ξύλινα σφυριά 
⇒ Η σταθερή αξία της αντίστασης επιτυγχάνεται, δεδομένου ότι οι ράβδοι γείωσης 
διαπερνούν τα στρώματα του εδάφους που δεν επηρεάζονται από τις εποχιακές αλλαγές της 
υγρασίας και της θερμοκρασίας 
⇒ Υψηλή αντοχή στη διάβρωση,  ως αποτέλεσμα του εν θερμώ γαλβανίσματος (επικάλυψη 
ψευδαργύρου πάχους 70 μm) 
⇒ Η γαλβανισμένη ράβδο γείωσης παρέχει επίσης γαλβανισμένα εν θερμώ σημεία ζεύξης 
⇒ Εύκολη στην αποθήκευση και τη μεταφορά δεδομένου ότι οι επιμέρους ράβδοι είναι 1,5 ή 
1 m. 
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Σχήμα. 5.5.4.2 Η οδήγηση της ράβδου γείωσης με μια σκαλωσιά εργασίας και με ένα σφυρί 
δόνησης. [75] 
 
 

5.5.5 Ηλεκτρόδια γείωσης σε βραχώδες έδαφος 

Στο βραχώδες υπόστρωμα ή στο πετρώδες έδαφος, επιφανειακά ηλεκτρόδια γείωσης, όπως 
δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια γείωσης ή ηλεκτρόδια γείωσης τύπου αστέρα, είναι συχνά ο μόνος 
τρόπος για τη δημιουργία ενός συστήματος γη-τερματισμού. 
Κατά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων γείωσης, η επίπεδη ταινία ή το στρογγυλό υλικό 
στρώνεται στο πετρώδες έδαφος ή πάνω στο βράχο. Το ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να 
καλύπτεται με αμμοχάλικο, υγρή σκωρία ή κάτι παρόμοιο. 
Είναι πλεονεκτική η χρήση του ανοξείδωτου χάλυβα υλικό Νο. 1.4571 ως υλικό ηλεκτροδίου 
γείωσης. Τα σημεία που συσφίγγονται θα πρέπει να εγκαθίστανται με ιδιαίτερη φροντίδα και 
να προστατεύονται από διάβρωση (αντιδιαβρωτική ταινία). 
 
 

5.5.6 Διασύνδεση των συστημάτων γη-τερματισμού 

Ένα σύστημα γη-τερματισμού μπορεί να εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. 
Ο σκοπός της προστατευτικής γείωσης είναι να συνδέσετε με ασφάλεια τις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό με το γήινο δυναμικό και να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο της 
ζωής και τις σωματικές/υλικές ζημίες στην περίπτωση μιας ηλεκτρικής βλάβης. 
Το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας της γείωσης αναλαμβάνει το ρεύμα από τους 
καθοδικούς αγωγούς και το αδειάζει μέσα στο έδαφος. 
Η εγκατάσταση της γείωσης λειτουργίας χρησιμεύει για να διασφαλιστεί ότι οι ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις λειτουργούν με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα. 
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Το σύστημα γη-τερματισμού μιας δομής πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις κοινές 
γειώσεις, δηλαδή να ασχολείται με όλες τις γειώσεις των συστημάτων γη-τερματισμού. Αν 
δεν ισχύει αυτό, διαφορές δυναμικού θα μπορούσαν να προκύψουν μεταξύ των 
εγκαταστάσεων γείωσης σε διαφορετικά συστήματα γη-τερματισμού. 
Στο παρελθόν, μια «καθαρή γείωση» εφαρμόζονταν μερικές φορές στην πράξη για τη 
λειτουργική γείωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ανεξάρτητα από την αντικεραυνική 
προστασία και τη γείωση. Αυτό είναι εξαιρετικό μειονέκτημα και μπορεί ακόμη και να είναι 
επικίνδυνο. Σε περίπτωση επίδρασης κεραυνού, μεγάλες διαφορές δυναμικού, μέχρι και 
μερικές 100 kV προκύπτουν στο σύστημα γη-τερματισμού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην 
καταστροφή των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και στον κίνδυνο της ζωής. Ως 
εκ τούτου, τα IEC 62305-3 και -4 (EN 62305-3 και -4) απαιτούν συνεχή εξισορρόπηση 
δυναμικού μέσα σε μια δομή. 
Η γείωση των ηλεκτρονικών συστημάτων μπορεί να κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει μια 
ακτινική, κεντρική ή ένα αλληλοσυνδεόμενο δισδιάστατο σχεδιασμό μέσα σε μια δομή, 
(Σχήμα 5.5.6.1). Αυτό εξαρτάται τόσο από το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όσο και επίσης 
από τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής εγκατάστασης. Εάν μια μεγαλύτερη δομή 
περιλαμβάνει περισσότερα από ένα κτίρια, και αν αυτά συνδέονται με ηλεκτρικούς και 
ηλεκτρονικούς αγωγούς, συνδυάζοντας στη συνέχεια τα επιμέρους συστήματα γείωσης, 
μπορούμε να μειώσουμε την (συνολική) αντίσταση γείωσης. Επιπλέον, οι διαφορές 
δυναμικού μεταξύ των δομών μειώνεται επίσης σημαντικά. Αυτό μειώνει σημαντικά την 
τάση φορτίου των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καλωδίων σύνδεσης. Η διασύνδεση των 
επιμέρους συστημάτων γη-τερματισμού της δομής πρέπει να παράγει ένα διασυνδεδεμένο 
δίκτυο. Το διασυνδεδεμένο δίκτυο γείωσης θα πρέπει να κατασκευαστεί για να 
επικοινωνήσουμε με τα συστήματα γη-τερματισμού στο σημείο όπου οι κατακόρυφοι αγωγοί 
καθόδου συνδέονται. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του πλέγματος του δικτύου της 
εγκατάστασης γείωσης, τόσο μικρότερες είναι και οι διαφορές δυναμικού μεταξύ των δομών 
στην περίπτωση ενός κεραυνού. Αυτό εξαρτάται από την συνολική έκταση της δομής. 
Μεγέθη πλέγματος από 20 m x 20 m έως 40 m x 40 m έχουν αποδείξει ότι είναι οικονομικά 
αποδοτικές. Αν, για παράδειγμα, υψηλές στοίβες εξαερισμού (προτιμώμενα σημεία 
χτυπήματος) είναι υπάρχουσες, τότε οι συνδέσεις γύρω από αυτό το τμήμα της μονάδας θα 
πρέπει να γίνουν πιο κοντά, και, αν είναι δυνατόν, με την κυκλική ακτινική διασύνδεση 
(έλεγχος δυναμικού). Κατά την επιλογή του υλικού για τους αγωγούς του διασυνδεδεμένου 
δικτύου γείωσης, η διάβρωση και η συμβατότητα του υλικού πρέπει να ληφθεί υπόψη. 
 

 
Σχήμα. 5.5.6.1 Αλληλοσυνδεόμενο σύστημα γη-τερματισμού μιας βιομηχανικής μονάδας. 
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5.6 Ηλεκτρική απομόνωση του εξωτερικού συστήματος 

αντικεραυνικής προστασίας – Απόσταση ασφαλείας 

Υπάρχει ο κίνδυνος των ανεξέλεγκτων βραχυκυκλωμάτων μεταξύ των εξαρτημάτων του 
εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και των μεταλλικών και 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός της δομής, εάν δεν υπάρχει επαρκής απόσταση 
μεταξύ του συστήματος αέρα-τερματισμού ή των καθοδικών αγωγών από τη μία πλευρά, και 
των μεταλλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός της δομής που πρέπει να 
προστατευθεί, από την άλλη πλευρά. 
Εγκαταστάσεις μετάλλου, όπως οι σωλήνες του νερού, του κλιματισμού και οι ηλεκτρικές 
γραμμές ρεύματος, παράγουν επαγωγικούς βρόχους στη δομή, οι οποίοι προκαλούνται από 
τις κρουστικές τάσεις λόγω του ταχέως μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου του κεραυνού. 
Αυτές οι κρουστικές τάσεις πρέπει να αποτρέπονται από το να προκαλούν ανεξέλεγκτα 
βραχυκυκλώματα τα οποία μπορούν επίσης να προκαλέσουν ενδεχομένως μια πυρκαγιά. 
Βραχυκυκλώματα στις ηλεκτρικές γραμμές ισχύος, για παράδειγμα, μπορούν να 
προκαλέσουν τεράστια ζημιά στην εγκατάσταση και στους συνδεδεμένους καταναλωτές. Το 
Σχήμα 5.6.1 απεικονίζει την αρχή της απόστασης διαχωρισμού. 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.6.1 Εικονογράφηση – Απόσταση διαχωρισμού. [75] 
 
 
Ο τύπος για τον υπολογισμό της απόστασης διαχωρισμού είναι δύσκολο για τον 
επαγγελματία να τον εφαρμόσει. 
Ο τύπος είναι: 
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ki είναι μια συνάρτηση της επιλεγείσας κατηγορίας του συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας (συντελεστής επαγωγής) 
kc είναι μια συνάρτηση της γεωμετρικής διάταξης (συντελεστής διαχωρισμού του ρεύματος) 
km είναι μία συνάρτηση του υλικού στο σημείο της γειτνίασης (συντελεστής υλικού) 
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l (m) είναι το μήκος του συστήματος αέρα-τερματισμού ή του καθοδικού αγωγού από το 
σημείο στο οποίο η απόσταση διαχωρισμού καθορίζει το επόμενο σημείο ισοδυναμικής 
σύνδεσης. 
Ο συντελεστής ki (συντελεστής επαγωγής) της αντίστοιχης κατηγορίας του συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας αντιπροσωπεύει την απειλή από την κλίση του ρεύματος. 
 
Ο συντελεστής kc λαμβάνει υπόψη το διαχωρισμό του ρεύματος στο σύστημα καθοδικών 
αγωγών του εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. Το πρότυπο δίνει 
διαφορετικούς τύπους για τον προσδιορισμό του kc. Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
αποστάσεις διαχωρισμού που ακόμα μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη, ιδίως για τις 
μεγαλύτερες δομές, συνιστάται να εγκαταστήσουμε δακτυλιοειδείς αγωγούς, δηλαδή να 
αλληλοσυνδέονται με τους αγωγούς καθόδου. Αυτή η αλληλοσύνδεση εξισορροπεί τη ροή 
του ρεύματος, η οποία μειώνει την απαιτούμενη απόσταση διαχωρισμού. 
 
Ο συντελεστής υλικού km λαμβάνει υπόψη τα μονωτικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντα 
χώρου. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μόνωσης του αέρα 
να είναι ένας παράγοντας της ομάδας 1. Όλα τα άλλα στερεά υλικά που χρησιμοποιούνται 
στη βιομηχανία κατασκευών (π.χ. τοιχοποιία, ξύλο κλπ.) μονώνουν μόνο κατά το ήμισυ, 
καθώς και αέρας. 
Άλλοι συντελεστές υλικών δεν είναι δεδομένοι. Αποκλίνουσες τιμές πρέπει να 
αποδεικνύονται με τις τεχνικές δοκιμές. Ένας συντελεστής του 0,7 καθορίζεται για το υλικό 
GRP (γυαλί-πλαστικό ενισχυμένο με ίνες) που χρησιμοποιείται στα προϊόντα των 
απομονωμένων συστημάτων αέρα-τερματισμού από την DEHN + SÖHNE 
(DEHNiso συγκρατήρας απόστασης, DEHNiso Combi). Αυτός ο παράγοντας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι συντελεστές 
υλικού. 
Το μήκος l είναι το πραγματικό μήκος κατά μήκος του συστήματος αέρα-τερματισμού ή του 
καθοδικού αγωγού από το σημείο στο οποίο εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού προς το 
επόμενο σημείο της ισοδυναμικής σύνδεσης ή το επόμενο επίπεδο κεραυνικής ισοδυναμικής 
σύνδεσης καθορίζεται. 
Κάθε δομή με κεραυνική ισοδυναμική σύνδεση έχει μια ισοδυναμική επιφάνεια του 
ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης ή του ηλεκτροδίου γείωσης κοντά στην επιφάνεια της γης. 
Αυτή η επιφάνεια είναι το επίπεδο αναφοράς για τον προσδιορισμό της απόστασης l. 
 
Εάν ένα επίπεδο κεραυνικής ισοδυναμικής σύνδεσης πραγματοποιείται για να δημιουργηθούν 
υψηλές δομές, τότε για ένα ύψος 20 m, για παράδειγμα, η κεραυνική ισοδυναμική σύνδεση 
πρέπει να πραγματοποιείται για όλους τους ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς αγωγούς και όλες 
τις μεταλλικές εγκαταστάσεις. Η κεραυνική ισοδυναμική σύνδεση πρέπει να 
πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την προστασία από υπερτάσεις συσκευών Τύπου I. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ακόμη και για τις υψηλές δομές, η ισοδυναμική επιφάνεια του 
ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης / ηλεκτροδίου γείωσης πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
σημείο αναφοράς και βάση για το μήκος l. Οι υψηλότερες δομές είναι που καθιστούν ολοένα 
και πιο δύσκολο να διατηρηθούν οι απαιτούμενες αποστάσεις διαχωρισμού. 
Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των εγκαταστάσεων της δομής και των καθοδικών αγωγών 
είναι ίση με το μηδέν κοντά στην επιφάνεια της γης. Η διαφορά δυναμικού αυξάνεται με την 
αύξηση του ύψους. Αυτό μπορεί να φανταστεί ως ένας κώνος που στέκεται στο άκρο του 
(Σχήμα 5.6.2). 
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Σχήμα. 5.6.2 Διαφορά δυναμικού με την αύξηση του ύψους. [75] 
 
Ως εκ τούτου, για να διατηρηθεί η απόσταση διαχωρισμού, είναι μεγαλύτερη στην κορυφή 
του κτιρίου ή πάνω στην επιφάνεια της οροφής και καθίσταται μικρότερη προς το σύστημα 
γη-τερματισμού. 
Αυτό απαιτεί έναν πολλαπλό υπολογισμό της απόστασης για καθοδικούς αγωγούς με 
διαφορετική απόσταση l. Ο υπολογισμός του συντελεστή διαχωρισμού του ρεύματος kc είναι 
συχνά δύσκολος λόγω των διαφορετικών δομών. 
Αν μια ράβδος αέρα-τερματισμού έχει υψωθεί δίπλα απ’ τη δομή, για παράδειγμα, το 
συνολικό ρεύμα του κεραυνού ρέει σε έναν αγωγό αέρα-τερματισμού και σε έναν καθοδικό 
αγωγό. Ο συντελεστή kc είναι επομένως ίσος με 1. Το ρεύμα του κεραυνού δεν μπορεί να 
χωριστεί εδώ. Ως εκ τούτου, είναι συχνά δύσκολο να διατηρηθεί η απόσταση διαχωρισμού. 
Στο Σχήμα 5.6.3, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση του ιστού πιο μακριά από τη 
δομή. Σχεδόν η ίδια κατάσταση συμβαίνει για τις ράβδους αέρα-τερματισμού, για 
παράδειγμα, στις εγκαταστάσεις οροφής των δομών. Μέχρι να φτάσει στην επόμενη σύνδεση 
της ράβδου αέρα-τερματισμού προς τον αγωγό αέρα-τερματισμού ή τον καθοδικό αγωγό. 
Αυτή η προκαθορισμένη διαδρομή μεταφέρει το 100% (KC = 1) του ρεύματος κεραυνού 
(Σχήμα 5.6.4). 
 

 
 

Σχήμα. 5.6.3 Ιστός αέρα-τερματισμού με kc = 1 [75] 
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Σχήμα. 5.6.4 Επίπεδη στέγη με ράβδο αέρα-τερματισμού και έξοδο εξαερισμού. [75] 
 
Αν δύο ράβδοι αέρα-τερματισμού ή δυο κεραίες αέρα-τερματισμού έχουν ένα κοινό καλώδιο 
τεντωμένο μεταξύ τους, το ρεύμα κεραυνού μπορεί να χωριστεί σε δύο διαδρομές (Σχήμα 
5.6.5). Λόγω των διαφορετικών σύνθετων αντιστάσεων, όμως, ο διαχωρισμός δεν είναι πάντα 
50% – 50%, δεδομένου ότι ο κεραυνός δεν χτυπά πάντα ακριβώς στο κέντρο της διάταξης, 
αλλά μπορεί επίσης να χτυπήσει κατά μήκος του μήκους του συστήματος αέρα-τερματισμού. 
Η πλέον δυσμενή περίπτωση λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του συντελεστή kc 
στον τύπο. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει ένα σύστημα γη-τερματισμού τύπου Β. Αν ένα 
ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου Α υφίσταται, αυτά θα πρέπει να διασυνδέονται. 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.6.5 Προσδιορισμός του kc με δύο κεραίες με τεντωμένο καλώδιο και ένα 
ηλεκτρόδιο γείωσης Τύπου Β. [75] 
 

ch
chkc +

+
2

 

 
h μήκος του καθοδικού αγωγού 
c κοινή απόσταση των ράβδων αέρα-τερματισμού ή των κεραιών αέρα-τερματισμού 
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Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει τον υπολογισμό του συντελεστή για μια πυραμιδωτή 
στέγη με δύο αγωγούς καθόδου (Σχήμα 5.6.6). Ένα σύστημα γη-τερματισμού τύπου Β 
(δακτυλιοειδές ή ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης) υφίσταται. 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.6.6 Προσδιορισμός του kc για πυραμιδωτή στέγη με 2 αγωγούς καθόδου. [75] 
 

7.0
1292

129
=

+⋅
+

ck  

 
Η διάταξη του συστήματος των καθοδικών αγωγών που φαίνεται στο Σχήμα 5.6.6 δεν πρέπει 
πλέον να εγκαθίσταται, ούτε καν σε μια μονοκατοικία. Ο συντελεστής διαχωρισμού του 
ρεύματος βελτιώνεται σημαντικά με τη χρήση των δύο περαιτέρω καθοδικών αγωγών, 
δηλαδή συνολικά 4 (Σχήμα 5.6.7). Ο ακόλουθος τύπος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό: 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.6.7 Πυραμιδωτή στέγη με 4 αγωγούς καθόδου. [75] 
 

32.01.0
2
1

h
c

n
kc ++=  

 
h μήκος του αγωγού καθόδου μέχρι τη μαρκίζα της υδρορροής του κτιρίου ως το χειρότερο 
σημείο για την είσοδο ενός κεραυνού 
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c κοινή απόσταση των αγωγών καθόδου 
n είναι ο συνολικός αριθμός των αγωγών καθόδου 
 

3

4
122.01.0

42
1

++
⋅

=ck  

Αποτέλεσμα: kc ≈ 0.51 
 
Για κατασκευές με επίπεδες οροφές, ο συντελεστής διαχωρισμού του ρεύματος υπολογίζεται 
ως εξής. Σε αυτή τη περίπτωση, ένα ηλεκτρόδιο γείωσης, διάταξης τύπου Β, αποτελεί 
προϋπόθεση (Σχήμα 5.6.8). 
 

 
 
Σχήμα. 5.6.8 Τιμή του συντελεστή kc σε περίπτωση πλεγματοειδούς δικτύου αγωγών αέρα-
τερματισμού και μιας γείωσης Τύπου Β. [75] 
 

32.01.0
2
1

h
c

n
kc ++=  

 
h βαρίδι απόστασης, το ύψος του κτιρίου 
c κοινή απόσταση των αγωγών καθόδου 
n ο συνολικός αριθμός των αγωγών καθόδου 
 
Οι αποστάσεις των αγωγών καθόδου υποτίθεται ότι είναι ίσες. Αν όχι, το c είναι η 
μεγαλύτερη απόσταση. 
Εάν οι ηλεκτρικές κατασκευές ή τα φώτα του θόλου βρίσκονται στη ταράτσα (Σχήμα 5.6.9), 
τότε δύο συντελεστές διαχωρισμού του ρεύματος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
υπολογισμό της απόστασης διαχωρισμού. Για τη ράβδο αέρα-τερματισμού, το kc = 1 στον 
επόμενο αέρα-τερματισμού / αγωγό καθόδου. 
 
Ο υπολογισμός του συντελεστή διαχωρισμού του ρεύματος kc για τη μετέπειτα πορεία του 
συστήματος αέρα-τερματισμού και των καθοδικών αγωγών γίνεται όπως εξηγήθηκε 
παραπάνω. Για παράδειγμα, η απόσταση διαχωρισμού s για μια επίπεδη οροφή, με 
εγκαταστάσεις στην οροφή της δομής, καθορίζεται παρακάτω. 
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Σχήμα. 5.6.9 Υλικά συντελεστών της ράβδου αέρα-τερματισμού σε επίπεδη στέγη. [75] 
 
Παράδειγμα: 
Τα φώτα του θόλου είχαν εγκατασταθεί σε μια δομή με σύστημα αντικεραυνικής προστασίας 
Κλάσης III. Αυτά ελέγχονται ηλεκτρικά. 
 
Δομή δεδομένων: 
⇒ Μήκος 40 m, Πλάτος 30 m, Ύψος 14 m 
⇒ Σύστημα γη-τερματισμού, θεμελιακή γείωση τύπου Β 
⇒ Αριθμός των αγωγών καθόδου: 12 
⇒ Απόσταση των αγωγών καθόδου: μεγ. 10 m ελαχ. 15 m 
⇒ Ύψος των ηλεκτρικά ελεγχόμενων φώτων θόλου: 1.5 m 
 
Ο υπολογισμός του συντελεστή διαχωρισμού του ρεύματος kc για τη δομή είναι: 
 

3

14
152.01.0

122
1

++
⋅

=ck  

Αποτέλεσμα: kc ≈ 0.35 
 
Δεν είναι απαραίτητο να υπολογισθεί ο συντελεστής kc για την ράβδο αέρα-τερματισμού kc 
= 1. 
Για τον υπολογισμό του διαχωρισμού του ρεύματος, η ράβδος αέρα-τερματισμού υποτίθεται 
ότι τοποθετείται στην άκρη της οροφής και όχι εντός του πλέγματος του συστήματος αέρα-
τερματισμού. Αν η ράβδος αέρα-τερματισμού είναι εντός του πλέγματος, τότε ο διαχωρισμός 
του ρεύματος και το μικρότερο μήκος του πλέγματος πρέπει να εξεταστεί για ακόμη μια 
φορά. 
 
Υπολογισμός της απόστασης διαχωρισμού για το άνω άκρο της οροφής της δομής: 
 
Ο συντελεστής υλικού km που έχει οριστεί για τα στερεά οικοδομικά υλικά είναι km = 0,5. 
 

)(14
5.0
35.004.0 ms =  

Αποτέλεσμα: s ≈ 0.39 m 
 
Υπολογισμός της απόστασης διαχωρισμού για τη ράβδο αέρα-τερματισμού: 
 
Ο συντελεστής υλικού είναι km = 0,5, λόγω της θέσης της ράβδου αέρα-τερματισμού στην 
επίπεδη στέγη. 
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)(5.1
5.0

104.0 ms =  

Αποτέλεσμα: s ≈ 0.12 m 
 
Αυτή η υπολογισμένη απόσταση διαχωρισμού θα ήταν σωστή εάν η ράβδος αέρα-
τερματισμού στήνονταν στην επιφάνεια της γης (επίπεδο κεραυνικής ισοδυναμικής σύνδεση). 
Προκειμένου να ληφθεί η απόσταση διαχωρισμού πλήρως και σωστά, η απόσταση 
διαχωρισμού της δομής πρέπει να προστεθεί. 
 
Sσυνολ = sδομή + sράβδος αέρα-τερματισμού 
Sσυνολ = 0,39 m + 0,12 m 
Sσυνολ = 0,51 m 
 
Ο υπολογισμός αυτός αναφέρει ότι μια απόσταση διαχωρισμού των 0,51 m πρέπει να 
διατηρηθεί στο ανώτατο σημείο των φώτων θόλου. Αυτή η απόσταση διαχωρισμού 
προσδιορίσθηκε με τη χρήση του συντελεστή υλικού 0,5 για τα στερεά υλικά. 
Στο στήσιμο της ράβδου αέρα-τερματισμού με μια τσιμεντένια βάση, τα "πλήρη 
χαρακτηριστικά μόνωσης" του αέρα δεν είναι διαθέσιμα στους «πρόποδες» της ράβδου αέρα-
τερματισμού (Σχήμα 5.6.9). Στους «πρόποδες» της συγκεκριμένης βάσης μια απόσταση 
διαχωρισμού sδομή = 0,39 (στερεό υλικό) είναι επαρκής. 
 
Εάν το επίπεδο κεραυνικής ισοδυναμικής σύνδεσης που δημιουργήθηκε για τις υψηλές δομές 
σε διαφορετικά ύψη, ενσωματώνει όλες τις μεταλλικές εγκαταστάσεις και όλους τους 
ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς αγωγούς μέσω του ρεύματος κεραυνού των αλεξικέραυνων 
(SPD τύπου I), τότε ο ακόλουθος υπολογισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αυτό 
συνεπάγεται με τον υπολογισμό των αποστάσεων στους αγωγούς που έχουν εγκατασταθεί για 
ένα επίπεδο κεραυνικής ισοδυναμικής σύνδεσης, καθώς επίσης και για εκείνους που έχουν 
εγκατασταθεί για πολλά επίπεδα. 
Αυτό προϋποθέτει ένα σύστημα γης-τερματισμού με τη μορφή θεμελιακού ή δακτυλιοειδούς 
ηλεκτροδίου γείωσης (τύπου Β) ή ενός πλεγματοειδούς δικτύου (Σχήμα 5.6.10). 
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Σχήμα. 5.6.10 Τιμή του συντελεστή kc σε περίπτωση πλεγματοειδούς δικτύου αέρα-
τερματισμού, οι δακτυλιοειδείς αγωγοί διασυνδέονται με αγωγούς καθόδου και μια γείωση 
Τύπου Β. [75] 
 
Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, συμπληρωματικοί δακτυλιοειδείς αγωγοί μπορούν να 
εγκατασταθούν γύρω από τη δομή για την εξισορρόπηση του ρεύματος κεραυνού. Αυτό έχει 
θετική επίδραση στην απόσταση διαχωρισμού. Το Σχήμα 5.6.10 απεικονίζει την αρχή των 
δακτυλιοειδών αγωγών γύρω από τη δομή, χωρίς να εγκαθιστά το επίπεδο κεραυνικής 
ισοδυναμικής σύνδεσης, χρησιμοποιώντας το ρεύμα κεραυνού των αλεξικέραυνων στο ύψος 
των δακτυλιοειδών αγωγών. 
 
Τα επιμέρους τμήματα έχουν έναν διαφορετικό συντελεστή διαχωρισμού του ρεύματος kc. 
Εάν η απόσταση διαχωρισμού για μια εγκατάσταση οροφής σε μια δομή πρέπει να 
καθοριστεί, το συνολικό μήκος από την ισοδυναμική επιφάνεια του ηλεκτροδίου γείωσης 
στην ανώτατη κορυφή της εγκατάστασης οροφής στη δομή πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
βάση (άθροισμα των μερικών μηκών). Εάν η συνολική απόσταση διαχωρισμού Sσυνολ έχει 
προσδιοριστεί, τότε ο ακόλουθος τύπος πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό: 
 

( )4433 lklklk
k
k

S cctotl
m

i
tot ⋅+⋅+⋅=  

 
Με αυτό το σχεδιασμό των συμπληρωματικών δακτυλιοειδών αγωγών γύρω από τη δομή, 
αποκλείεται η περίπτωση των οποιονδήποτε μερικών ρευμάτων του κεραυνού να διεξάγονται 
εντός της δομής. 
 
Ακόμη και αν οι πολυάριθμοι καθοδικοί αγωγοί και οι συμπληρωματικοί δακτυλιοειδείς 
αγωγοί δεν επιτρέπουν τη διατήρηση της απόστασης διαχωρισμού για το σύνολο της 
εγκατάστασης, είναι δυνατό να καθορίζουν το άνω άκρο της δομής, όπως η κεραυνική 
ισοδυναμική σύνδεση επιφανείας (+/–0). Αυτό το τελευταίο επίπεδο της κεραυνικής 
ισοδυναμικής σύνδεσης επιφανείας εφαρμόζεται γενικά για τις εξαιρετικά υψηλές δομές, 
όπου είναι πρακτικώς αδύνατο να διατηρηθεί η απόσταση διαχωρισμού. 
 
Αυτό απαιτεί την ένταξη όλων των μεταλλικών εγκαταστάσεων και όλων των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών αγωγών στην ισοδυναμική σύνδεση μέσω του ρεύματος κεραυνού των 
αλεξικέραυνων (SPD τύπου I). Αυτή η ισοδυναμική σύνδεση είναι επίσης άμεσα 
συνδεδεμένη με το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. Αυτά τα μέτρα που 
περιγράφηκαν προηγουμένως επιτρέπουν να ρυθμίσουμε τις αποστάσεις διαχωρισμού στο 
ανώτερο άκρο της δομής. Το μειονέκτημα αυτού του τύπου σχεδιασμού είναι ότι όλοι οι 
αγωγοί, οι εγκαταστάσεις μετάλλου, π.χ. ενισχύσεις, καθοδικοί αγωγοί, μεταφέρουν τα 
ρεύματα του κεραυνού. Οι επιπτώσεις αυτών των ρευμάτων για τα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά συστήματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του εσωτερικού 
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (προστασία από υπερτάσεις). Είναι επωφελές να 
διαχωριστεί το ρεύμα του κεραυνού σε μια μεγάλη περιοχή. 
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5.7 Τάση επαφής και βηματική τάση 

Το IEC 62305-3 (EN 62305-3) εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, 
η τάση επαφής ή η βηματική τάση έξω από  μια δο μή στην περιο χή των αγωγών καθό δο υ 
μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο για τη ζωή, ακόμη και αν το σύστημα της αντικεραυνικής 
προστασίας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα. 
Οι ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα, οι είσοδοι ή τα στέγαστρα των δομών συχνάζουν 
μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όπως τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, τα εμπορικά κέντρα, όπου 
γυμνοί αγωγοί καθόδου και ηλεκτρόδια γείωσης βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση. 
Δομές που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες (κινδυνεύουν από κεραυνούς) και ελεύθερα 
προσβάσιμες στα μέλη του κοινού, μπορεί επίσης να απαιτείται να έχουν λάβει μέτρα για την 
πρόληψη των ανεπίτρεπτων υψηλών βηματικών τάσεων και των τάσεων επαφής. 
Τα μέτρα αυτά (π.χ. ελεγχόμενο δυναμικό) εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο σε καμπαναριά, 
πύργους παρατήρησης, ορεινά καταφύγια, προβολείς και πυλώνες αθλητικών εγκαταστάσεων 
και γέφυρες. 
Οι συναθροίσεις των ανθρώπων μπορεί να διαφέρουν από τόπο σε τόπο (π.χ. στις εισόδους 
των εμπορικών κέντρων ή στα κλιμακοστάσια των πύργων παρατήρησης). Τα μέτρα για τη 
μείωση της βηματικής τάσης και της τάσης επαφής, επομένως, απαιτούνται μόνο στις 
περιοχές που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. 
Πιθανά μέτρα είναι ελεγχόμενο δυναμικό, η απομόνωση του χώρου ή τα πρόσθετα μέτρα που 
περιγράφονται παρακάτω. Τα επιμέρους μέτρα μπορούν επίσης να συνδυαστούν με το άλλα. 
 
Ορισμός της τάσης επαφής 
Τάση επαφής είναι μια τάση που ενεργεί για το άτομο μεταξύ της θέσης του στη γη και όταν 
αγγίζει έναν αγωγό καθόδου. Η διαδρομή του ρεύματος οδηγείται από το χέρι μέσω του 
σώματος στα πόδια (Σχήμα 5.7.1). 
 

 
 

Σχήμα. 5.7.1 Απεικόνιση της τάσης επαφής και της βηματικής τάσης. [75] 
 
UE Δυναμικό γης 
Ut Τάση επαφής 
US Βηματική τάση 
φ Δυναμικό της επιφάνειας της γης 
FE Ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης 
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Για μια δομή χτισμένη με ένα χαλύβδινο σκελετό ή οπλισμένο σκυρόδεμα, δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος ανεπίτρεπτων υψηλών τάσεων επαφής υπό την προϋπόθεση ότι ο οπλισμός 
είναι διασυνδεδεμένος με ασφάλεια ή οι αγωγοί καθόδου είναι εγκατεστημένοι στο 
σκυρόδεμα. 
 
Επιπλέον, η τάση επαφής μπορεί να αγνοηθεί για μεταλλικές προσόψεις εάν ενσωματωθούν 
στην ισοδυναμική σύνδεση ή να χρησιμοποιηθούν ως φυσικά εξαρτήματα του αγωγού 
καθόδου. 
 
Εάν υπάρχει ένα οπλισμένο σκυρόδεμα με ασφαλές δέσιμο του οπλισμού προς το ηλεκτρόδιο 
θεμελιακής γείωσης, κάτω από την επιφάνεια της γης, στις περιοχές έξω από τη δομή η οποία 
είναι σε κίνδυνο, τότε το μέτρο αυτό βελτιώνει ήδη την καμπύλη βαθμίδας της περιοχής και 
δρα ως ελεγχόμενο δυναμικό. Ως εκ τούτου η βηματική τάση μπορεί να μείνει έξω από τις 
εκτιμήσεις. 
 
Τα ακόλουθα μέτρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο να τραυματιστεί κάποιος αγγίζοντας 
τον αγωγό καθόδου: 
 
⇒ Ο αγωγός καθόδου είναι επενδυμένος με μονωτικό υλικό (3 mm τουλάχιστον 
διασυνδεμένο πολυαιθυλένιο με μια αντοχή κρουστικής τάσης 100 kV 1.2/50 μs). 
 
⇒ Η θέση των αγωγών καθόδου μπορεί να αλλάξει, π.χ. όχι στην είσοδο της δομής. 
 
⇒ Το ενδεχόμενο συσσώρευσης των ανθρώπων μπορεί να μειωθεί με τις πληροφορίες ή με 
τα σημάδια απαγόρευσης. Εμπόδια επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
 
⇒ Η ειδική αντίσταση του επιφανειακού στρώματος της γης σε απόσταση έως 3 m γύρω από 
τον αγωγό καθόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 5000 Ωm. Μια στρώση ασφάλτου με 
ένα πάχος 5 cm, πληροί γενικά αυτή την απαίτηση. 
 
⇒ Συμπίεση του πλεγματοειδούς δικτύου του συστήματος γη-τερματισμού μέσω του 
ελεγχόμενου δυναμικού. 
 
Σημείωση 
Μια υδρορροή, ακόμη και αν δεν ορίζεται ως ένας αγωγός καθόδου, μπορεί να παρουσιάσει 
κίνδυνο για τα άτομα που την αγγίζουν. Σε μια τέτοια περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα για 
αντικατάσταση του μεταλλικού σωλήνα με ένα PVC (ύψους: 3 m). 
 
Ορισμός της βηματικής τάσης 
Βηματική τάση είναι ένα τμήμα του δυναμικού γείωσης το οποίο μπορεί να γεφυρωθεί μέσα 
από ένα άτομο το οποίο κάνει ένα βήμα άνω του 1 m. Η διαδρομή του ρεύματος είναι μέσω 
του ανθρώπινου σώματος από το ένα πόδι στο άλλο (Σχήμα 5.7.1). 
Η βηματική τάση είναι μια συνάρτηση της μορφής της βαθμίδος της περιοχής. 
Όπως είναι προφανές από την εικόνα, η βηματική τάση μειώνεται καθώς αυξάνεται η 
απόσταση από δομή. Ο κίνδυνος για τα άτομα συνεπώς μειώνεται που είναι πιο μακριά από 
τη δομή. 
 
 
 
 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 195 

Τα ακόλουθα μέτρα μπορούν να ληφθούν για τη μείωση της βηματικής τάσης: 
 
⇒ Στα άτομα μπορεί να απαγορευτεί η πρόσβαση στις επικίνδυνες περιοχές (π.χ. με εμπόδια 
ή φράχτες) 
 
⇒ Μείωση του μεγέθους του πλεγματοειδούς δικτύου της εγκατάστασης γείωσης – 
ελεγχόμενο δυναμικό. 
 
⇒ Η ειδική αντίσταση του επιφανειακού στρώματος της γης σε απόσταση έως 3 m γύρω από 
το σύστημα των αγωγών καθόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 5000 Ωm. Μια στρώση 
ασφάλτου με ένα πάχος 5 cm ή 15 cm πάχος στρώμα αμμοχάλικου, πληροί γενικά αυτή την 
απαίτηση. 
 
Εάν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που συγκεντρώνεται συχνά σε μια επικίνδυνη περιοχή 
κοντά στη δομή, πρέπει να προστατευθεί, τότε ένας πιθανός έλεγχος πρέπει να παρέχεται για 
την προστασία τους. 
 
Το ελεγχόμενο δυναμικό είναι επαρκές, εάν η διαβάθμιση της αντίστασης στην επιφάνεια της 
γης στο πεδίο προστατεύεται και δεν υπερβαίνει το 1 Ω/m. 
 
Για να επιτευχθεί αυτό, ένα υπάρχον ηλεκτρόδιο θεμελίωσης γείωσης πρέπει να 
συμπληρώνεται από ένα δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης που έχει εγκατασταθεί σε μια 
απόσταση 1 m και ένα βάθος 0,5 m. Αν η κατασκευή έχει ήδη ένα σύστημα γη-τερματισμού 
με μια μορφή ενός δακτυλιοειδούς ηλεκτροδίου γείωσης, αυτό είναι ήδη "ο πρώτος 
δακτύλιος" του ελεγχόμενου δυναμικού. 
 
Επιπλέον τα δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να εγκατασταθούν σε απόσταση 3 m 
από το πρώτο και το μεταγενέστερο. Το βάθος του δακτυλιοειδή ηλεκτροδίου γείωσης θα 
πρέπει να αυξηθεί (σε βήματα των 0,5 m) περισσότερο όσο απομακρύνεται από τη δομή (βλ. 
Πίνακα 5.7.1). 
 

 Απόσταση από το κτίριο Βάθος 
1ος δακτύλιος 1 m 0.5 m 
2ος δακτύλιος 4 m 1.0 m 
3ος δακτύλιος 7 m 1.5 m 
4ος δακτύλιος 10 m 2.0 m 

 
Πίνακας 5.7.1 Οι αποστάσεις του δακτυλίου και τα βάθη του ελεγχόμενου δυναμικού. 
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Εάν ένα ελεγχόμενο δυναμικό υλοποιείται σε μια δομή, θα πρέπει να εγκαθίσταται ως εξής 
(Σχήμα 5.7.2 και 5.7.3): 
 

 
 
Σχήμα. 5.7.2 Ελεγχόμενο δυναμικό – Εικονογράφηση και συμβολική πορεία της 
διαβαθμισμένης περιοχής. [75] 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.7.3 Πιθανό ελεγχόμενο δυναμικό στην περιοχή εισόδου του κτιρίου. [75] 
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Οι αγωγοί καθόδου θα πρέπει να συνδέονται με όλα τα δαχτυλίδια του ελεγχόμενου 
δυναμικού. 
Οι επιμέρους δακτύλιοι θα πρέπει να συνδέονται όμως τουλάχιστον δύο φορές (Σχήμα 5.7.4). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.7.4 Έλεγχος απόδοσης δυναμικού για μια ελαφριά πλημμύρα ή μια κυτταρική 
τοποθεσία. [75] 
 
Εάν τα δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια γείωσης (έλεγχος ηλεκτροδίων γείωσης), δεν μπορούν να 
σχεδιαστούν ώστε να είναι κυκλικά, τα άκρα τους, θα πρέπει να συνδέονται με τα άλλα άκρα 
των δακτυλιοειδών ηλεκτροδίων γείωσης. Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
συνδέσεις στο εσωτερικό των επιμέρους δακτυλίων (Σχήμα 5.7.5). 
 
 

 
 
Σχήμα. 5.7.5 Ελεγχομένη σύνδεση στο δακτυλιοειδές / ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης. [75] 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 198 

Σύνδεση π.χ. σε υφιστάμενη θεμελίωση (οπλισμένο σκυρόδεμα). 
 
Κατά την επιλογή των υλικών για τα δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια γείωσης, πρέπει να δοθεί 
προσοχή στην πιθανή διάβρωση φορτίου (Κεφάλαιο 5.5.7). 
Ο ανοξείδωτος χάλυβας V4A (Αρ. Υλικό 1.4571), έχει αποδειχθεί ότι είναι μια καλή επιλογή 
για τη λήψη σχηματισμού βολταϊκών κυττάρων μεταξύ της θεμελίωσης και του 
δακτυλιοειδούς ηλεκτροδίου γείωσης. 
Καλώδια Ø 10 mm ή επίπεδες λωρίδες 30 mm x 3,5 mm μπορούν να εγκατασταθούν ως 
δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια γείωσης. 
 
 

5.7.1 Έλεγχος της τάσης επαφής σε καθοδικούς αγωγούς συστημάτων 

αντικεραυνικής προστασίας 

Η επικίνδυνη περιοχή της τάσης επαφής και της βηματικής τάσης για τα άτομα που είναι έξω 
από ένα κτίριο είναι σε απόσταση 3 m από το κτήριο και σε ύψος μέχρι 3 m. Το εν λόγω ύψος 
της περιοχής που πρέπει να προστατεύεται αντιστοιχεί στο επίπεδο που ένα άτομο μπορεί να 
φτάσει με το χέρι του, συν μια πρόσθετη απόσταση διαχωρισμού s (Σχήμα 5.7.1.1). 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.7.1.1 Περιοχή που πρέπει να προστατεύεται για ένα άτομο. [75] 
 
 
Ειδικά μέτρα προστασίας απαιτούνται, για παράδειγμα, για τις εισόδους ή τα στέγαστρα των 
δομών όπου συχνάζουν ιδιαίτερα πολλά άτομα, όπως τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, τα 
εμπορικά κέντρα, οι παιδικοί σταθμοί όπου οι μη-μονωμένοι καθοδικοί αγωγοί και τα 
ηλεκτρόδια γείωσης βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. 
 
Δομές που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες (σε κίνδυνο κεραυνών) και ελεύθερη πρόσβαση του 
κοινού, στα ορεινά καταφύγια για παράδειγμα, μπορεί επίσης να απαιτείται να έχουν λάβει 
μέτρα για την πρόληψη της ανεπίτρεπτης υψηλής τάσης επαφής. Επιπλέον, ο κίνδυνος της 
ζωής θεωρείται ως παράμετρος L1 (τραυματισμός ή θάνατος των προσώπων) στον κίνδυνο 
της ανάλυσης μιας δομής σύμφωνα με το IEC 62305-2 (EN 62305-2). 
 
Τα ακόλουθα μέτρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο της τάσης επαφής: 
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⇒ Ο αγωγός καθόδου είναι επενδυμένος με μονωτικό υλικό (3 mm τουλάχιστον 
διασυνδεμένο πολυαιθυλένιο με μια αντοχή κρουστικής τάσης 100 kV 1.2/50 μs). 
 
⇒ Η θέση των αγωγών καθόδου έχει αλλάξει, (π.χ. οι αγωγοί καθόδου δεν έχουν 
εγκατασταθεί στην είσοδο της δομής). 
 
⇒ Η ειδική αντίσταση του επιφανειακού στρώματος της γης σε απόσταση έως 3 m γύρω από 
τον αγωγό καθόδου είναι τουλάχιστον 5000 Ωm. 
 
⇒ Το ενδεχόμενο συσσώρευσης των ανθρώπων μπορεί να μειωθεί με τις πληροφορίες ή με 
τα σημάδια απαγόρευσης. Εμπόδια επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
 
Τα μέτρα προστασίας κατά της τάσης επαφής μπορεί να είναι ανεπαρκή όσον αφορά την 
αποτελεσματική προστασία των ανθρώπων. Η απαιτούμενη ανθεκτική επικάλυψη υψηλής 
τάσης ενός εκτεθειμένου καθοδικού αγωγού, για παράδειγμα, δεν είναι αρκετή, αν δεν 
υπάρχουν πρόσθετα μέτρα προστασίας έναντι των βραχυκυκλωμάτων-ερπυσμού στην 
επιφάνεια της μόνωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν οι περιβαλλοντικές επιδράσεις 
όπως βροχή (υγρασία) υφίστανται. 
Ακριβώς όπως και σε ένα γυμνό αγωγό καθόδου, υψηλές τάσεις εμφανίζονται και σε ένα 
μονωμένο αγωγό καθόδου στην περίπτωση ενός κεραυνού. Αυτή η τάση, ωστόσο, 
διαχωρίζεται από τους ανθρώπους με τη μόνωση. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένας πολύ καλός 
αγωγός σε σύγκριση με το μονωτή, το μονωτικό στρώμα έχει τονιστεί από το σύνολο σχεδόν 
της τάσης επαφής. Αν η μόνωση δεν αντιμετωπίσει την τάση, μέρος του ρεύματος κεραυνού 
μπορεί να ρέει προς τη γη μέσω του ανθρώπινου σώματος, όπως στην περίπτωση του γυμνού 
αγωγού καθόδου. Η ασφαλής προστασία από τον κίνδυνο της ζωής λόγω της τάσης επαφής 
απαιτεί να αποτρέψει την ανάφλεξη μέσω της μόνωσης από τα βραχυκυκλώματα-ερπυσμού 
κατά μήκος της μόνωσης. 
Μια ισορροπημένη λύση του συστήματος, όπως προβλέπεται από τον αγωγό CUI 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ηλεκτρικής δύναμης και του ερπυσμού-ανάφλεξης της 
μόνωσης για την προστασία κατά της τάσης επαφής. 
 
Δομή του αγωγού CUI 
Ένας χάλκινος αγωγός με διατομή 50 mm2 είναι επικαλυμμένος με ένα μονωτικό 
αδιαπέραστο στρώμα κρουστικής τάσης, δικτυωτού πολυαιθυλενίου (PEX) κατά προσέγγιση, 
πάχους 6 mm (σχήμα 5.7.1.2). 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.7.1.2 Δομή του αγωγού CUI. [75] 
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Ο μονωμένος αγωγός έχει μια επιπλέον λεπτή πολυαιθυλένια στρώση (ΡΕ) για την προστασία 
από τις εξωτερικές επιδράσεις. Η μόνωση του αγωγού καθόδου CUI έχει τοποθετηθεί κάθετα 
σε ολόκληρη την περιοχή κινδύνου, δηλαδή από το επίπεδο επιφανείας της γης μέχρι το ύψος 
των 3 m. Το άνω άκρο του αγωγού συνδέεται με τον αγωγό καθόδου που προέρχεται από το 
σύστημα αέρα-τερματισμού, και το κάτω άκρο στο σύστημα γη-τερματισμού. 
Δεν είναι μόνο η ηλεκτρική αντοχή της μόνωσης, αλλά και ο κίνδυνος των 
βραχυκυκλωμάτων-ερπυσμού μεταξύ του σημείου του ακροδέκτη στο γυμνό αγωγό καθόδου 
και του χεριού του ατόμου που το αγγίζει, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το πρόβλημα της 
έρπουσας εκκένωσης, είναι γνωστό στην υψηλή μηχανική τάση, και επιδεινώνεται σε 
περίπτωση βροχής, για παράδειγμα. Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι, σύμφωνα με το «ψέκασμα» 
η από σταση ανάφλεξης μπο ρεί να είναι πάνω από  1  m σε ένα μονωμένο αγωγό καθόδου 
χωρίς πρόσθετα μέτρα. Μία κατάλληλη θωράκιση για το μονωμένο αγωγό καθόδου διατηρεί 
τον αγωγό CUI αρκετά στεγνό ώστε να αποφευχθεί μια ανάφλεξη-ερπυσμού κατά μήκος της 
μονωτικής επιφάνειας. Η ασφαλή λειτουργία του αγωγού CUI όσον αφορά την ηλεκτρική 
αντοχή και την αντίσταση κατά των βραχυκυκλωμάτων-ερπυσμού σε κρουστικές τάσεις 
μέχρι 100 kV (1.2/50 μs), έχει δοκιμαστεί σε κρουστική τάση δοκιμής με ψεκασμό υπό 
συνθήκες σύμφωνα με το IEC 60060 - 1. Κατά τις δοκιμές αυτές ο ψεκασμός του νερού που 
είναι ορισμένης αγωγιμότητας και ποσότητας ψεκάζεται στον αγωγό με μια γωνία 45° 
περίπου (Σχήμα 5.7.1.3). 
 
 

 
 

Σχήμα. 5.7.1.3 Αντοχή σε τάση δοκιμής υπό ψεκασμό. [75] 
 
Ο αγωγός CUI είναι προκατασκευασμένος με ένα στοιχείο σύνδεσης ώστε να συνδεθεί με τον 
αγωγό καθόδου (επιθεώρηση από κοινού) και μπορεί να μικρύνει στο χώρο, αν είναι 
αναγκαίο για να συνδεθεί με το σύστημα γη-τερματισμού. Το προϊόν είναι διαθέσιμο σε μήκη 
των 3.5 m και 5 m και με τον απαραίτητο πλαστικό ή μεταλλικό συγκρατήρα του αγωγού 
(Σχήμα 5.7.1.4). 
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Σχήμα. 5.7.1.4 Αγωγός CUI. [75] 
 
Με τον ειδικό αγωγό CUI η τάση επαφής στο υς αγωγο ύς καθό δο υ μπορεί να ελεγχθεί με 
εύκολα μέτρα και μικρή εργασία εγκατάστασης. Συνεπώς, ο κίνδυνος ζημίας για τα άτομα 
στις ειδικές περιοχές θα μειωθεί σημαντικά. 
 
Επαγωγική ζεύξη σε μια πολύ μεγάλη κλίση του ρεύματος 
Αναφορικά με τον κίνδυνο βλάβης για τα άτομα και το μαγνητικό πεδίο που συμβάλει με την 
επιρροή του, το στενότερο περιβάλλον του αγωγού καθόδου πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σε 
όλους τους βρόχους της εγκατάστασης, για παράδειγμα, αρκετές τάσεις 100 kV μπορούν να 
προκύψουν κοντά στους αγωγούς καθόδου, που μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλές 
οικονομικές απώλειες. Επίσης, το ανθρώπινο σώμα, λόγω της αγωγιμότητας του, μαζί με τον 
αγωγό καθόδου και την αγώγιμη γη, σχηματίζει ένα βρόγχο ο οποίος έχει μια αμοιβαία 
αυτεπαγωγή Μ όπου η υψηλή τάση Ui μπορεί να επαχθεί (Σχήματα 5.7.1.5a και 5.7.1.5b). 
Στην περίπτωση αυτή το σύστημα ατομικού-αλεξικέραυνου έχει την επίδραση ενός 
μετασχηματιστή. 
 

 
 

Σχήμα. 5.7.1.5 (α) Ο βρόχος που σχηματίζεται από τον αγωγό και το άτομο. 
(β) Η αμοιβαία επαγωγή Μ και η επαγόμενη τάση Ui. [75] 

 
Αυτός ο συνδυασμός της τάσης προκύπτει στη μόνωση, στο ανθρώπινο σώμα και στη γη που 
κατά κύριο λόγο θεωρείται ως αγώγιμη. Η τάση του φορτίου που έχει καταστεί πολύ υψηλή 
έχει ως αποτέλεσμα ένα τρύπημα ή μια έρπουσα ανάφλεξη. Η επαγόμενη τάση στη συνέχεια 
οδηγεί ένα ρεύμα μέσω αυτού του βρόχου, το μέγεθος του οποίου εξαρτάται από τις 
αντιστάσεις και την αυτό-επαγωγή του βρόχου, που σημαίνει άμεσος κίνδυνος της ζωής για 
το ενδιαφερόμενο άτομο. Ως εκ τούτου, η μόνωση πρέπει να αντέχει αυτή την τάση του 
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φορτίου. Η κανονική προδιαγραφή είναι 100 kV στα 1.2/50 μs και περιλαμβάνει υψηλούς 
αλλά και πολύ μικρούς παλμούς της τάσης οι οποίοι εφαρμόζονται μόνον και εφ 'όσον 
αυξάνεται το ρεύμα (0,25 μs σε περίπτωση αρνητικής μεταγενέστερης πτώσης κεραυνού). 
Όσο βαθύτερα είναι θαμμένοι οι μονωμένοι αγωγοί καθόδου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο 
βρόχος και επομένως η αμοιβαία επαγωγή. Εξ ου και η επαγόμενη τάση και το φορτίο της 
μόνωσης που αυξάνει αντιστοίχως, η οποία θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη όσον αφορά 
την επαγωγική ζεύξη. 
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6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

“ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” 
 

6.1 Ισοδυναμική σύνδεση για μεταλλικές εγκαταστάσεις 

Ισοδυναμική σύνδεση σύμφωνα με το IEC 60364-4-41 και IEC 60364-5-54 
 
Ισοδυναμική σύνδεση απαιτείται για όλες τις πρόσφατες εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
εγκατεστημένων καταναλωτών. Ισοδυναμική σύνδεση σύμφωνα με την σειρά IEC 60364 
αφαιρεί τις διαφορές δυναμικού, δηλαδή εμποδίζει τις επικίνδυνες τάσεις επαφής μεταξύ του 
προστατευτικού αγωγού χαμηλής τάσης εγκατεστημένων καταναλωτών και των μετάλλων, 
των σωλήνων νερού, του φυσικού αερίου και της θέρμανσης, για παράδειγμα. 
Σύμφωνα με το IEC 60364-4-41, η ισοδυναμική σύνδεση αποτελείται από την κύρια 
ισοδυναμική σύνδεση (στο μέλλον: ισοδυναμική σύνδεση προστασίας) και τη 
συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση (στο μέλλον: συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση 
προστασίας). Κάθε κτίριο πρέπει να έχει μια κύρια ισοδυναμική σύνδεση σύμφωνα με τα 
πρότυπα που αναφέρονται παραπάνω (Σχήμα 6.1.1). 
 

 
 
Σχήμα. 6.1.1 Η αρχή της ισοδυναμικής σύνδεσης κεραυνού που αποτελείται και από την 
κύρια ισοδυναμική σύνδεση κεραυνού (στο μέλλον: ισοδυναμική σύνδεση προστασίας). [75] 
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1) Μπάρα ισοδυναμικής σύνδεσης (κύρια ισοδυναμική σύνδεση, στο μέλλον: κύριος 
ακροδέκτης γείωσης) 
2) Ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης 
3) Σύνδεσμος 
4) Κεραυνικό ρεύμα αλεξικέραυνου 
5) Ακροδέκτης 
6) Σφιγκτήρας σωλήνα 
7) Ακροδέκτης καλωδίου 
8) Μονωτικό διάκενο σπινθηρισμού 
 
Η συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση προορίζεται για τις περιπτώσεις όπου οι συνθήκες 
για την αποσύνδεση από την παροχή δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, ή για τις ειδικές 
περιοχές οι οποίες είναι σύμφωνες με το πρότυπο IEC 60364 Μέρος Σειρά 7. 
 
Κύρια ισοδυναμική σύνδεση 
Τα ακόλουθα εξωτερικά αγώγιμα μέρη πρέπει να ενσωματωθούν άμεσα στην κύρια 
ισοδυναμική σύνδεση: 
⇒ Κύριος αγωγός ισοδυναμικής σύνδεσης σύμφωνα με το IEC 60364-4-41 (στο μέλλον: 
αγωγός γείωσης) 
⇒ Ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης ή ηλεκτρόδια γείωσης αντικεραυνικής προστασίας 
⇒ Σύστημα κεντρικής θέρμανσης 
⇒ Μεταλλικός σωλήνας παροχής νερού 
⇒ Αγώγιμα μέρη της κατασκευής του κτιρίου (π.χ. ράγες ανελκυστήρα, χαλύβδινος 
σκελετός, κανάλια εξαερισμού και κλιματισμού) 
⇒ Μεταλλικός σωλήνας αποχέτευσης 
⇒ Εσωτερικός αγωγός φυσικού αερίου 
⇒ Αγωγός γείωσης για τις κεραίες (στη Γερμανία το DIN VDE 0855-300) 
⇒ Αγωγός γείωσης για τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα (στη Γερμανία το DIN VDE 0800-2) 
⇒ Αγωγός προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με τη σειρά IEC 60364 
(αγωγός PEN για συστήματα TN και αγωγοί PE για συστήματα ΤΤ ή για συστήματα ΙΤ) 
⇒ Μεταλλική θωράκιση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αγωγών 
⇒ Μεταλλική θωράκιση καλωδίων ρεύματος σε καλώδια υψηλής τάσης μέχρι 1000V 
⇒ Συστήματα αέρα-τερματισμού υψηλής τάσης σε εγκαταστάσεις πάνω από 1 kV σύμφωνα 
με το HD 637 S1, αν δεν είναι ανεπίτρεπτα υψηλή η τάση της γης μπορεί να παραταθεί 
 
Ορισμός κανονισμού IEC 60050-826 ενός εξωγενούς αγώγιμου εξαρτήματος: 
Μια αγώγιμη μονάδα δεν αποτελεί μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης, αλλά είναι σε θέση 
να εισαγάγει το ηλεκτρικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένου και το δυναμικό της γης. 
Σημείωση: Εξωτερικά αγώγιμα εξαρτήματα περιλαμβάνονται επίσης στα αγώγιμα δάπεδα και 
στους τοίχους, εάν ένα ηλεκτρικό δυναμικό συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού της γης 
μπορεί να εισαχθεί μέσω αυτών. 
Τα ακόλουθα στοιχεία της εγκατάστασης πρέπει να ενσωματωθούν έμμεσα στην κύρια 
ισοδυναμική σύνδεση μέσω της απομόνωσης του κενού του σπινθήρα: 
⇒ Εγκαταστάσεις με καθοδική αντιδιαβρωτική προστασία και μέτρα προστασίας από 
«αδέσποτα» ρεύματα σύμφωνα με το πρότυπο EN 50162 
⇒ Συστήματα αέρα-τερματισμού υψηλής τάσης σε εγκαταστάσεις πάνω από 1 kV σύμφωνα 
με το HD 637 S1, αν δεν είναι ανεπίτρεπτα υψηλό το δυναμικό της γης μπορεί να μεταφερθεί 
⇒ Σιδηροδρομικό ηλεκτρικό ρεύμα A.C. και D.C. σιδηροδρόμων σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 50122-1 (Σιδηροδρομικές γραμμές της Deutsche Bahn μπορούν να συνδεθούν μόνον 
κατόπιν γραπτής έγκρισης) 
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⇒ Μέτρηση της γείωσης για τα εργαστήρια, εφόσον είναι ξεχωριστά από τους αγωγούς 
προστασίας 
 
Το Σχήμα 6.1.1 δείχνει τους ακροδέκτες και τα αντίστοιχα εξαρτήματα από την κύρια 
ισοδυναμική σύνδεση. 
 
Σχεδιασμός του συστήματος γη-τερματισμού για ισοδυναμική σύνδεση 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση για καταναλωτή χαμηλής τάσης απαιτεί ορισμένες αντιστάσεις 
γείωσης (συνθήκες αποσύνδεσης των προστατευτικών στοιχείων) και το ηλεκτρόδιο 
θεμελιακής γείωσης παρέχει καλή αντίσταση γείωσης σε αποδοτικές εγκαταστάσεις, το 
ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης είναι ένα βέλτιστο και αποτελεσματικό συμπλήρωμα της 
ισοδυναμικής σύνδεσης. Ο σχεδιασμός ενός ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης διέπεται στη 
Γερμανία με το DIN 18014, το οποίο, για παράδειγμα, απαιτεί ακροδέκτη για τη ράβδο 
γείωσης. Πιο ακριβείς περιγραφές και σχέδια του ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης μπορούν 
να βρεθούν στο κεφάλαιο 5.5. 
Εάν ένα ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης χρησιμοποιείται ως ηλεκτρόδιο γείωσης 
αντικεραυνικής προστασίας, πρόσθετες απαιτήσεις μπορεί να εξεταστεί και μπορούν να 
ληφθούν από το κεφάλαιο 5.5. 
 
Αγωγοί ισοδυναμικής σύνδεσης (στο μέλλον: προστασία σύνδεσης αγωγών) 
Αγωγοί ισοδυναμικής σύνδεσης πρέπει και εφόσον πληρούν μια προστατευτική λειτουργία, 
πρέπει να επισημαίνονται το ίδιο με τους αγωγούς προστασίας, δηλαδή πράσινο/κίτρινο. 
Αγωγοί ισοδυναμικής σύνδεσης δεν μεταφέρουν ρεύματα λειτουργίας και μπορούν ως εκ 
τούτου να είναι είτε γυμνοί ή μονωμένοι. 
Ο καθοριστικός παράγοντας για το σχεδιασμό των κύριων αγωγών ισοδυναμικής σύνδεσης 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60364-5-54 και HD 60364-5-54 είναι η διατομή του κύριου 
αγωγού προστασίας. Ο κύριος αγωγός προστασίας προέρχεται από την "πηγή" του ρεύματος 
ή από το πλαίσιο εισόδου των υπηρεσιών ή από τον κύριο πίνακα διανομής. 
Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη διατομή του κύριου αγωγού ισοδυναμικής σύνδεσης είναι 
τουλάχιστον 6 mm2 Cu και 25 mm2 Cu έχει οριστεί ως μια πιθανή μέγιστη. 
Η συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση (Πίνακας 6.1.1) πρέπει να έχει μια ελάχιστη 
διατομή 2.5 mm2 Cu για μια προστατευόμενη εγκατάσταση, και 4 mm2 Cu για μια 
απροστάτευτη εγκατάσταση. 
 
Για αγωγούς κεραιών (σύμφωνα με το IEC 60728-11 (EN 60728-11)), η ελάχιστη διατομή 
είναι 16 mm2 Cu, 25 mm2 Al ή 50 mm2 Fe. 
 

 Κύρια ισοδυναμική σύνδεση Συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση 

Κανονικό 
0.5 x διατομή του μεγαλύτερου 

αγωγού προστασίας της 
εγκατάστασης 

μεταξύ δύο φορέων 1 x διατομή του μικρότερου 
αγωγού προστασίας 

μεταξύ ενός σώματος και 
ενός ξένου αγώγιμου μέρους 

0.5 x διατομή του αγωγού 
προστασίας 

Ελάχιστο 6 mm2 
με μηχανική προστασία 2.5 mm2 Cu ή ισοδύναμη 

αγωγιμότητα 

χωρίς μηχανική προστασία 4 mm2 Cu ή ισοδύναμη 
αγωγιμότητα 

Πιθανό 
όριο 

25 mm2 Cu ή ισοδύναμη 
αγωγιμότητα – – 

 
Πίνακας 6.1.1 Εγκάρσιες διατομές για αγωγούς ισοδυναμικής σύνδεσης. 
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Μπάρες ισοδυναμικής σύνδεσης 
Οι μπάρες ισοδυναμικής σύνδεσης είναι κεντρικά εξαρτήματα της ισοδυναμικής σύνδεσης 
που πρέπει να συσφίγγουν όλους τους αγωγούς σύνδεσης και όλες τις εγκάρσιες διατομές που 
κατά τη χρήση τους χρειάζεται να έχουν μεγάλη σταθερή επαφή. Θα πρέπει να είναι σε θέση 
να μεταφέρουν το ρεύμα με ασφάλεια και να έχουν επαρκή αντοχή στη διάβρωση. 
DIN VDE 0618-1: 1989-08 (Γερμανικό πρότυπο) περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις 
απαιτήσεις για τις μπάρες ισοδυναμικής σύνδεσης για την κύρια ισοδυναμική σύνδεση. 
Ορίζει τις ακόλουθες δυνατότητες σύνδεσης, ως ελάχιστες: 
 
⇒ 1 x επίπεδος αγωγός 4 x 30 mm ή στρογγυλός αγωγός Ø 10 mm 
⇒ 1 x 50 mm2 
⇒ 6 x 6 mm2 έως 25 mm2 
⇒ 1 x 2,5 mm2 έως 6 mm2 
 
Οι απαιτήσεις αυτές σε μια μπάρα ισοδυναμικής σύνδεσης πληρούνται από το Κ12 (Σχήμα 
6.1.2). 
 

 
 

Σχήμα. 6.1.2 K12 μπάρα ισοδυναμικής σύνδεσης, Αρ. εξαρτήματος 563 200 [75] 
 
Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει επίσης τις απαιτήσεις για την επιθεώρηση των μονάδων 
σύσφιξης για διατομές άνω των 16 mm2 σε σχέση με την ικανότητα μεταφοράς του ρεύματος 
κεραυνού. Γίνεται αναφορά σε αυτές και στον έλεγχο των μονάδων αντικεραυνικής 
προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 50164-1. 
Εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρθηκαν προηγουμένως, τότε αυτό το 
εξάρτημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ισοδυναμική σύνδεση κεραυνού σύμφωνα με 
το IEC 62305 με 1 έως 4 (ΕΝ 62305 με 1 έως 4). 
 
Ακροδέκτες ισοδυναμικής σύνδεσης 
Οι ακροδέκτες ισοδυναμικής σύνδεσης πρέπει να παρέχουν μια καλή και μόνιμη επαφή. 
 
Η ενσωμάτωση σωλήνων στην ισοδυναμική σύνδεση 
Για να ενσωματωθούν οι σωλήνες στην ισοδυναμική σύνδεση, οι σφιγκτήρες σωλήνων 
γείωσης αντιστοιχούν στις διαμέτρους των σωλήνων που χρησιμοποιούνται (Σχήματα 6.1.3 
και 6.1.4). 
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Σχήμα. 6.1.3 Σφιγκτήρας σωλήνων γείωσης, Αρ. εξαρτήματος 408 014 [75] 
 
 

 
 

Σχήμα. 6.1.4 Σφιγκτήρας σωλήνων γείωσης, Αρ. εξαρτήματος 407 114 [75] 
 
Οι σφιγκτήρες σωλήνων γείωσης είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα, οι οποίοι 
μπορούν να προσαρμοστούν καθολικά στην διάμετρο του σωλήνα, και να προσφέρουν 
σημαντικότατα πλεονεκτήματα στην τοποθέτηση (Σχήμα 6.1.5). 
 
 

 
 

Σχήμα. 6.1.5 Σφιγκτήρας σωλήνων γείωσης, Αρ. εξαρτήματος 540 910 [75] 
 
Αυτοί οι σφιγκτήρες των σωλήνων γείωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συσφίγγουν 
σωλήνες που είναι κατασκευασμένοι από διάφορα υλικά (π.χ. χάλυβας, χαλκός και 
ανοξείδωτος χάλυβας). Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν επίσης μια αυτοματοποιημένη σύνδεση. 
Το Σχήμα 6.1.6 δείχνει την ισοδυναμική σύνδεση των σωλήνων θέρμανσης με μια 
αυτοματοποιημένη σύνδεση. 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 208 

 
 

Σχήμα. 6.1.6 Ισοδυναμική σύνδεση με μια αυτοματοποιημένη σύνδεση. [75] 
 
Έλεγχος και επιθεώρηση της ισοδυναμικής σύνδεσης 
Πριν την έναρξη της εγκατάστασης του ηλεκτρικού καταναλωτή, οι συνδέσεις θα πρέπει να 
ελέγχονται προκειμένου να εξακριβωθεί η άψογη κατάσταση και η αποτελεσματικότητά τους. 
Μια χαμηλή σύνθετη αντίσταση στα διάφορα τμήματα της εγκατάστασης και στην 
ισοδυναμική σύνδεση συνιστάται. Μια ενδεικτική τιμή του <1 Ω για τις συνδέσεις σε 
ισοδυναμική σύνδεση θεωρείται ότι είναι επαρκής. 
 
Συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση 
Αν οι συνθήκες αποσύνδεσης της αντίστοιχης διαμόρφωσης του συστήματος δεν μπορούν να 
καλύψουν μια εγκατάσταση ή ένα τμήμα της, μια συμπληρωματική τοπική ισοδυναμική 
σύνδεση είναι απαραίτητη. Ο λόγος είναι ώστε να διασυνδεθούν όλα προσβάσιμα μέρη 
ταυτόχρονα, καθώς και ο σταθερός εξοπλισμός λειτουργίας και ξένα αγώγιμα μέρη. Ο στόχος 
είναι για να κρατηθεί οποιαδήποτε τάση επαφής -η οποία μπορεί να εμφανιστεί- όσο το 
δυνατόν χαμηλότερα. Εξάλλου, η συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τις εγκαταστάσεις ή τα τμήματα των εγκαταστάσεων των συστημάτων IT 
με ελεγχομένη μόνωση. 
Η συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση είναι επίσης απαραίτητη εάν οι περιβαλλοντικές 
συνθήκες σε ειδικές εγκαταστάσεις ή τμήματα των εγκαταστάσεων εμφανίζουν έναν 
συγκεκριμένο κίνδυνο. 
Η σειρά IEC 60364 Μέρος 7 εφιστά την προσοχή στη συμπληρωματική ισοδυναμική 
σύνδεση των επιχειρησιακών δωματίων εγκατάστασης, καθώς και σε εγκαταστάσεις ενός 
συγκεκριμένου τύπου. Αυτά για παράδειγμα, είναι: 
⇒ IEC 60364-7-701 Δωμάτια με μπανιέρα ή ντουζιέρα 
⇒ IEC 60364-7-702 Πισίνες και άλλες λεκάνες 
⇒ IEC 60364-7-705 Γεωργικές και κηπευτικές εγκαταστάσεις 
Η διαφορά με την κύρια ισοδυναμική σύνδεση έγκειται στο γεγονός ότι οι διατομές των 
αγωγών μπορούν να επιλεχθούν να είναι μικρότερες (Πίνακας 6.1.1), καθώς επίσης και αυτή 
η συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση μπορεί να περιοριστεί σε μία συγκεκριμένη θέση. 
 

6.2 Ισοδυναμική σύνδεση για εγκαταστάσεις καταναλωτών 

χαμηλής τάσης 

Η ισοδυναμική σύνδεση για τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών χαμηλής τάσης ως μέρος 
της εσωτερικής αντικεραυνικής προστασίας, αποτελεί μια επέκταση της κύριας ισοδυναμικής 
σύνδεσης (στο μέλλον: ισοδυναμική σύνδεση προστασίας) σύμφωνα με το IEC 60364-4-41 
(Σχήμα 6.1.1). 
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Σχήμα. 6.2.1 DEHNbloc NH "παγιδευτής" ρεύματος κεραυνού, εγκατεστημένος σε τερματικό 
πεδίο, στη μπάρα του πίνακα διανομής, μιας εγκατάστασης με μετρητή (ανατρέξτε στο 
Σχήμα. 6.2.2) [75] 
 
Εκτός από όλα τα αγώγιμα συστήματα, αυτό ενσωματώνει επίσης τους αγωγούς τροφοδοσίας 
της εγκατάστασης του καταναλωτή χαμηλής τάσης στην ισοδυναμική σύνδεση. Το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό αυτής της ισοδυναμικής σύνδεσης έγκειται στο γεγονός ότι ένας δεσμός με 
την ισοδυναμική σύνδεση είναι εφικτός μόνο μέσω της κατάλληλης προστασίας από 
υπερτάσεις. Οι απαιτήσεις για τέτοια προστασία από υπερτάσεις περιγράφονται πιο 
αναλυτικά στο παράρτημα Ε της υποπαραγράφου 6.2.1.2 του προτύπου IEC 62305-3 (EN 
62305-3) καθώς και στην υποπαράγραφο 7 και στα παραρτήματα C και D της IEC 62305-4 
(EN 62305-4). 
 
Ανάλογα με την ισοδυναμική σύνδεση των μεταλλικών εγκαταστάσεων (βλ. κεφάλαιο 6.1), η 
ισοδυναμική σύνδεση για την εγκατάσταση του καταναλωτή χαμηλής τάσης πρέπει να 
πραγματοποιείται επίσης αμέσως στο σημείο εισόδου του αντικειμένου. Οι απαιτήσεις που 
διέπουν την εγκατάσταση για προστασία από υπερτάσεις στην απεριόριστη περιοχή της 
εγκατάστασης του καταναλωτή χαμηλής τάσης (κεντρικό σύστημα διανομής) περιγράφονται 
στην οδηγία της VDN (Σύνδεσμος Γερμανικών Φορέων Εκμετάλλευσης Δικτύων) 
"Προστασία από υπερτάσεις συσκευής Τύπου 1. Οδηγία για τη χρήση της αύξησης 
προστατευτικού εξοπλισμού Τύπου 1 (μέχρι στιγμής Κλάση Β) σε κύρια συστήματα 
διανομής" (βλέπε υποπαράγραφο 7.5.2 και 8.1) (Σχήματα 6.2.1 και 6.2.2). 
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Σχήμα. 6.2.2 DEHNventil ZP συνδυασμένος "παγιδευτής" άμεσα συνδεδεμένος στις μπάρες 
στο τερματικό πεδίο του μετρητή του πίνακα. [75] 
 

6.3 Ισοδυναμική σύνδεση για εγκαταστάσεις της τεχνολογίας 

των πληροφοριών 

Η αντικεραυνική ισοδυναμική σύνδεση απαιτεί ότι όλα τα μεταλλικά αγώγιμα εξαρτήματα, 
όπως οι γραμμές των καλωδίων και η θωράκιση στην είσοδο του κτιρίου θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στη ισοδυναμική σύνδεση, έτσι ώστε να είναι η ελάχιστη δυνατή σύνθετη 
αντίσταση. Παραδείγματα τέτοιων εξαρτημάτων περιλαμβάνουν οι γραμμές των κεραιών, 
(Σχήμα 6.3.1) οι τηλεπικοινωνιακές γραμμές με μεταλλικούς αγωγούς καθώς επίσης και τα 
συστήματα οπτικών ινών με μεταλλικά στοιχεία. 
 

 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 211 

Σχήμα. 6.3.1 Αντικεραυνική ισοδυναμική σύνδεση με απομονωμένο σύστημα αέρα-
τερματισμού, τύπου DEHNconductor, για επαγγελματικά συστήματα κεραιών σύμφωνα με το 
IEC 62305-3 (EN 62305-3) [75] 
 
Οι γραμμές που συνδέονται με τη βοήθεια των στοιχείων μπορούν να μεταφέρουν το ρεύμα 
του κεραυνού (αλεξικέραυνα και τερματικά θωράκισης). Μία κατάλληλη τοποθεσία 
εγκατάστασης είναι το σημείο όπου καλωδίωση πηγαίνει έξω από το κτίριο για να μεταφέρει 
την καλωδίωση στο εσωτερικό του κτιρίου. Τόσο οι απαγωγείς όσο και οι ακροδέκτες 
θωράκισης θα πρέπει να επιλέγονται ώστε να είναι κατάλληλοι για τις παραμέτρους των 
ρευμάτων του κεραυνού που πρέπει να αναμένονται. 
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επαγωγικοί βρόχοι στο εσωτερικό των κτιρίων, 
συνιστώνται οι ακόλουθες επιπλέον ενέργειες: 
 
⇒ καλώδια και μεταλλικοί σωλήνες πρέπει να εισέρχονται στο κτίριο από το ίδιο σημείο 
⇒ γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και γραμμές δεδομένων θα πρέπει να είναι χωροταξικά 
κοντά, αλλά θωρακισμένα 
⇒ αποφυγή περιττών μακρών καλωδίων για τις άμεσες γραμμές 
 
Εγκαταστάσεις κεραιών: 
Για λόγους που συνδέονται με την ράδιο μηχανική, οι εγκαταστάσεις των κεραιών γενικά 
τοποθετούνται σε μια εκτεθειμένη τοποθεσία. Επομένως, πλήττονται περισσότερο από τις 
υπερτάσεις, ιδίως στην περίπτωση ενός άμεσου πλήγματος κεραυνού. Στη Γερμανία θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στην ισοδυναμική σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 
0855 Μέρος 300 (Γερμανικό πρότυπο) ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μέσω του σχεδιασμού 
τους, (δομή καλωδίων, σύνδεσμοι και εξαρτήματα) ή να προστεθούν νέα κατάλληλα μέτρα. 
Στοιχεία της κεραίας που είναι συνδεδεμένα με μια τροφοδοσία και δεν μπορούν να 
συνδεθούν άμεσα με την ισοδυναμική σύνδεση, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη 
λειτουργία τους, θα πρέπει να προστατεύονται με αλεξικέραυνα. 
Εκφραζόμενοι απλά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το 50% των άμεσων ρευμάτων του 
κεραυνού ρέει μακριά μέσω των θωρακίσεων όλων των γραμμών της κεραίας. Εάν μια 
εγκατάσταση κεραίας είναι διαστασιολογημένη για τα ρεύματα κεραυνού έως 100 kA 
(10/350 μs) (Επίπεδο Αντικεραυνικής Προστασίας III (LPL III)), τότε το ρεύμα του κεραυνού 
διαχωρίζεται έτσι ώστε 50 kA να ρέουν μέσω του αγωγού γείωσης και 50 kA μέσω των 
θωρακίσεων όλων των καλωδίων της κεραίας. Οι εγκαταστάσεις των κεραιών που δεν είναι 
ικανές να μεταφέρουν τα ρεύματα του κεραυνού πρέπει να είναι εξοπλισμένες με συστήματα 
αέρα-τερματισμού των οποίων η προστασία να βρίσκεται στην περιοχή των κεραιών. 
Επιλέγοντας ένα κατάλληλο καλώδιο, το αντίστοιχο επιμέρους ρεύμα του κεραυνού πρέπει 
να καθορίζεται για κάθε γραμμή της κεραία που εμπλέκεται στο σύστημα. Η απαιτούμενη 
διηλεκτρική αντοχή του καλωδίου μπορεί να προσδιοριστεί από την αντίσταση ζεύξης, το 
μήκος γραμμής της κεραίας και το πλάτος του ρεύματος κεραυνού. 
 
Σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο IEC 62305-3 (EN 62305-3), οι εγκαταστάσεις των κεραιών 
που είναι τοποθετημένες σε κτίρια μπορούν να προστατεύονται μέσω των 
 
⇒ ράβδων αέρα-τερματισμού 
⇒ υψηλών καλωδίων 
⇒ βαθμονομημένων καλωδίων 
 
Σε κάθε περίπτωση η απόσταση του διαχωρισμού θα πρέπει να διατηρηθεί στις περιοχές που 
προστατεύονται από τους κεραυνούς. 
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Η ηλεκτρική απομόνωση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας από τα αγώγιμα 
εξαρτήματα της δομής του κτιρίου (μεταλλικά δομικά μέρη, οπλισμός, κλπ.), η απομόνωση 
από τις ηλεκτρικές γραμμές του κτιρίου και η πρόληψη των μερικών ρευμάτων του κεραυνού 
που διεισδύουν μέσω του ελέγχου και των γραμμών τροφοδοσίας αποσκοπούν στην 
προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από το να αλλοιωθούν 
ή να καταστραφούν (Σχήμα 6.3.1 και Σχήμα 6.3.2). 
 

 
 
Σχήμα. 6.3.2 Απομονωμένη κατασκευή ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε μια 
τοποθεσία. [75] 
 
Εγκαταστάσεις οπτικών ινών: 
Εγκαταστάσεις οπτικών ινών με μεταλλικά στοιχεία μπορούν κανονικά να ταξινομηθούν στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 
⇒ καλώδια χωρίς μεταλλικό πυρήνα, αλλά με μεταλλική επένδυση (π.χ. μεταλλικό φράγμα 
υδρατμών) ή μεταλλικά στοιχεία στήριξης 
⇒ καλώδια με μεταλλικά στοιχεία μέσα στον πυρήνα και με μεταλλική επένδυση ή 
μεταλλικά στοιχεία στήριξης 
⇒ καλώδια με μεταλλικά στοιχεία μέσα στον πυρήνα, αλλά χωρίς μεταλλική επένδυση. 
 
Για ό λο υς το υς τύπο υς των καλωδίων με μεταλλικά στο ιχεία, η ελάχιστη τιμή αιχμής το υ 
ρεύματος κεραυνού, η οποία επηρεάζει δυσμενώς τα χαρακτηριστικά μεταδόσεως της 
οπτικής ίνας, πρέπει να προσδιορίζεται. Καλώδια ικανά να μεταφέρουν ρεύματα κεραυνού 
πρέπει να επιλέγονται, και τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να συνδέονται με την μπάρα 
ισοδυναμικής σύνδεσης, είτε απευθείας είτε μέσω ενός SPD. 
 
⇒ Μεταλλική επένδυση: Σύνδεση μέσω του ακροδέκτη θωράκισης π.χ. SAK, στην είσοδο 
του κτιρίου 
⇒ Μεταλλικός πυρήνας: Σύνδεση μέσω του σφιγκτήρα γείωσης π.χ. SLK, κοντά στο κουτί 
σύνδεσης 
⇒ Πρόληψη της εξίσωσης δυναμικού των ρευμάτων: έμμεση σύνδεση μέσω του διάκενου 
σπινθηρισμού π.χ. DEHNgap CS, βασικό μέρος BLITZDUCTOR CT, παρά άμεσα 
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Τηλεπικοινωνιακές γραμμές: 
Τηλεπικοινωνιακές γραμμές με μεταλλικούς αγωγούς που κατά κανόνα αποτελούνται από 
καλώδια με ισοσκελισμένη ή ομοαξονική καλωδίωση από τους παρακάτω τύπους: 
 
⇒ καλώδια χωρίς επιπρόσθετα μεταλλικά στοιχεία 
⇒ καλώδια με μεταλλική επένδυση (π.χ. μεταλλικό ιδιοσκεύασμα κατά της υγρασίας) και / ή 
μεταλλικά στοιχεία στήριξης 
⇒ καλώδια με μεταλλική επένδυση και με μια επιπλέον ενίσχυση αντικεραυνικής προστασίας 
 
Η διάσπαση του μερικού ρεύματος κεραυνού μεταξύ των γραμμών IT μπορεί να καθοριστεί 
χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες του παραρτήματος Ε της IEC 62305-1 (EN 62305-1). Τα 
επιμέρους καλώδια πρέπει να ενσωματωθούν στην ισοδυναμική σύνδεση ως εξής: 
 
α) Καλώδια χωρίς θωράκιση πρέπει να συνδέονται με τα SPDs τα οποία είναι ικανά να 
μεταφέρουν τα μερικά ρεύματα κεραυνού. Μερικά ρεύματα κεραυνού της γραμμής 
διαιρούνται με τον αριθμό των επιμέρους συρμάτων = μερικά ρεύματα κεραυνού ανά σύρμα. 
β) Εάν η θωράκιση του καλωδίου είναι ικανή να μεταφέρει τα ρεύματα κεραυνού, τότε τα 
ρεύμα κεραυνού ρέουν μέσω της θωράκισης. Ωστόσο, οι χωρητικές / επαγωγικές παρεμβολές 
μπορούν να φτάσουν στα σύρματα και να καταστίσουν αναγκαία τη χρήση των απαγωγέων 
υπερτάσεις. Απαιτήσεις: 
 
⇒ Η θωράκιση και στα δύο άκρα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την κύρια ισοδυναμική 
σύνδεση ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρει τα ρεύματα κεραυνού (Σχήμα 6.3.3). 
 

 
 
Σχήμα. 6.3.3 SAK Σύστημα σύνδεσης με θωράκιση που μπορεί να μεταφέρει το ρεύμα 
κεραυνού. [75] 
 
⇒ Σε δύο κτίρια όπου καταλήγει το καλώδιο, η αντικεραυνική προστασία με την έννοια της 
ζώνης πρέπει να εφαρμόζεται, και τα ενεργά καλώδια πρέπει να συνδεθούν στην ίδια ζώνη 
αντικεραυνικής προστασίας (συνήθως LPZ 1) 
⇒ Αν ένα αθωράκιστο καλώδιο βρίσκεται σε ένα μεταλλικό σωλήνα, αυτό πρέπει να 
αντιμετωπίζεται σαν ένα καλώδιο με μια θωράκιση το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει τα 
ρεύματα κεραυνού. 
 
γ) Εάν η θωράκιση του καλωδίου δεν είναι ικανή να μεταφέρει ρεύματα κεραυνού, τότε: 
⇒ για τον ακροδέκτη που συνδέεται στα δύο άκρα, η διαδικασία είναι η ίδια όπως και για το 
σύρμα σήματος στο αθωράκιστο καλώδιο. Μερικά ρεύματα κεραυνού του καλωδίου 
διαιρούνται με τον αριθμό των επιμέρους συρμάτων + 1 θωράκιση = μερικά ρεύματα 
κεραυνού ανά σύρμα 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 214 

⇒ αν η θωράκιση δεν είναι συνδεδεμένη και στα δύο άκρα, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν 
να μην υπάρχει. Μερικά ρεύματα κεραυνού της γραμμής διαιρούνται με τον αριθμό των 
επιμέρους συρμάτων = μερικά ρεύματα κεραυνού ανά σύρμα 
 
Αν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ακριβές φορτίο στο σύρμα, συνιστάται να ληφθούν 
οι παράμετροι απειλής από το IEC 61643-22. Για μια γραμμή τηλεπικοινωνιών προκύπτει ως 
εκ τούτου το μέγιστο φορτίο ανά σύρμα 2,5 kA (10/350 μs) 
Φυσικά και δεν χρησιμοποιούνται τα SPDs μόνο για να είναι ικανά να αντέξουν το 
αναμενόμενο φορτίο του ρεύματος κεραυνού, αλλά επίσης και στην πορεία εκφόρτωσης στην 
ισοδυναμική σύνδεση. 
Με τη βοήθεια ενός πολλαπλού πυρήνα γραμμής τηλεπικοινωνιών, για παράδειγμα αυτό 
μπορεί να αποδειχθεί ότι: 
 
⇒ Ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιών, με 100 διπλά καλώδια, που προέρχονται από το LPZ 0A 
είναι συνδεδεμένο σε μια περίπτωση διανομής κτιρίου LSA και πρέπει να προστατεύεται από 
τα αλεξικέραυνα. 
⇒ Το φορτίο του ρεύματος κεραυνού του καλωδίου υποτίθεται ότι είναι 30 kA (10/350 μs) 
⇒ Η προκύπτουσα συμμετρική διάσπαση του ρεύματος κεραυνού στο ατομικό σύρμα είναι 
30 kA / 200 σύρματα = 150 A / σύρμα. 
 
Καταρχάς αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την εκκένωση της 
χωρητικότητας των προστατευτικών στοιχείων που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Τα στοιχεία 
της εκκένωσης που έχουν πετάξει μέσα από τα επιμέρους ρεύματα όλων των συρμάτων, 
πρέπει να προστεθούν μέχρι 30 kA και να φορτωθούν πάλι στα επόμενα στάδια στη διαδρομή 
της εκκένωσης, για παράδειγμα, πλαίσια σύσφιξης, σφιγκτήρες γείωσης ή ισοδύναμοι 
αγωγοί. Για να είναι ασφαλής από οποιαδήποτε βλάβη στην διαδρομή της εκκένωσης του 
ρεύματος κεραυνού, δοκιμάζονται περιβλήματα σε συστήματα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν (Σχήμα 6.3.5). 
 

 
 
Σχήμα. 6.3.5 DEHN Περιβλήματα ισοδυναμικής σύνδεσης (DPG LSA) για τεχνολογία LSA-
2/10, ικανή να μεταφέρει το ρεύμα κεραυνού. [75] 
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Σχήμα. 6.3.4 Αντικεραυνική ισοδυναμική σύνδεση για τη σύνδεση μιας συσκευής 
τηλεπικοινωνιών BLITZDUCTOR CT (εφαρμογή που επιτρέπεται από την Deutsche 
Telekom) [75] 
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7O ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

“ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

LEMP” 
 

7.1 Σχεδίαση των ζωνών αντικεραυνικής προστασίας 

Ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (LEMP Μέτρα Προστασίας Συστήματος (LPMS)) 
σύμφωνα με το IEC 62305-3 (EN 62305-3), προστατεύει τα άτομα και τα υλικά των κτιρίων, 
αλλά δεν προστατεύει τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα στα κτίρια που είναι 
ευαίσθητα σε παροδικές υπερτάσεις υψηλής ενέργειας που προκύπτουν από την εκκένωση 
του κεραυνού. Πρόκειται για αυτά ακριβώς τα συστήματα -με τη μορφή διαχείρισης κτιρίων, 
τηλεπικοινωνιών, συστημάτων ελέγχου και ασφαλείας- τα οποία παρουσιάζονται όλο και πιο 
συχνά σε όλους σχεδόν τους τομείς των κατοικιών και των λειτουργικών κτιρίων. Ο 
ιδιοκτήτης / χειριστής του κτιρίου έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις για τη μόνιμη διαθεσιμότητα 
και την αξιοπιστία των συστημάτων αυτών. 
Η προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων σε κτίρια και κατασκευές 
ενάντια των υπερτάσεων που προκύπτουν από τους ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς του 
κεραυνού (LEMP) βασίζεται στην αρχή των Ζωνών Αντικεραυνικής Προστασίας (LPZ). 
Σύμφωνα με αυτή την αρχή,  το κτίριο  ή η δομή πο υ πρέπει να προ στατευθεί, πρέπει να 
χωριστεί σε εσωτερικές ζώνες αντικεραυνικής προστασίας ανάλογα με το επίπεδο της 
απειλής από LEMP (Σχήμα 7.1.1). Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε περιοχές με διαφορετικά 
επίπεδα κινδύνου LEMP να προσαρμοστούν με τη θωράκιση του ηλεκτρονικού συστήματος. 
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Σχήμα. 7.1.1 Σχεδίαση ζωνών αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με το IEC 62305-4 [75] 
 
Με αυτή την ευέλικτη έννοια, κατάλληλα LPZs μπορούν να οριστούν ανάλογα με τον 
αριθμό, τον τύπο και την ευαισθησία των ηλεκτρονικών συσκευών/συστημάτων. Από μικρές 
τοπικές ζώνες έως μεγάλες ενσωματωμένες ζώνες που μπορούν να περιλάβουν εξ ολοκλήρου 
το κτίριο. Ανάλογα με το είδος της απειλής από τον κεραυνό, ορίζονται και οι ακόλουθες 
ζώνες αντικεραυνικής προστασίας: 
 
Εξωτερικές ζώνες 
⇒ LPZ 0A – κινδυνεύει από άμεσους κεραυνούς, κρουστικά ρεύματα, μέχρι και από το ολικό 
ρεύμα του κεραυνού και από το ολικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των κεραυνών. 
⇒ LPZ 0Β – προστατεύεται από άμεσους κεραυνούς, κινδυνεύει από το ολικό 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των κεραυνών. Εσωτερικά συστήματα μπορούν να εκτεθούν σε 
(μερικά) ρεύματα κεραυνού. 
 
Εσωτερικές ζώνες 
⇒ LPZ 1 – κρουστικά ρεύματα περιορίζονται από τη διάσπαση του ρεύματος και από την 
προστασία από υπερτάσεις (SPDs) στα όρια των ζωνών. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του 
κεραυνού μπορεί να ελαττωθεί με τη χωρική θωράκιση. 
⇒ LPZ 2 ... n – κρουστικά ρεύματα περιορίζονται από την περαιτέρω διάσπαση του ρεύματος 
και από την προστασία από υπερτάσεις (SPDs), στα όρια των ζωνών. Το ηλεκτρομαγνητικό 
πεδίο του κεραυνού είναι συνήθως εξασθενημένο από την χωρική θωράκιση. 
 
Οι απαιτήσεις για τις εσωτερικές ζώνες πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με την "ασυλία" 
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων ώστε να προστατευθούν. 
Στο όριο της κάθε εσωτερικής ζώνης, η ισοδυναμική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται για 
όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα και τις γραμμές που εισέρχονται στο κτίριο ή τη δομή. Αυτό 
γίνεται άμεσα ή με κατάλληλα SPDs. Το όριο της ζώνης διαμορφώνεται από τα μέτρα 
θωράκισης. 
Το Σχήμα 7.1.2 απεικονίζει ένα παράδειγμα για το πώς να συνειδητοποιήσουμε τα μέτρα που 
περιγράφονται για την σχεδίαση των ζωνών αντικεραυνικής προστασίας. 
 

 
 

Σχήμα. 7.1.2 Παράδειγμα για την υλοποίηση των ζωνών αντικεραυνικής προστασίας. [75] 
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7.2 Διαχείριση προστασίας LEMP 

Για νέα κτίρια και κατασκευές, η βέλτιστη προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο με ένα ελάχιστο έξοδο, αν τα ηλεκτρονικά συστήματα σχεδιάζονται μαζί 
με το κτίριο και πριν την κατασκευή του. Με τον τρόπο αυτό, δομικά στοιχεία, όπως ο 
οπλισμός, οι μεταλλικοί δοκοί και τα μεταλλικά στηρίγματα μπορούν να ενσωματωθούν στη 
διαχείριση προστασίας LEMP. Για υφιστάμενα κτίρια και κατασκευές, το κόστος της 
προστασίας LEMP είναι συνήθως υψηλότερο από ότι τα νέα κτίρια και κατασκευές. Εάν, 
ωστόσο, οι LPZs επιλέγονται κατάλληλα και οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται 
ή αναβαθμίζονται, το κόστος τότε μπορεί να μειωθεί. 
Εάν η ανάλυση του κινδύνου σύμφωνα με το IEC 62305-2 (EN 62305-2) δείχνει ότι 
απαιτείται η προστασία LEMP, τότε αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν: 
⇒ τα μέτρα σχεδιάζονται από κάποιον ειδικό αντικεραυνική προστασία που έχει βαθιά γνώση 
του EMC 
⇒ υπάρχει στενή συνεργασία σε όλες τις πτυχές των εργασιών μεταξύ των εμπειρογνωμόνων 
του κτιρίου (π.χ. πολιτικοί και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί) και των εμπειρογνωμόνων στον 
τομέα της προστασίας των LEMP 
⇒ το σχέδιο της διαχείρισης σύμφωνα με τον πίνακα 7.2.1 (IEC 62305-4 (EN 62305-4) 
Υποπαράγραφος 8.1) τηρείται 
Καταλήγοντας, μια ανάλυση κινδύνου οφείλει να αποδείξει ότι ο εναπομένον κίνδυνος είναι 
μικρότερος από τον ανεκτό κίνδυνο. 
 

Βαθμίδα Σκοπός Μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται (κατά περίπτωση) 

Αρχική ανάλυση κινδύνου a 

Εκτίμηση της αναγκαιότητας μιας 
προστασίας LEMP. 
Αν είναι απαραίτητο, ένα κατάλληλο μέτρο 
προστασίας του συστήματος LEMP (LPMS) 
με βάση την εκτίμηση κινδύνου πρέπει να 
επιλεγεί. 

• Ειδικός αντικεραυνικής 
προστασίας b 
• Ιδιοκτήτης 

Τελική ανάλυση κινδύνου a 

Η αναλογία κόστος/όφελος των επιλεγμένων 
μέτρων προστασίας θα πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί και πάλι από εκτίμηση του 
κινδύνου. Συνεπώς πρέπει να καθοριστεί το: 
• επίπεδο αντικεραυνικής προστασίας (LPL) 
και οι παράμετροι των κεραυνών 
• LPZ και τα όριά τους 

• Ειδικός αντικεραυνικής 
προστασίας b 
• Ιδιοκτήτης 

Σχεδιασμός των μέτρων 
προστασίας του 
συστήματος LEMP (LPMS) 

Ορισμός των LPMS: 
• Μέτρα χωρικής θωράκισης 
• Δίκτυα ισοδυναμικής σύνδεσης 
• Συστήματα γη-τερματισμού 
• Οδήγηση και θωράκιση αγωγών 
• Σύστημα προστασίας από υπέρταση 
συσκευών 

• Ειδικός αντικεραυνικής 
προστασίας b 
• Ιδιοκτήτης 
• Αρχιτέκτονας 
• Σχεδιαστής των ηλεκτρονικών 
συστημάτων 
• Σχεδιαστής των σημαντικών 
εγκαταστάσεων 

Σχεδιασμός των LPMS 

Γενικά σχέδια και περιγραφές 
Προετοιμασία της συγγραφής υποχρεώσεων 
Λεπτομερή σχέδια και χρονοδιαγράμματα για 
την εγκατάσταση 

• Τεχνικό Γραφείο ή παρόμοιο 
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Εγκατάσταση και 
επιθεώρησή των LPMS 

Ποιότητα της εγκατάστασης 
Τεκμηρίωση 
Ενδεχόμενη αναθεώρηση των λεπτομερών 
σχεδίων 

• Ειδικός αντικεραυνικής 
προστασίας b 
• Εγκαταστάτης των LPMS 
• Τεχνικό Γραφείο 
• Εκπρόσωπος επιθεωρητή 

Αποδοχή των LPMS Επιθεώρηση και τεκμηρίωση του συστήματος 
• Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας 
αντικεραυνικής προστασίας b 
• Εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής 

Επανάληψη επιθεωρήσεων Η διασφάλιση ενός κατάλληλου LPMS 
• Ειδικός αντικεραυνικής 
προστασίας b 
• Εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής 

a βλέπετε IEC 62305-2 (EN 62305-2) 
b με βαθιά γνώση του EMC και της πρακτικής εγκατάστασης 

 
Πίνακας 7.2.1 Διαχείριση προστασίας LEMP για νέα κτίρια και για ολοκληρωμένες 
τροποποιήσεις της κατασκευής ή την αξιοποίηση του κτιρίου σύμφωνα με το IEC 62305-4 
(EN 62305-4) 
 
 

7.3 Υπολογισμός εξασθένησης της μαγνητικής θωράκισης ενός 

κτιρίου / δωματίου 

Το ρεύμα του κεραυνού και το σχετικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αποτελούν την κύρια πηγή 
των παρεμβολών για τις συσκευές και τις εγκαταστάσεις που χρήζουν προστασίας σε ένα 
ακίνητο. Το Σχήμα 7.3.1 δείχνει την αρχή του δικτυωτού πλέγματος εργασίας στις δομές. Οι 
βασικές αρχές του υπολογισμού περιγράφονται στο πρότυπο IEC 62305-4 (EN 62305 με 4). 
 

 
 

Σχήμα. 7.3.1 Μείωση του μαγνητικού πεδίου μέσω του δικτυωτού πλέγματος θωράκισης. 
 
Υψηλή ισχύς του πεδίου, μεγάλα μαγνητικά πεδία / επαγωγικές τάσεις κοντά στον αγωγό 
καθόδου. 
Χαμηλότερα τα μερικά ρεύματα, μειωμένα μαγνητικά πεδία / επαγωγικές τάσεις στο κτίριο. 
 
Οι βασικές αρχές του υπολογισμού βασίζονται στις παραδοχές και στις εκτιμήσεις. Στο 
συγκρότημα, η κατανομή του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό δικτυωτό πλέγμα θωράκισης 
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προσδιορίζεται με μία πρώτη προσέγγιση. Οι μαθηματικοί τύποι για τον προσδιορισμό του 
μαγνητικού πεδίου βασίζονται σε αριθμητικούς υπολογισμούς του μαγνητικού πεδίου. Ο 
υπολογισμός λαμβάνει υπόψη την μαγνητική ζεύξη του πεδίου της κάθε ράβδου στο 
δικτυωτό πλέγμα θωράκισης με όλες τις άλλες ράβδους, συμπεριλαμβανομένης και του 
προσομοιωμένου διαύλου του κεραυνού. 
Για να εξεταστεί κατά πόσον η επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για τον πρώτο 
μερικό κεραυνό ή ο επακόλουθος κεραυνός ο οποίος είναι η πιο κρίσιμη μεταβλητή 
παρεμβολής για την ηλεκτρική εγκατάσταση, χρήζει προστασίας, οι υπολογισμοί πρέπει να 
γίνουν με τη μέγιστη τιμή του ρεύματος του μικρού χτυπήματος (αν είναι / μέγιστο) και τη 
μέγιστη τιμή του ρεύματος του μεγάλου χτυπήματος (είναι / μέγιστο) που αντιστοιχεί στο 
επίπεδο της αντικεραυνικής προστασίας που προκύπτει από τον πίνακα 5, IEC 62305-1 (EN 
62305 με 1). Η επίδραση της θωράκισης του δικτυωτού πλέγματος σε περίπτωση άμεσου 
κεραυνού μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον τύπο που φαίνεται στο Σχήμα 7.3.2. Η 
άποψη αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η πτώση κεραυνού μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε 
σημείο επί της οροφής. 
 

 
 
Σχήμα. 7.3.2 Μαγνητικό πεδίο σε ένα χτύπημα κεραυνού LEMP IEC 62305-4 (EN 62305-4) 
 
Οι τιμές που υπολογίστηκαν για το μαγνητικό πεδίο εφαρμόζονται στον όγκο ασφαλείας Vs 
στο εσωτερικό δικτυωτό πλέγμα θωράκισης, οι οποίες καθορίζονται από την απόσταση 
διαχωρισμού ds / ... (Σχήμα 7.3.3). 
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Σχήμα. 7.3.3 Όγκος ασφαλείας για τις ηλεκτρονικές συσκευές εντός LPZ 1 [75] 
 
Αυτός ο όγκος ασφαλείας λαμβάνει υπόψη τις μέγιστες τιμές της έντασης του μαγνητικού 
πεδίου κατευθείαν από τη δομή του δικτυωτού πλέγματος, ένας παράγοντας που ο τύπος 
προσέγγισης δεν τον λαμβάνει επαρκώς υπόψη. Οι IT συσκευές θα μπορούν να 
εγκατασταθούν στο εσωτερικό του όγκου Vs. 
Οι βασικές αρχές υπολογισμού του αποτελέσματος θωράκισης του δικτυωτού πλέγματος για 
κοντινούς κεραυνούς εξηγούνται με περισσότερες λεπτομέρειες στα σχήματα 7.3.4 και 7.3.5. 
 

 
 
Σχήμα. 7.3.4 Μαγνητικό πεδίο σε ένα χτύπημα κεραυνού LEMP IEC 62305-4 (EN 62305-4) 
 

 
 
Σχήμα. 7.3.5 Μαγνητικό πεδίο σε ένα μακρινό χτύπημα κεραυνού LEMP IEC 62.305-4 (EN 
62305-4) [75] 
 
Το Σχήμα 7.3.4 δείχνει τον σχηματισμό του ηλεκτρομαγνητικού πεδίο του οποίου η μείωση 
της εντάσεώς του είναι εμμέσως ανάλογη με την απόσταση sa. Το μέγεθος του μαγνητικού 
πεδίου μέσα σε ένα προστατευμένο όγκο, π.χ. ζώνη αντικεραυνικής προστασίας LPZ 1 
(Σχήμα 7.3.5), μπορεί να περιγραφεί από την ποιότητα της θωράκισης. 
Ο συντελεστής θωράκισης SF μπορεί να υπολογιστεί όπως φαίνεται στον πίνακα 7.3.1. 
Τα αποτελέσματα του υπολογισμού του μαγνητικού πεδίου είναι έγκυρα για έναν ασφαλή 
όγκο Vs (Σχήμα 7.3.3), ο οποίος βρίσκεται εντός της ζώνης αντικεραυνικής προστασίας με 
μια απόσταση διαχωρισμού ds/1 από την θωράκιση. 
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Η απόσταση διαχωρισμού ds/1 (για SF < 10) έχει ως αποτέλεσμα: ds/1 = w[m] 
w αντιστοιχεί στο μέγεθος του δικτυωτού πλέγματος θωράκισης σε μέτρα 
 

Υλικό Συντελεστής θωράκισης SF (dB) 
25 kHz (πρώτο μικρό χτύπημα)      1Mhz (επακόλουθο χτύπημα) 

w = μέγεθος 
πλέγματος (m) 

(w ≤ 5 m) 
r = ακτίνα ράβδου (m) 

μr ≈ 200 
(διαπερατότητα) 

 

Χαλκός 
Αλουμίνιο 20 . log (8.5/w) 20 . log (8.5/w) 

Χάλυβας 26 /10181
)/5.8(log20

r
w
−⋅+

⋅
 

20 . log (8.5/w) 

Παράδειγμα: Δικτυωτό πλέγμα χάλυβα 
w (m) r (m) dB σε 25 kHz dB σε 1 MHz 
0.012 0.0010 44 57 
0.100 0.0060 37 39 
0.200 0.0090 32 33 
0.400 0.0125 26 27 

 
Πίνακας 7.3.1 Μαγνητική εξασθένηση των πλεγμάτων σε μια κοντινή πτώση κεραυνού acc. 
με το IEC 62305 - 4 (EN 62.305 - 4) 
 
Εφαρμογή της μαγνητικής θωράκισης-εξασθένησης ενός κτιρίου / δωματίου 
Ιδιαίτερα σημαντικό για την θωράκιση έναντι των μαγνητικών πεδίων, και επομένως, για την 
εγκατάσταση των ζωνών αντικεραυνικής προστασίας, είναι να εκτείνονται μεταλλικά 
στοιχεία, π.χ. μεταλλικές στέγες και προσόψεις, χαλύβδινες ενισχύσεις στο σκυρόδεμα, 
τεταμένα μέταλλα σε τοίχους, πλέγματα, μεταλλικές δομές στήριξης και τα συστήματα 
σωληνώσεων που υπάρχουν στο κτίριο. Το πλέγμα σύνδεσης δημιουργεί μια αποτελεσματική 
ηλεκτρομαγνητική θωράκιση. 
Το Σχήμα 7.3.6 δείχνει τον τρόπο πώς ένας χαλύβδινος οπλισμός μπορεί να αναπτυχθεί σε 
ένα ηλεκτρομαγνητικό κλωβό (οπή θωράκισης). Στην πράξη, ωστόσο, δεν είναι δυνατή η 
συγκόλληση ή να σφίξουν μαζί κάθε διασταύρωση σε μεγάλα κτίρια και κατασκευές. Η 
συνήθης πρακτική είναι να εγκατασταθεί ένα διασυνδεδεμένο σύστημα αγωγών στον 
οπλισμό, το εν λόγω σύστημα συνήθως έχει μέγεθος ≤ 5 m. Αυτό το διασυνδεδεμένο δίκτυο 
είναι συνδεδεμένο με έναν ηλεκτρικά ασφαλή τρόπο στις διασταυρώσεις, π.χ. μέσω των 
σφιγκτήρων. Ο οπλισμός είναι "ηλεκτρικά δεμένος" πάνω στο διασυνδεδεμένο δίκτυο σε μια 
τυπική απόσταση b ≤ 1 m. Αυτό γίνεται στην πλευρά του κτιρίου, για παράδειγμα μέσω των 
συνδέσεων. 
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Σχήμα. 7.3.6 Η χρήση των ράβδων οπλισμού του σκυροδέματος ενός κτιρίου ή μιας δομής 
για τη θωράκιση και την ισοδυναμική σύνδεση. [75] 
 
1 Μεταλλικό κάλυμμα της σοφίτας 
2 Χαλύβδινοι ράβδοι οπλισμού του σκυροδέματος 
3 Αλληλοσυνδεόμενα πλέγματα αγωγών, επάλληλα με την ενίσχυση 
4 Σύνδεση του συστήματος αέρα-τερματισμού 
5 Εσωτερική μπάρα ισοδυναμικής σύνδεσης 
6 Σύνδεση ικανή να μεταφέρει τα ρεύματα κεραυνού 
7 Σύνδεση, π.χ. δεμένη σύνδεση 
8 Δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης (αν υπάρχει) 
9 Ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης 
 
Χαλιά κατασκευασμένα από χάλυβα τοποθετούνται στο σκυρόδεμα και είναι κατάλληλα για 
σκοπούς θωράκισης. Κατά την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, τα εν λόγω 
χαλύβδινα χαλιά τοποθετούνται και αργότερα. Για αυτό το είδος σχεδιασμού, τα χαλύβδινα 
χαλιά πρέπει να είναι γαλβανισμένα για την προστασία τους από τη διάβρωση. 
Αυτά τα γαλβανισμένα χαλύβδινα χαλιά στη συνέχεια τοποθετούνται στις στέγες, για 
παράδειγμα, έτσι ώστε να επικαλύπτονται ή να εφαρμόζονται είτε εξωτερικά ή εσωτερικά 
στον εξωτερικό τοίχο ώστε να παρέχουν θωράκιση στο κτίριο. 
 
Τα Σχήματα 7.3.7a και 7.3.7b δείχνουν την επακόλουθη εγκατάσταση από χαλιά 
γαλβανισμένου χάλυβα στην οροφή ενός κτιρίου. 
 

 
 
Σχήμα. 7.3.7a Χαλιά γαλβανισμένου χάλυβα για την κατασκευή θωράκισης ενός κτιρίου. [75] 
 

 
 
Σχήμα. 7.3.7b Χρήση χαλιών από γαλβανισμένο χάλυβα για την κατασκευή θωράκισης, π.χ. 
σε περίπτωση φυτεμένης ταράτσας. [75] 
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Για να γεφυρωθούν οι αρθρώσεις των επεκτάσεων, συνδέουμε τον οπλισμό των 
προκατασκευασμένων στοιχείων του σκυροδέματος, καθώς και τους ακροδέκτες στο 
εξωτερικό σύστημα γη-τερματισμού ή στο εσωτερικό σύστημα ισοδυναμικής σύνδεσης, το 
κτίριο πρέπει να είναι ήδη εξοπλισμένο με επαρκή σταθερά σημεία γείωσης. 
 
Το Σχήμα 7.3.8 δείχνει μία εγκατάσταση αυτού του τύπου, η οποία πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για τον σχεδιασμό των προκαταρκτικών εργασιών της οικοδόμησης. 
 
 

 
 

Σχήμα. 7.3.8 Θωράκιση της δομής ή του κτιρίου. [75] 
 
Το μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του κτιρίου ή της δομής μειώνεται σε μία ευρεία περιοχή 
συχνοτήτων με τη βοήθεια των βρόχων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της πλεγματοειδούς 
ισοδυναμικής σύνδεσης του δικτύου. Τα τυπικά μεγέθη του πλέγματος είναι a ≤ 5 m. Η 
διασύνδεση όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων τόσο στο εσωτερικό, καθώς και στα κτίρια 
και τις κατασκευές καταλήγει σε ένα τρισδιάστατο πλεγματοειδές δίκτυο ισοδυναμικής 
σύνδεσης. 
 
Το Σχήμα 7.3.9 δείχνει μια πλεγματοειδή ισοδυναμική σύνδεση του δικτύου με τους 
κατάλληλους ακροδέκτες. 
 
Εάν μια ισοδυναμική σύνδεση του δικτύου έχει εγκατασταθεί στις ζώνες αντικεραυνικής 
προστασίας, το μαγνητικό πεδίο υπολογίζεται σύμφωνα με τους τύπους που αναφέρονται 
παραπάνω και τυπικώς μειώνεται περαιτέρω κατά ένα συντελεστή 2 (αντιστοιχεί σε 6 dB). 
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Σχήμα. 7.3.9 Η γραμμή της γείωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0800-2 (Γερμανικό 
πρότυπο) [75] 
 
 

7.3.1 Θωράκιση καλωδίων 

Οι θωρακίσεις των καλωδίων χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τις επιδράσεις των 
παρεμβολών στις ενεργές γραμμές, και τις παρεμβολές που εκπέμπονται από τις ενεργές 
γραμμές στα γειτονικά συστήματα. Από την πλευρά των κεραυνών και της προστασίας από 
υπερτάσεις, πρέπει να δοθεί προσοχή στις ακόλουθες εφαρμογές των θωρακισμένων 
γραμμών: 
 
⇒ Χωρίς θωρακισμένη γείωση 
Μερικά συστήματα εγκατάστασης συνιστούν ένα θωρακισμένο καλώδιο, αλλά, την ίδια 
στιγμή, απαγορεύουν τη θωρακισμένη γείωση, (π.χ. KNX). Αν δεν υπάρχει θωράκιση στον 
ακροδέκτη η προστασία δεν είναι αποτελεσματική έναντι των παρεμβολών και πρέπει, 
επομένως, να θεωρείτε ως μη υφιστάμενη (Σχήμα 7.3.1.1). 
 
 

 
 
Σχήμα. 7.3.1.1 Χωρίς θωρακισμένη σύνδεση – Χωρίς θωράκιση από τις χωρητικές / 
επαγωγικές συνδέσεις. [75] 
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⇒ Διπλό-άκρο θωρακισμένης γείωσης 
Μια θωράκιση καλωδίου πρέπει να είναι συνεχώς συνδεδεμένη σε όλο το μήκους του για την 
καλή διεξαγωγή των επιδόσεων, και να γειώνεται τουλάχιστον στα δύο άκρα. Μόνο μια 
θωράκιση που χρησιμοποιείται και στα δύο άκρα μπορεί να μειώσει τις επαγωγικές και 
χωρητικές εισροές. Τα θωρακισμένα καλώδια στην είσοδο ενός κτιρίου ή μιας δομής πρέπει 
να έχουν μια ορισμένη ελάχιστη διατομή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας 
σπινθηρισμών. Διαφορετικά, η θωράκιση δεν θεωρείτε ότι είναι ικανή να μεταφέρει το ρεύμα 
του κεραυνού. Η ελάχιστη διατομή του θωρακισμένου καλωδίου (Scmin) που απομονώθηκε 
από τη γη ή τον αέρα, εξαρτάται από την ειδική αντίσταση θωράκισης (ρc) (Πίνακας 7.3.1.1) 
το ρεύμα κεραυνού που ρέει (Ιf), την κρουστική τάση του συστήματος (Uw), και το μήκος 
του καλωδίου (Lc). 
 

Υλικό θωράκισης ρc σε Ωm 
Χαλκός 17.241 . 10-9 

Αλουμίνιο 28.264 . 10-9 
Μόλυβδος 214 . 10-9 
Χάλυβας 138 . 10-9 

 
Πίνακας 7.3.1.1 Ειδική αντίσταση θωράκισης ρc για διαφορετικά υλικά. 

 
Scmin = (If ⋅ ρc ⋅ Lc ⋅ 106 /Uw) [mm2] 

 
Αν μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με το IEC 62305-1 (EN 62305 έως 1), η τεχνολογία της 
θωρακισμένης σύνδεσης συνήθως δοκιμάζεται μέχρι τα 10 kA (10/350μs), η τιμή αυτή, ως 
μια πρώτη προσέγγιση, μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέγιστη τιμή. 
Uw μπορεί να ερμηνευθεί πολύ διαφορετικά. Εάν το θωρακισμένο καλώδιο στο εσωτερικό 
σύστημα διακόπτεται στην είσοδο του κτιρίου, τότε η ηλεκτρική αντίσταση του καλωδίου 
είναι καθοριστικής σημασίας. Το θωρακισμένο καλώδιο, ωστόσο, υπάρχει χωρίς διακοπή 
μέχρι την τελική συσκευή, η ηλεκτρική ισχύς της τελικής συσκευής είναι σημαντική 
(Πίνακας 7.3.1.2). 
 

Παραδείγματα Ηλεκτρική τάση 
Καλώδιο LV 15 kV 
Καλώδιο TC 5 kV 

Συνδρομητική πλευρά TC 1.5 kV 
Μετρήσεις και έλεγχος του εξοπλισμού 0.5 – 1 kV 

 
Πίνακας 7.3.1.2 Ηλεκτρική τάση 

 
Δύο παραδείγματα πρέπει να απεικονίζουν τη διαφορά: Το θωρακισμένο καλώδιο TC μέχρι 
την είσοδο του κτιρίου, Al, φορτωμένο με 10 kA, μήκους 100 m.: Scmin ≈ 6 mm2. Επίσης, οι 
θωρακισμένοι ακροδέκτες στο MEBB θα πρέπει να είναι ικανοί να μεταφέρουν το ρεύμα του 
κεραυνού. 
 
Γραμμή θωρακισμένου αγωγού προς την τελική συσκευή, Cu, φορτωμένος με 5 kA, μήκους 
100 m: Scmin ≈ 17 mm2. Τέτοιες θωρακίσεις καλωδίων για αγωγούς διαύλου, ωστόσο, δεν 
είναι βολικές στην πρακτική, ο περιγραφόμενος αγωγός πρέπει να θεωρηθεί ως μη ικανός να 
μεταφέρει το ρεύμα του κεραυνού. 
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⇒ Μονό-άκρο και έμμεσα θωρακισμένη γείωση 
Για λειτουργικούς λόγους, τα θωρακισμένα καλώδια γειώνονται μερικές φορές μόνο στο ένα 
άκρο. Στην πραγματικότητα, μια ορισμένη εξασθένηση του χωρητικού πεδίου παρεμβολής 
είναι δεδομένη. Προστασία έναντι της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής που προκύπτει από τους 
κεραυνούς, όμως, δεν παρέχεται. Ο λόγος για το μονό-άκρο θωρακισμένης γείωσης είναι ο 
φόβος των χαμηλών συχνοτήτων εξισορροπήσεως του ρεύματος. Σε εκτεταμένες 
εγκαταστάσεις, ένα καλώδιο διαύλου, για παράδειγμα, μπορεί να επεκταθεί συχνά σε ένα 
ύψος πολλών εκατοντάδων μέτρων μεταξύ των κτιρίων. Ειδικά με τις παλαιότερες 
εγκαταστάσεις, μπορεί να συμβεί ότι ένα μέρος του συστήματος γη-τερματισμού δεν είναι 
πλέον σε λειτουργία, ή ότι δεν έχει πλέγμα ισοδυναμικής σύνδεσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
παρεμβολές μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα των πολλαπλών θωρακισμένων 
γειώσεων. Διαφορές δυναμικού των διαφόρων συστημάτων γείωσης του κτιρίου μπορούν να 
επιτρέψουν εξισορρόπηση ρευμάτων χαμηλής συχνότητας (n x 50 Hz), και επάλληλα 
μεταβατικά φαινόμενα επ’ αυτών, να ρέουν. Την ίδια στιγμή, τα ρεύματα μέτρησης, μέχρι και 
μερικά αμπέρ, είναι δυνατόν σε ακραίες περιπτώσεις να προκαλέσουν φωτιές στα καλώδια. 
Επιπλέον, αλληλοπαρεμβολές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολή σήματος, όταν η 
συχνότητα του σήματος είναι σε ανάλογο φάσμα συχνότητας με το σήμα παρεμβολής. 
 

 
 
Σχήμα. 7.3.1.2 Θωρακισμένη σύνδεση και στα δύο άκρα - Θωράκιση από χωρητική / 
επαγωγική σύνδεση. [75] 
 
Ο σκοπός, ωστόσο, πρέπει να είναι η εφαρμογή ουσιαστικά των απαιτήσεων της EMC και η 
πρόληψη της εξισορρόπησης του ρεύματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον συνδυασμό 
ενός άκρου και με έμμεσα θωρακισμένη γείωση. Όλες οι θωρακίσεις συνδέονται άμεσα με 
την τοπική ισοδυναμική σύνδεση σε ένα κεντρικό σημείο, όπως είναι η αίθουσα ελέγχου. Στα 
μακρινά άκρα του καλωδίου, οι θωρακίσεις συνδέονται έμμεσα με το δυναμικό της γης μέσω 
της απομόνωσης των κενών σπινθηρισμού. Δεδομένου ότι η αντίσταση του διάκενου 
σπινθηρισμού είναι περίπου 10 GΩ, η εξισορρόπηση των ρευμάτων εμποδίζεται από την 
υπέρταση λειτουργίας. Σε περίπτωση που προκύψουν EMC παρεμβολές, όπως κεραυνοί, το 
κενό σπινθηρισμού αναφλέγεται και οι παλμικές εκκενώσεις επεμβαίνουν χωρίς επακόλουθες 
ζημιές για τον εξοπλισμό. Αυτό μειώνει την υπολειπόμενη υπέρταση στις ενεργές γραμμές 
και οι τερματικές συσκευές υπόκεινται σε ακόμη λιγότερη ένταση. Το BLITZDUCTOR CT 
αλεξικέραυνο είναι εξοπλισμένο με ένα ένθετο το οποίο μπορεί να λάβει ένα σωλήνα 
εκκενώσεως αερίου, εάν είναι απαραίτητο. Αυτό πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ του 
θωρακισμένου καλωδίου και της τοπικής γης. Ο σωλήνας εκκένωσης αερίου μπορεί να 
εισαχθεί ή να εξαχθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης ή συντήρησης, 
προκειμένου να αλλάξει μεταξύ των άμεσων και έμμεσων θωρακισμένων γειώσεων (Σχήμα 
7.3.1.3). 
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Σχήμα. 7.3.1.3 Θωρακισμένη σύνδεση και στα δύο άκρα – Λύση: Άμεση και έμμεση 
θωρακισμένη γείωση. [75] 
 
⇒ Χαμηλή σύνθετη αντίσταση θωρακισμένης γείωσης 
Ένα θωρακισμένο καλώδιο μπορεί να διεξάγει ρεύματα υπέρτασης έως και πολλών kA. Κατά 
τη διάρκεια της εκκένωσης, τα ρεύματα υπέρτασης ρέουν διαμέσου των θωρακισμένων 
ακροδεκτών στη γη. Η σύνθετη αντίσταση του θωρακισμένου καλωδίου και του 
θωρακισμένου ακροδέκτη δημιουργεί διαφορές δυναμικού μεταξύ του δυναμικού θωράκισης 
και της γης. Σε μια τέτοια περίπτωση, τάσεις μέχρι κάποιων kV μπορούν να αναπτυχθούν και 
να καταστρέψουν την μόνωση των αγωγών ή των συνδεδεμένων συσκευών. Το χοντρό-
πλέγμα θωράκισης και η στρέψη ενός θωρακισμένου καλωδίου με ακροδέκτη σε ένα 
σφιγκτήρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου θωρακισμένου 
καλωδίου επηρεάζει τον αριθμό των απαιτούμενων θωρακισμένων γειώσεων. Υπό ορισμένες 
συνθήκες, μια γείωση απαιτείται κάθε 10 μέτρα, προκειμένου να επιτευχθεί μια 
αποτελεσματική δράση θωράκισης. Κατάλληλοι μεγάλοι σφιγκτήρες με επαφή ολίσθησης και 
στοιχεία ελατηρίου συνιστώνται για τη θωράκιση του ακροδέκτη. Αυτό είναι σημαντικό για 
να αντισταθμιστεί η απόδοση της συνθετικής μόνωσης του αγωγού (Σχήμα 7.3.1.4). 
 

 
 

Σχήμα. 7.3.1.4 Θωρακισμένη σύνδεση. [75] 
 
⇒ Μέγιστο μήκος των θωρακισμένων καλωδίων 
Τα θωρακισμένα καλώδια έχουν μια λεγόμενη αντίσταση ζεύξης που χονδρικά αντιστοιχεί 
στην DC αντίσταση που παρέχεται από τον κατασκευαστή του καλωδίου. Μια παλμική 
παρεμβολή που ρέει μέσω της αντίστασης δημιουργεί μια πτώση δυναμικού στο 
θωρακισμένο καλώδιο. Η επιτρεπόμενη αντίσταση ζεύξης για το θωρακισμένο καλώδιο 
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μπορεί να καθορίζεται ως συνάρτηση της διηλεκτρικής αντοχής της τελικής συσκευής και 
του καλωδίου, καθώς και του μήκος του καλωδίου. Είναι πολύ σημαντικό ότι η πτώση 
δυναμικού είναι μικρότερη από την αντοχή της μόνωσης του συστήματος. Αν αυτό δεν 
ισχύει, αλεξικέραυνα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται (Σχήμα 7.3.1.5). 
 

 
 
Σχήμα. 7.3.1.5 Θωρακισμένη σύνδεση και στα δύο άκρα - Θωράκιση από χωρητική / 
επαγωγική σύνδεση. [75] 
 
⇒ Επέκταση των LPZs με τη βοήθεια των θωρακισμένων καλωδίων 
Το IEC 62305-4 (EN 62305 με 4) αναφέρει ότι η χρήση ενός θωρακισμένου καλωδίου μεταξύ 
δύο ισότιμων LPZs καθιστά περιττή την ανάγκη για αλεξικέραυνα. Αυτή η δήλωση ισχύει για 
παρεμβολές που πρέπει να αναμένονται από τα χωρικά περιβάλλοντα του θωρακισμένου 
καλωδίου (π.χ. ηλεκτρομαγνητικά πεδία) και για το πλέγμα ισοδυναμικής σύνδεσης σύμφωνα 
με το πρότυπο. Προσοχή όμως. Ανάλογα με τις συνθήκες συγκροτείται και η εγκατάσταση, οι 
κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν και να καταστήσουν τη χρήση των αλεξικέραυνων 
απαραίτητη. Τυπικοί πιθανοί κίνδυνοι είναι: η τροφοδοσία των τερματικών συσκευών από 
διαφορετικούς (χαμηλής τάσης) κύριους πίνακες διανομής (MDB), ΤΝ-C συστήματα, υψηλές 
αντιστάσεις σύνδεσης των θωρακισμένων καλωδίων ή ανεπαρκής γείωση της θωράκισης. 
Περαιτέρω προσοχή πρέπει να δοθεί στα καλώδια με κακή θωράκιση, τα οποία συχνά 
χρησιμοποιούνται για οικονομικούς λόγους. Τα αποτελέσματα είναι οι υπολειμματικές 
παρεμβολές στις γραμμές σήματος. Παρεμβολές τέτοιου τύπου μπορούν να ελέγχονται με τη 
χρήση ενός θωρακισμένου καλωδίου υψηλής ποιότητας ή με μια προστασία από υπερτάσεις. 
 
 

7.4 Δίκτυο ισοδυναμικής σύνδεσης 

Η κύρια λειτουργία του δικτύου ισοδυναμικής σύνδεσης είναι να αποτρέπει τις επικίνδυνες 
πτώσεις δυναμικού μεταξύ όλων των συσκευών / εγκαταστάσεων στα εσωτερικά LPZs, και 
να μειώσει το μαγνητικό πεδίο του κεραυνού. 
Η χαμηλή επαγωγή του δικτύου ισοδυναμικής σύνδεσης που απαιτείται επιτυγχάνεται μέσω 
των διασυνδέσεων μεταξύ όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων με τη βοήθεια των αγωγών 
ισοδυναμικής σύνδεσης στο εσωτερικό του LPZ ενός κτιρίου ή μιας κατασκευής. Αυτό 
δημιουργεί ένα τρισδιάστατο διασυνδεδεμένο δίκτυο (Σχήμα 7.4.1). Τυπικά στοιχεία του 
δικτύου είναι: 
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⇒ όλες οι μεταλλικές εγκαταστάσεις (π.χ. σωλήνες, λέβητες), 
⇒ ο οπλισμός μέσα στο σκυρόδεμα (δάπεδα, τοίχοι και οροφές), 
⇒ μεταλλικές σχάρες (π.χ. ενδιάμεσα πατώματα), 
⇒ μεταλλικές σκάλες, μεταλλικές πόρτες, μεταλλικά πλαίσια, 
⇒ κανάλια καλωδίων, 
⇒ αγωγοί εξαερισμού, 
⇒ ράγες ανελκυστήρα, 
⇒ μεταλλικά πατώματα, 
⇒ γραμμές παροχής. 
 

 
 

Σχήμα. 7.4.1 Δίκτυο ισοδυναμικής σύνδεσης σε μια δομή ή σε ένα κτίριο. [75] 
 
Στην ιδανική περίπτωση, μια πλεγματοειδής κατασκευή του δικτύου ισοδυναμικής σύνδεσης 
θα είναι περίπου 5 m x 5 m. Αυτό θα μειώσει τυπικά το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του 
κεραυνού στο εσωτερικό ενός LPZ κατά ένα συντελεστή 2 (που αντιστοιχεί σε 6 dB). 
 
Περιφράξεις και τα ράφια των ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στο δίκτυο ισοδυναμικής σύνδεσης με άμεσες συνδέσεις. Αυτό απαιτεί 
επαρκή αριθμό μπαρών ισοδυναμικής σύνδεσης ή / και δακτυλιοειδή μπάρα ισοδυναμικής 
σύνδεσης (Σχήμα 7.4.2) στο κτίριο ή τη δομή. Οι ζυγοί, με τη σειρά τους, θα πρέπει να 
συνδεθούν με το δίκτυο ισοδυναμικής σύνδεσης (Σχήμα 7.4.3). 
 

 
 
Σχήμα. 7.4.2 Δακτυλιοειδής ράγα ισοδυναμικής σύνδεσης σε μια εγκατάσταση υπολογιστή. 
[75] 
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Σχήμα. 7.4.3 Σύνδεση της δακτυλιοειδούς ράγας ισοδυναμικής σύνδεσης με την ισοδυναμική 
σύνδεση του δικτύου μέσω του σταθερού σημείου γείωσης. [75] 
 
Η προστασία των αγωγών (PE) και οι θωρακίσεις των καλωδίων από τις συνδέσεις των 
δεδομένων των ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων θα πρέπει να ενσωματωθούν στο 
δίκτυο ισοδυναμικής σύνδεσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος. 
Οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν σαν ένα πλέγμα ή σε σχήμα ενός αστέρα (Σχήμα 7.4.4). 
Όταν χρησιμοποιούμε μια διάταξη αστέρα S, όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα του 
ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένα έναντι της ισοδυναμικής 
σύνδεσης του δικτύου. Μια διάταξη αστέρα, επομένως, συνήθως περιορίζεται σε εφαρμογές 
με μικρά τοπικά περιορισμένα συστήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όλες οι γραμμές πρέπει να 
εισέλθουν στο κτίριο ή στη δομή ή σε ένα δωμάτιο εντός του κτιρίου ή της δομής, από μόνο 
ένα σημείο. Μια διάταξη αστέρα S πρέπει να συνδεθεί με την ισοδυναμική σύνδεση του 
δικτύου μόνο σε ένα ενιαίο σημείο αναφοράς γείωσης (ERP). Αυτό παράγει την διάταξη Ss. 
Όταν χρησιμοποιούμε την διάταξη πλέγματος Μ, όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα του 
ηλεκτρονικού συστήματος δεν πρέπει να μονώνονται έναντι της ισοδυναμικής σύνδεσης του 
δικτύου. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δίκτυο ισοδυναμικής 
σύνδεσης σε όσο πιο πολλά σημεία ισοδυναμικής σύνδεσης είναι δυνατόν. Η προκύπτουσα 
διάταξη Μμ χρησιμοποιείται εκτεταμένα και σε ανοικτά συστήματα με πολλές γραμμές 
ανάμεσα στις διάφορες συσκευές. Ένα περαιτέρω πλεονέκτημα αυτής της διάταξης είναι το 
γεγονός ότι οι γραμμές του συστήματος μπορούν να εισέλθουν σε ένα κτίριο ή μια δομή ή 
ένα δωμάτιο από διαφορετικά σημεία. 
 

 
Διάταξη 

αστεροειδούς 
σχήματος S 

Διάταξη 
πλεγματοειδούς 

σχήματος M 
Υπόμνημα για 7.4.4 και 7.4.5 

Βασική διάταξη 

  

▬ Δίκτυο ισοδυναμικής σύνδεσης 
— Αγωγός ισοδυναμικής σύνδεσης 
█ Συσκευή 
● Τερματικό σημείο του δικτύου ισοδυναμικής 
σύνδεσης 
ERP Σημείο αναφοράς γείωσης 
Ss Διάταξη σχήματος αστέρα ενσωματωμένη μέσω 
ενός ουδέτερου σημείου 
Mm Διάταξη πλεγματοειδούς σχήματος 
ενσωματωμένη μέσω ενός δικτυωτού πλέγματος 
Ms Διάταξη πλεγματοειδούς σχήματος 
ενσωματωμένη μέσω ενός ουδέτερου σημείου 

Ένταξη στο δίκτυο 
ισοδυναμικής 

σύνδεσης 
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Σχήμα. 7.4.4 Ένταξη των ηλεκτρονικών συστημάτων στο δίκτυο ισοδυναμικής σύνδεσης. 
[75] 
 
Πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα, επιτρέπουν επίσης συνδυασμούς διάταξης αστέρα και 
πλέγματος (Σχήμα 7.4.5) προκειμένου να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα και των δύο 
διατάξεων. 

 
 

Σχήμα. 7.4.5 Ο συνδυασμός των μεθόδων ενσωμάτωσης σύμφωνα με το Σχήμα 7.4.4. [75] 
 
 

7.5 Ισοδυναμική σύνδεση για τα όρια των LPZ 0Α και LPZ 1 

7.5.1 Ισοδυναμική σύνδεση για τις μεταλλικές εγκαταστάσεις 

Στα όρια των ζωνών της αντικεραυνικής προστασίας EMC,  τα μέτρα για τη μείωση της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο χώρο πρέπει να υλοποιηθούν, και όλες οι μεταλλικές 
και ηλεκτρικές γραμμές / συστήματα που διέρχονται από την περιοχή του τμήματος πρέπει να 
ενσωματωθούν στην ισοδυναμική σύνδεση χωρίς καμία εξαίρεση. 
Η ανάγκη για ισοδυναμική σύνδεση αντιστοιχεί βασικά στην κύρια μπάρα της ισοδυναμικής 
σύνδεσης σύμφωνα με το IEC 60364-4-41 και IEC 60364-5-54, HD 60364-5-54. 
Περαιτέρω προσέγγιση προς την κύρια μπάρα της ισοδυναμικής σύνδεσης, η ισοδυναμική 
σύνδεση του κεραυνού πρέπει επίσης να εφαρμοστεί για τα καλώδια των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συστημάτων (βλέπετε επίσης Κεφάλαιο 7.5.2) σε αυτό το όριο των ζωνών. 
Αυτή η ισοδυναμική σύνδεση πρέπει να εγκατασταθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον 
τόπο όπου οι γραμμές και οι μεταλλικές εγκαταστάσεις εισέρχονται στο κτίριο ή τη δομή. Η 
ισοδυναμική σύνδεση του αγωγού θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο 
σύντομη (χαμηλή σύνθετη αντίσταση). 
Για την ισοδυναμική σύνδεση, οι ακόλουθες ελάχιστες διατομές δένονται στην μπάρα της 
ισοδυναμικής σύνδεσης στο σύστημα γη-τερματισμού, η διασύνδεση των διαφόρων μπαρών 
ισοδυναμικής σύνδεσης και η σύνδεση των μεταλλικών εγκαταστάσεων στη μπάρα της 
ισοδυναμικής σύνδεσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη: 
 

Υλικό Διατομή 
Cu 14 mm2 
Al 22 mm2 
Fe 50 mm2 
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Οι ακόλουθες μεταλλικές εγκαταστάσεις πρέπει να ενσωματωθούν στην ισοδυναμική 
σύνδεση: 
⇒ Μεταλλικά κανάλια καλωδίων 
⇒ Θωρακισμένα καλώδια και γραμμές 
⇒ Οπλισμός κτιρίου 
⇒ Μεταλλικοί σωλήνες ύδρευσης 
⇒ Μεταλλικοί σωλήνες για γραμμές 
⇒ Άλλα συστήματα μεταλλικών σωλήνων ή αγώγιμα εξαρτήματα (π.χ. πεπιεσμένου αέρα) 
 
Μια ανοξείδωτη σύνδεση γείωσης μπορεί εύκολα να κατασκευαστεί με τη χρήση σταθερών 
σημείων γείωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο οπλισμός μπορεί να συνδεθεί 
ταυτόχρονα με την ισοδυναμική σύνδεση (Σχήμα 7.5.1.1). 
Η διαδικασία της σύνδεσης στη μπάρα της ισοδυναμικής σύνδεσης με το σταθερό σημείο 
γείωσης, και η σύνδεση των αγωγών με την ισοδυναμική σύνδεση, παρουσιάζεται παρακάτω 
(Σχήμα 7.5.1.1). Το Κεφάλαιο 7.3 απεικονίζει το δέσιμο της θωράκισης των καλωδίων με την 
ισοδυναμική σύνδεση. 
 

 
 

Σχήμα. 7.5.1.1 Σύνδεση της EBB σε σταθερό σημείο γείωσης. [75] 
 
 

7.5.2 Ισοδυναμική σύνδεση για εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος 

Σε αναλογία με τις μεταλλικές εγκαταστάσεις, όλες οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και οι 
συνδέσεις των δεδομένων στην είσοδο του κτιρίου (ζώνη αντικεραυνικής προστασίας ορίων 
LPZ 0A έως LPZ 1) πρέπει να ενσωματωθούν στην ισοδυναμική σύνδεση. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο σχεδιασμός των συνδέσεων των δεδομένων περιγράφεται στην Ενότητα 7.5.3, το 
ακόλουθο τμήμα θα εξετάσει το σχεδιασμό της ισοδυναμικής σύνδεσης στις γραμμές 
ηλεκτρικού ρεύματος, με περισσότερες λεπτομέρειες. Οι διασταυρώσεις για την ισοδυναμική 
σύνδεση στο LPZ ορίων LPZ 0A έως LPZ 1 ορίζονται με τη βοήθεια του ειδικού σχεδιασμού 
της περιουσίας που απαιτεί προστασία. Για τις εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από τα 
συστήματα χαμηλής τάσης, το LPZ ορίων LPZ 0A / 1 LPZ συνήθως θεωρείται ότι είναι στο 
όριο του κτιρίου (Σχήμα 7.5.2.1). 
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Σχήμα. 7.5.2.1 Μετασχηματιστής έξω από τη δομή ή το κτίριο. [75] 
 
Για τα ακίνητα που τροφοδοτούνται απευθείας από το δίκτυο Μέσης Τάσης, η ζώνη 
προστασίας από τους κεραυνούς LPZ 0A επεκτείνεται έως την πλευρά του δευτερεύοντος του 
μετασχηματιστή. Η ισοδυναμική σύνδεση πραγματοποιείται στην 230/400 V πλευρά του 
μετασχηματιστή (Σχήμα 7.5.2.2). 
 
 

 
 
Σχήμα. 7.5.2.2 Μετασχηματιστής στο εσωτερικό της δομής ή του κτιρίου (LPZ 0 
ολοκληρωμένο στο LPZ 1) [75] 
 
Για την αποφυγή ζημιών στο μετασχηματιστή η πρόσθετη χρήση προστατευτικών συσκευών 
υπερτάσεων στην πλευρά υψηλής τάσης του μετασχηματιστή συνιστάται. Για να αποφευχθεί 
η ροή των μερικών ρευμάτων κεραυνού στο LPZ 0 από τα πληγμένα τμήματα των 
εγκαταστάσεων / συστημάτων LPZ 1, πρόσθετα μέτρα θωράκισης απαιτούνται για τη γραμμή 
Μέσης Τάσης που εισέρχεται στο κτίριο ή στη δομή. 
 
Για να αποτρέψουμε την εξίσωση των ρευμάτων και την εμφάνισή μεταξύ των διαφόρων 
ισοδυναμικών σημείων σύνδεσης σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση, συνιστάται να 
πραγματοποιηθεί ισοδυναμική σύνδεση κεραυνού όλων των μεταλλικών γραμμών, των 
γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των γραμμών δεδομένων που εισέρχονται στο 
κτίριο ή στη δομή από ένα κεντρικό σημείο. Εάν οι τοπικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η 
χρήση μιας δακτυλιοειδούς μπάρας ισοδυναμικής σύνδεσης συνιστάται (Σχήματα 7.5.2.3 και 
7.5.2.4). 
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Η ικανότητα του αλεξικέραυνου για το ρεύμα κεραυνού χρησιμοποιείται (SPD, Κλάσης 1) 
για την εκκένωση του ρεύματος που αντιστοιχεί στα φορτία που χρησιμοποιούνται, με βάση 
το επίπεδο του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας που χρησιμοποιείται για το ακίνητο. 
Το επίπεδο του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας που είναι κατάλληλο για την 
κατασκευή ή την δομή που εξετάζεται πρέπει επιλέγεται με βάση την εκτίμηση του κινδύνου. 
Εάν η εκτίμηση του κινδύνου δεν είναι διαθέσιμη, ή αν δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιούν 
λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τη διάσπαση του ρεύματος του κεραυνού LPZ στα όρια LPZ 
0A έως LPZ 1, τότε συνιστάται να χρησιμοποιήσουμε την Κλάση του συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας με τις υψηλότερες απαιτήσεις ως βάση (επίπεδο αντικεραυνικής 
προστασίας Ι). Το προκύπτον φορτίο του ρεύματος κεραυνού των επιμέρους πορειών 
εκκένωσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.5.2.1. 

 
Σχήμα. 7.5.2.3 Παράδειγμα ισοδυναμικής σύνδεσης σε μια δομή ή σε ένα κτίριο με πολλές 
εισόδους ή με εξωτερικά αγώγιμα μέρη και με ένα εσωτερικό δακτυλιοειδή αγωγό συνδεμένο 
μεταξύ των μπάρων ισοδυναμικής σύνδεσης. [75] 
 
1) Οπλισμός των εξωτερικών τοίχων και θεμελίων 
2) Άλλα ηλεκτρόδια γείωσης π.χ. εμπλεκόμενα σε γειτονικά κτίρια 
3) Σύνδεση με τον οπλισμό 
4) Εσωτερικός (δυναμικό) δακτυλιοειδής αγωγός 
5) Σύνδεση με εξωτερικά αγώγιμα μέρη, π.χ. αγωγός νερού 
6) Ηλεκτρόδιο γείωσης Τύπου Β, δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο γείωσης 
7) Προστατευτική διάταξη υπέρτασης 
8) Μπάρα ισοδυναμικής σύνδεσης 
9) Ηλεκτρική τροφοδοσία ή τηλεπικοινωνιακή γραμμή 
10) Σύνδεση με συμπληρωματικά ηλεκτρόδια γείωσης, ηλεκτρόδια γείωσης Τύπου Α 
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Σχήμα. 7.5.2.4 Εσωτερική αντικεραυνική προστασία, με κοινή είσοδο όλων των γραμμών 
τροφοδοσίας. [75] 
 

Επίπεδο αντικεραυνικής 
προστασίας LPL 

(πρώην: Τύπος LPS) 

Ικανότητα μεταφοράς κρουστικού ρεύματος κεραυνού 
σε συστήματα 

TN 
σε συστήματα 

TT (L – N) 
σε συστήματα 
TT (N – PE) 

I 100 kA / m 100 kA / m 100 kA 
II 75 kA / m 75 kA / m 75 kA 

III / IV 50 kA / m 50 kA / m 50 kA 
m: Ποσότητα αγωγών, π.χ. για L1, L2, L3, Ν και ΡΕ m = 5 

 
Πίνακας 7.5.2.1 Απαιτούμενη ικανότητα μεταφοράς κρουστικού ρεύματος κεραυνού των 
προστατευτικών συσκευών υπερτάσεων SPDs Τύπου 1, σύμφωνα με το επίπεδο της 
αντικεραυνικής προστασίας LPL και το είδος της εγκατάστασης του καταναλωτή χαμηλής 
τάσης. 
 
Κατά την εγκατάσταση του αλεξικέραυνου του ρεύματος κεραυνού στο LPZ ορίων LPZ 0A 
έως LPZ 1, θα πρέπει ακόμη να ληφθεί υπόψη ότι, εάν η προτεινόμενη περιοχή της 
εγκατάστασης είναι ακριβώς στην είσοδο του πλαισίου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (φορέας 
διανομής και εκμετάλλευσης δικτύου). Οι απαιτήσεις για τα αλεξικέραυνα του ρεύματος 
κεραυνού σε κύρια συστήματα διανομής προβλέπονται στην οδηγία του Συλλόγου των 
Γερμανικών φορέων εκμετάλλευσης δικτύου (VDN) 2004-08: «Διατάξεις προστασίας από 
υπερτάσεις Τύπου 1. Οδηγία για τη χρήση του εξοπλισμού προστασίας από υπερτάσεις 
Τύπου 1 (μέχρι τώρα κλάση Β) σε κύρια συστήματα διανομής» IEC 60364-5-53/A2 (IEC 
64/1168/CDV: 2001). Κατά την επιλογή του αλεξικέραυνου του ρεύματος κεραυνού στο LPZ 
ορίων LPZ 0A έως LPZ 1, εκτός από την αξιολόγηση της δυνατότητας εκκένωσης, πρέπει 
επίσης να ληφθεί υπόψη το μελλοντικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως που πρέπει να αναμένεται 
στο χώρο της εγκατάστασης. Σύμφωνα με το IEC 62305-3 (EN 62305-3) Παράρτημα Ε, 
6.2.1.2, αλεξικέραυνα του ρεύματος κεραυνού με βάση τα κενά σπινθηρισμού θα πρέπει να 
έχουν υψηλή ικανότητα αποσβέσεως και μια καλή δυνατότητα περιορισμού των ακόλουθων 
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ρευμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ακόλουθα ρεύματα της τροφοδοσίας 
απενεργοποιούνται αυτόματα, και να αποφευχθεί η υπερένταση στις προστατευτικές 
διατάξεις, π.χ. ασφάλειες, λανθασμένες ενεργοποιήσεις (Σχήματα 7.5.2.5 - 7.5.2.7). 
Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την επιλογή, την εγκατάσταση και τη συναρμολόγηση 
του αλεξικέραυνου του ρεύματος κεραυνού (SPD Τύπου 1) περιγράφονται με περισσότερες 
λεπτομέρειες στο Κεφάλαιο 8.1. 
 

 
 

Σχήμα. 7.5.2.5 Αλεξικέραυνα ρεύματος κεραυνού στο LPZ ορίων LPZ 0A - LPZ 1. [75] 
 
 

 
 

Σχήμα. 7.5.2.6 DEHNventil Συνδυασμός ρεύματος κεραυνού & απαγωγών υπέρτασης. [75] 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΙΛΟΓΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ (SPDS) 
 

 238 

 
 
Σχήμα. 7.5.2.7 Αντικεραυνική ισοδυναμική σύνδεση για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
και τεχνολογικά πληροφοριακά συστήματα που βρίσκονται σε ένα κεντρικό σημείο. [75] 
 
 

7.5.3 Ισοδυναμική σύνδεση για εγκαταστάσεις της τεχνολογίας των 

πληροφοριών 

LPZ 0 – LPZ 1 
 
Η ισοδυναμική σύνδεση κεραυνού από LPZ 0 έως LPZ 1 πρέπει να πραγματοποιηθεί για όλα 
τα μεταλλικά συστήματα στην είσοδο ενός κτιρίου. Οι γραμμές θα πρέπει να συνδέονται όσο 
το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο όπου εισέρχονται στο κτίριο ή στη δομή με 
αλεξικέραυνα ρεύματος κεραυνού παρέχοντας μια κατάλληλη χωρητικότητα για την 
εκφόρτιση. Για τις γραμμές IT η γενική δυνατότητα εκκένωσης από 2,5 kA (10/350 μs) σε 
κάθε σύρμα απαιτείται για το όριο από το LPZ 0A έως LPZ 1. Η γενικευμένη προσέγγιση δεν 
χρησιμοποιείται, ωστόσο, κατά το σχεδιασμό της δυνατότητα εκφόρτισης για τις 
εγκαταστάσεις με ένα μεγάλο αριθμό γραμμών IT. Μετά τον υπολογισμό του μερικού 
ρεύματος κεραυνού που αναμένεται για ένα καλώδιο IT (βλέπε IEC 62305-3 (EN 62305-3)), 
το ρεύμα του κεραυνού θα πρέπει στη συνέχεια να διαιρεθεί με τον αριθμό των κλώνων του 
καλωδίου που πράγματι χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να καταλήξουμε στο κρουστικό 
ρεύμα ανά κλώνο. Το μερικό φορτίο του ρεύματος κεραυνού είναι χαμηλότερο για τα 
πολύκλωνα καλώδια από ότι είναι για τα καλώδια με τους λιγότερους κλώνους. Για 
περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 6.3. 
 
Οι ακόλουθες προστατευτικές διατάξεις μπορούν συνεπώς να χρησιμοποιηθούν: 
1. Αλεξικέραυνα σχεδιάζονται για ένα ρεύμα εκφόρτισης των (10/350 μs) 
2. Αλεξικέραυνα σχεδιάζονται για ένα ρεύμα εκφόρτισης των (8/20 μs), εάν 
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⇒ δεν έχουν κανένα επαγωγικό αποσυνδεμένο στοιχείο 
⇒ το καθορισμένο ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης είναι (8/20 μs) > 25 x το απαιτούμενο 
ρεύμα εκφόρτισης (10/350 μs) ανά κλώνο (Σχήμα 7.5.3.1). 
Εάν η ισοδυναμική σύνδεση πραγματοποιείται για τις γραμμές στο όριο LPZ 0Β ως LPZ 1, 
αρκεί να χρησιμοποιήσετε τις προστατευτικές συσκευές υπέρτασης με δυνατότητα 
εκκένωσης από τα 20 kA (8/20 μs), δεδομένου ότι δεν συνδέονται με τα μερικά ηλεκτρικά 
ρεύματα ροής του κεραυνού. 
 
 

7.6 Ισοδυναμική σύνδεση για τα όρια του LPZ 0Α και LPZ 2 

7.6.1 Ισοδυναμική σύνδεση για μεταλλικές εγκαταστάσεις 

Δείτε το Κεφάλαιο 7.5.1. 
 
 

7.6.2 Ισοδυναμική σύνδεση για εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος 

LPZ 0A - LPZ 2 
 
Ανάλογα με τον σχεδιασμό του κτιρίου ή της κατασκευής, είναι συχνά αναπόφευκτο να 
πραγματοποιήσουμε ένα όριο LPZ από LPZ 0A έως LPZ 2, ειδικά με τις συμπαγείς 
εγκαταστάσεις (Σχήμα 7.6.2.1). 
 

 
 

Σχήμα. 7.6.2.1 Μόνο ένα SPD (0/1/2) απαιτείται (LPZ 2 ενσωματωμένο στο LPZ 1) [75] 
 
Βάζοντας μια τέτοια μετάβαση στο LPZ στην πράξη δημιουργούνται υψηλές απαιτήσεις για 
τις προστατευτικές διατάξεις υπέρτασης που χρησιμοποιούνται, και τη γύρω περιοχή της 
εγκατάστασης. Εκτός από τις παραμέτρους που περιγράφηκαν προηγουμένως στην ενότητα 
7.5.2, το επίπεδο προστασίας πρέπει να πραγματοποιείται για να εξασφαλίζει την ασφαλή 
λειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων του LPZ 2. Το επίπεδο προστασίας της 
χαμηλής τάσης και η υψηλή ενέργεια παρεμβολής που εξακολουθεί να διαβιβάζεται από το 
αλεξικέραυνο, αποτελούν τη βάση για ένα ασφαλές ενεργειακό συντονισμό από τις 
υπερτάσεις σε προστατευτικές διατάξεις του LPZ 2, ή στις υπερτάσεις των εξαρτημάτων 
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καταστολής στα εσωτερικά κυκλώματα εισόδου του εξοπλισμού που πρόκειται να 
προστατευθούν. Τα συνδυασμένα ρεύματα του κεραυνού και η υπέρταση των αλεξικέραυνων 
της οικογένειας DEHNventil M είναι σχεδιασμένα για τέτοιου είδους εφαρμογές και 
επιτρέπουν στο χρήστη να συνδυάσει την ισοδυναμική σύνδεση του κεραυνού και τον 
ακροδέκτη της συντονισμένης διάταξης προστασίας σε μία μόνο συσκευή (Σχήμα 7.6.2.2). 
 

 
 

Σχήμα. 7.6.2.2 DEHNventil M TT 255 [75] 
 
Δεδομένου ότι, για το LPZ όριο από το LPZ 0 έως το LPZ 2, είναι αναπόφευκτο για δύο 
ζώνες αντικεραυνικής προστασίας να γειτονεύουν άμεσα με μια άλλη, ένας υψηλός βαθμός 
θωράκισης στα όρια των ζωνών είναι απολύτως επιτακτικώς. Για λόγους αρχής, συνιστάται ο 
σχεδιασμός της περιοχής των ζωνών της αντικεραυνικής προστασίας LPZ 0 και LPZ 2, που 
συνορεύει άμεσα με κάθε άλλη, να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Υπό την προϋπόθεση 
ότι το κτίριο ή η δομή θα το επιτρέπει, το LPZ 2 πρέπει να είναι εξοπλισμένο με μία 
πρόσθετη ζώνη θωράκισης η οποία να είναι κατασκευασμένη στο όριο του LPZ 0, ξεχωριστά 
από τη ζώνη θωράκισης που διαρρέεται από ένα ρεύμα κεραυνού, ούτως ή άλλως, όπως 
μπορεί να φανεί στο Σχήμα 7.6.2.1, LPZ 1 συναρμολογείται σε μια επιπλέον περιοχή της 
εγκατάστασης. Η εξασθένηση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο LPZ 2, το μέτρο αυτό 
επιφέρει και εξαλείφει την ανάγκη για συστηματική θωράκιση όλων των γραμμών και των 
συστημάτων εντός LPZ 2, η οποία διαφορετικά θα ήταν απαραίτητη. 
 
 

7.6.3 Ισοδυναμική σύνδεση για εγκαταστάσεις της τεχνολογίας των 

πληροφοριών 

LPZ 0A - LPZ 2 
 
Σε γενικές γραμμές, ένα αλεξικέραυνο για το ρεύμα του κεραυνού από LPZ 0 έως LPZ 1 δρα 
σαν ένα είδος κυματικού διακόπτη. Διεξάγει ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας παρεμβολής 
μακριά, προστατεύοντας έτσι την εγκατάσταση του κτιρίου από τη φθορά. Ωστόσο, είναι 
συχνή περίπτωση το επίπεδο των εναπομενόντων παρεμβολών να εξακολουθούν να είναι 
υπερβολικά υψηλό ώστε να προστατεύσουν τις τερματικές συσκευές. Στο επόμενο στάδιο, οι 
πρόσθετες προστατευτικές διατάξεις υπέρτασης εγκαθίστανται στο όριο του LPZ από LPZ 1 
έως LPZ 2 για ένα χαμηλό επίπεδο της παραμένουσας παρεμβολής που προσαρμόζεται στην 
αντοχή της τερματικής συσκευής. Όταν η ισοδυναμική σύνδεση από LPZ 0 έως LPZ 2 
πραγματοποιείται, το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιλέξουμε είναι το χώρος της 
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εγκατάστασης, και να καθορίσουμε το μερικό ρεύμα κεραυνού των συγκεκριμένων γραμμών 
και τις θωρακίσεις, ακριβώς όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6.3. 
Ωστόσο, οι απαιτήσεις σχετικά με τα SPD είναι να εγκατασταθούν οι αλλαγές στο όριο LPZ, 
όπως και οι απαιτήσεις σχετικά με την καλωδίωση μετά από αυτό το όριο. Η προστασία των 
συσκευών πρέπει να σχεδιαστεί ως ένας συνδυασμός του ρεύματος κεραυνού και της 
υπέρτασης του αλεξικέραυνου και η ενέργειά της πρέπει να συντονίζεται με εκείνη της 
τερματικής συσκευής (Σχήμα 7.6.3.1). Το συνδυασμένο ρεύμα του κεραυνού και υπέρταση 
του αλεξικέραυνου έχουν αφενός μια εξαιρετικά υψηλή ικανότητα εκκένωσης και αφετέρου, 
ένα χαμηλό επίπεδο εναπομείναντος παρεμβολής για την προστασία των τερματικών 
συσκευών. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η εξερχόμενη γραμμή από την 
συσκευή προστασίας για την τερματική συσκευή να είναι θωρακισμένη, και τα δύο άκρα της 
θωράκισης του καλωδίου να είναι ενσωματωμένα στην ισοδυναμική σύνδεση. 
Το συνδυασμένο ρεύμα του κεραυνού και υπέρταση του αλεξικέραυνου συνιστάται 
⇒ αν οι τερματικές συσκευές είναι κοντά στη θέση όπου τα καλώδια εισέρχονται στο κτίριο 
⇒ αν μπορεί να δημιουργηθεί μια χαμηλή σύνθετη αντίσταση στην ισοδυναμική σύνδεση από 
την διάταξη προστασίας για την τερματική συσκευή 
⇒ αν η γραμμή από την διάταξη προστασίας στην τερματική συσκευή είναι συνεχώς 
θωρακισμένη και γειωμένη στα δύο άκρα 
⇒ αν ζητείται μια ιδιαιτέρως οικονομικά αποδοτική λύση 
 
Η χρήση του αλεξικέραυνου του ρεύματος κεραυνού και των απαγωγέων υπέρτασης 
συνιστάται 
⇒ αν υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις καλωδίων από την διάταξη προστασίας προς την 
τερματική συσκευή 
⇒ αν τα SPDs για συστήματα ισχύος και οι IT προστατευτικές διατάξεις υπέρτασης 
γειώνονται μέσω διαφορετικών μπαρών ισοδυναμικής σύνδεσης 
⇒ αν χρησιμοποιούνται αθωράκιστες γραμμές 
⇒ αν παρουσιαστούν μεγάλες παρεμβολές στο εσωτερικό ενός LPZ 1 
 

 
 
Σχήμα. 7.6.3.1 Συνδυασμός ενίσχυσης για τις κατηγορίες Κίτρινη/Γραμμή του SPD (βλέπετε 
επίσης Σχήμα 7.8.2.2) [75] 
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7.7 Ισοδυναμική σύνδεση για τα όρια των LPZ 1 και LPZ 2 και 

υψηλότερα 

7.7.1 Ισοδυναμική σύνδεση για μεταλλικές εγκαταστάσεις 

Αυτή η ισοδυναμική σύνδεση πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τοποθεσία 
όπου οι γραμμές και μεταλλικές εγκαταστάσεις εισέρχονται στη ζώνη. Όλα τα συστήματα και 
τα αγώγιμα εξαρτήματα πρέπει επίσης να συνδέονται όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7.5.1. 
Οι αγωγοί της ισοδυναμικής σύνδεσης πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να είναι όσο το δυνατόν 
συντομότεροι (χαμηλή σύνθετη αντίσταση). Η δακτυλιοειδής ισοδυναμική σύνδεση σε αυτές 
τις ζώνες διευκολύνει την χαμηλή σύνθετη αντίσταση των συστημάτων στην ισοδυναμική 
σύνδεση. Το Σχήμα 7.7.1.1 απεικονίζει την προετοιμασία για το δέσιμο του καναλιού των 
καλωδίων στη δακτυλιοειδή ισοδυναμική σύνδεση κατά την μετάβαση στη ζώνη. 
 
Οι ακόλουθες μεταλλικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στην ισοδυναμική 
σύνδεση: 
⇒ καλώδια μεταλλικών αγωγών 
⇒ θωρακισμένα καλώδια και γραμμές 
⇒ οπλισμοί κτιρίων 
⇒ μεταλλικές σωληνώσεις ύδρευσης 
⇒ μεταλλικοί αγωγοί για γραμμές 
⇒ άλλα συστήματα, μεταλλικοί σωλήνες ή αγώγιμα εξαρτήματα (π.χ. πεπιεσμένου αέρα) 
 

 
 
Σχήμα. 7.7.1.1 Δακτυλιοειδής ισοδυναμική σύνδεση και σταθερό σημείο γείωσης για τη 
σύνδεση των μεταλλικών εγκαταστάσεων. [75] 
 
Οι διατομές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7.5.1 πρέπει εκ νέου να χρησιμοποιούνται για 
τους αγωγούς ισοδυναμικής σύνδεσης, συνδυάζοντας την μπάρα ισοδυναμικής σύνδεσης με 
τα συστήματα γη-τερματισμού καθώς και με άλλες μπάρες ισοδυναμικής σύνδεσης. 
Για τις μεταλλικές εγκαταστάσεις στην ισοδυναμική σύνδεση, μειωμένες διατομές μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τα όρια των ζωνών: 
 

Υλικό Διατομή 
Cu 5 mm2 
Al 8 mm2 
Fe 16 mm2 
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7.7.2 Ισοδυναμική σύνδεση για εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος 

LPZ 1 - LPZ 2 και πάνω 
 
Για LPZ ορίων LPZ 1 έως LPZ 2 και άνω, καθώς και, ο περιορισμός της υπέρτασης στον 
τομέα εξασθένησης επιτυγχάνεται με συστηματική ενσωμάτωση των γραμμών μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις συνδέσεις των δεδομένων στην ισοδυναμική σύνδεση σε κάθε 
οριακή LPZ, όπως γίνεται με όλα τα μεταλλικά συστήματα (Σχήμα 7.7.2.1). Η θωράκιση των 
δωματίων και των συσκευών οδηγεί στην εξασθένηση της ηλεκτρομαγνητικής επίδρασης. 
 
 

 
 

Σχήμα. 7.7.2.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα στην περίπτωση ενός κεραυνού. [75] 
 
1) Η πρωταρχική πηγή των παρεμβολών ορίζεται σύμφωνα με το επιλεγμένο επίπεδο της 
αντικεραυνικής προστασίας από το IEC 62305-1 (EN 62305-1): I0 και H0: κρουστική 10/350 
μs και 0.25/100 μs 
 
2) Το ηλεκτρονικό σύστημα (ευπαθή συσκευή) ορίζεται από την ανοσία έναντι (U, I) της 
ακτινοβολίας (H) από τις επιδράσεις των κεραυνών: 
IEC 61000-4-5: U: κρουστική 1.2/50 μs I: κρουστική 8/20 μs 
IEC 61000-4-9: Η: κρουστική 8.20 μs, (εξασθενημένο κύμα 25 kHz), Tp = 10 μs 
IEC 61000-4-10: H: κρουστική 0.2/5 μs, (εξασθενημένο κύμα 1 MHz), Tp = 0.25 μs 
 
Η λειτουργία των προστατευτικών διατάξεων υπέρτασης που απασχολούνται στο LPZ ορίων 
LPZ 1 έως LPZ 2, ή στα υψηλότερα όρια LPZ, είναι να ελαχιστοποιούν τις υπολειμματικές 
τιμές των ανοδικών υπερτάσεων και τις προστατευτικές διατάξεις ακόμη περισσότερο. Θα 
πρέπει να μειώσουν τις προκαλούμενες υπερτάσεις που επηρεάζουν τις γραμμές στο LPZ και 
τις υπερτάσεις που δημιουργούνται στο ίδιο το LPZ. Ανάλογα με την τοποθεσία όπου 
λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας, μπορούν είτε να ανατεθούν σε μια συσκευή (συσκευή 
προστασία) (Σχήμα 7.7.2.2) ή να αποτελούν τη βάση των υποδομών για τη λειτουργία μιας 
συσκευής ή ενός συστήματος στην εγκατάσταση (Σχήμα 7.7.2.3). 
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Σχήμα. 7.7.2.2 Προστατευτική διάταξη υπέρτασης για πρίζες DEHNflex M [75] 
 
 
Οι υλοποιήσεις για την προστασία από υπερτάσεις στο LPZ ορίων LPZ 1 έως LPZ 2 και 
υψηλότερα μπορούν επομένως να σχεδιαστούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 
 
 

 
 

Σχήμα. 7.7.2.3 Πολλαπλοί απαγωγείς υπέρτασης DEHNguard M TT [75] 
 
 

7.7.3 Ισοδυναμική σύνδεση για εγκαταστάσεις της τεχνολογίας των 

πληροφοριών 

LPZ 1 - LPZ 2 και πάνω 
 
Στα όρια του LPZ στο εσωτερικό των κτιρίων, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη 
μείωση του επιπέδου της παρεμβολής (Σχήμα 7.7.3.1). Δεδομένου ότι, κατά κανόνα, οι 
τερματικές συσκευές έχουν εγκατασταθεί στο LPZ 2 ή υψηλότερα, τα προστατευτικά μέτρα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο των εναπομενόντων παρεμβολών βρίσκεται κάτω από 
τις τιμές που οι τερματικές συσκευές μπορούν να αντιμετωπίσουν. 
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Σχήμα. 7.7.3.1 Προστασία του βιομηχανικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π.χ. ένα SPC) από το 
BLITZDUCTOR CT και το SPS Protector [75] 
 
⇒ Χρήση των προστατευτικών συσκευών υπερτάσεων στην περιοχή των τερματικών 
συσκευών 
⇒ Ενσωμάτωση των θωρακίσεων του καλωδίου στην ισοδυναμική σύνδεση 
⇒ Χαμηλή σύνθετη αντίσταση ισοδυναμικής σύνδεσης του SPD για τις εγκαταστάσεις ΙΤ της 
τερματικής συσκευής και του SPD για τις εγκαταστάσεις ισχύος 
⇒ Δίνουμε προσοχή στο συντονισμό της ενέργειας του SPD και στην τερματική συσκευή 
⇒ Γραμμές τηλεπικοινωνιών και λαμπτήρες εκκένωσης αερίου πρέπει να τοποθετούνται σε 
απόσταση τουλάχιστον 130 mm μεταξύ τους 
⇒ Οι πίνακες διανομής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των δεδομένων θα πρέπει να 
βρίσκονται σε διαφορετικά ντουλάπια 
⇒ Γραμμές χαμηλής τάσης και γραμμές τηλεπικοινωνιών πρέπει να περαστούν σε γωνία 90° 
⇒ Διασταύρωση των καλωδίων πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη 
συντομότερη διαδρομή 
 
 

7.8 Συντονισμός των μέτρων προστασίας σε διάφορα όρια των 

LPZ 

7.8.1 Εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

Λαμβάνοντας υπόψη την προστασία από υπερτάσεις στην τερματική συσκευή, πρέπει αυτή 
να πληροί ρητώς τη λειτουργία της προστασίας της συσκευής, η λειτουργία των 
προστατευτικών συσκευών υπέρτασης στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης είναι 
διττή. Από τη μία πλευρά, προστατεύουν την εγκατάσταση, και από την άλλη, σχηματίζουν 
την προστατευτική σύνδεση μεταξύ των παραμέτρων απειλής του πλήρους συστήματος και 
την ανοσία της συσκευής του εξοπλισμού και των συστημάτων που χρήζουν προστασίας. Οι 
παράμετροι απειλής του συστήματος, και η ανοσία της συσκευής που πρόκειται να 
προστατευθεί, διαστασιολογούνται έτσι ώστε οι παράγοντες για την προστατευτική 
αλληλουχία να εγκατασταθούν. Για να εξασφαλιστεί ότι αυτή η προστατευτική αλληλουχία 
αρχίζει με το ρεύμα κεραυνού του αλεξικέραυνου και τελειώνει με τον ακροδέκτη της 
προστασίας της συσκευής, και είναι σε θέση να λειτουργεί, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι 
συσκευές ατομικής προστασίας είναι εκλεκτικώς αποτελεσματικές, δηλαδή σε κάθε στάδιο η 
προστασία διαρκεί μόνο για το ποσό της ενέργειας παρεμβολής που έχει σχεδιαστεί. Ο 
συγχρονισμός μεταξύ των προστατευτικών σταδίων ονομάζεται γενικά συντονισμός και 
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εξηγείται πιο λεπτομερώς στο IEC 62305-4 (EN 62.305 έως 4) Κεφάλαιο 7. Προκειμένου να 
επιτευχθεί η εκλεκτικότητα που περιγράφεται ως προστατευτική συσκευή λειτουργίας, οι 
παράμετροι των επιμέρους σταδίων του αλεξικέραυνου, πρέπει να συντονίζονται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε, εάν το ένα στάδιο της προστασίας βρίσκεται αντιμέτωπο με την απειλή της 
υπερφορτωμένης ενέργειας, το πιο ισχυρό αλεξικέραυνο ανταποκρίνεται και έτσι 
αναλαμβάνει την εκκένωση της ενέργειας των παρεμβολών. Κατά τον σχεδιασμό του 
συντονισμού, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κυματομορφή του παλμού με τη μεγαλύτερη 
διάρκεια παλμού πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί απειλή για όλο το σύνολο του 
αλεξικέραυνου. Ακόμα κι αν οι προστατευτικές διατάξεις υπέρτασης, εξ ορισμού, έχουν 
δοκιμαστεί μόνο με κυματομορφές παλμού 8/20 μs, για το συντονισμό μεταξύ των 
απαγωγέων υπέρτασης και του ρεύματος κεραυνού του αλεξικέραυνου, καθώς και για την 
προστατευτική διάταξη υπέρτασης, είναι επιτακτική ανάγκη να προσδιοριστεί η ικανότητα 
της διατάξεως να μεταφέρει ένα κρουστικό ρεύμα των επιμέρους ρευμάτων του κεραυνού με 
την κυματομορφή 10/350 μs. Η Κόκκινη / Γραμμή οικογένεια της ενέργειας των 
συντονισμένων προϊόντων, δημιουργήθηκε για να αποτρέπει τους κινδύνους που προκύπτουν 
από τον ελαττωματικό συντονισμό και την επακόλουθη υπερφόρτωση των χαμηλών 
προστατευτικών σταδίων της ενέργειας. Αυτές οι προστατευτικές διατάξεις υπέρτασης, οι 
οποίες συντονίζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τη συσκευή που πρέπει να προστατευθεί 
παρέχουν στο χρήστη υψηλή ασφάλεια. Με το σχεδιασμό τους ως αλεξικέραυνα του 
ρεύματος κεραυνού, οι απαγωγείς υπερτάσεων σε συνδυασμό με το ρεύμα κεραυνού και τους 
απαγωγείς υπέρτασης, ταιριάζουν ιδανικά με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ορίων LPZ 
(Σχήματα 7.8.1.1 - 7.8.1.3). 
 

 
 
Σχήμα. 7.8.1.1 DEHNbloc 3-πόλων - Αλεξικέραυνο ρεύματος κεραυνού και DEHNventil ZP 
- Συνδυασμένο αλεξικέραυνο. [75] 
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Σχήμα. 7.8.1.2 DEHNguard TT H LI – Απαγωγείς υπέρτασης πολλαπλών πόλων με ένδειξη 
διάρκειας ζωής. [75] 
 

 
 

Σχήμα. 7.8.1.3 DEHNventil M TNS - Αρθρωτό συνδυασμένο αλεξικέραυνο. [75] 
 
 

7.8.2 Εγκαταστάσεις ΙΤ 

Κατά την εφαρμογή των μέτρων για την προστασία από τις μεταβλητές διαταραχές από την 
κοντινή, μακρινή και απευθείας πτώση του κεραυνού στο εσωτερικό των κτιρίων, συνιστάται 
να εφαρμόζεται ένα σχέδιο για προστατευτικές διατάξεις με διάφορα προστατευτικά στάδια. 
Αυτό μειώνει την υψηλή ενέργεια παρεμβολής (μερικό ρεύμα κεραυνού) στα στάδια, επειδή 
το αρχικό στάδιο απορρόφησης της ενέργειας εμποδίζει το κύριο μέρος της παρεμβολής να 
φτάσει στο μεταγενέστερο σύστημα. Τα επόμενα στάδια χρησιμεύουν για να μειώσουν την 
παρεμβολή σε τιμές που το σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει. Ανάλογα με τις συνθήκες της 
εγκατάστασης, αρκετά προστατευτικά στάδια μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε μια 
προστατευτική διάταξη υπέρτασης, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμένο κύκλωμα 
προστασίας. 
Οι σχετικές διασυνδέσεις όπου οι προστατευτικές διατάξεις χρησιμοποιούνται ως μέρος μίας 
αλληλουχίας είναι, για παράδειγμα, τα όρια των ζωνών (LPZ) της αντικεραυνικής 
προστασίας, μιας έννοιας η οποία είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC 62305-4 (EN 62305-4). 
Μια διαδοχική προστατευτική διάταξη υπέρτασης πρέπει να διεξάγεται λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τα κριτήρια του συντονισμού. 
Για τον προσδιορισμό των συνθηκών συντονισμού με το IEC 61643-22, διάφορες μέθοδοι 
είναι διαθέσιμες (IEC 60364-5-53/A2 (IEC 64/1168/CDV: 2001)), μερικές από τις οποίες 
απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις για τη δομή των προστατευτικών διατάξεων. Μια μέθοδος 
"μαύρου κουτιού" αποτελεί τη λεγόμενη "Μέθοδο Ενέργειας", η οποία βασίζεται στις 
πρότυπες παραμέτρους των παλμών και ως εκ τούτου μπορεί να γίνει κατανοητή τόσο από 
μια μαθηματική καθώς και από μια πρακτική σκοπιά. 
Όλα τα μέρη της αλληλουχίας θεωρούνται ότι συντονίζονται αν οι υπολειμματικές τιμές Ip 
για μια βραχυκυκλωμένη έξοδο, και Up για μια έξοδο ανοικτού κυκλώματος, είναι 
μικρότερες από ότι η τιμές εισόδου Iin/Uin. 
Αυτές οι μέθοδοι, ωστόσο, είναι δύσκολο για το χρήστη να τις πραγματοποιήσει επειδή είναι 
πολύ χρονοβόρες. Για να εξοικονομήσουμε χρόνο και εργασία, το πρότυπο επιτρέπει τη 
χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους κατασκευαστές για το συντονισμό (Σχήμα 
7.8.2.1). 
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Σχήμα. 7.8.2.1 Συντονισμός σύμφωνα με τη μέθοδο 2 SPDs και με μία τερματική συσκευή 
(σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61643-21). [75] 
 
UIN Αντοχή ενάντια της κρουστικής τάσης 
ΙΙΝ Αντοχή ενάντια του κρουστικού ρεύματος 
UP Επίπεδο προστασίας της κρουστικής τάσης 
IP Διέλευση του κρουστικού ρεύματος 
 
Το ρεύμα του κεραυνού σε αλεξικέραυνο στο LPZ 0/1 ή και μεγαλύτερο, κατά κανόνα, 
καθορίζεται με την ικανότητα εκφόρτισης της κυματομορφής 10/350 μs. Οι απαγωγείς 
υπέρτασης, αντιθέτως, προσδιορίζονται μόνο με μια κυματομορφή 8/20 μs. Αυτό προέρχεται 
από το γεγονός ότι οι απαγωγείς υπέρτασης έχουν αναπτυχθεί κυρίως για παρεμβολές από 
επαγωγικές και χωρητικές εισόδους. Εάν, ωστόσο, μια γραμμή που διέρχεται έξω από το 
κτίριο είναι συνδεδεμένη με μια υδρορροή που περιλαμβάνει το ρεύμα κεραυνού του 
αλεξικέραυνου και των απαγωγέων υπέρτασης, όπως προκύπτει από τις συνθήκες 
συντονισμού τότε 
⇒ το πιο ευαίσθητο στοιχείο ανταποκρίνεται πρώτο – φραγμός υπέρτασης 
⇒ ο απαγωγός υπέρτασης πρέπει επίσης να είναι σε θέση να μεταφέρει μέρος του μερικού 
ρεύματος κεραυνού με την κυματομορφή 10/350 μs, έστω και ένα μικρό 
⇒ πριν ο απαγωγός υπέρτασης υπερφορτωθεί, το ρεύμα κεραυνού στο αλεξικέραυνο πρέπει 
να πέφτει και να αναλαμβάνει η διαδικασία της εκκένωσης. 
 
Οι προστατευτικές διατάξεις υπέρτασης της οικογένειας Κίτρινη/Γραμμή συντονίζονται 
διαδοχικά και με ασφάλεια μεταξύ τους και με τις τερματικές συσκευές. Ως εκ τούτου, 
παρέχουν σημάνσεις αναφέροντας το σύμβολο της κλάσης του SPD (Σχήμα 7.8.2.2 και 
Πίνακες 7.8.2.1, 7.8.2.2). 
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Σχήμα. 7.8.2.2 Παραδείγματα για την ενεργειακή συντονισμένη χρήση των αλεξικέραυνων, 
σύμφωνα με το ΤΥΠΟ Κίτρινη / Γραμμή αλεξικέραυνων και της δομής Κίτρινη / Γραμμή – 
ΤΥΠΟΣ σύμβολου αλεξικέραυνων. [75] 
 
 
 
 

Χαρακτηριστικά Σύμβολα Υπόμνημα 

Ικανότητα εκφόρτισης 
ενός SPD (σύμφωνα με τις 
κατηγορίες του IEC 
61643-21) 

 

Κρουστικό D1 (10/350 μs), κρουστικό ρεύμα 
κεραυνού ≥ 2,5 kA / γραμμή ή ≥ 5 kA / σύνολο 
• υπερβαίνει την ικανότητα εκφόρτισης 

 –  

 

Κρουστικό C2 (8/20 μs), αυξημένο κρουστικό 
φορτίο ≥ 2,5 kA / γραμμή ή ≥ 5 kA / σύνολο 
• υπερβαίνει την ικανότητα εκφόρτισης 

 –  

 

Κρουστικό C1 (8/20 μs), κρουστικό φορτίο ≥ 
0,25 kA / γραμμή ή ≥ 0,5 kA / σύνολο 
• υπερβαίνει την ικανότητα εκφόρτισης 

 
 Φορτίο <  
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Προστατευτική δράση 
ενός SPD (περιορισμός 
κάτω από τα επίπεδα 
δοκιμής από το πρότυπο 
EN 61000-4-5) 

 
Επίπεδο δοκιμής που απαιτείται για την 
τερματική συσκευή: 1 ή υψηλότερο 

 
Επίπεδο δοκιμής που απαιτείται για την 
τερματική συσκευή: 2 ή υψηλότερο 

 
Επίπεδο δοκιμής που απαιτείται για την 
τερματική συσκευή: 3 ή υψηλότερο 

 
Επίπεδο δοκιμής που απαιτείται για την 
τερματική συσκευή: 4 

Συντονισμός της ενέργειας 
(με άλλο αλεξικέραυνο 
Κίτρινη/Γραμμή) 

 

Το SPD έχει μια σύνθετη αντίσταση 
αποσύνδεσης που είναι κατάλληλη για τον 

συντονισμό με ένα αλεξικέραυνο  

 

Το SPD είναι κατάλληλο για τον συντονισμό 
με ένα αλεξικέραυνο που έχει σύνθετη 

αντίσταση αποσύνδεσης  
 

Πίνακας 7.8.2.1 Σύμβολα κλάσης του SPD. 
 
 
 

Καλωδίωση SPD 
Παραδειγματική εκχώρηση των κλάσεων 

SPDs στα όρια των LPZ 
στο LPZ 1 στο LPZ 2 στο LPZ 3 

Από LPZ 0A 

Συνδυασμένο SPD   

Επικαλυπτόμενο    

   

Από LPZ 0Β 

Ίδια λύση από LPZ 0A s. a.  
Απαγωγός υπέρτασης  ή   

Επικαλυπτόμενο    

Από LPZ 1 
Συνδυασμένο 
αλεξικέραυνο –  

Απαγωγός υπέρτασης –  ή  

Από LPZ 2 

Ίδια λύση από LPZ 1 – s. a. 

Απαγωγός υπέρτασης 
– –  
– –  
– –  

 
Πίνακας 7.8.2.2 Εκχώρηση της κλάσης Κίτρινη/Γραμμή του SPD στα όρια του LPZ. 
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7.9 Επιθεώρηση και συντήρηση της προστασίας LEMP 

Οι βασικές αρχές και οι προϋποθέσεις που διέπουν την επιθεώρηση και τη συντήρηση της 
προστασίας LEMP είναι οι ίδιες με εκείνες που διέπουν την επιθεώρηση και τη συντήρηση 
των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας, όπως περιγράφηκε προηγουμένως στο 
Κεφάλαιο 3.4. 
 
Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση της κατασκευής είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικές για τον έλεγχο της προστασίας LEMP, δεδομένου ότι πολλά στοιχεία της 
προστασίας LEMP δεν είναι πλέον προσβάσιμα όταν οι οικοδομικές εργασίες έχουν 
ολοκληρωθεί. Τα αναγκαία μέτρα (π.χ. σύνδεση με τον οπλισμό) πρέπει να τεκμηριώνονται 
φωτογραφικά και περιλαμβάνονται στην έκθεση της επιθεώρησης. 
 
Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται: 
⇒ κατά την εγκατάσταση της προστασίας LEMP, 
⇒ μετά την εγκατάσταση της προστασίας LEMP, 
⇒ ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
⇒ μετά από κάθε τροποποίηση στα εξαρτήματα που είναι σημαντικά για την προστασία 
LEMP, 
⇒ μετά από πτώση κεραυνού στο κτίριο ή στη δομή, εάν είναι απαραίτητο. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, όλα τα ελαττώματα που βρέθηκαν πρέπει να 
διορθωθούν πάραυτα. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να ενημερώνεται όπου είναι απαραίτητο. 
Μια λεπτομερή επιθεώρηση της προστασίας LEMP θα πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον 
κάθε τέσσερα χρόνια, στο πλαίσιο του ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με 
τους κανονισμούς εργασίας. 
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